
A vacinação contra a 
Covid-19 avança em Maceió: 
mais de 60% da popula-
ção com 18 anos ou mais já 
receberam a primeira dose. 
Desses, 22,09% já concluíram 
o ciclo vacinal, com as duas 
doses ou com o imunizante 
de dose única. Maceió avança 
a passos largos na vacinação.
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6CPI DA PANDEMIA: CAPITÃ CLOROQUINA COMBINOU PERGUNTAS COM BASE ALIADA: “VOCÊS LEVANTAM E EU CHUTO”

PRESIDENTE BOLSONARO  EXAGEROU NA DOSE DO REMÉDIO PARA IMPEDIR O IMPEACHMENT

INTEGRANTES DO CENTRÃO 
‘ASSUMEM’ A PRESIDÊNCIA

5

COMPLETAR?

Gasolina sobe 
quase 50% 
em Maceió 
em um ano

63

NOVO DECRETO

CONTRA A COVID

Comércio será mais flexibilizado

JHC é vacinado com a 1a dose

Em coletiva de imprensa 
hoje pela manhã, o governa-
dor Renan Filho antecipou, 
que Alagoas deverá ter avan-
ços no Plano de Distancia-
mento Social Controlado com 
a ampliação dos horários dos 
empreendimentos em geral 
por meio de novo decreto, 
ainda esta semana. Ele refor-
çou que todas as decisões 
serão baseadas respeitando a 
ciência, buscando preservar 
vidas e fazendo o que a comu-
nidade médica orienta neste 
momento de enfrentamento 
à pandemia. Alagoas está na 
fase Laranja do Distancia-
mento Social Controlado, que 
permite a realização de even-
tos em ambientes abertos com 
até 100 pessoas e de eventos 

fechados com um público 
de 50 pessoas, no máximo. 
Renan Filho também confir-
mou o início do calendário 
de aulas híbridas da rede 

pública estadual para o dia 
16 de agosto, e disse que o 
Governo do Estado estuda 
a possibilidade de antecipar 
a segunda dose da vacina 

contra a Covid-19 para os 
servidores da Educação, a fim 
de que todos estejam 100% 
imunizados ao voltar para as 
salas de aula.

“É uma emoção muito 
grande. Apesar de trabalhar 
diariamente nesse processo, 
é diferente quando chega 
nosso dia. Naquele momento 
cai a ficha e é uma alegria que 
não cabe em nós e nas pessoas 
que nos amam. É a certeza 
de que, naquele segundo, 
a gente inicia o processo de 
imunização. Fico especial-
mente grato por ter a opor-
tunidade de ter conduzido 
esse processo de imunização 
na capital, porque recai sobre 
meus ombros essa responsa-
bilidade”, disse o prefeito 
JHC logo após ser imuni-

zado hoje pela manhã com 
a 1ª dose da vacina contra a 

Covid-19. O prefeito tomou 
a vacina no encerramento do 

Ônibus da Vacina, na Praça 
Deodoro. 

Vacinação está acelerada em Maceió

Hoje é dia de vacinar quem tem 34 anos ou mais; prefeito JHC tomou a vacina exatamente quando completou 34 anos

Governador falou à imprensa que novo decreto flexibilizando ainda mais o comércio deve ser publicado esta semana

COM A 1ª DOSE

Maceió já 
vacinou 
mais de 60% 
dos adultos

Luiz Siqueira

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Gabriel Moreira/Secom Maceió
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“O Brasil levará décadas 
para compreender o que acon-
teceu naquele nebuloso ano 
de 2018, quando seus eleitores 
escolheram, para presidir o 
país, Jair Bolsonaro. 

Capitão do Exército expulso 
da corporação por organização 
de ato terrorista.

Deputado de sete mandatos 
conhecido não pelos dois proje-
tos de lei que conseguiu aprovar 
em 28 anos, mas pelas maquina-
ções do submundo que incluem 
denúncias de “rachadinha”, 
contratação de parentes e envol-
vimento com milícias. 

Ganhador do troféu de 
campeão nacional da escatolo-
gia, da falta de educação e das 
ofensas de todos os matizes de 
preconceito que se pode listar.

Embora seu discurso seja 
de negação da “velha política”, 
Bolsonaro, na verdade, repre-
senta não sua negação, mas o 
que há de pior nela. 

Ele é a materialização do 
lado mais nefasto, mais autori-
tário e mais inescrupuloso do 
sistema político brasileiro. 

Mas – e esse é o ponto que 
quero discutir hoje – ele está 
longe de ser algo surgido do 
nada ou brotado do chão piso-
teado pela negação da política, 
alimentada nos anos que ante-
cederam as eleições.

Pelo contrário, como pesqui-
sador das relações entre cultura 
e comportamento político, 
estou cada vez mais convencido 
de que Bolsonaro é uma expres-
são bastante fiel do brasileiro 
médio, um retrato do modo de 
pensar o mundo, a sociedade e a 
política que caracteriza o típico 
cidadão do nosso país.

Quando me refiro ao “brasi-
leiro médio”, obviamente não 
estou tratando da imagem 
romantizada pela mídia e pelo 
imaginário popular, do brasi-
leiro receptivo, criativo, solidá-

rio, divertido e “malandro”.
Refiro-me à sua versão mais 

obscura e, infelizmente, mais 
realista segundo o que minhas 
pesquisas e minha experiência 
têm demonstrado.

No “mundo real” o brasi-
leiro é preconceituoso, violento, 
analfabeto (nas letras, na polí-
tica, na ciência... em quase tudo). 

É racista, machista, autori-
tário, interesseiro, moralista, 
cínico, fofoqueiro, desonesto.

Os avanços civilizatórios 
que o mundo viveu, especial-
mente a partir da segunda 
metade do século XX, inevita-
velmente chegaram ao país. 

Se materializaram em legis-
lações, em políticas públicas (de 
inclusão, de combate ao racismo 
e ao machismo, de criminaliza-
ção do preconceito), em diretri-
zes educacionais para escolas e 
universidades. 

Mas, quando se trata de 
valores arraigados, é preciso 
muito mais para mudar padrões 
culturais de comportamento.

O machismo foi tornado 
crime, o que lhe reduz as mani-
festações públicas e abertas.

Mas ele sobrevive no imagi-
nário da população, no coti-
diano da vida privada, nas 
relações afetivas e nos ambien-
tes de trabalho, nas redes sociais, 
nos grupos de whatsapp, nas 
piadas diárias, nos comentários 
entre os amigos “de confiança”, 
nos pequenos grupos onde há 
certa garantia de que ninguém 
irá denunciá-lo.

O mesmo ocorre com o 
racismo, com o preconceito em 
relação aos pobres, aos nordes-
tinos, aos homossexuais.

Proibido de se manifestar, 
ele sobrevive internalizado, 
reprimido não por convicção 
decorrente de mudança cultu-
ral, mas por medo do flagrante 
que pode levar a punição. 

É por isso que o politica-

mente correto, por aqui, nunca 
foi expressão de conscienti-
zação, mas algo mal visto por 
“tolher a naturalidade do coti-
diano”.

Se houve avanços – e eles 
são, sim, reais – nas relações de 
gênero, na inclusão de negros 
e homossexuais, foi menos por 
superação cultural do precon-
ceito do que pela pressão 
exercida pelos instrumentos 
jurídicos e policiais.

Mas, como sempre ocorre 
quando  um sent imento 
humano é reprimido, ele é 
armazenado de algum modo. 

Ele se acumula, infla e, um 
dia, encontrará um modo de 
extravasar. 

Foi algo parecido que acon-
teceu com o “brasileiro médio”, 
com todos os seus preconceitos 
reprimidos e, a duras penas, 
escondidos, que viu em um 
candidato a Presidência da 
República essa possibilidade de 
extravasamento. 

Eis que ele tinha a possibi-
lidade de escolher, como seu 
representante e líder máximo 
do país, alguém que podia ser 
e dizer tudo o que ele também 
pensa, mas que não pode 
expressar por ser um “cidadão 
comum”.

Agora  esse  “c idadão 
comum” tem voz. Ele de fato se 
sente representado pelo Presi-
dente que ofende as mulheres, 
os homossexuais, os índios, os 
nordestinos.

Ele tem a sensação de estar 
pessoalmente no poder quando 
vê o líder máximo da nação usar 
palavreado vulgar, frases mal 
formuladas, palavrões e ofen-
sas para atacar quem pensa 
diferente.

Ele se sente importante 
quando seu “mito” enaltece a 
ignorância, a falta de conhe-
cimento, o senso comum e a 
violência verbal para difamar 

os cientistas, os professores, os 
artistas, os intelectuais, pois eles 
representam uma forma de ver 
o mundo que sua própria igno-
rância não permite compreen-
der.

Esse cidadão se vê empode-
rado quando as lideranças polí-
ticas que ele elegeu negam os 
problemas ambientais, pois eles 
são anunciados por cientistas 
que ele próprio vê como inúteis 
e contrários às suas crenças reli-
giosas. 

Sente um prazer profundo 
quando seu governante maior 
faz acusações moralistas contra 
desafetos, e quando prega a 
morte de “bandidos” e a destrui-
ção de todos os opositores.

Ao assistir o show de horro-
res diário produzido pelo 
“mito”, esse cidadão não é 
tocado pela aversão, pela vergo-
nha alheia ou pela rejeição do 
que vê. 

Ao contrário, ele sente 
aflorar em si mesmo o Jair que 
vive dentro de cada um, que 
fala exatamente aquilo que ele 
próprio gostaria de dizer, que 
extravasa sua versão reprimida 
e escondida no submundo do 
seu eu mais profundo e mais 
verdadeiro.

O “brasileiro médio” não 
entende patavinas do sistema 
democrático e de como ele 
funciona, da independência e 
autonomia entre os poderes, 
da necessidade de isonomia do 
judiciário, da importância dos 
partidos políticos e do debate de 
ideias e projetos que é responsa-
bilidade do Congresso Nacio-
nal. 

É essa ignorância polí-
tica que lhe faz ter orgasmos 
quando o Presidente incentiva 
ataques ao Parlamento e ao STF, 
instâncias vistas pelo “cidadão 
comum” como lentas, burocrá-
ticas, corrompidas e desneces-
sárias.

Destruí-las, portanto, em 
sua visão, não é ameaçar todo 
o sistema democrático, mas 
condição necessária para fazê-
-lo funcionar.

Esse brasileiro não vai pra 
rua para defender um gover-
nante lunático e medíocre; ele 
vai gritar para que sua própria 
mediocridade seja reconhecida 
e valorizada, e para sentir-se 
acolhido por outros lunáticos 
e medíocres que formam um 
exército de fantoches cuja força 
dá sustentação ao governo que 
o representa.

O “brasileiro médio” gosta 
de hierarquia, ama a autoridade 
e a família patriarcal, condena a 
homossexualidade, vê mulhe-
res, negros e índios como infe-
riores e menos capazes, tem 
nojo de pobre, embora seja inca-
paz de perceber que é tão pobre 
quanto os que condena. 

Vê a pobreza e o desemprego 
dos outros como falta de fibra 
moral, mas percebe a própria 
miséria e falta de dinheiro como 
culpa dos outros e falta de opor-
tunidade. 

Exige do governo benefícios 
de toda ordem que a lei lhe asse-
gura, mas acha absurdo quando 
outros, principalmente mais 
pobres, têm o mesmo benefício. 

Poucas vezes na nossa histó-
ria o povo brasileiro esteve tão 
bem representado por seus 
governantes. 

Por isso não basta perguntar 
como é possível que um Presi-
dente da República consiga ser 
tão indigno do cargo e ainda 
assim manter o apoio incondi-
cional de um terço da popula-
ção. 

A questão a ser respondida 
é como milhões de brasileiros 
mantêm vivos padrões tão altos 
de mediocridade, intolerância, 
preconceito e falta de senso 
crítico ao ponto de sentirem-se 
representados por tal governo?”

Marcelo Firmino  * Jornalista

Se em 2021 o “orçamento 
paralelo”, criado presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL) foi de R$ 3 bilhões, 
em 2022, ano eleitoral, a cria vai 
voar para R$ 11 bilhões.

Segundo o jornal O Globo, 
o presidente da Câmara teria  
criado um esquema de “castas” 
para distribuir o dinheiro com os 
deputados.

Trata-se, a rigor,  da nova 
modalidade de “mensalão”. 
Assim como a praticada no 
primeiro governo de Luis Inácio 
Lula da Silva (PT).

O deputado Arthur Lira 
chegou à presidência da Câmara 
sem esconder suas propostas. 
Ele chegou a defender a desvin-
culação total do Orçamento da 
União.

–Eu quero desvincular o 
Orçamento. Hoje, você tem 
Orçamento que bota 25% pra 
educação, 30% pra saúde, “x” 
para penitenciárias, vem todo 
carimbadinho. Então, de 100% 
do Orçamento, 96% você não 
pode mexer. -Disse ele em entre-
vista ao Globo em fevereiro 
deste ano.

Como  não deu certo a ideia  

e nem seria fácil – acabar com os 
25% da educação e os 30% da 
saúde –  Lira então criou o “orça-
mento secreto”, com o aval de 
Bolsonaro.

Mas o aval foi tão forte que 
esse orçamento – para os parla-
mentares mais chegados ao 
governo – pulou de R$ 3 bilhões 
para R$ 11 bilhões.

É algo muito semelhante com 

o que ocorreu com o Fundão – 
Fundo Eleitoral para os partidos 
financiarem as campanhas dos 
seus candidatos em 2022 – que 
foi saltou de R$ 2 bilhões para R$ 
5,7 bilhões, graças ao bloco de 
apoio ao governo.

E esse é o jogo do Centrão. 
Quanto mais dinheiro, melhor.

Do contrário, sequestre-se o 
orçamento público.

Centrão: depois do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões 
um orçamento paralelo de R$ 11 bi

O Jair que há em nós



Com investi-
m e n t o s  d e 
R$ 8 milhões, 

oriundos da Corporação 
Andina de Fomento (CAF), 
o prefeito de Maceió, JHC, 
lançou ontem, o Programa 
Maceió Tem Pressa. A inicia-
tiva visa contemplar os bairros 
com saneamento, drenagem e 
pavimentação.

Na primeira etapa, o 
programa vai contemplar o 
bairro da Santa Lúcia benefi-
ciando diretamente 6.200 resi-
dências, no universo de 32 mil 
pessoas, com mais comodidade 

e acessibilidade.
Como destaca o prefeito de 

Maceió, JHC, as obras incluídas 
no programa vão possibilitar 
melhorias na qualidade de vida 
das pessoas, um antigo sonho 
de quase cinqüenta anos. “São 
ações como essas que benefi-
ciam milhares de pessoas com 
mais acessibilidade”, afirma.

No bairro da Santa Lúcia, 
onde as obras já iniciaram, 
serão pavimentadas 35 ruas, e 
neste primeiro momento, 17 já 
estão sendo feitos os serviços de 
drenagem, saneamento e, em 
seguida, a pavimentação.
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JHC lança Maceió Tem Pressa
PRIMEIRA ETAPA vai contemplar o bairro da Santa Lúcia, beneficiando diretamente 6.200 residências e 32 mil pessoas

Stephane Ferreira
Secom Maceió

O prefeito de Maceió, JHC, 
recebeu, nesta quinta-feira, a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19. O gestor se vaci-
nou durante o encerramento 
do Ônibus da Vacina, na Praça 
Deodoro, Centro de Maceió. 
Para ele, o presente veio em 
dobro, pois recebeu a vacina 
no mesmo dia de seu aniver-
sário de 34 anos.

“É uma emoção muito 
grande. Apesar de trabalhar 
diariamente nesse processo, é 
diferente quando chega nosso 
dia. Naquele momento cai a 
ficha e é uma alegria que não 
cabe em nós e nas pessoas 
que nos amam. É a certeza de 
que, naquele segundo, a gente 
inicia o processo de imuniza-
ção. Fico especialmente grato 
por ter a oportunidade de ter 
conduzido esse processo de 
imunização na capital, porque 
recai sobre meus ombros essa 
responsabilidade”, comemo-
rou o prefeito.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde prepara-
ram um bolo para celebrar o 
aniversário do prefeito JHC 

e o gestor pôde comemorar 
com os profissionais que vêm 
trabalhando diariamente para 
imunizar os maceioenses.

ENCERRAMENTO 
ÔNIBUS DA VACINA
O Ônibus  da  Vacina 

encerra suas atividades na 
capital alagoana hoje. A passa-
gem do ônibus por Maceió 
foi fruto de uma parceria da 
Prefeitura de Maceió com a 
Cruz Vermelha e apoio finan-
ceiro da Mercedes-Benz e do 
Governo da Alemanha. 

Maceió foi a primeira 
cidade da América Latina 
a receber o veículo, que foi 
criado com o intuito de acelerar 
a imunização contra a Covid-
19 nas localidades por onde 
passou. Durante esta quinta-
-feira, foram distribuídas 500 
fichas para que a população 
com 34 anos ou mais possa 
receber os imunizantes. 

A vacinação em Maceió 
segue ritmo acelerado e mais 
de 60% dos maceioenses com 
18 anos ou mais já receberam a 
primeira dose. Desses, 22,09% 
já concluíram o ciclo vacinal, 
com as duas doses ou com o 
imunizante de dose única. 

CONTRA A COVID-19

No ‘busão da vacina’, 
prefeito toma 1a dose

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde, avança com a vacina-
ção contra a Covid-19 e anun-
cia a ampliação de novo grupo 
a ser vacinado hoje: pessoas 
com 34 anos, sem comorbida-
des. 

Os maceioenses contam, 
ainda, com o Corujão da 

Vacina, que segue até sábado 
(24), vacinando das 9h às 21h 
nos drive-thrus da Justica 
Federal e de Jaraguá e nos 
shoppings Maceió e Pátio. Já 
os pontos fixos da Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho) 

funcionarão das 9h às 16h.
Também está disponível o 

agendamento para o público-
-alvo no site: (agendavacina.
maceio.al.gov.br). Para se 
vacinar, os usuários devem 
apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia). 

Com o cronograma já 
elaborado, a Prefeitura de 
Maceió inciou, hoje, a entrega 
de mais um lote contendo 
kits de merenda escolar para 
alunos matriculados na rede 
de ensino. Ao todo, serão 
entregues 10.294 kits até o dia 
30 de julho.

No dia de hoje (22), serão 
entregues 2.067 kits em oito 
escolas. Na segunda-feira 
(26), ocorre a distribuição de 
3.200 kits em sete diferen-
tes unidades. Na próxima 
semana, mais 3.056 serão 
entregues na quarta-feira 
(28), em oito escolas. Esta 
etapa se encerrará no dia 30, 
com 1.971 kits em mais quatro 
unidades de ensino.

Como informa o secretá-
rio municipal da Educação, 
Elder Maia, no primeiro 
momento são contempladas 
27 escolas, beneficiando os 
mais de 53 mil alunos da rede 
municipal de ensino e suas 

famílias. “É uma ação de 
extrema necessidade para as 
famílias que tem seus filhos 
matriculados na rede”, reco-
nhece.

Com as entregas já progra-

madas para os 143 unidades 
de ensino, entre os dias 22, 26, 
26, 28 e 30 de julho, a Secre-
taria Municipal da Educação 
atinge metade do total de kits 
previstos para a rede. 

COVID-19

NOVA ETAPA

SMS anuncia novo grupo 
de vacinação: 34 anos

Semed entrega mais de 
10 mil kits de merenda

Edvan Ferreira

Ruas que estavam com dificuldades de acesso e mobilidade serão contempladas com os investimentos do programa

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Prefeito foi imunizado no encerramento do “busão da vacina” na capital

Pedro Caldas/Ascom Semed

Entregas dos kits de merenda escolar ocorrerão nos dias 22, 26, 28 e 30 de julho
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João Victor Barroso
Repórter

Com as ações 
d e s e n v o l -
v i d a s  p e l o 

Governo de Alagoas no 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, a taxa de ocupação 
dos leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), exclusivos 
para o tratamento da doença, 
voltou a registrar queda nas 
unidades hospitalares do 
Estado. Segundo o último bole-
tim divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
hoje,o percentual de ocupação 
corresponde a 49%.

Um índice abaixo dos 50% 
não era visto na Rede Pública 
de Saúde desde o dia 31 de 
janeiro deste ano, de acordo 
com informações da Central 
de Regulação de Leitos de 
Alagoas. Na semana passada, 
a taxa de ocupação de leitos 
de UTI foi menor do que 60%, 
o que não se via em Alagoas 
desde o mês de fevereiro. Hoje, 
das 400 vagas de UTI desti-
nadas para os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
194 estavam ocupadas.

Para Alexandre Ayres, 
secretário de Estado da Saúde, 
a redução na taxa de ocupação 
de leitos de UTI se repete pelo 

avanço da campanha de vaci-
nação contra a Covid-19. “Mais 
uma vez Alagoas é exemplo 
para o Brasil no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19. Com 
a ampliação de leitos hospitala-
res, o avanço da campanha de 
vacinação e, seguindo sempre 
a ciência, estamos reduzindo a 
ocupação dos leitos exclusivos 
para Covid-19 na Rede Pública 
de Saúde”, ressaltou Ayres, ao 
apelar para que a população 
continue mantendo as medi-
das de prevenção contra o 
novo coronavírus, evitando as 
aglomerações, higienizando as 
mãos e usando máscara ao sair 
de casa.

AMPLIAÇÃO DE LEITOS
Uma das principais medi-

das implementadas pelo 
Governo de Alagoas, por 
meio da Sesau, foi a amplia-
ção de leitos exclusivos para 
o tratamento de pacientes 
contaminados pela Covid-19. 
Os maiores esforços foram 
para abrir as vagas em UTI 
para garantir assistência aos 
pacientes com a forma mais 
grave da doença. Durante 
a pandemia, foram abertos 
400 leitos públicos de UTI 
em 20 hospitais, que estão 
localizados nos municípios 
de Porto Calvo, Arapiraca, 
União dos Palmares, Santana 

do Ipanema, Penedo, Coru-
ripe Palmeira dos Índios, São 
Miguel dos Campos, Delmiro 
Gouveia e Maceió.

Ainda segundo o boletim 
divulgado diariamente pela 
Sesau, nesta quinta-feira (22), 
a taxa de ocupação geral dos 
leitos exclusivos para o trata-
mento da Covid-19 está em 
28%, com 420 usuários do SUS 
recebendo cuidados para se 
recuperar da doença. No geral, 
Alagoas possui 1.488 vagas para 
o tratamento da doença, dividi-
das em leitos de UTI, Clínicos 
e Intermediários, esses últimos 
localizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs).

Ocupação de leitos de UTI volta 
a cair em AL e chega a 49%

ÚLTIMO REGISTRO de uma taxa de ocupação menor que 50% foi no dia 31 de janeiro: de 400 vagas, 194 estão ocupadas

João Victor Barroso
Repórter

Mamães e recém-nascidos 
precisam de atenção e muito 
carinho durante a gestação, o 
parto, e também o pós-parto. 
Vivenciando essas etapas com 
excelência, o resultado é uma 
melhor qualidade de vida para 
os pequenos alagoanos que 
virão ao mundo. Em Alagoas, 
com a reestruturação da Rede 
Materna e Infantil pública pelo 
Governo do Estado, os leitos 
hospitalares para as alagoanas 
e seus bebês foram ampliados 
em 14,56% só nos últimos dois 
anos. Hoje, são 692 vagas para os 
atendimentos em leitos obsté-
tricos, de UCI e de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

O pontapé inicial para 
mudar o panorama da assis-
tência a gestantes, puérperas e 
recém-nascidos foi a constru-
ção e inauguração do Hospital 
da Mulher (HM), em Maceió, 
que se tornou a primeira mater-
nidade pública de risco habitual 
em Alagoas e ampliou número 
de leitos obstétricos e v agas de 
Unidades de Cuidados Inter-
mediários para recém-nascidos 
(UCI Neonatal). Em um perí-
odo de dois anos, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) abriu 
88 novas vagas destinadas aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o que representa 
um aumento de 14,56%.

Os novos leitos contribuí-
ram decisivamente para a redu-

ção da mortalidade infantil em 
Alagoas, que terminou o ano 
de 2020 com uma taxa de 11,76 
para cada mil crianças nascidas 
vivas. O< span style=”font-
-variant-numeric:normal;font-
-variant-east-asian:normal”> 
dado representa uma queda 
de 12,36%, quando comparado 
com o ano anterior, que regis-
trou taxa de 13,42 /mil nascidos 
vivos, segundo dados do Digi-
SUS Gestor do Ministério da 
Saúde, com base no DataSUS.

Segundo a coordenadora 
da Rede Cegonha em Alagoas, 
Syrlene Patriota, a ampliação 
de leitos não vai parar com 
o Hospital da Mulher. Os 
novos hospitais entregues pelo 
Governo de Alagoas no interior 
também serão contemplados 
com leitos para fortalecer a 
Rede Materna e Infantil, após o 
fim da pandemia de Covid-19.

“Com os Hospitais Regio-
nais do Norte e do Alto Sertão, 

nas cidades de Porto Calvo e 
Delmiro Gouveia, essas regiões, 
que não possuem nenhuma 
maternidade de referência 
para a população, passarão a 
contar com mais leitos mater-
nos e infantis”, diz a médica. Já 
o Hospital Regional da Mata 
(HRM), em União dos Palmares, 
vai oferecer o diferencial de leitos 
de UTI Neonatal, já que hoje não 
existem vagas desse tipo para 
recém-nascidos na região.

“Esse reforço de leitos no 
interior vai facilitar o acesso das 
gestantes a uma assistência com 
maior qualidade, evitando que 
elas se desloquem até municí-
pios distantes. Assim, vamos 
reduzir o tempo de atendimento 
de gestantes e bebês e, portanto, 
diminuir e reverter complica-
ções. Tudo isso vai trazer mais 
qualidade de vida para a mamãe 
e a criança, além de dar segui-
mento à redução do número 
de mortes infantis e maternas”, 

explica Syrlene Patriota.
Outras ações desenvolvidas 

pela Sesau que asseguram a 
redução na taxa de mortalidade 
infantil é o incentivo ao aleita-
mento materno, a aplicação das 
vacinas em tempo oportuno, e o 
controle de infecções, segundo 
ressaltou a coordenadora da 
Rede Cegonha em Alagoas.

ATENDIMENTO HUMANIZADO
NO HOSPITAL DA MULHER 
Desde a abertu ra, no fim de 

setembro de 2019, a equipe do 
Hospital da Mulher já realizou 
17.789 atendimentos e prestou 
assistência ao parto para 5.033 
mulheres.

Com o aumento de casos 
de Covid-19 ainda em 2020, 
a estrutura do Hospital da 
Mulher foi transformada em 
centro exclusivo de tratamento 
de pacientes contaminados 
pelo novo coronavírus. Os 
serviços da maternidade do 
HM foram transferidos para a 
Maternidade Nossa Senhora 
de Fátima, também situada no 
bairro Poço, em Maceió.

Entre os milhares de aten-
dimentos realizados está o 
parto da pequena Eloá Vitória, 
no dia último dia 13 de julho, 
primeira filha do casal Jainny 
dos Santos,19 anos, e Jessé 
Batista, de 20 anos. Os papais 
de primeira viagem contaram 
que a expectativa e a ansiedade 
para o nascimento da filha eram 
altas, mas que tudo aconteceu 
do jeito que eles esperavam.

SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA

Leitos da Rede Materna e Infantil do 
Estado crescem 14,5% em dois anos

A Polícia Civil de Alagoas 
encerrou ontem uma operação 
inédita para fiscalizar os estan-
des de tiro em atividade em 
Maceió.

A ação foi realizada durante 
dois dias, em conjunto com a 
Seção de Fiscalização de Produ-
tos Controlados (SFPC), do 59º 
Batalhão de Infantaria Motori-
zado (59º BIMtz), do Exército 
Brasileiro.

Agentes do NURRCAME 
(Núcleo de Regulação de Regis-
tro e Controle de Armamento, 
Munição e Explosivos), da 
Gerência de Estatística e Infor-
mática (Geinfo), e da Asfixia, da 
Polícia Civil, visitaram quatro 
estandes da capital alagoana, 
dois quais três se encontravam 
em situação irregular.

De acordo com o diretor 
da Geinfo, Medson Maia, os 
três estandes foram notificados 
para resolverem suas pendên-
cias junto ao NURRCAME, que 
é coordenado pelo agente PC 
Alexandre Lagos.

AÇÃO INÉDITA

PC e Exército 
fiscalizam 
estandes de 
tiro na capital

Ascom PC

Agentes fiscalizam estandes de tiro

Carla Cleto

São 692 vagas para atendimentos em leitos obstétricos, de UCI e de UTI
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A secretária da 
G e s t ã o  d o 
Trabalho e 

da Educação do Ministério da 
Saúde, Mayra Pinheiro, afir-
mou ter enviado a senadores 
governistas da CPI da Covid 
perguntas para que eles fizes-
sem a ela durante o depoimento 
que prestou à comissão.

“Eles jogam para eu fazer 
o gol”, resumiu a servidora, 
conhecida como “capitã cloro-
quina”, em uma conversa em 
que ela se preparava para o 
depoimento, dado em 25 de 
maio.

Vídeo com a conversa foi 
obtido pela CPI na quebra 
de sigilo da servidora. O link 
para a conversa estava em sua 
caixa de email.

“A gente tem um grupo 
que nos apoia, que acredita 
no nosso trabalho. Esse grupo 
tem que fazer perguntas, no 
direito que eles têm de inter-
rogar o depoente, que nos 
ajudem no nosso discurso. 
Então, que perguntas eu 
posso dar para esses senado-
res fazerem a mim. Entendeu? 

Eles jogam para eu fazer o gol. 
Eles chutam para eu fazer o 
gol”, disse Mayra a um epide-
miologista que participou da 
conversa.

Ela afirmou ainda que já 
havia enviado dez pergun-
tas aos senadores governis-
tas. Entre outras, afirma ter 
pedido para que eles fizessem 
perguntas sobre sua formação, 
as atividades que desempe-
nhou no Ministério da Saúde 
e os esforços da sua secretaria 
no enfrentamento à Covid-19.

“São cinco senadores que 
vão jogar com a gente. Eu 
preciso dar perguntas a eles 
para eles interrogarem, cuja 
resposta seja a oportunidade 
de eu falar. Certo? Faz o que 
o senhor achar que pode. 
A gente tem cinco senado-
res, cada um tem 15 minutos 
para me perguntar o que eles 
quiserem. Então a gente tem 
15 minutos vezes 5.”

O link da gravação aparece 
em um email encaminhado 
a Mayra pelo epidemiolo-
gista Regis Bruni Andriolo, 
–que defende o chamado trata-

mento precoce, descartado 
pela comunidade científica–, 
dias antes do depoimento dela.

No vídeo aparecem Mayra 
Pinheiro, o epidemiologista e 
Hélio Angotti Neto, secretário 
de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde. A inten-
ção declarada por eles era 
organizar as publicações cien-
tíficas a favor do tratamento 
precoce para que Mayra os 
usasse no depoimento.

“Qual é a bala de prata 
que eu posso levar estam-

pada num cartaz para dizer 
aos senadores: ‘Está aqui a 
prova estatística que tenho até 
hoje que hidroxicloroquina, 
que ivermectina funcionam’. 
O que eu posso visualmente 
colocar numa apresentação 
para entregar a cada um dos 
senadores que me dê essa 
certeza que eu posso manter o 
meu discurso. Entendeu?”

E continua: “O que que 
eu posso levar. O que a gente 
aprontar de um desenhozi-
nho, literalmente um dese-
nho porque eles são leigos, 

nenhum deles entende o que o 
senhor explicou para a gente, 
mas eles levam um bocado 
de papel que a militância da 
esquerda está dando e ficam 
assim: olha aqui dra. Mayra, 
um artigo tal”.

Em outro trecho, ela ironiza 
o próprio apelido, dizendo 
que o colega do ministério 
é “o olavista” –ele tinha um 
livro do bolsonarista Olavo 
de Carvalho em sua estante– e 
ela, a “capitã cloroquina”.

Em outro ponto, diz: “Eu 
vou ser a primeira pessoa que 
vai para a CPI para falar de 
tratamento precoce. Especi-
ficamente o que eles vão me 
falar é tratamento precoce, 
porque eu sou a dra. cloro-
quina. Então eu já sou estig-
matizada,  cr iaram uma 
caricatura minha. A imprensa 
usou isso 44 vezes em uma 
semana em publicações”.

Mayra também sugeriu 
que poderia arrumar um 
cargo para o epidemiologista, 
mesmo ele não tendo sinali-
zado se tinha ou não interesse 
em trabalhar na pasta. 

‘Capitã cloroquina’ escolheu 
perguntas para os governistas

“ELES JOGAM PARA EU FAZER O GOL”, Eresumiu a servidora em uma conversa em que ela se preparava para o depoimento

Pressionado pelo Centrão e 
com a popularidade em queda 
livre, o presidente Jair Bolso-
naro vai fazer uma reforma 
ministerial, nos próximos 
dias, para fortalecer sua base 
de sustentação no Congresso 
e sobreviver às crises. A novi-
dade será a entrada do senador 
Ciro Nogueira (PI), presidente 
do Progressistas, na Casa Civil. 
Sem conseguir enfrentar até 
agora acusações que pesam 
contra o governo na CPI da 
Covid no Senado, Bolsonaro vai 
mudar a articulação política do 
Palácio do Planalto e desmem-
brar o Ministério da Economia.

Com a mudança, o Centrão 
entra agora no núcleo duro do 
governo, no Palácio do Planalto. 
O general Luiz Eduardo 
Ramos, que hoje comanda a 
Casa Civil, será deslocado para 
a Secretaria-Geral da Presidên-
cia, atualmente nas mãos de 
Onyx Lorenzoni. Considerado 
um curinga do governo, Onyx 
irá para o Ministério do Traba-

lho e Emprego, pasta que hoje 
está sob o guarda-chuva da 
Economia e será recriada.

Ao Estadão, Ramos disse 
que “não sabia” das mudan-
ças. “Fui atropelado”, afirmou. 
O Progressistas é o principal 
partido do Centrão e, além de 
Nogueira, tem como expoentes 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (AL), e o líder do governo 
na Casa, Ricardo Barros (PR), 
atualmente na mira da CPI da 
Covid.

A CCJ vai  sabat inar 
Mendonça em agosto, quando 
terminar o recesso parlamen-
tar. O governo quer atrair nova-
mente o senador, visto como 
um aliado rebelde, mas ele 
prefere investir na candidatura 
à reeleição, em 2022.

Bolsonaro disse ontem que 
fará uma “pequena reforma” 
no ministério, prevista para 
segunda-feira. Na campanha 
de 2018, o então candidato do 
PSL havia prometido não ceder 
a pressões políticas por cargos 

nem lotear a equipe. Eleito com 
um discurso de enxugamento 
da máquina pública, Bolsonaro 
também anunciava uma Espla-
nada com apenas 15 ministé-
rios. Com a pasta do Trabalho, 
ele terá 24, nove a mais do que o 
prometido.

Em entrevista à rádio Jovem 
Pan Itapetininga (SP), o presi-
dente afirmou que os novos 
ministros foram escolhidos 
“com critérios técnicos”, sem 

dar mais detalhes. “É para a 
gente continuar administrando 
o Brasil”, justificou.

Trabalho e Emprego é o 
segundo ministério recriado 
por Bolsonaro para acomodar 
a base aliada. No ano passado, 
o presidente havia relançado o 
ministério das Comunicações 
para nomear o deputado Fábio 
Faria (PSD-RN), que está de 
malas prontas para o Progres-
sistas e também despacha no 

Planalto, ao lado de Flávia 
Arruda (PL) na Secretaria de 
Governo.

ONYX
Desde o início do governo 

Bolsonaro, Onyx já mudou 
três vezes de ministério: foi 
chefe da Casa Civil, coman-
dou a pasta de Cidadania, está 
hoje à frente da Secretaria-
-Geral e vai assumir o Traba-
lho. Dirigentes do Centrão 
avaliam que Onyx só traba-
lha para construir sua candi-
datura ao governo do Rio 
Grande do Sul, em 2022, e 
não ajuda na articulação polí-
tica. Além disso, a percepção 
desses aliados é que a forma 
como ele atacou o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF) - que 
acusou o governo de acober-
tar um esquema de corrupção 
nas negociações para compra 
da vacina indiana Covaxin - 
provocou efeito bumerangue 
e acabou agravando a situação 
de Bolsonaro na crise.

EM QUEDA LIVRE

Bolsonaro põe Centrão na Casa Civil e 
recria Trabalho em reforma ministerial

Getty Images

Jefferson Rudy/Agência Senado

Com popularidade em baixa, presidente ocorre ao Centrão em sua reforma

Servidora enviou perguntas para que governistas fizessem a ela na CPI
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João Victor Barroso
Repórter

Com as ações 
d e s e n v o l -
v i d a s  p e l o 

Governo de Alagoas no 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, a taxa de ocupação 
dos leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), exclusivos 
para o tratamento da doença, 
voltou a registrar queda nas 
unidades hospitalares do 
Estado. Segundo o último bole-
tim divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
hoje,o percentual de ocupação 
corresponde a 49%.

Um índice abaixo dos 50% 
não era visto na Rede Pública 
de Saúde desde o dia 31 de 
janeiro deste ano, de acordo 
com informações da Central 
de Regulação de Leitos de 
Alagoas. Na semana passada, 
a taxa de ocupação de leitos 
de UTI foi menor do que 60%, 
o que não se via em Alagoas 
desde o mês de fevereiro. Hoje, 
das 400 vagas de UTI desti-
nadas para os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
194 estavam ocupadas.

Para Alexandre Ayres, 
secretário de Estado da Saúde, 
a redução na taxa de ocupação 
de leitos de UTI se repete pelo 

avanço da campanha de vaci-
nação contra a Covid-19. “Mais 
uma vez Alagoas é exemplo 
para o Brasil no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19. Com 
a ampliação de leitos hospitala-
res, o avanço da campanha de 
vacinação e, seguindo sempre 
a ciência, estamos reduzindo a 
ocupação dos leitos exclusivos 
para Covid-19 na Rede Pública 
de Saúde”, ressaltou Ayres, ao 
apelar para que a população 
continue mantendo as medi-
das de prevenção contra o 
novo coronavírus, evitando as 
aglomerações, higienizando as 
mãos e usando máscara ao sair 
de casa.

AMPLIAÇÃO DE LEITOS
Uma das principais medi-

das implementadas pelo 
Governo de Alagoas, por 
meio da Sesau, foi a amplia-
ção de leitos exclusivos para 
o tratamento de pacientes 
contaminados pela Covid-19. 
Os maiores esforços foram 
para abrir as vagas em UTI 
para garantir assistência aos 
pacientes com a forma mais 
grave da doença. Durante 
a pandemia, foram abertos 
400 leitos públicos de UTI 
em 20 hospitais, que estão 
localizados nos municípios 
de Porto Calvo, Arapiraca, 
União dos Palmares, Santana 

do Ipanema, Penedo, Coru-
ripe Palmeira dos Índios, São 
Miguel dos Campos, Delmiro 
Gouveia e Maceió.

Ainda segundo o boletim 
divulgado diariamente pela 
Sesau, nesta quinta-feira (22), 
a taxa de ocupação geral dos 
leitos exclusivos para o trata-
mento da Covid-19 está em 
28%, com 420 usuários do SUS 
recebendo cuidados para se 
recuperar da doença. No geral, 
Alagoas possui 1.488 vagas para 
o tratamento da doença, dividi-
das em leitos de UTI, Clínicos 
e Intermediários, esses últimos 
localizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs).

Ocupação de leitos de UTI volta 
a cair em AL e chega a 49%

ÚLTIMO REGISTRO de uma taxa de ocupação menor que 50% foi no dia 31 de janeiro: de 400 vagas, 194 estão ocupadas

João Victor Barroso
Repórter

Mamães e recém-nascidos 
precisam de atenção e muito 
carinho durante a gestação, o 
parto, e também o pós-parto. 
Vivenciando essas etapas com 
excelência, o resultado é uma 
melhor qualidade de vida para 
os pequenos alagoanos que 
virão ao mundo. Em Alagoas, 
com a reestruturação da Rede 
Materna e Infantil pública pelo 
Governo do Estado, os leitos 
hospitalares para as alagoanas 
e seus bebês foram ampliados 
em 14,56% só nos últimos dois 
anos. Hoje, são 692 vagas para os 
atendimentos em leitos obsté-
tricos, de UCI e de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

O pontapé inicial para 
mudar o panorama da assis-
tência a gestantes, puérperas e 
recém-nascidos foi a constru-
ção e inauguração do Hospital 
da Mulher (HM), em Maceió, 
que se tornou a primeira mater-
nidade pública de risco habitual 
em Alagoas e ampliou número 
de leitos obstétricos e v agas de 
Unidades de Cuidados Inter-
mediários para recém-nascidos 
(UCI Neonatal). Em um perí-
odo de dois anos, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) abriu 
88 novas vagas destinadas aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o que representa 
um aumento de 14,56%.

Os novos leitos contribuí-
ram decisivamente para a redu-

ção da mortalidade infantil em 
Alagoas, que terminou o ano 
de 2020 com uma taxa de 11,76 
para cada mil crianças nascidas 
vivas. O< span style=”font-
-variant-numeric:normal;font-
-variant-east-asian:normal”> 
dado representa uma queda 
de 12,36%, quando comparado 
com o ano anterior, que regis-
trou taxa de 13,42 /mil nascidos 
vivos, segundo dados do Digi-
SUS Gestor do Ministério da 
Saúde, com base no DataSUS.

Segundo a coordenadora 
da Rede Cegonha em Alagoas, 
Syrlene Patriota, a ampliação 
de leitos não vai parar com 
o Hospital da Mulher. Os 
novos hospitais entregues pelo 
Governo de Alagoas no interior 
também serão contemplados 
com leitos para fortalecer a 
Rede Materna e Infantil, após o 
fim da pandemia de Covid-19.

“Com os Hospitais Regio-
nais do Norte e do Alto Sertão, 

nas cidades de Porto Calvo e 
Delmiro Gouveia, essas regiões, 
que não possuem nenhuma 
maternidade de referência 
para a população, passarão a 
contar com mais leitos mater-
nos e infantis”, diz a médica. Já 
o Hospital Regional da Mata 
(HRM), em União dos Palmares, 
vai oferecer o diferencial de leitos 
de UTI Neonatal, já que hoje não 
existem vagas desse tipo para 
recém-nascidos na região.

“Esse reforço de leitos no 
interior vai facilitar o acesso das 
gestantes a uma assistência com 
maior qualidade, evitando que 
elas se desloquem até municí-
pios distantes. Assim, vamos 
reduzir o tempo de atendimento 
de gestantes e bebês e, portanto, 
diminuir e reverter complica-
ções. Tudo isso vai trazer mais 
qualidade de vida para a mamãe 
e a criança, além de dar segui-
mento à redução do número 
de mortes infantis e maternas”, 

explica Syrlene Patriota.
Outras ações desenvolvidas 

pela Sesau que asseguram a 
redução na taxa de mortalidade 
infantil é o incentivo ao aleita-
mento materno, a aplicação das 
vacinas em tempo oportuno, e o 
controle de infecções, segundo 
ressaltou a coordenadora da 
Rede Cegonha em Alagoas.

ATENDIMENTO HUMANIZADO
NO HOSPITAL DA MULHER 
Desde a abertu ra, no fim de 

setembro de 2019, a equipe do 
Hospital da Mulher já realizou 
17.789 atendimentos e prestou 
assistência ao parto para 5.033 
mulheres.

Com o aumento de casos 
de Covid-19 ainda em 2020, 
a estrutura do Hospital da 
Mulher foi transformada em 
centro exclusivo de tratamento 
de pacientes contaminados 
pelo novo coronavírus. Os 
serviços da maternidade do 
HM foram transferidos para a 
Maternidade Nossa Senhora 
de Fátima, também situada no 
bairro Poço, em Maceió.

Entre os milhares de aten-
dimentos realizados está o 
parto da pequena Eloá Vitória, 
no dia último dia 13 de julho, 
primeira filha do casal Jainny 
dos Santos,19 anos, e Jessé 
Batista, de 20 anos. Os papais 
de primeira viagem contaram 
que a expectativa e a ansiedade 
para o nascimento da filha eram 
altas, mas que tudo aconteceu 
do jeito que eles esperavam.

SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA

Leitos da Rede Materna e Infantil do 
Estado crescem 14,5% em dois anos

A Polícia Civil de Alagoas 
encerrou ontem uma operação 
inédita para fiscalizar os estan-
des de tiro em atividade em 
Maceió.

A ação foi realizada durante 
dois dias, em conjunto com a 
Seção de Fiscalização de Produ-
tos Controlados (SFPC), do 59º 
Batalhão de Infantaria Motori-
zado (59º BIMtz), do Exército 
Brasileiro.

Agentes do NURRCAME 
(Núcleo de Regulação de Regis-
tro e Controle de Armamento, 
Munição e Explosivos), da 
Gerência de Estatística e Infor-
mática (Geinfo), e da Asfixia, da 
Polícia Civil, visitaram quatro 
estandes da capital alagoana, 
dois quais três se encontravam 
em situação irregular.

De acordo com o diretor 
da Geinfo, Medson Maia, os 
três estandes foram notificados 
para resolverem suas pendên-
cias junto ao NURRCAME, que 
é coordenado pelo agente PC 
Alexandre Lagos.

AÇÃO INÉDITA

PC e Exército 
fiscalizam 
estandes de 
tiro na capital

Ascom PC

Agentes fiscalizam estandes de tiro

Carla Cleto

São 692 vagas para atendimentos em leitos obstétricos, de UCI e de UTI
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Agência Tatu

No último ano 
os brasilei-
ros puderam 

sentir o impacto do aumento 
do preço da gasolina. Para os 
maceioenses não foi diferente 
e o valor do produto subiu em 
quase 50%.  De acordo com os 
dados do Abastece Maceió, em 
junho de 2020 o preço médio 
do litro da gasolina na capital 
era de R$3,95; já em junho de 
2021 o valor médio saltou para 
R$ 5,83, o que representa uma 
alta de 47,59%, em um ano. 

As informações foram 
analisadas com base nos dados 
do aplicativo desenvolvido 
pela Agência Tatu, que mostra 
onde tem combustível mais 
barato na capital. Para ter uma 
ideia do impacto do aumento 
nas despesas, uma pessoa que 
tem um carro do modelo Gol 
gastava, em junho de 2020, 
R$198,00 para encher o tanque 
de 55 litros. Já em junho deste 
ano, era necessário gastar R$ 
323,95, ou seja, R$125,95 a mais 
para encher o tanque do mesmo 
veículo.

Ainda segundo a série 
histórica da ferramenta, que 

conta com dados desde o final 
de 2018 até hoje (21), este mês é 
o que apresenta o maior valor 
da gasolina de todo o período: 
R$5,89 por litro. Em contrapar-
tida, o mês de maio de 2020 foi 
o que teve o menor valor regis-
trado, que foi de R$3,80.

Este ano, o único mês em 
que a gasolina esteve com preço 
na casa dos R$4 foi janeiro, em 
que a média foi de R$ 4,75. 

Nos meses seguintes, o valor 
médio registrado ultrapassou 
os R$5,00. De janeiro a julho 
o aumento registrado foi de 
19,4%.    

A  a l t a  n o  p r e ç o  d o 
combustível se dá por dife-
rentes aspectos, como explica 
o mestre em economia, Lucas 
de Barros. “A composição 
do preço da gasolina paga 
pelo consumidor é composto 

por quatro fatores: preço do 
produtor ou importador de 
gasolina; carga tributária; 
custo do etanol obrigatório 
e as margens da distribuição 
e revenda. Sendo assim, a 
variação do preço da gasolina 
ocorre principalmente pelo 
primeiro fator, que  é o preço 
do produtor ou importador 
de gasolina”. Ainda segundo 
o especialista, as mudanças 

do mercado internacional de 
commodities e a variação do 
dólar também influenciam o 
preço da gasolina.

Para as perspectivas de 
melhora do economista avalia 
que depende do mercado inter-
nacional do barril de petróleo 
e a valorização do real frente 
ao dólar. “O Brasil poderá 
voltar a ter controle do preço da 
gasolina se alterar a política de 
preço da Petrobrás, tornando a 
formação de preço em reais e 
retomando o desenvolvimento 
econômico do país”, pontuou 
Lucas Barros.

APLICATIVO ABASTECE MACEIÓ
Lançado em dezembro de 

2018, o aplicativo Abastece 
Maceió está disponível, gratui-
tamente, para aparelhos com 
sistema operacional Android. 
Por meio do app, é possí-
vel saber onde tem gasolina 
(comum ou aditivada), etanol, 
gás natural e diesel mais barato 
em Maceió. Também é possível 
fazer a seleção por bairro.    

Os dados são atualizados 
em tempo real e coletam os 
dados das notas fiscais forneci-
das pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz).

Preço da gasolina subiu quase 
50% em um ano, em Maceió

DADOS DO app Abastece Maceió apontam julho como o mês com maior alta do valor do combustível da série histórica

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), Gilton Lima, 
recebeu ontem a nova direto-
ria da Aliança Comercial de 
Maceió. Além de apresentar os 
novos membros da entidade, a 
reunião teve como pauta o forta-
lecimento da parceria entre as 
duas instituições, que avaliam a 
viabilidade da promoção de um 
programa de qualificação de 
empresários e comerciários e da 
elaboração de um mapa geral do 
setor para subsidiar, com núme-
ros mais assertivos, as iniciativas 
de políticas públicas das gestões 
municipal e estadual.

A reunião contou com uma 
apresentação do superinten-
dente da Fecomércio AL, Allan 
Souza, que pontuou para a 
nova presidente da Aliança 
Comercial, Andreia Geraldo, 

a atuação da Federação nos 
últimos anos, a exemplo do 
monitoramento realizado pela 
assessoria legislativa, a criação 
das câmaras empresariais e a 
promoção das missões empre-
sariais internacionais, além das 
ações sistêmicas com presença 
do Sesc, do Senac e dos sindica-
tos filiados.

O assessor econômico da 
Fecomércio AL, Victor Horten-
cio, por sua vez, demonstrou, 
por meio de levantamento do 
Instituto Fecomércio, a impor-
tância do setor para o estado. 
De acordo com dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgados 
em 2020, comércio e serviços 
são responsáveis por 64,77% 
da geração de riqueza na capi-
tal alagoana, que responde por 
mais de 40% do PIB (Produto 
Interno Bruto) do estado. Para 

se ter uma ideia do potencial de 
crescimento do setor, de 2010 
a 2018, foi registrado um cres-
cimento de 91% só em Maceió, 
alcançando o valor de R$ 12,37 
bilhões. A propósito, segundo 
a Junta Comercial do Estado 
de Alagoas (Juceal), o calçadão 
do Centro, área de atuação da 
Aliança Comercial, conta com 
4.960 estabelecimentos e 26.115 
trabalhadores (dados de 2020).

“A gente percebe o quanto 
a pesquisa nos empodera e 
nos descortina para o conhe-
cimento”, destacou Andreia 
Geraldo. Diante dos números 
apresentados, ela ressaltou a 
importância de ter dados atua-
lizados sobre o setor. Para a 
presidente da Aliança Comer-
cial, que demonstrou interesse 
em firmar uma parceria com 
a Fecomércio AL com esse 
propósito, números como 

receita de ICMS, quantidade de 
empresas e impacto na geração 
de emprego fazem muita dife-
rença em uma reunião com a 
prefeitura e com o governo do 
estado. Andreia Geraldo desta-
cou que com dados assertivos 
é possível deixar mais claro o 
potencial e a força do Comércio.

A nova presidente ressal-
tou ainda que quer contar com 
a expertise da Federação para 
promover um programa de 
qualificação de empresários e 
comerciários, visando desen-
volver o crescimento do setor 
por meio da oferta de cursos 
específicos para a categoria.

O presidente da Fecomér-
cio AL destacou que o fortale-
cimento da parceria entre as 
entidades é de interesse mútuo 
e pontuou que, diante do cená-
rio socioeconômico atual, que 
requer decisões mais assertivas, 

identificar os anseios da cate-
goria e promover melhorias no 
setor, a partir da capacitação e do 
estímulo às iniciativas de políti-
cas públicas, é também uma 
missão da Federação. “Por meio 
das pesquisas, a gente tem um 
norte. Elas nos ajudam a identifi-
car as demandas e as necessida-
des existentes. O que estiver ao 
nosso alcance, pode contar com 
a Fecomércio”, concluiu Lima.

A reunião, que sinalizou 
o surgimento de um alinha-
mento com foco no médio e 
no longo prazo, contou ainda 
com as presenças do vice-presi-
dente da Federação, Valdomiro 
Feitosa, e do vice-presidente 
da Aliança Comercial, Guido 
Santos Júnior, que estava acom-
panhado dos diretores Marcos 
Silveira, Marcelo Miranda, 
Alexsandro Geraldo e Luciano 
da Silva.

PARCERIA

Fecomércio e Aliança Comercial buscam 
qualificar empresários e comerciários
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Endosso ou novo seguro: O que vale mais a pena?

Já não é mais novidade que 
a pandemia afetou não só 
a renda, como também a 

forma como nos relacionamos 
com o dinheiro. Em busca de 
enxugar as contas, muitas 
famílias acabaram deixando 
de lado o seguro auto, até 
mesmo por não conhecerem 
alternativas que possibilitam 
mais economia na sua contra-
tação, seja com negociações 
para o endosso ou novo 
seguro. 

Para quem optou perma-
necer com o seguro auto, o 
comportamento também 
mudou: 38% dos clientes 
realizavam o pagamento em 
10 ou mais parcelas antes da 
pandemia. Em novembro 
de 2020, o número já cresceu 
para 43%. A procura por um 
seguro mais enxuto também 
aumentou no último ano, 
registrando o crescimento 
de 45% das contratações de 
coberturas mais básicas.

Outro aspecto que chama 
a atenção é o fato de que as 
pessoas estão usando menos 
seus carros, seja por conta da 
mudança na rotina de traba-
lho para o home office ou 
para tentar economizar mais 
o combustível. 

Fato é que o consumidor 
está cada vez mais exigente 
e em busca de tudo aquilo 
que pode otimizar o orça-

mento. Aliás, uma das prin-
cipais dúvidas relacionadas 
ao seguro auto é: o que vale 
mais a pena, endosso ou novo 
seguro?  E aí, você já sabe a 
resposta? Vem que a gente te 
ajuda nessa! 

O QUE É ENDOSSO 
DE SEGURO AUTO?
O endosso de seguro 

auto nada mais é que uma 
mudança ou correção na 
apólice em vigor, também 
conhecido como aditivo de 
contrato. Ou seja, um docu-
mento que formaliza qual-
quer alteração no seguro 
auto, reunindo todas as infor-
mações sobre transferência 
de contrato, modificações 
do veículo segurado, atuali-
zações de dados cadastrais, 
formas de pagamento e ajus-
tes que podem surgir ao longo 
da sua vigência.

Podemos dizer que prati-
camente toda e qualquer alte-
ração, por menor que seja, 
deve ser passada para a segu-
radora adequar o contrato em 
vigência. Para exemplificar 
melhor, listamos abaixo os 
principais motivos de endosso 
de seguro auto, olha só: 

•Alteração de  dados 
pessoais (ex.: estado civil) e 
bancários do segurado;

•Novo endereço de esta-
cionamento ou local de circu-

lação;
•Mudança no CEP de 

pernoite do veículo;
•Adição ou exclusão de 

coberturas;
•Adição ou exclusão de 

regiões da cobertura;
• C a d a s t r o  d e  n o v o s 

condutores do veículo;
•Transferência do seguro 

auto;
•Mudança de modelo ou 

troca do veículo;
•Alteração do combustí-

vel (ex.: instalação de GNV);
• Modificações de equipa-

mentos, como faróis, lanter-
nas, retrovisores, rádios ou 
rodas com aros diferentes.

ENTÃO, O QUE É MELHOR
ENDOSSO OU NOVO SEGURO?
Pode-se dizer que, quando 

surge a necessidade de reali-
zar mudanças significativas no 

contrato do seguro, esses ajus-
tes podem desconfigurar prati-
camente todo o contrato e valor 
do seguro. Dessa forma, é mais 
fácil cancelar ele, solicitar uma 
nova cotação com seu corretor 
e negociar melhores condições 
com a contratação de um novo 
seguro auto, garantindo mais 
economia e uma cobertura 
totalmente alinhada às necessi-
dades do cliente.

Agora, se a ideia é manter 
as características básicas do 
seguro auto, realizando peque-
nas alterações na apólice ou 
cobertura, o indicado é realizar 
o endosso no contrato, já que 
quanto menor for a mudança, 
mais vantajoso ele será.

Endosso ou novo seguro: 
como facilitar a decisão do 
cliente

Cada caso é um caso e 
deve ser analisado cuida-

dosamente, entendendo a 
fundo o atual momento, suas 
necessidades e estilo de vida, 
como ele pode otimizar os 
custos com o seguro auto e, 
claro, continuar mantendo a 
sua proteção e amparo, inde-
pendente do que aconteça.  
Seja qual for sua  decisão, a 
regra de ouro é não ficar sem 
seguro! 

CONCLUSÃO
Em suma, o papel do corre-

tor de seguros está em trazer 
toda a tranquilidade que o 
cliente preciso, especialmente 
nos momentos mais complica-
dos. 

Em outras palavras, o 
corretor deve representar o 
“conta comigo, para o que 
der e vier”, reunindo todas as 
informações necessárias para 
facilitar a sua decisão e ajudá-
-lo a entender qual opção 
oferece o melhor custo-bene-
fício. Afinal, só você poderá 
decidir, de fato, o que vale 
mais a pena ou não. 

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. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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Agência Tatu

No último ano 
os brasilei-
ros puderam 

sentir o impacto do aumento 
do preço da gasolina. Para os 
maceioenses não foi diferente 
e o valor do produto subiu em 
quase 50%.  De acordo com os 
dados do Abastece Maceió, em 
junho de 2020 o preço médio 
do litro da gasolina na capital 
era de R$3,95; já em junho de 
2021 o valor médio saltou para 
R$ 5,83, o que representa uma 
alta de 47,59%, em um ano. 

As informações foram 
analisadas com base nos dados 
do aplicativo desenvolvido 
pela Agência Tatu, que mostra 
onde tem combustível mais 
barato na capital. Para ter uma 
ideia do impacto do aumento 
nas despesas, uma pessoa que 
tem um carro do modelo Gol 
gastava, em junho de 2020, 
R$198,00 para encher o tanque 
de 55 litros. Já em junho deste 
ano, era necessário gastar R$ 
323,95, ou seja, R$125,95 a mais 
para encher o tanque do mesmo 
veículo.

Ainda segundo a série 
histórica da ferramenta, que 

conta com dados desde o final 
de 2018 até hoje (21), este mês é 
o que apresenta o maior valor 
da gasolina de todo o período: 
R$5,89 por litro. Em contrapar-
tida, o mês de maio de 2020 foi 
o que teve o menor valor regis-
trado, que foi de R$3,80.

Este ano, o único mês em 
que a gasolina esteve com preço 
na casa dos R$4 foi janeiro, em 
que a média foi de R$ 4,75. 

Nos meses seguintes, o valor 
médio registrado ultrapassou 
os R$5,00. De janeiro a julho 
o aumento registrado foi de 
19,4%.    

A  a l t a  n o  p r e ç o  d o 
combustível se dá por dife-
rentes aspectos, como explica 
o mestre em economia, Lucas 
de Barros. “A composição 
do preço da gasolina paga 
pelo consumidor é composto 

por quatro fatores: preço do 
produtor ou importador de 
gasolina; carga tributária; 
custo do etanol obrigatório 
e as margens da distribuição 
e revenda. Sendo assim, a 
variação do preço da gasolina 
ocorre principalmente pelo 
primeiro fator, que  é o preço 
do produtor ou importador 
de gasolina”. Ainda segundo 
o especialista, as mudanças 

do mercado internacional de 
commodities e a variação do 
dólar também influenciam o 
preço da gasolina.

Para as perspectivas de 
melhora do economista avalia 
que depende do mercado inter-
nacional do barril de petróleo 
e a valorização do real frente 
ao dólar. “O Brasil poderá 
voltar a ter controle do preço da 
gasolina se alterar a política de 
preço da Petrobrás, tornando a 
formação de preço em reais e 
retomando o desenvolvimento 
econômico do país”, pontuou 
Lucas Barros.

APLICATIVO ABASTECE MACEIÓ
Lançado em dezembro de 

2018, o aplicativo Abastece 
Maceió está disponível, gratui-
tamente, para aparelhos com 
sistema operacional Android. 
Por meio do app, é possí-
vel saber onde tem gasolina 
(comum ou aditivada), etanol, 
gás natural e diesel mais barato 
em Maceió. Também é possível 
fazer a seleção por bairro.    

Os dados são atualizados 
em tempo real e coletam os 
dados das notas fiscais forneci-
das pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz).

Preço da gasolina subiu quase 
50% em um ano, em Maceió

DADOS DO app Abastece Maceió apontam julho como o mês com maior alta do valor do combustível da série histórica
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O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), Gilton Lima, 
recebeu ontem a nova direto-
ria da Aliança Comercial de 
Maceió. Além de apresentar os 
novos membros da entidade, a 
reunião teve como pauta o forta-
lecimento da parceria entre as 
duas instituições, que avaliam a 
viabilidade da promoção de um 
programa de qualificação de 
empresários e comerciários e da 
elaboração de um mapa geral do 
setor para subsidiar, com núme-
ros mais assertivos, as iniciativas 
de políticas públicas das gestões 
municipal e estadual.

A reunião contou com uma 
apresentação do superinten-
dente da Fecomércio AL, Allan 
Souza, que pontuou para a 
nova presidente da Aliança 
Comercial, Andreia Geraldo, 

a atuação da Federação nos 
últimos anos, a exemplo do 
monitoramento realizado pela 
assessoria legislativa, a criação 
das câmaras empresariais e a 
promoção das missões empre-
sariais internacionais, além das 
ações sistêmicas com presença 
do Sesc, do Senac e dos sindica-
tos filiados.

O assessor econômico da 
Fecomércio AL, Victor Horten-
cio, por sua vez, demonstrou, 
por meio de levantamento do 
Instituto Fecomércio, a impor-
tância do setor para o estado. 
De acordo com dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgados 
em 2020, comércio e serviços 
são responsáveis por 64,77% 
da geração de riqueza na capi-
tal alagoana, que responde por 
mais de 40% do PIB (Produto 
Interno Bruto) do estado. Para 

se ter uma ideia do potencial de 
crescimento do setor, de 2010 
a 2018, foi registrado um cres-
cimento de 91% só em Maceió, 
alcançando o valor de R$ 12,37 
bilhões. A propósito, segundo 
a Junta Comercial do Estado 
de Alagoas (Juceal), o calçadão 
do Centro, área de atuação da 
Aliança Comercial, conta com 
4.960 estabelecimentos e 26.115 
trabalhadores (dados de 2020).

“A gente percebe o quanto 
a pesquisa nos empodera e 
nos descortina para o conhe-
cimento”, destacou Andreia 
Geraldo. Diante dos números 
apresentados, ela ressaltou a 
importância de ter dados atua-
lizados sobre o setor. Para a 
presidente da Aliança Comer-
cial, que demonstrou interesse 
em firmar uma parceria com 
a Fecomércio AL com esse 
propósito, números como 

receita de ICMS, quantidade de 
empresas e impacto na geração 
de emprego fazem muita dife-
rença em uma reunião com a 
prefeitura e com o governo do 
estado. Andreia Geraldo desta-
cou que com dados assertivos 
é possível deixar mais claro o 
potencial e a força do Comércio.

A nova presidente ressal-
tou ainda que quer contar com 
a expertise da Federação para 
promover um programa de 
qualificação de empresários e 
comerciários, visando desen-
volver o crescimento do setor 
por meio da oferta de cursos 
específicos para a categoria.

O presidente da Fecomér-
cio AL destacou que o fortale-
cimento da parceria entre as 
entidades é de interesse mútuo 
e pontuou que, diante do cená-
rio socioeconômico atual, que 
requer decisões mais assertivas, 

identificar os anseios da cate-
goria e promover melhorias no 
setor, a partir da capacitação e do 
estímulo às iniciativas de políti-
cas públicas, é também uma 
missão da Federação. “Por meio 
das pesquisas, a gente tem um 
norte. Elas nos ajudam a identifi-
car as demandas e as necessida-
des existentes. O que estiver ao 
nosso alcance, pode contar com 
a Fecomércio”, concluiu Lima.

A reunião, que sinalizou 
o surgimento de um alinha-
mento com foco no médio e 
no longo prazo, contou ainda 
com as presenças do vice-presi-
dente da Federação, Valdomiro 
Feitosa, e do vice-presidente 
da Aliança Comercial, Guido 
Santos Júnior, que estava acom-
panhado dos diretores Marcos 
Silveira, Marcelo Miranda, 
Alexsandro Geraldo e Luciano 
da Silva.

PARCERIA

Fecomércio e Aliança Comercial buscam 
qualificar empresários e comerciários
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Rodada de Universidades Espanholas para quem quer “estudar lá fora”

Bolsa para a cátedra de Artes na Indiana University - EUA
Fonte: Comissão Fulbright

Programa de Bolsa de Pós-graduação - Alemanha
Fonte: DAAD

DAAD Virtual Summer School - Online
Fonte: DAAD

Estão abertas as inscrições para o 
edital da Comissão Fulbright Brasil 
voltado para artistas e pesquisadores 
realizarem performances, pesquisas 
ou ministrarem cursos na Indiana 
University. 
Atenção para o detalhe do edital, pois 
a instituição de ensino tem preferên-
cia por pessoas que trabalhem com 
teatro, drama ou dança contemporâ-
nea. As inscrições de pesquisadores 
do âmbito literário e cultural também 
são bem-vindas.
A Cátedra é destinada, então, a 
acadêmicos ou profissionais que 
atuem nas áreas de música (perfor-
mance, composição, estudos de jazz, 
teoria musical, musicologia, etno-
musicologia e artistas) ou nas artes 
(artes visuais, teatro, drama ou dança 
contemporânea). A bolsa compre-
ende um semestre acadêmico para 
realizar performances, pesquisas e/
ou ministrar cursos.
Caso o candidato seja acadêmico 

(professor/pesquisador), precisa 
necessariamente possuir doutorado 
e ter ao menos 5 anos de experiência 
profissional.
Caso o candidato seja intérprete 
ou artista, deve possuir ao menos 5 
anos de experiência profissional em 
atuação ou gravações já reconheci-
das.
 Além disso, todos os candidatos 
devem:
•Ter nacionalidade brasileira e não 
ter nacionalidade norte-americana;
•Ser afiliado a uma instituição de 
ensino superior como docente e/ou 
como pesquisador em instituição de 
pesquisa, ou ser artista/intérprete, 
compositor, músico profissional, 
além  de artistas nas áreas de teatro, 
drama ou dança contemporânea;
•Ter fluência em inglês;
•Não receber bolsa ou benefício 
financeiro de outras agências ou 
entidades brasileiras com o mesmo 
objetivo; e

•Permanecer no Brasil durante a 
seleção, afiliação e partida aos EUA.
Aqui estão os benefícios oferta-
dos pelo programa:
•US$ 20.000 para cobrir as despe-
sas de passagem aérea e manuten-
ção nos EUA por quatro meses;
•Taxa do visto J-1;
•Moradia ou auxílio moradia, sujeito 
a taxas, para o bolsista na cidade de 
Bloomington, Indiana, compatível 
com o padrão oferecido a professo-
res visitantes em Indiana;
•Seguro para acidentes e doenças 
limitado (ASPE Accident and Sick-
ness Program for Exchanges); e
•Acesso às facilidades e serviços de 
Indiana, como escritório, espaço para 
ensaio, biblioteca e outras cortesias 
regularmente disponibilizadas para 
a comunidade acadêmica para 
assegurar o êxito das atividades de 
pesquisa e ensino.
Mais informações em https://bit.
ly/3kNgbSx .

O Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) está com inscri-
ções abertas para o programa de 
bolsas de estudos para cursos de pós-
-graduação na Alemanha em faculda-
des públicas ou reconhecidas pelo 
governo alemão (staatlich anerkannt) 
nas seguintes áreas: 
•Arquitetura
•Artes Cênicas
•Dança
•Artes Plásticas
•Design
•Comunicação Visual
•Cinema e
•Música. 
Podem se candidatar à bolsa estu-
dantes que estejam no último ano 
da graduação, matriculados em uma 

universidade brasileira, e também 
recém-formados com título de bacha-
relado/licenciatura ou mestrado.
O objetivo é viabil izar estudos 
adicionais nas áreas mencionadas, 
com a possibilidade de obter ou não 
um título acadêmico em uma insti-
tuição alemã de ensino superior. 
Os selecionados receberão bolsa 
mensal de 861 euros pelo período 
de 10 a 24 meses, dependendo do 
curso escolhido, passagem aérea e 
seguro-saúde.
Os prazos de inscrição são diferen-
tes para cada área de estudo e vão 
de 27 de setembro de 2021 a 2 de 
novembro de 2021. Mais informações 
podem ser obtidas no site https://bit.
ly/2W5XUWa .

Com financiamento do DAAD, duas 
renomadas instituições – uma alemã 
e uma americana – uniram-se para 
oferecer um curso online gratuito com 
tema muito relevante para o futuro das 
cidades: “Mobilidade Sustentável em 
Regiões Metropolitanas: Boas Práti-
cas”. 
Entre os dias 23 e 28/8, esse tópico 
será aprofundado no DAAD Virtual 
Summer School 2021, que é fruto de 
uma parceria entre o Centro de Logís-
tica e Trânsito da Universidade Duis-
burg-Essen, na Alemanha, e o Centro 

de Desenvolvimento Urbano Sustentá-
vel da Universidade de Columbia, em 
Nova York, nos Estados Unidos.
Podem candidatar-se até 25/07 os 
estudantes de graduação, mestrado, 
doutorado e pesquisadores com 
experiência nas áreas de mobilidade 
urbana sustentável, soluções inova-
doras de transporte, logística e novas 
tecnologias em mobilidade. 
O programa será ministrado em inglês 
e os participantes receberão um certi-
ficado ao final. As vagas são limitadas. 
Inscrições em https://bit.ly/2UyDRPG .

O  Escritório da Educa-
ção da Embaixada 
da Espanha no Brasil 

vem desenvolvendo uma inte-
ressante atividade para apro-
ximar os interessados por uma 
oportunidade acadêmica com 
uma universidade espanhola, 
todas as semanas.

A Rodada de Univer-
sidades Espanholas está 
permitindo que os futuros 
estudantes possam conversar 
ao vivo com representantes 

das melhores instituições de 
ensino superior da Espanha. 
A Embaixada já contou com 
a participação de várias Insti-
tuições de Ensino Superior 
como, por exemplo, a Univer-
sidad de Jaén, Universidad 
de Huelva, Universidad de 
Córdoba e a IUNIT Centro 
Universitario de Educación 
Superior de Negocios, Inno-
vación y Tecnología.

Esta semana, foi a vez 
da Universidade de Sevilha 

(US), localizada na região - ou 
melhor, comunidade autô-
noma - de Andaluzia. A insti-
tuição é uma das mais antigas 
da Espanha com sua fundação 
datando de 1505. Com seus 
70.000 alunos, ela  está classi-
ficada como a segunda maior 
do país, sendo a primeira de 
Andaluzia. Vale lembrar que, 
desse total, 5000 são estudan-
tes internacionais.

A embaixada ressalta que 
a Universidade de Sevilha se 

destaca por ter uma das ofer-
tas acadêmicas mais amplas 
em todo o país, com opor-
tunidades em todas as áreas 
do conhecimento Arts and 
Humanities, Engineering and 
Technology, Social Sciences 
and Management, Natural 
Sciences and Life Sciences and 
Medicine.

A instituição apresenta-
-se como uma universidade 
pública, que promove a igual-
dade de oportunidades no 

acesso de seus alunos apenas 
com base no mérito, pensa-
mento crítico e busca e trans-
ferência de conhecimento para 
a sociedade a qual é devido.

Durante o evento, a equipe 
do Escritório da Educação da 
Embaixada da Espanha no 
Brasil também prestou escla-
recimentos sobre o programa 
de bolsa de estudos da Funda-
ção Carolina. Todas as infor-
mações estão disponíveis nas 
mídias sociais do escritório.


