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COVID-19: SECRETARIA DE SAÚDE DE MACEIÓ INICIA VACINAÇÃO PARA ADOLESCENTES COM 17 ANOS OU MAIS

BALAIADA
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Kell Ferreti é 
mantido como 
“louco” nas 
fileiras da PM

McDonalds  
causa muitos 
transtornos  
na Faixa Azul

Em Palmeira,  
tudo indefinido 
para eleição  
de 2022

Moradores  
dos Flexais 
rejeitam a 
revitalização

NORDESTE ACOLHE

3

O Consórcio Nordeste 
lançou, hoje, em Natal (RN), 
o programa Nordeste Acolhe. 
A iniciativa prevê o repasse 
de auxílio financeiro mensal 
no valor de R$ 500 aos órfãos 
da Covid-19, com recursos 
provenientes de cada estado. 
O governador Renan Filho 
participou do evento e desta-
cou a importância da proposta, 
que deve beneficiar, na região, 
mais de 26 mil crianças e 

adolescentes até os 18 anos 
de idade que perderam pai 
e mãe (orfandade completa) 
durante a pandemia. “Trata-
-se de uma ação conjunta 
dos Estados. O Programa 
Nordeste Acolhe visa garantir 
recursos, sustento, para órfãos 
da Covid-19. É um programa 
muito humano e que demons-
tra a preocupação da região 
Nordeste com essa situação”, 
afirmou Renan Filho. 4

Um homem vem agindo 
em diversos bairros da 
cidade disfarçado de funcio-
nário da Sedet para aplicar 
golpes em responsáveis por 
obras supostamente irregu-
lares. O golpista se identi-
fica como fiscal de obras da 
Prefeitura e solicita a apre-
sentação do alvará de cons-
trução para conferir se a obra 
está regularizada,  procedi-
mento adotado pelos agentes 
públicos de fiscalização. Se a 
obra estiver irregular, o argu-
mento utilizado pelo crimi-
noso é que a situação pode 
ser resolvida sem burocracia, 
com o pagamento de uma 
taxa para liberação do alvará.

ATENÇÃO!

Cuidado 
com um 
falso fiscal 
de obras 

Márcio Ferreira

Vanderlei Alm
eida/AFP

ESTADO VAI DESTINAR R$ 500 MENSAIS A ÓRFÃOS DA PANDEMIA EM ALAGOAS

Em Natal, governadores do Nordeste lançaram o programa que vai atender a mais de 26 mil crianças e adolescentes

ALTA DO COMBUSTÍVEL NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Política da Petrobras eleva preço
Base de cálculo tribu-

tária no estado de Alagoas 
não foi alterada desde 2016. 
O cálculo utilizado pela Petro-
bras para definir os preços 
dos combustíveis é o princi-

pal responsável pelo aumento 
progressivo do produto no 
mercado. A atual política da 
estatal promoveu um acréscimo 
no valor da refinaria de 80% na 
gasolina, 53% no diesel e 208% 

no Gás Liquefeito do Petróleo 
(GLP), considerando o período 
de 2016 a 2021 em Alagoas. O 
Preço de Paridade de Importa-
ção (PPI), modelo de cálculo que 
define os valores dos combus-

tíveis vendidos nas refinarias, 
desencadeou a alta nos preços 
praticados em toda cadeia de 
distribuição, da refinaria até o 
consumidor final, nos últimos 
cinco anos em Alagoas.
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Os benefícios da ciência 
estão em toda a parte, do celu-
lar no bolso ao remédio para 
dor de cabeça. A pandemia 
da Covid-19, no entanto, colo-
cou o cidadão comum frente 
a frente com termos típicos 
de pesquisas científicas pela 
primeira vez. A rapidez com 
que as vacinas foram desen-
volvidas também provaram 
a muitos a importância deste 
tipo de conhecimento, e não 
apenas para o tratamento do 
vírus: é graças ao imunizante 
que as atividades econômicas 
poderão ser retomadas, por 
exemplo.

É de se pensar que, na pós-
-pandemia, o mundo estará 
mais consciente da neces-
sidade de investimento na 
ciência e inovação, e deverá 
valorizar ainda mais esses 

profissionais e seus conhe-
cimentos. No entanto, essa 
percepção posit iva será 
apenas parte da realidade. E 
a valorização da ciência não 
contará toda a história de 
como a pandemia afetou a 
sociedade.

Nunca o movimento anti-
vacina teve tanta força no 
Brasil e nos Estados Unidos, 
principalmente, mas também 
em outras partes do mundo. 
Nós, que já fomos exemplo 
mundial em imunização, 
também vemos um número 
crescente de negacionistas, 
muitas vezes apoiados por 
autoridades políticas. Argu-
mentos baseados em falta de 
informação e sem qualquer 
rastro na história: as vacinas 
extinguiram doenças que por 
milhares de anos mataram 

os seres humanos, como a 
varíola e a poliomielite, por 
exemplo. É impossível pensar 
no progresso não apenas em 
saúde, mas também social e 
econômico, sem elas.

Então,  diante  destes 
dois cenários, o que pode-
mos esperar da ciência após 
a pandemia? Um amigo 
médico uma vez me disse que 
nós “só aprendemos na dor”. 
E acredito que isso é verdade. 
E, enquanto passamos por 
esse momento de sofrimento 
da Covid-19, também leva-
remos importantes lições. 
Tenho certeza que a humani-
dade, como um todo, já enten-
deu que, sem investimento 
em ciência, inovação e tecno-
logia, não há futuro, inclu-
sive não há como pensar em 
sustentabilidade e em preser-

vação sem ela. Isso ficará cada 
vez mais latente.

As universidades e centros 
de conhecimento e pesquisa 
nunca tiveram tanta atenção e 
foco da mídia e da população 
e a percepção de que elas são 
elementos externos à economia, 
como sempre foi muito propa-
gado, também deve mudar. 
Fica cada vez mais evidente 
que essas instituições são parte 
pulsante da sociedade, produ-
zindo conhecimento e promo-
vendo o desenvolvimento 
humano todos os dias.

Por aqui, cabe esperarmos 
para ver como se descorti-
nará a política no Brasil - país 
cujo investimento na ciência 
depende tanto do governo . 
Há diversos exemplos positi-
vos, como a Fapesp, financia-
dora de pesquisa e projetos 

do Estado de São Paulo. O 
BINGO, primeiro radio-
telescópio do país, que irá 
monitorar o céu brasileiro e 
a energia escura do universo, 
pelo sertão paraibano, foi 
financiado pela instituição, 
por exemplo. Ele será insta-
lado na Serra do Urubu, no 
município de Aguiar, a 257 
km da capital da Paraíba. 
Aliás, outro bom exemplo de 
políticas públicas de inves-
timento em ciência vem do 
Governo do Estado da Para-
íba, que recebeu esse projeto.

Como em qualquer área, 
há sempre percalços, é claro. 
Mas não há dúvida,  no 
mundo, e talvez nunca tenha 
sido tão claro, que o avanço 
da ciência é, necessariamente, 
o progresso da sociedade. A 
Covid está aí pra mostrar isso. 

Enio Verri * Deputado federal pelo PT-PR Carol Proner * Doutora em Direito e professora da UFRJ

A alta da inflação tem gerado 
resultados muito prejudiciais 
aos trabalhadores e trabalha-
doras. Além da alta nos alimen-
tos, conta de luz e das despesas 
mensais, os sucessivos reajustes 
no preço dos combustíveis têm 
afetado em cheio os motoristas 
de aplicativos. 

Abas tecer  o  ve ícu lo 
pagando até R$ 7 pelo litro da 
gasolina, junto às tarifas conge-
ladas estão sufocando os moto-
ristas por aplicativo.  Em 2021, já 
se somam nove reajuste no valor 
da gasolina, um crescimento de 
51% na conta de quem abastece 
o carro com esse combustível.

O etanol também subiu e 
está custando em média R$ 
4,5/litro, e o preço médio do 
óleo diesel acumulou a terceira 
semana consecutiva de alta nas 
bombas.

Com o faturamento tão 
reduzido por conta dos custos 
da profissão nos dias de hoje, 
muitos que exercem a profissão 
nos apps estão abandonando 
a atividade. Cerca de 30% 
dos motoristas de aplicativo 
da região de Curitiba e Lito-
ral já desistiram do trabalho, 
segundo a Associação União 
Nacional Dos Motoristas de 
Aplicativo (UNMA). Em Minas, 
entre julho do ano passado e de 
2021, 50 % abandonaram as 

plataformas ou deixaram de 
rodar com regularidade.

É preocupante, visto que, 
hoje, esse é um setor que 
emprega muito no Brasil. 
Além disso, a maior parte 
desses trabalhadores e traba-
lhadoras prestam serviços ao 
aplicativo porque perderam 
seus empregos de carteira 
assinada. E trabalham sem 
garantias e direitos trabalhis-
tas, como fundo de garantia, 
13°, férias, entre outros. E 
para sobreviver colocaram-
-se à disposição dos aplicati-
vos utilizando seus próprios 
carros ou, ainda pior, locando 
carros e cobrindo despesa com 
a receita do que ganham no 
aplicativo. 

Segundo os representantes 
dos motoristas, não há aumento 
da remuneração paga aos moto-
ristas desde 2015. Nessa época, 
o litro da gasolina custava, em 
média, R$ 3. A verdade é com 
essa grande a variação do preço 
do combustível a situação está 
insuportável. Agravado com a 
pandemia e a diminuição dos 
clientes e corridas realizadas 
diariamente.

O preço do combustível no 
país mais o custo do aluguel de 
carro, que seguem a variação 
cambial, tornaram o custo fixo 
inviável. Isso faz com que esse 

setor entre em uma grande crise 
e dificulte ainda mais a sobrevi-
vência desses motoristas. 

As empresas estão tentando 
alternativas como zerar a taxa 
de intermediação cobrada 
dos motoristas em algumas 
viagens, ou oferecer, um pacote 
de bônus aplicado ao preço 
da viagem, apenas por tempo 
determinado. Outra prefere 
oferecer um desconto de 4% no 
preço do combustível abaste-
cido numa rede de postos.

Não bastava a crise sanitá-
ria, econômica e social ocasio-
nada pela incompetência da 
equipe econômica de Paulo 
Guedes, alguns setores busca-
ram lucrar à margem da legisla-
ção trabalhista oficial e mesmo 
assim, estão afetados pelo cená-
rio econômico do Brasil. 

Ficou evidenciada a insen-
sibilidade do Governo com a 
população, e por outro lado 
a atenção voltada com aque-
les que ganham dinheiro. 
Enquanto o combustível sobe 
de forma assustadora, a Petro-
bras apresenta grandes lucros 
que são distribuídos entre seus 
acionistas. 

Não há preocupação 
nenhuma com o povo brasi-
leiro. Portanto, o que é bom 
para Paulo Guedes é ruim para 
o Brasil.

Há uma grita na direita, 
entre editoriais e articulis-
tas conhecidos, mas nada de 
fundamental é proposto pelos 
porta-vozes do neoliberalismo 
quando urram alardeando a 
subida da fervura golpista. 
Como funâmbulos cruzando a 
corda-bamba já no trecho final, 
o importante para eles é pedir 
socorro sem perder o foco: a 
meta é atravessar o mês de 
setembro e completar com êxito 
o desafio da reforma adminis-
trativa e da reforma eleitoral, 
ganhando como bônus o novo 
imposto de renda. 

Uma respiração profunda, 
mais alguns passos e os equili-
bristas do mercado financeiro, 
que pactuaram com o fascismo, 
alcançarão a margem segura, 
deixando para trás os jacarés 
insanos em direção à nova 
etapa, a construção da terceira 
via. Mas neste tramo final a 
corda anda muito esticada 
e obriga ao movimento dos 
braços abertos.

Essa ressalva das verdadei-
ras intenções precisa ser feita, 
o que não significa desmerecer 
o alerta, aliás, alerta que vem 
sendo feito pelas esquerdas há 
muito tempo, muito antes de 
Bolsonaro chegar ao poder. 

A fervura está mesmo no 
ponto alto, justifica a grita, mas 
recepcionar de braços abertos 
os arrependidos e colaboracio-
nistas exige um pouco de malí-

cia por parte dos verdadeiros 
democratas.

É certo que a deterioração 
institucional e as ameaças de 
ruptura facilitam o perdão aos 
que apoiaram o golpe de 2016, 
aos que votaram no Bolsonaro 
ou viabilizaram os abusos da 
Lava Jato contra o país. Lula 
dá o exemplo e mostra um 
caminho. Fernando Henrique 
Cardoso reage com civilidade, 
a comemorada civilidade na 
política. Governadores se unem 
para apoiar os freios e contrape-
sos aplicados pelo STF ao bolso-
narismo e Dória dá um soco na 
mesa. Lula já não é o grande 
mal, e isso não é pouca coisa. 

Mas atenção. Quem cozinha 
sabe que é preciso jogar vinagre 
na fervura para evitar que os 
ovos se rompam. Acostuma-
dos ao léxico do mercado finan-
ceiro, os setores que abrem os 
braços pedindo apoio às refor-
mas como condição para defen-
der a democracia costumam 
registrar no formulário de suas 
aplicações o perfil “arrojado” 
e isso porque jogam com o 
dinheiro e os direitos dos outros 
e não com os próprios. O risco 
é praticamente zero, mas há 
eleições em 2022. Quando estes 
setores clamam desesperados 
por providências das Forças 
Armadas, do Congresso, do 
Ministério Público e da Justiça, 
estão também traindo os anti-
gos aliados, é da natureza.

Motoristas de app são as vítimas da 
vez da alta de preços dos combustíveis

O funambulismo da direita neoliberal

 Como a pandemia da Covid-19 pode mudar como 
veremos a ciência no futuro 



O calendár io 
de vacina-
ção contra a 

Covid-19, em Maceió, avança 
ainda mais. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
hoje o público para tomar a 
primeira dose contra a Covid-
19 é para quem tem 17 anos 
idade.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa ainda que 
também podem se vacinar, a 
partir de hoje, adolescentes 
de 12 a 17 anos de idade, com 
comorbidade. Nesses casos, 
porém, a vacina somente 
estará disponível nos drive-
-thus.  

Os drive-thrus da vacina-

ção funcionam nos estaciona-
mentos da Justiça Federal e 
do Jaraguá e os demais pontos 
fixos ficam nos Shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária), Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

A segunda dose da vacina 
está disponível em todos os 
pontos de vacinação, obser-
vando que quem vai completar 
o ciclo com a Coronavac deve 
se dirigir, exclusivamente, ao 
Shopping Pátio. Já quem vai 
tomar segunda dose da Astra-
zeneca ou Pfizer pode ir a qual-
quer um dos pontos.
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Covid: SMS inicia 1a dose da 
vacina em jovens com 17 anos

SEGUINDO O CALENDÁRIO DE IMUNIZAÇÃO, Secretaria Municipal de Saúde informa que chegou a vez dos adolescentes

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) já iniciou o calendário 
para regularização dos permis-
sionários da categoria de trans-
porte escolar da renovação dos 
alvarás quanto ao primeiro e o 
segundo semestre. A regula-
rização, além de atualizar os 
dados desses prestadores de 
serviços, visa garantir um trans-
porte escolar seguro para os 
usuários.

Os condutores com alvarás 
de 0001 a 0076 devem fazer a 
renovação até o dia 23 de setem-
bro. Já os permissionários com 
alvarás de 0077 a 0157 terão, do 
dia 24 de setembro ao dia 24 de 
outubro, para realizar a renova-
ção.

Será necessária a apresen-
tação de originais e cópias das 
certidões criminais estadual e 
federal negativadas, atestado 
de sanidade física e mental, 
certidão do tacógrafo, Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 

apta para transporte remu-
nerado, comprovante de resi-
dência atualizado no nome 
do permissionário, cópia do 
CRLV e DPVAT e documento 
do veículo.

Para os alvarás do primeiro 
semestre deverá ser efetuado o 
pagamento da taxa de renova-
ção anual no valor de R$ 141,68. 
O valor se refere a renovação 
da permissão anual R$ 83,57, a 
carteira de porte obrigatório R$ 
8,86 e a vistoria veicular interna 
R$ 49,25. Já para permissio-
nários do segundo semestre, 
é preciso apresentar apenas 
o porte obrigatório e o paga-
mento da taxa da vistoria veicu-
lar interna, no valor de R$49,25.

Para ter acesso a renovação é 
necessário fazer o agendamento 
através do site Unidade SMTT, 
efetuar o pagamento da taxa 
e aguardar a compensação, o 
prazo é de 24 horas para retor-
nar ao órgão com toda docu-
mentação exigida. 

Moradores das Grotas 
Princesa e Iraci, no bairro do 
Benedito Bentes, parte alta da 
capital, passam a contar com 
125 luminárias com a tecnolo-
gia em LED, o que vao oferecer 
mais segurança e dignidade às 
famílias dessas comunidades. 
A ação foi executada pelas 
equipes da Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública de Maceió 
(Sima).

Como explica João Folha, 
superintendente da Sima, a 
determinação do prefeito de 
Maceió, JHC, é priorizar as 
ações das comunidades mais 
carentes e num tempo mais 
breve possível. “Nossas equi-
pes estão em campo e vamos 
levar as ações nessas comuni-
dades”, garantiu. 

De acordo com levanta-
mento da Sima, essas regiões 
contavam com iluminação 
precária o que dificultava e 
muito a rotina das famílias, 
que conviviam com a escuri-
dão. 

A Superintendência Muni-
cipal de Energia e Iluminação 
Pública de Maceió disponibi-
liza o serviço ‘Disque Luz ‘, 
pelo 0800 031 9055, e ainda pelo 
aplicativo ‘Ilumina Maceió.  A 
Sima também oferece o What-
sApp (82) 98884-6259. Outro 
canal é o e-mail: atendimento@
sima.maceio.al.gov.br. 

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) reali-
zou, nesta terça-feira (24), a 
operação tapa-buraco na Rua 
Manoel Maia Nobre, localizada 
no Eixo Quartel, no Farol. Além 
dela, nove avenidas seguem 
recebendo os serviços que acon-
tecem diariamente.

Técnicos da Diretoria de 
Manutenção de Vias Públi-
cas atuaram na Avenida 
Geraldo Sampaio, no Benedito 
Bentes; Avenida Governador 
Luís Cavalcante, no Distrito 
Industrial; Avenida Sebastião 
Correia da Rocha, Tabuleiro 
do Martins; Avenida Mundaú, 
no Benedito Bentes; Avenida 
Deputada Selma Bandeiras, 
no Antares; Avenida da Paz 
e Rua do Uruguai, no bairro 

do Centro e Jaraguá; Avenida 
Deputado Humberto Mendes 
com a Avenida Cid Scala, no 
Poco; Ladeira Geraldo Melo, no 
Farol, e Avenida Doutor Júnior 
Marques Luz com a Avenida 
Sid Scala, na Jatiúca.

Para realização dos serviços, 
a Seminfra utilizou 97 toneladas 
de massa asfáltica, garantindo 
melhor trafegabilidade para os 
veículos que circulam diaria-
mente nas vias.  

A Infraestrutura reforça 
ainda que segue atenta às 
necessidades da população e, 
em casos de solicitação, o cida-
dão pode entrar em contato, 
por meio de mensagem de 
WhatsApp, com o número (82) 
9 8714-1010, de segunda a sexta, 
das 8h às 14h.

TRANSPORTE ESCOLAR NO ‘BIU’ OPERAÇÃO TAPA-BURACO

SMTT segue com 
renovação de alvarás

Grotas 
recebem 
iluminação 
em LED

Rua no bairro do 
Farol recebe reparos

Ascom SMTT

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Veículos acima de 10 anos, deverão ser vistoriados para a conclusão do processo

Gabriel Moreira/Secom Maceió

Seguindo calendário, primeira dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada em adolescentes com 17 anos
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A universalização do acesso 
à água de qualidade em toda 
a Região Metropolitana de 
Maceió até 2027 é uma das prin-
cipais metas da BRK Ambien-
tal, que assumiu a concessão 
dos serviços de água e esgoto 
em dez cidades alagoanas no 
dia 1° de julho. Para conseguir 
alcançar essa realidade, que 
terá impacto direto na melho-
ria da saúde e qualidade de 
vida de 1,5 milhão de pessoas, 
a empresa realizará um robusto 
investimento no sistema 
operacional de abastecimento, 
atualmente com limitações 
na produção e distribuição da 
água à população.

Do total de R$ 2,6 bilhões 
de investimentos previstos 
no contrato de concessão, a 
empresa destinará R$ 1,54 
bilhão às obras de infraestru-
tura e melhorias operacionais 
nos sistemas de abastecimento 
de água, o que garantirá segu-
rança hídrica para toda a região. 
O montante será aplicado na 
construção de adutoras, redes e 
ligações, recuperação, moderni-
zação e ampliação dos sistemas 
produtores de água operados 
pela Companhia de Sanea-

mento de Alagoas (Casal), além 
de novas estações de tratamento 
e elevatórias. Também serão 
feitos investimentos em reser-
vatórios, unidades de captação e 
na implantação de um arrojado 
plano de redução e controle de 
perdas – dados oficiais do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
apontam que cerca de 60% da 
água tratada na região é perdida 
antes de chegar à população.

A empresa já iniciou investi-
mentos importantes no sistema 
produtor de água, que contri-
buirão significativamente para 
a segurança operacional, como 
a ação de melhoria realizada 
nos 119 poços de produção da 
Casal em Maceió. O trabalho 
de limpeza e desinfecção dos 
poços, que está em andamento, 
será fundamental para elevar a 
qualidade da água distribuída 
à população e garantir a regu-
laridade do abastecimento na 
capital, já que também é reali-
zado um diagnóstico geral da 
situação estrutural, capacidade, 
alcance e eficiência de cada 
poço. 

De acordo com o diretor 
operacional da BRK Ambiental 
em Alagoas, Herbert Dantas, 
para que mais melhorias sejam 
realizadas de forma asser-

tiva, há um amplo trabalho 
de vistoria técnica em anda-
mento, que contempla todo o 
sistema operacional. “Desde 
que iniciamos a operação, há 
menos de dois meses, estamos 
focados em identificar os garga-
los presentes na infraestrutura 
dos serviços de água e esgoto de 
toda a Região Metropolitana de 
Maceió. É um trabalho técnico 
minucioso de conhecimento 
dos sistemas, que envolve 
uma série de estudos e, espe-
cificamente no caso da água, 
modelagens hidráulicas que 
antecipam, por meio de simula-
ções digitais, diversas situações 
relacionadas ao abastecimento, 
além de análises de qualidade, 
testes de vazão, vistorias em 
poços, entre outros procedi-
mentos fundamentais para a 
implementação das melhorias 
estruturais”, explicou.

Paralelamente a este mapea-
mento detalhado, as equipes da 
BRK trabalham 24 horas por dia 
em uma verdadeira força-tarefa 
para atender, em média, mais 
de mil solicitações diárias da 
população. O grande volume 
de ocorrências (foram 32,4 mil 
somente no primeiro mês de 
operação) é resultado de uma 
demanda reprimida, anterior à 
atuação da concessionária. 

SEGURANÇA HÍDRICA NAS COMUNIDADES

BRK Ambiental deve 
investir R$ 1,54 bilhão

Os governa-
d o r e s  d o 
Nordeste se 

reuniram, hoje pela manhã, 
em Natal (RN), com o ex-presi-
dente Lula. Ele percorre o 
Brasil conversando com lide-
ranças políticas e da sociedade 
civil organizada para discutir 
uma saída para a crise econô-
mica, sanitária e política por 
que passa o país. 

O governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB), partici-
pou do encontro e afirmou 
que “é bom ouvir o que pensa 
o presidente Lula”, sobretudo 
diante da crise institucional 
que abala os fundamentos da 
democracia nacional, contra-
põe poderes e deixa o país sem 
discutir a verdadeira agenda 
de Desenvolvimento econô-
mico, social e de melhoria da 

qualidade vida dos brasilei-
ros. 

“É muito bom ouvir o 
que pensa o presidente Lula, 
porque ele tem uma cone-
xão muito próxima com as 
pessoas, especialmente com os 
mais carentes, que são aqueles 
que mais sofrem num período 
como esse de Covid-19, de 
desemprego, de inflação alta, 
que empobrece o povo brasi-
leiro”, afirmou Renan Filho. 

O Rio Grande do Norte 
foi o quinto estado visitado 
por Lula, acompanhado pela 
presidente nacional do PT, a 
deputada federal Gleisi Hoff-
mann, e de outras lideranças 
do partido. 

“As conversas giram em 
torno de uma saída para o 
Brasil dessa crise que enfren-
tamos; uma crise econômica, 

uma crise de saúde, uma crise 
política, todas provocadas 
pelo comportamento do atual 
presidente da República”, 
afirmou Gleisi Hoffmann. 

Ela explicou que a visita 
de Lula à região também 
teve como objetivo conhecer 

o trabalho de enfrentamento 
à Covid-19, implementado 
pelos Estados, e o funciona-
mento do Consórcio Nordeste, 
que lançou, nesta quarta-feira, 
o programa Acolhe Nordeste. 
A ação conjunta prevê o auxí-
lio financeiro de R$ 500 aos 

órfãos da Covid-19 nos esta-
dos nordestinos. 

L u l a  a f i r m o u  q u e  o 
Nordeste é a região que mais 
precisa da atenção do Estado 
brasileiro e voltou a criticar 
a postura do presidente Jair 
Bolsonaro diante do enfrenta-
mento à pandemia. 

“Ao contrário do que 
fazem os governadores, com 
a sabedoria extraordinária de 
criar o Consórcio do Nordeste, 
o governo federal continua, 
ainda, fazendo bravata com 
a pandemia. Ele continua 
não usando máscara, incen-
tivando aglomeração, não 
acreditando na ciência e tripu-
diando de todas as pessoas 
que se comportam digna-
mente, obedecendo as orienta-
ções da Organização Mundial 
da Saúde”, lamentou Lula.

Lula cumpre agenda em Natal 
com governadores do Nordeste

EX-PRESIDENTE PERCORRE O PAÍS em discussão para buscar a saída para crises econômica, sanitária e política

Marcio Ferreira

Governadores do Consórcio Nordeste, durante encontro com Lula, em Natal 

Minne Santos
Repórter

Quem está atento ao Ciclo 
de Concursos do Governo de 
Alagoas já pode ir se prepa-
rando para participar de mais 
um certame. Em reunião, hoje, 
com representantes da Agência 
de Defesa e Inspeção Agropecu-
ária de Alagoas (Adeal), a Secre-
taria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag) 
anunciou que vai realizar um 
concurso público voltado para o 
fortalecimento do órgão.

De acordo com o titular 
da Seplag, Fabrício Marques 
Santos, a expectativa é que 
o edital para o certame seja 
lançado ainda em janeiro. Com 
os trâmites iniciados, os candi-
datos podem esperar por uma 
oferta de cerca de 60 vagas para 
repor a vacância do quadro de 
pessoal do órgão.

“É mais um concurso 
importante para o Estado e 
que vai seguir a linha do que já 
temos feito nos demais certa-
mes que lançamos neste ano. 
Com muita transparência e 
celeridade, esperamos reforçar 
o efetivo da Adeal e trazer mais 
oportunidades para quem 
precisa”, pontuou o secretário.

A Polícia Civil, por meio de 
agentes da Asfixia, prendeu 
um casal em flagrante ontem 
à noite, depois de roubar e 
atacar garotas de programa 
no bairro de Jatiúca.

“Por volta  das vinte 
horas durante deslocamento 
das viaturas fomos aborda-
dos por ocupantes de um 
veículo informando que 
estava havendo um roubo 
em um edifício localizado no 
bairro da Jatiúca. Ao chegar-
mos ao local encontramos 
os suspeitos que haviam 
contratado os serviços de 
uma garota de programa e 
ao entrar no apartamento, o 
casal rendeu a mulher e de 
posse de uma arma branca 
subtraíram perfumes, quan-
tia em dinheiro e celulares 
da vítima”, disse o agente 
Djalma Paulino, coordenador 
da Asfixia

 Ele disse ainda que no 
momento em que os policiais 
civis estavam no local chegou 
outra garota de programa que 
tinha sido vítima do mesmo 
casal. Caso ocorrido em outro 
prédio nas proximidades e 
que o casal não conseguiu 
cometer o assalto, mas feriu a 
vítima com uma tesoura.

EM JANEIROPC PRENDE...

Concurso 
da Adeal 
terá cerca 
de 60 vagas

...Casal que 
atacava 
garotas de 
programa
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A Prefeitura de 
Maceió conta 
com um braço 

essencial na política de saúde 
mental. As residências tera-
pêuticas realizam um trabalho 
fundamental para devolver 
dignidade àqueles que preci-
sam de apoio e autonomia.

Pacientes egressos de 
longos períodos de interna-
ção em hospitais psiquiátricos 
precisam deste tipo de traba-
lho, que na capital alagoana 
faz parte da Rede de Atenção 
Psicossocial do Município. A 
reforma psiquiátrica em vigor 
defende a desinstitucionali-
zação de pacientes psiquiátri-
cos oriundos de instituições 
de longa permanência, com 
sua reinserção social e reinte-
gração à família.

Em Maceió, a criação 
desses novos vínculos tem 
passado, necessariamente, 
pelos Serviços Residenciais 
Terapêuticos, também conhe-
cidos apenas como Residên-
cias Terapêuticas (RTs). São 
locais de moradia, mas com 
a missão de prepará-los para 
serem reintegrados a um coti-
diano normal.

As residências terapêu-
ticas (RT) integram a Rede 
de Atenção Psicossocial do 

Município, sendo adminis-
tradas – por meio de convênio 
de cooperação – pela Associa-
ção de Usuários e Familiares 
dos Serviços de Saúde Mental 
de Alagoas, a Assuma.

Semanalmente, a técnica 
Amanda Braga, da Gerên-
cia de Atenção Psicossocial 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, realiza a supervisão 
junto às residências terapêu-
ticas, com o intuito de orien-
tar e buscar aproximação da 
prestadora do serviço dos 
dispositivos que compõe a 
Rede de Atenção Psicossocial, 
para garantir aos usuários os 
direitos que lhes são conferi-
dos.

“É importante salientar 
que as residências são um 
serviço exclusivo para usuá-
rios egressos de hospitais 
psiquiátricos de longa perma-
nência, que não possuem 
vínculos familiares ou têm 
vínculos familiares rompi-
dos e, portanto, impossibili-
tados de retornar”, explica a 
gerente de Atenção Psicosso-
cial, Sheila Erika Ferro.

De acordo com a assistente 
social da Gerência, Roseane 
Farias, que também atua 
no apoio às RTs, a iniciativa 
possibilita o acolhimento e 

acompanhamento necessário 
dos usuários nesse período 
de transição, estimulando 
sua autonomia – inclusive 
com a emissão de documen-
tos pessoais – para que sigam 
com uma vida independente 
e retomem o convívio fami-
liar e com a sociedade.

“As RTs foram um marco 
para a assistência na área a 
Atenção Psicossocial, pois 
mostram na prática e de 
forma efetiva que a proposta 
do cuidado humanizado e em 
liberdade, na área do territó-
rio, com a reinserção familiar 
e social, é totalmente possí-
vel”, reforça Roseane.

Atualmente, o Município 
dispõe de sete residências 
terapêuticas, abrigando um 
total de 71 usuários egressos 
das clínicas Dr. José Lopes de 
Mendonça e Miguel Couto, e 
também do Hospital Portu-
gal Ramalho. Sob a adminis-
tração da Assuma, em cada 
RT uma equipe composta 
por cuidadores, cozinheiras, 
técnicos de Enfermagem e 
enfermeiros está presente no 
desenvolvimento diário de 
tarefas. O acompanhamento 
– clínico e psiquiátrico – contí-
nuo é feito pelos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS).

Nas residências, os usuá-
rios participam de oficinas 
lúdicas e atividades do coti-
diano, como passear ou fazer 
compras, onde reaprendem 
a lidar com uma rotina e 
responsabilidades, inclusive 
as que se referem à autono-
mia financeira, regatando 
neles a própria cidadania.

“Vale muito a pena vê-los 
recuperar a própria vida. 
E até mesmo aqueles que 
já não têm família, formam 
nas residências um novo 
ciclo familiar, num ambiente 
muito diferente da frieza de 
uma instituição psiquiátrica. 
Trocamos laços de contenção 
por laços de afeto”, atesta a 
coordenadora das RTs pela 
Assuma.

DE VOLTA PRA CASA
Cerca de oito anos separa-

ram o aposentado José Gomes 
de sua família. Afastado do 
convívio com a mulher e 
as duas filhas, ele viveu os 
primeiros quatro anos desse 
período, interno na Clínica 
Dr. José Lopes. Quando a 
instituição foi fechada, em 
2017, seguiu para uma RT no 
bairro da Gruta. E agora, há 
pouco mais de um mês, ele 
retornou ao convívio familiar 

com uma das filhas e netos.
A decisão da família, que 

mantinha o contato com o 
idoso, de 79 anos – mas não 
a convivência diária – veio 
com seu adoecimento, provo-
cado por uma queda. A partir 
disso, a filha Eliane, percebeu 
que não deveria mais deixar 
de aproveitar cada momento 
juntos.

“Eu cuidei da minha mãe, 
vítima do câncer, até sua 
morte. Depois, precisei de 
um tempo pra me recuperar, 
cuidar de mim e da minha 
família. Mesmo assim, me 
arrependo de não ter feito 
isso pelo meu pai antes. 
Agora, mesmo afetada por 
problemas de saúde – hiper-
tensão e diabetes – tudo o que 
quero é poder proporcionar 
a ele a alegria de estar com 
sua família”, ressaltou Eliane 
Gomes, profissional de servi-
ços gerais.

Assim como o sr. José, 
apenas um morador de RT 
voltou a conviver com a famí-
lia este ano, no município de 
Ouro Branco. E outros três 
moradores estão dando os 
primeiros passos nessa fase 
de adaptação com suas famí-
lias, iniciando a fase de visitas 
nos finais de semana.

Residências Terapêuticas 
recuperam vidas em Maceió

CAPITAL dispõe de sete residências terapêuticas em pleno funcionamento que pertencem a Rede de Atenção Psicossocial
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Bárbara Pacheco
Repórter

A universalização do acesso 
à água de qualidade em toda 
a Região Metropolitana de 
Maceió até 2027 é uma das prin-
cipais metas da BRK Ambien-
tal, que assumiu a concessão 
dos serviços de água e esgoto 
em dez cidades alagoanas no 
dia 1° de julho. Para conseguir 
alcançar essa realidade, que 
terá impacto direto na melho-
ria da saúde e qualidade de 
vida de 1,5 milhão de pessoas, 
a empresa realizará um robusto 
investimento no sistema 
operacional de abastecimento, 
atualmente com limitações 
na produção e distribuição da 
água à população.

Do total de R$ 2,6 bilhões 
de investimentos previstos 
no contrato de concessão, a 
empresa destinará R$ 1,54 
bilhão às obras de infraestru-
tura e melhorias operacionais 
nos sistemas de abastecimento 
de água, o que garantirá segu-
rança hídrica para toda a região. 
O montante será aplicado na 
construção de adutoras, redes e 
ligações, recuperação, moderni-
zação e ampliação dos sistemas 
produtores de água operados 
pela Companhia de Sanea-

mento de Alagoas (Casal), além 
de novas estações de tratamento 
e elevatórias. Também serão 
feitos investimentos em reser-
vatórios, unidades de captação e 
na implantação de um arrojado 
plano de redução e controle de 
perdas – dados oficiais do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
apontam que cerca de 60% da 
água tratada na região é perdida 
antes de chegar à população.

A empresa já iniciou investi-
mentos importantes no sistema 
produtor de água, que contri-
buirão significativamente para 
a segurança operacional, como 
a ação de melhoria realizada 
nos 119 poços de produção da 
Casal em Maceió. O trabalho 
de limpeza e desinfecção dos 
poços, que está em andamento, 
será fundamental para elevar a 
qualidade da água distribuída 
à população e garantir a regu-
laridade do abastecimento na 
capital, já que também é reali-
zado um diagnóstico geral da 
situação estrutural, capacidade, 
alcance e eficiência de cada 
poço. 

De acordo com o diretor 
operacional da BRK Ambiental 
em Alagoas, Herbert Dantas, 
para que mais melhorias sejam 
realizadas de forma asser-

tiva, há um amplo trabalho 
de vistoria técnica em anda-
mento, que contempla todo o 
sistema operacional. “Desde 
que iniciamos a operação, há 
menos de dois meses, estamos 
focados em identificar os garga-
los presentes na infraestrutura 
dos serviços de água e esgoto de 
toda a Região Metropolitana de 
Maceió. É um trabalho técnico 
minucioso de conhecimento 
dos sistemas, que envolve 
uma série de estudos e, espe-
cificamente no caso da água, 
modelagens hidráulicas que 
antecipam, por meio de simula-
ções digitais, diversas situações 
relacionadas ao abastecimento, 
além de análises de qualidade, 
testes de vazão, vistorias em 
poços, entre outros procedi-
mentos fundamentais para a 
implementação das melhorias 
estruturais”, explicou.

Paralelamente a este mapea-
mento detalhado, as equipes da 
BRK trabalham 24 horas por dia 
em uma verdadeira força-tarefa 
para atender, em média, mais 
de mil solicitações diárias da 
população. O grande volume 
de ocorrências (foram 32,4 mil 
somente no primeiro mês de 
operação) é resultado de uma 
demanda reprimida, anterior à 
atuação da concessionária. 

SEGURANÇA HÍDRICA NAS COMUNIDADES

BRK Ambiental deve 
investir R$ 1,54 bilhão

Os governa-
d o r e s  d o 
Nordeste se 

reuniram, hoje pela manhã, 
em Natal (RN), com o ex-presi-
dente Lula. Ele percorre o 
Brasil conversando com lide-
ranças políticas e da sociedade 
civil organizada para discutir 
uma saída para a crise econô-
mica, sanitária e política por 
que passa o país. 

O governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB), partici-
pou do encontro e afirmou 
que “é bom ouvir o que pensa 
o presidente Lula”, sobretudo 
diante da crise institucional 
que abala os fundamentos da 
democracia nacional, contra-
põe poderes e deixa o país sem 
discutir a verdadeira agenda 
de Desenvolvimento econô-
mico, social e de melhoria da 

qualidade vida dos brasilei-
ros. 

“É muito bom ouvir o 
que pensa o presidente Lula, 
porque ele tem uma cone-
xão muito próxima com as 
pessoas, especialmente com os 
mais carentes, que são aqueles 
que mais sofrem num período 
como esse de Covid-19, de 
desemprego, de inflação alta, 
que empobrece o povo brasi-
leiro”, afirmou Renan Filho. 

O Rio Grande do Norte 
foi o quinto estado visitado 
por Lula, acompanhado pela 
presidente nacional do PT, a 
deputada federal Gleisi Hoff-
mann, e de outras lideranças 
do partido. 

“As conversas giram em 
torno de uma saída para o 
Brasil dessa crise que enfren-
tamos; uma crise econômica, 

uma crise de saúde, uma crise 
política, todas provocadas 
pelo comportamento do atual 
presidente da República”, 
afirmou Gleisi Hoffmann. 

Ela explicou que a visita 
de Lula à região também 
teve como objetivo conhecer 

o trabalho de enfrentamento 
à Covid-19, implementado 
pelos Estados, e o funciona-
mento do Consórcio Nordeste, 
que lançou, nesta quarta-feira, 
o programa Acolhe Nordeste. 
A ação conjunta prevê o auxí-
lio financeiro de R$ 500 aos 

órfãos da Covid-19 nos esta-
dos nordestinos. 

L u l a  a f i r m o u  q u e  o 
Nordeste é a região que mais 
precisa da atenção do Estado 
brasileiro e voltou a criticar 
a postura do presidente Jair 
Bolsonaro diante do enfrenta-
mento à pandemia. 

“Ao contrário do que 
fazem os governadores, com 
a sabedoria extraordinária de 
criar o Consórcio do Nordeste, 
o governo federal continua, 
ainda, fazendo bravata com 
a pandemia. Ele continua 
não usando máscara, incen-
tivando aglomeração, não 
acreditando na ciência e tripu-
diando de todas as pessoas 
que se comportam digna-
mente, obedecendo as orienta-
ções da Organização Mundial 
da Saúde”, lamentou Lula.

Lula cumpre agenda em Natal 
com governadores do Nordeste

EX-PRESIDENTE PERCORRE O PAÍS em discussão para buscar a saída para crises econômica, sanitária e política

Marcio Ferreira

Governadores do Consórcio Nordeste, durante encontro com Lula, em Natal 

Minne Santos
Repórter

Quem está atento ao Ciclo 
de Concursos do Governo de 
Alagoas já pode ir se prepa-
rando para participar de mais 
um certame. Em reunião, hoje, 
com representantes da Agência 
de Defesa e Inspeção Agropecu-
ária de Alagoas (Adeal), a Secre-
taria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag) 
anunciou que vai realizar um 
concurso público voltado para o 
fortalecimento do órgão.

De acordo com o titular 
da Seplag, Fabrício Marques 
Santos, a expectativa é que 
o edital para o certame seja 
lançado ainda em janeiro. Com 
os trâmites iniciados, os candi-
datos podem esperar por uma 
oferta de cerca de 60 vagas para 
repor a vacância do quadro de 
pessoal do órgão.

“É mais um concurso 
importante para o Estado e 
que vai seguir a linha do que já 
temos feito nos demais certa-
mes que lançamos neste ano. 
Com muita transparência e 
celeridade, esperamos reforçar 
o efetivo da Adeal e trazer mais 
oportunidades para quem 
precisa”, pontuou o secretário.

A Polícia Civil, por meio de 
agentes da Asfixia, prendeu 
um casal em flagrante ontem 
à noite, depois de roubar e 
atacar garotas de programa 
no bairro de Jatiúca.

“Por volta  das vinte 
horas durante deslocamento 
das viaturas fomos aborda-
dos por ocupantes de um 
veículo informando que 
estava havendo um roubo 
em um edifício localizado no 
bairro da Jatiúca. Ao chegar-
mos ao local encontramos 
os suspeitos que haviam 
contratado os serviços de 
uma garota de programa e 
ao entrar no apartamento, o 
casal rendeu a mulher e de 
posse de uma arma branca 
subtraíram perfumes, quan-
tia em dinheiro e celulares 
da vítima”, disse o agente 
Djalma Paulino, coordenador 
da Asfixia

 Ele disse ainda que no 
momento em que os policiais 
civis estavam no local chegou 
outra garota de programa que 
tinha sido vítima do mesmo 
casal. Caso ocorrido em outro 
prédio nas proximidades e 
que o casal não conseguiu 
cometer o assalto, mas feriu a 
vítima com uma tesoura.

EM JANEIROPC PRENDE...

Concurso 
da Adeal 
terá cerca 
de 60 vagas

...Casal que 
atacava 
garotas de 
programa
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Em agosto,  a 
pesquisa de 
Intenção de 

Consumo das Famílias (ICF) 
de Maceió registrou a marca 
de 15 meses consecutivos 
abaixo do nível de satisfação 
de 100 pontos. De acordo com 
o levantamento realizado pelo 
Instituto Fecomércio Alagoas, 
em parceria com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), neste mês, o índice 
atingiu o menor patamar de 
2021, com 89,3 pontos.

Desde março deste ano, 
quando atingiu o maior nível 
do ano, aos 93,4 pontos, o 
índice vem traçando uma 
trajetória persistente de queda 
mês após mês. Na comparação 
com agosto de 2020, quando a 
pesquisa registrou 92 pontos, 
o indicador apresenta uma 
queda de 2,93%.

O assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Victor Hortencio, 
acredita que os resultados 
obtidos nos últimos 15 meses 
podem ser um reflexo do 
momento crítico visto nos 
âmbitos econômico e político 
no país, em meio à crise sanitá-
ria provocada pela pandemia 

de Covid-19. “A economia 
brasileira passa por percalços 
no que tange ao controle da 
inflação, que mede o aumento 
dos preços de bens e serviços, 
e que, de acordo com o Banco 
Central, chegou a 8,99% nos 
últimos 12 meses. O que 
implica, inevitavelmente, 
em uma perda no poder de 
compra da população, prin-
cipalmente da classe de renda 
mais baixa, que é obrigada 
a usar grande parte de seus 

rendimentos para sobrevi-
ver”, observou.

Dentre os subíndices da 
pesquisa, que, em relação 
ao mês de julho, registraram 
queda em seis dos sete indica-
dores, na comparação anual, 
a Perspectiva de Consumo 
apresentou a maior baixa, com 
variação negativa de 30%. Para 
Hortencio, os resultados para 
Nível de Consumo e Emprego 
Atual, com -10,14% e -2,65%, 
respectivamente, no compa-

rativo com agosto de 2020, 
colocam em evidência quais 
os possíveis motivos para os 
números apresentados pela 
pesquisa.

“Possivelmente, os regis-
tros foram influenciados pela 
inflação e pelo impacto das 
altas taxas de desocupação: 
20%, em Alagoas, e 14,7%, no 
Brasil. Embora em Maceió, 
até maio, segundo o CAGED 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 

o saldo seja positivo, com o 
aumento de 4.825 empregos, 
em Alagoas, entre os meses de 
janeiro e junho, foi registrado 
um saldo negativo de mais 
de dez mil empregos. Diante 
disso, as perspectivas de curto 
e longo prazo, quanto à inten-
ção de consumo, se reduziram 
de maneira cíclica, mostrando 
uma linha de tendência decli-
nante, mais definida nos 
últimos cinco meses”, argu-
mentou.

Maceió: Intenção de consumo 
alcança menor patamar do ano

PESQUISA DO INSTITUTO FECOMÉRCIO aponta que índice segue tendência de queda desde o mês de março

Divulgação
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Agência Tatu

Com o avanço 
d a  va c i n a -
ção,  o  mês 

de julho apresentou uma 
redução de 72% na morte 
de pessoas com 60 anos ou 
mais por complicações do 
coronavírus em Alagoas. É 
o que apontam os dados da 
Secretaria Estadual de Plane-
jamento, Gestão e Patrimô-

nio (Seplag), analisados pela 
Agência Tatu.

A comparação foi feita 
levando em consideração 
o mês de março de 2021, 
que registrou 488 mortes de 
idosos, o 3º maior índice de 
toda a pandemia e o maior 
deste ano. Já no mês de julho 
foram registrados 97 óbitos 
de pessoas nesta faixa etária, 
o 5º menor número desde 
o início da pandemia e o 

menor deste ano. O indíce 
de julho também é o menor 
desde novembro de 2020, 
quando houve 68 mortes 
pela doença.

A vacinação em Alagoas 
começou em 19 de janeiro 
de 2021 e, até essa sexta-
-feira (20), foram aplicadas 
2.294.315 doses de vacinas 
contra o covid-19. Ao total 
são 706.363 pessoas imuniza-
das com a segunda dose. Os 

dados são da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), por 
meio do Programa Nacional 
de Imunização em Alagoas 
(PNI/AL).

Segundo o infectologista 
Fernando Maia, a vacinação 
é responsável pela redução 
dos casos graves e óbitos por 
covid-19. “A vacinação é a 
grande arma que a ciência 
dispõe para o enfrentamento 
desta pandemia”, comple-

menta Maia. 
Vale relembrar que a 

primeira morte no estado foi 
confirmada em 31 de março 
de 2020, mês que teve o 
menor índice de óbitos, com 
dois casos registrados. Os 
meses de setembro e outubro 
de 2020 também foram perí-
odos com números baixos de 
óbitos desse público, apre-
sentando, respectivamente, 
54 e 46 registros.

Covid: Alagoas reduz mortes de 
idosos em 72% após vacinação

DADOS DA SEPLAG APONTAM grande redução quando comparados óbitos de março e julho de 2021

Óbitos de covid por faixa etária 
em Alagoas; idosos foram os 
mais afetados pela doença
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Em agosto,  a 
pesquisa de 
Intenção de 

Consumo das Famílias (ICF) 
de Maceió registrou a marca 
de 15 meses consecutivos 
abaixo do nível de satisfação 
de 100 pontos. De acordo com 
o levantamento realizado pelo 
Instituto Fecomércio Alagoas, 
em parceria com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), neste mês, o índice 
atingiu o menor patamar de 
2021, com 89,3 pontos.

Desde março deste ano, 
quando atingiu o maior nível 
do ano, aos 93,4 pontos, o 
índice vem traçando uma 
trajetória persistente de queda 
mês após mês. Na comparação 
com agosto de 2020, quando a 
pesquisa registrou 92 pontos, 
o indicador apresenta uma 
queda de 2,93%.

O assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Victor Hortencio, 
acredita que os resultados 
obtidos nos últimos 15 meses 
podem ser um reflexo do 
momento crítico visto nos 
âmbitos econômico e político 
no país, em meio à crise sanitá-
ria provocada pela pandemia 

de Covid-19. “A economia 
brasileira passa por percalços 
no que tange ao controle da 
inflação, que mede o aumento 
dos preços de bens e serviços, 
e que, de acordo com o Banco 
Central, chegou a 8,99% nos 
últimos 12 meses. O que 
implica, inevitavelmente, 
em uma perda no poder de 
compra da população, prin-
cipalmente da classe de renda 
mais baixa, que é obrigada 
a usar grande parte de seus 

rendimentos para sobrevi-
ver”, observou.

Dentre os subíndices da 
pesquisa, que, em relação 
ao mês de julho, registraram 
queda em seis dos sete indica-
dores, na comparação anual, 
a Perspectiva de Consumo 
apresentou a maior baixa, com 
variação negativa de 30%. Para 
Hortencio, os resultados para 
Nível de Consumo e Emprego 
Atual, com -10,14% e -2,65%, 
respectivamente, no compa-

rativo com agosto de 2020, 
colocam em evidência quais 
os possíveis motivos para os 
números apresentados pela 
pesquisa.

“Possivelmente, os regis-
tros foram influenciados pela 
inflação e pelo impacto das 
altas taxas de desocupação: 
20%, em Alagoas, e 14,7%, no 
Brasil. Embora em Maceió, 
até maio, segundo o CAGED 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 

o saldo seja positivo, com o 
aumento de 4.825 empregos, 
em Alagoas, entre os meses de 
janeiro e junho, foi registrado 
um saldo negativo de mais 
de dez mil empregos. Diante 
disso, as perspectivas de curto 
e longo prazo, quanto à inten-
ção de consumo, se reduziram 
de maneira cíclica, mostrando 
uma linha de tendência decli-
nante, mais definida nos 
últimos cinco meses”, argu-
mentou.

Maceió: Intenção de consumo 
alcança menor patamar do ano

PESQUISA DO INSTITUTO FECOMÉRCIO aponta que índice segue tendência de queda desde o mês de março

Divulgação



A situação política em Palmeira dos Índios é uma indefinição só. O prefeito Julio Cézar ainda não disse se será candidato a 
deputado estadual, federal ou a governador. Isso mesmo: a governador. Chupe essa manga! Os 100 mil votos que ele teve 
na eleição para o Governo de Alagoas em 2014 estão tilintando nos ouvidos do prefeito. Mas o delírio passa já. Julio (sem 
acento) pode concluir o mandato e, na lógica, deveria apoiar a candidatura do seu vice, Dr. Márcio Henrique. Deveria, porque 
o prefeito anda meio derrengado para o lado do grupo de Pedrinho Gaia. A Câmara também pretende apresentar um nome. 
Mas não tem esse nome. Fogo de palha. Lembrando só que Julio e Márcio saíram da Câmara direto para a Prefeitura.

Falando em Braskem, o dinheiro relativo às compensações financeiras feitas pela Braskem a moradores foi empregado de 
várias formas, na nova vida de muita gente. Teve gente que comprou um imóvel mais digno do que o antigo e foi morar nele. 
Outras pessoas resolveram empreender e abriram o próprio negócio, principalmente nesse período de desemprego e com 
a escalada da informalidade. Pois bem, mas teve gente que preferiu outro caminho: virou agiota. Colocou 30 ou 40 mil reais 
no banco e está emprestando dinheiro a juros que variam de 15% a 20% ao mês. Pode uma coisa dessas?

Alguém precisa tomar uma providência urgente. Está praticamente impossível transitar pelas ruas da Gruta. Parece 
que pegaram todas as obras de Maceió e levaram para aquele bairro. Ontem mesmo, a Rua Hugo Corrêa Paes estava 
interditada. Essa rua é onde fica o Hospital Arthur Ramos. Como se interdita uma rua de acesso a um hospital? Nem 
em meia pista os carros podiam passar. Tinham que dar algumas voltas pelos quarteirões. Um absurdo!

Os moradores dos Flexais de Baixo e de Cima e 
das Quebradas – em Bebedouro – estão na bronca 
com a proposta de revitalização dessas comunida-
des. Eles se manifestam pela realocação, como a 
Braskem fez com milhares de moradores de Bebe-
douro, Mutange, Bom Parto e Pinheiro. As comuni-
dades argumentam que ficarão ilhadas e isoladas 
do restante de Maceió. O projeto de revitalização 
dessas comunidades foi apresentado pela mine-
radora há poucos dias e até traz questões bem 
interessantes para o bem-estar das comunidades. 
Em contraponto, a Defesa Civil de Maceió rejeita 
a proposta, sustentando critérios técnicos e apon-
tando isolamento, o que é negado pelo projeto da 
Braskem. O impasse está criado e será difícil chegar 
a um consenso porque, desta vez, parece que todas 
as partes têm suas razões.

E por falar em inconveniência na Gruta de Lourdes, a coluna entra num assunto que 
está rendendo sérios problemas na Avenida Fernandes Lima. O sistema de atendi-
mento “drive-thru” da McDonald’s, recém-inaugurada no bairro, está prejudicando 
o trânsito na faixa azul da Fernandes Lima. Os transtornos são enormes em dias de 
grande movimento e, em muitos casos, os ônibus são obrigados a pegar a “faixa do 
meio” porque a faixa azul está ocupada pelos carros que vão para a fila do sanduíche 
da McDonald´s. Algo deve ser feito ali com urgência antes que ocorram acidentes de 
grandes proporções. Pronto, falei.

Se o Judiciário tivesse sido ágil e impiedoso com Bolsonaro, como foi com o 
ex-presidente Lula, que foi preso e teve os direitos políticos cassados em tempo 
recorde, o Presidente da República já estaria atrás das grades, pagando pelas 
atrocidades que comete, entre as quais o crime de lesa à pátria. Mas como vem 
praticando a “judicialização da política”, o poder da toga perdeu a credibilidade 
e o apoio da população. Por isso, vem sendo ameaçado de ser fechado por um 
grupo de delinquentes, a serviço do “gabinete do ódio”. (RR).

Mais dois sinais de que a crise de credibilidade entre os poderes não tem fim. Os 
governadores pipocaram: se reuniram e decidiram contemporizar os ataques de 
Bolsonaro ao Judiciário. Como se não bastasse, o Senado deu mais dois anos 
de mandato para o procurador geral da República, Augusto Aras. Aquele que foi 
nomeado para o cargo à revelia da sua categoria. Nem na lista tríplice, com os 
nomes dos mais votados, ele estava, mas foi o escolhido pelo presidente Bolso-
naro, para engavetar tudo contra o chefe. (RR)

De acordo com Nonato Lopes, que preside a Associação dos Folguedos e promove o 
“Agosto Cultural” desde 2004, a festa do mês do folclore sempre foi aberta a todos os 
grupos, quando realizada na Praça Santa Teresa. Mas este ano, por conta da pande-
mia e do formato virtual, apenas os coletivos culturais da Zona Sul foram convidados, 
embora os grupos de outras regiões tenham sido citados com apoiadores do evento, 
que nem por isso perdeu o brilho e seu poder de encantamento. (RR)

Apesar das iniciativas de diversos setores 
em imputar ao presidente Jair Bolsonaro 
a culpa pela instabilidade entre os pode-
res, há uma infinidade de ações do STF 
em desfavor ao governo federal que até 
agora não deram em nada. Desde 14 de 
março de 2019, quando o ministro Dias 
Toffoli abriu o Inquérito das Fake News, 
que o ministro Alexandre de Moraes tenta 
enquadrar o “rei das notícias falsas”, 
mas até agora só conseguiu prender 
um deputado desbocado e o jagunço do 
Centrão Roberto Jefferson, presidente 
nacional do PTB. (Ricardo Rodrigues)

A Associação dos Folguedos Populares 
da Zona Sul de Maceió promoveu mais 
um “Agosto Popular”, no final de semana, 
para comemorar o mês do folclore. Desta 
vez, a festa – que todo ano acontece na 
Praça Santa Teresa, na Ponta Grossa –, foi 
transferida para o palco do Teatro Deodoro 
e apresentada ao público de forma virtual, 
por conta da pandemia. Resultado: os 
artistas populares deram um show de 
músicas e danças folclóricas, no templo 
sagrado do teatro alagoano. (RR)

No Legislativo a leniência é a mesma. O 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM/MG), eleito com o apoio de Bolso-
naro, foi defenestrado pelos governistas 
e morre de medo dos milicianos digitais 
desde que autorizou a abertura da CPI 
da Pandemia, sob a relatoria do sena-
dor Renan Calheiros (MDB/AL). Depois 
disso, Pacheco ficou na defensiva. 
Enquanto o presidente da Câmara, o 
deputado federal Arthur Lira (PP/AL), 
com medo de ser detonado, mantém na 
gaveta centenas de pedidos de impea-
chment contra Bolsonaro. (RR)

Foram convidados todos os grupos de 
cultura popular da Zona Sul de Maceió. 
Ninguém ficou de fora. Embora o Grupo 
Quintal Cultural, que é do bairro da levada, 
tenha reclamado, nas mídias sociais, de 
não ter sido convidado. Os organizadores 
do evento disseram que, por conta da 
pandemia e do formato virtual, a festa se 
limitou aos grupos da Zona Sul, por isso 
coletivos de outras regiões não foram 
convidados, mas foram citados como 
apoiadores do evento. (RR)
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Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Garoto problema da PM

Ligeirinhas

Este rapaz na foto, de bermuda 
de novinho, sem camisa, 

corrente de ouro maciço, numa 
performance endemoniada, é o 
Cabo PM Kleverton Pinheiro de 
Oliveira, o Kell Ferreti. É sempre 
dessa forma que ele se exibe 
das redes sociais. Narcisismo ao 
extremo. Ele ingressou na corpo-
ração em 28 de agosto de 2006 
como soldado combatente. Deve 
estar recebendo mais de R$ 5 
mil todo mês do Estado. Estaria 
tudo certo se o cabo combatente 
estivesse nas viaturas como seus 
colegas de farda, enfrentando o 
crime, abordando e trocando tiros 
com ‘malas’. Mas ele está afas-
tado das “atividades laborais” 
devido a problemas psiquiátricos. A moral, ele aparenta ter problemas psiquiátricos? Na Corregedoria da PM 
há dois atestados médicos dando conta desse transtorno de Kell Ferreti. Os laudos seriam assinados pelo 
médico Antônio Holanda, de cuja família o policial militar é amigo. Marcando passo, por um motivo ou por outro, 
a Corregedoria da PM tem engolido seco a situação de Kell Ferreti. Um policial militar que samba na cara da 
corporação. O argumento de que não há na corporação um psiquiatra que possa questionar os laudos particu-
lares do Cabo PM não cola mais. Há médicos psiquiatras no Corpo de Bombeiros. Um acordo de cooperação 
técnica numa lauda resolveria isso. A não ser que a solução dessa vergonha para corporação não interesse. 
Há algum coronel de três estrelas douradas protegendo Kel Ferreti? Quem ou o quê permite que ele achincalhe 
tanto assim a briosa? O que Kel Ferreti mostra nas redes sociais já seria suficiente para um procedimento de 
exclusão das fileiras da PM. Mas ainda há outras denúncias contra ele que estão sendo apuradas pela P2 da 
corporação. Coisas mais cabeludas que o Uçá da Massagüeira. Na corporação, o entendimento é de que já 
está na hora de acabar com esse achincalhe da tropa. O constrangimento é geral na corporação.

» Dom Valdemir Ferreira dos Santos, nomeado pelo Papa Francisco 
como novo bispo de Penedo (AL), no último dia 18, será empossado na 
chefia da Diocese no dia 15 de outubro.
» Uma das deputadas estaduais cuja popularidade mais cresce em Alagoas é 
Ângela Garrote. A “Amiga da Gente” está nadando de braçadas em relação aos 
políticos de sua região.

» As torcidas de CRB e CSA começaram a “guerra fria”. Integrantes das 
duas torcidas ficam postando notícias falsas sobre a saída de nomes 
de peso dos clubes. Tudo babaquice.

Nada certo em Palmeira

Agiotas da hora

Transtornos na Gruta

Moradores na bronca 

Riscos de acidentes na faixa azul

Crise de credibilidade 3

Aras

Mês do Folclore 3

Crise de credibilidade 1

Mês do Folclore 1

Crise de credibilidade 2

Mês do Folclore 2


