
Demorou, mas parece 
que a Polícia Civil desven-
dou o mistério em torno da 
morte do menino Rhaniel 
Pedro, de 10 anos, crime 
ocorrido em maio passado, 
no Clima Bom. Ana Patrí-

cia (mãe do menino), o 
marido dela, Vitor Oliveira 
e o irmão, Vagner Oliveira 
estão presos sob a acusação 
de planejarem e executarem 
o crime. Vitor está preso 
desde junho. Ana Patrícia 

e Vagner foram presos na 
sexta-feira, 19. A Polícia Civil 
ainda não sabe a motivação 
para o crime, mas tem provas 
contra os acusados. Antes do 
caso, a mãe de Rhaniel fez, 
do próprio celular, pesquisas 

na Internet sobre temas que 
envolviam, pedofilia, porno-
grafia infantil, assassinatos 
de crianças, adolescentes e 
idosos. Vitor é acusado de 
tentar estuprar uma menina 
de 12 anos. 
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9BOTAFOGO DÁ A VOLTA POR CIMA E RETORNA À PRIMEIRA DIVISÃO NO MELHOR ESTILO: É CAMPEÃO!

“MÃE E O PADRASTO 
MATARAM RHANIEL”

ECONOMIA HOMENS

Brasil é o 
que menos  
cresce entre  
emergentes

Câncer de  
próstata é  
a 2ª causa
de mortes
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3 Rhaniel foi morto no Clima Bom

Edvan FerreiraAscom/PM

POLÍCIA CIVIL DIZ QUE MÃE, PADRASTO E ‘TIO’ DO MENINO COMETERAM O CRIME;TODOS ESTÃO PRESOS

Rotam apreende 
58kg de maconha

TRÁFICO ABASTECIMENTO

Prefeitura e EB garantem 
água para maceioenses

O prefeito de Maceió, JHC, 
tomou mais uma medida para 
ajudar a população que sofre 
com o desabastecimento de 
água. Hoje, JHC se reuniu 
com o comandante do 59º 
Batalhão de Infantaria Motori-
zado (BIMtz), tenente-coronel 
Rodrigo de Almeida Paim para 

tratar de parceria na distribui-
ção de água às comunidades 
com o reforço de caminhões-
-pipa. “Quero fazer um agra-
decimento muito especial ao 
Exército Brasileiro por mais 
uma vez ajudar a nossa capi-
tal e pela solidariedade com 
os maceioenses. Por estender 

as mãos nesse momento que 
a nossa capital e nosso povo 
precisam”, disse JHC, ao asse-
gurar que mesmo o problema 
do desabastecimento não ter 
sido causado pela Prefeitura, 
o Município não ficaria omisso 
diante da angústia e sofri-
mento da população.

Tenente-coronel Rodrigo Paim e o prefeito JHC: parceria vai garantir abastecimento d´água emergencial em Maceió

Parte da maconha estava camuflada numa carroça de burro, no “Biu”

Sine tem 300 vagas  
para diversas áreas

EMPREGO
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O fim de semana que 
passou não deixou mais 
dúvidas quanto ao candi-
dato palaciano a sucessão 
do governador Renan Filho 
(MDB).

Acompanhado do sena-
dor Renan Calheiros ,  o 
governador esteve na região 
norte do Estado entregando 
obras e, com eles, estava o 
deputado estadual Paulo 
Dantas.

Claro que poderia ter 
sido apenas o cumprimento 
natural de uma agenda que 
envolve representantes do 
Executivo e do Legislativo.

Mas, do norte, em pleno 
Dia da Consciência Negra, 
eles subiram juntos à Serra 
da Barriga, para reverenciar 
a memória de Zumbi dos 
Palmares.

E ficaram juntos: O gover-
nador Renan Filho, o senador 
Renan e o deputado Paulo 
Dantas.

Mais emblemático que 
isso só mesmo o sorriso de 
satisfação da comitiva, em 
meio a energia poderosa que 
emana do solo sagrado de 
Zumbi.

Energia, diga-se de passa-
gem, que não toca à todos.

Governo não esconde mais: Paulo Dantas 
é o candidato à sucessão de Renan Filho

Tereza Cruvinel *Fundadora e ex-presidente da EBC/TV Brasil, ex-colunista de O Globo, JB, Correio Braziliense, RedeTV e outros veículos

Agora que a viagem do 
ex-presidente Lula pela 
Europa terminou, o conjunto 
de encontros que ele teve e 
de homenagens que recebeu 
permite uma síntese clara: 
colocando Lula nas alturas, a 
Europa reiterou seu rechaço a 
Bolsonaro e externou simpa-
tia, para não dizer apoio, o que 
seria impróprio, pelo retorno 
eventual de Lula à Presidên-
cia do Brasil. As elites nacio-
nais, onde alguns consideram 
Lula indesejável, embora 
reconhecendo os méritos de 
seus dois governos, entende-
ram ou recado. Agora é saber 
como irão processá-lo.

Embora não tenha sido 
programado com objetivos 
eleitorais, uma viagem assim, 
com Lula sendo recebido com 
honras reservadas a chefes de 
Estado, e a reverência devida 
aos grandes líderes políti-
cos, tem algum efeito sobre 
os eleitores - apesar da folga 
com que ele lidera as pesqui-
sas para a eleição de 2022. 
Mas Lula não foi à Europa em 
busca de votos.

O que Lula buscou com 
a viagem foi não apenas 
mostrar outra cara do Brasil 
ao mundo, atenuando o 
espanto com Bolsonaro. O 
que se buscou foi também 
restabelecer sua projeção 
internacional, depois da 
prisão e da perda dos direi-
tos politicos, dando início à 
construção de alianças que 
poderão ser valiosas caso 
ele venha mesmo a governar 
novamente o país.  E nisso 

Lulaz teve indiscutível êxito.
Ele começou a viagem 

por Berlim, onde reuniu-se 
com o líder social-democrata 
Olaf Scholz, que deve ser o 
próximo chanceler alemão, 
sucedendo a Angela Merkel. 
Em Bruxelas ,  reuniu-se 
primeiro com a Comissão 
da União Europeia, o órgão 
executivo do bloco, e depois 
discursou no Parlamento 
Europeu, sendo aplaudido 
de pé. Na França, esteve com 
a prefeita de Paris, a sociaista 
Anne Hidalgo, e mais à 
esquerda, com Jean-Luc 
Melenchón, líder da França 
Insubmissa.  Foi novamente 
aplaudido de pé ao chegar ao 
prestigiado instituto acadê-
mico Sciences PO, dez anos 
após receber ali o título de 
Doutor Honoris Causa.

Até aí, entretanto, o flerte 
era com a social-democra-
cia.  Foi o presidente fran-
cês Emmanuel Macron, de 
centro-direita, que levou 
Lula às alturas ao recebê-
-lo no palácio do Eliseu com 
ritual reservado a chefes de 
Estado: guarda republicana 
posicionada e recepção pelo 
dono da casa na parte externa 
do palácio, descendo as esca-
das para ir até o carro. Tapete 
vermelho. Trataram de temas 
relevantes para seus países e 
para o mundo, disse o porta-
-voz do governo, valorizando 
o encontro.

Em Madrid, última parada, 
além encontrar outros polí-
ticos, como o ex-premiê José 
Luiz Zapaterro, e  também um 

grupo de investidores, Lula 
foi recebido pelo primeiro-
-ministro Pedro Sanchez, 
também com muita deferên-
cia: conversa de uma hora e 
meia e comunicado generoso 
sobre os temas tratados.  

Os jornais locais deram 
destaque ao visitanbte. Aqui, 
as  mídias progressistas inde-
pendentes deram cobertura 
intensa à viagem, enquanto 
os grandes veículos a mini-
mizavam ou até a ignoravam, 
no início. Ao final, houve uma 
cobertura heterogênea, com 
mais espaço em alguns veícu-
los e pequenos registros em 
outros.

Bolsonaro passou recibo 
mais de uma vez, e final-
mente acabou dizendo: 
“doido tem em todo lugar”. 
Quer dizer: Scholz, Macron, 
Sanchez e os demais interlo-
cutores de Lula, todos loucos. 
O despeito de Bolsonaro tem 
pouca importância.

O que não se pode saber 
ainda é como a viagem, com 
sua substância política e seus 
significados, impactou as 
elites economicas nacionais. 
Pois sejam elas produtivas ou 
financeiras, não estão felizes 
com o presidente que ajuda-
ram a colocar no Planalto, 
do qual esperavam melhor 
desempenho, apesar de todas 
as evidências, colhidas ao 
longo de 28 anos de manda-
tos parlamentares, de que 
Bolsonaro não passava de um 
ex-militar tosco, ignorante, 
extremista de direita,  despre-
parado, intolerante e comple-

tamente inadequado ao cargo 
de presidente.

Ainda nesta sexta-feira, o 
chamado rei da Faria Lima, 
Luis Stuhlberger, sócio-
-fundador da Verde Asset, 
gestora de R$ 51 bilhões em 
ativos, declarou ter vergonha 
de ser governado por Bolso-
naro: “A nossa imagem que 
vem da Presidência da Repú-
blica, da forma como somos 
governados, eu posso dizer 
por mim, não pelos outros, 
me causa certa vergonha de 
ser brasileiro”.

Há um mês, o presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da Natura, Pedro 
Passos, disse que Bolsonaro 
era inaceitável mas Lula era 
indesejável. O ex-presidente 
mandou que Passos tentasse 
se recordar do tamanho da 
empresa no inicio e no final 
de seu governo (ao longo do 
qual ela cresceu e se interna-
cionalizou).

A plutocracia brasileira 
viu Bolsonaro andar de moto 
no Oriente Médio, onde teve 
encontros com governan-
tes autoritários ou ditadores 
mesmo, enquanto Lula visi-
tava as democracias europeias 
e discutia com seus principais 
líderes o futuro da demo-
cracia e o enfrentamento do 
fascismo, a questão climática 
e a desigualdade social. Nada 
foi divulgado sobre os temas 
tratados por Bolsonaro com 
seus interlocutores.

Mas certamente pensarão 
também as tais elites em seus 
próprios interesses: quem 

terá melhores condições 
para destravar o acordo de 
livre comércio UE-Mercosul, 
empacado nos parlamen-
tos nacionais por conta da 
conduta antiambienbtal do 
governo Bolsonaro? Certa-
mente vão se lembrar de que 
a Alemanha é o país com mais 
investimento acumulado e 
mais empresas no Brasil, e 
que a Espanha é hoje o maior 
investidor, atrás apenas da 
China.

É preciso registrar o papel 
que o ex-chanceler Celso 
Amorim teve na organização 
da agenda da viagem antes de 
concluir: ficou demonstrado 
que não será fácil mas será 
possível restaurar o prestígio 
perdido do Brasil e recompor 
alianças e canais diplomáti-
cos, políticos e econômicos. 
Mas isso dependerá muito 
de quem for o presidente e de 
qual for a sua política externa.

Alguma coisa terão conclu-
ído, ao final da viagem de 
Lula, os que de fato mandam 
no Brasil, os que extraem de 
seu  poder econômico uma 
enorme influência politica. 
Certamente alguns continua-
rão dizendo que Lula é inde-
sejável, irão apostar em Moro,  
mas outros devem começar a 
assimilar a realidade política: 
não há nada no horizonte de 
hoje que aponte para a recu-
peração eleitoral de Bolso-
naro nem para a decolagem 
de um candidato de terceira 
via. Neste momento, teriam 
realistamente que começar a 
assimilar Lula.

O recado da Europa para as elites nativas sobre Lula



A P o l í c i a 
Mi l i tar  de 
Alagoas, por 

meio do 5º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM), apreendeu na 
tarde do último sábado cerca 
de 60kg de entorpecentes. Um 
indivíduo de 19 anos de idade 
foi preso pelo cometimento 
do crime de Tráfico de entor-
pecentes . O fato ocorreu no 
Conjunto Freitas Neto, locali-
zado no Complexo Benedito 
Bentes, parte alta de Maceió 
e resultou em 56kg de maco-
nha, 2kg de cocaína retirados 
de circulação. Um aparelho 
celular também foi apreen-

dido com o autor.
Levantamentos do Serviço 

de Inteligência apontavam 
um carregamento de drogas 
que chegaria para abastecer 
parte do Benedito Bentes e 
sobre uma possível transa-
ção envolvendo o material 
ilícito. Com base nas infor-
mações sobre a localização 
do suspeito (responsável por 
guardar e comercializar os 
entorpecentes), a guarnição 
da Polícia Militar, iniciou as 
buscas. Os militares observa-
ram a movimentação suspeita 
do indivíduo e iniciaram o 
acompanhamento a pé.

Ao notar a aproximação 
policial, o indivíduo se desfez 
de uma sacola plástica e seguiu 
andando. Ele foi abordado e os 
PMs verificaram o conteúdo 
da embalagem que ele havia 
abandonado: um tablete de 
maconha. Ele foi questionado e 
indicou a localização do restante 
do carregamento em uma grota 
nas proximidades.

De posse de todo o material, 
os policiais encaminharam as 
drogas e o indivíduo à Central 
de Flagrantes 01 para realização 
dos procedimentos cabíveis. 
A ação contou com o apoio da 
guarnição Rocom Comando. 
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Polícia Militar apreende 58kg 
de drogas no Benedito Bentes

56KG DE MACONHA e 2kg de cocaína estavam com indivíduo de 19 anos que foi preso e levado à Central de Flagrantes

A Polícia Civil de Alagoas 
revelou na manhã de hoje 
haver esclarecido completa-
mente o assassinato do menino 
Rhaniel Pedro Laurentino, 
de 10 anos de idade, ocorrido 
em 12 de maio deste ano, no 
bairro Clima Bom, parte alta 
de Maceió.

Os detalhes das investi-
gações foram anunciados em 
entrevista coletiva, realizada na 
sede da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), com as presenças 
do delegado-geral Carlos Reis e 
dos delegados Ronilson Medei-
ros (coordenador da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
a Pessoas – DHPP) e Bruno 
Emílio, que investigaram o 
caso, e do secretário Executivo 
da SSP, Cláudio Martins.

A mãe do garoto e o irmão 
do padrasto foram presos na 
sexta-feira (19) por participação 
no crime. O padrasto já havia 
sido preso em junho, acusado 
de estupro contra uma menina 
de 12 anos, sendo também 
apontado como envolvido no 
crime que vitimou Rhaniel.

O delegado Ronilson 
Medeiros disse que as linhas 
de investigação foram diver-
sas. “A mãe tinha a credibili-
dade de genitora, porém, havia 
diversos conflitos familiares, e a 
polícia seguiu de início às indi-
cações dela, mãe. Por vezes, ela 
foi à imprensa fazendo vídeos, 
defendendo o padrasto”.

A polícia chegou a inves-
tigar a participação de outro 

envolvido, mas o padrasto figu-
rava como principal suspeito. E 
seu irmão passou a ser inves-
tigado. A investigação apon-
tou que Rhaniel foi morto na 
madrugada do dia 12 de maio.

De acordo com o delegado 
Bruno Emílio, o padrasto de 
Rhaniel, de 28 anos, trocou 
mensagens com o irmão, de 25 
anos, no dia 11 de maio deste 
ano, e o convidou para usar 
drogas na casa onde morava 
com a mãe do menino, de 37 
anos. 

O crime teria acontecido 
após esse consumo, na madru-
gada do dia 12, e somente na 
madrugada do dia 13 o corpo 
do menino teria sido desovado 
no terreno onde foi encontrado. 
“Segundo os laudos técnicos e 
cadavérico, quando foi achado, 
o corpo já estava flácido, o que 
acontece somente após 24 horas 
após a morte”, explicou o dele-
gado.

Também chamou a atenção 
da polícia o fato de que, apesar 
de haver seringas e preservativo 
perto do cadáver, o corpo estava 
limpo e vestido. Após a perícia, 
foi constatado que ele teria sido 
lavado e vestido, mas havia 
marca de material genético do 
padrasto e do irmão dele, na 
cueca do menino. Além disso, 
dentro do preservativo não foi 
encontrado material genético, 
o que indica que foi usado para 
introdução de algum objeto no 
ânus de Rhaniel. 

Segundo os delegados, o 

padrasto já tinha sido preso em 
São Paulo por roubo e tráfico de 
drogas e é usuário. O irmão dele, 
também era usuário. O menino 
Rhaniel, conforme apontam as 
investigações, reclamava para 
outros familiares do relaciona-
mento da mãe com o padrasto 
e sobre o consumo de drogas 
dentro de casa. 

“Dias depois, encontramos 
78 pesquisas de cunho porno-
gráfico envolvendo adolescen-
tes e idosos e 48 referentes a 
homicídios no celular da mãe. 
Isso já demonstrava uma pré-
-disposição para esse tipo de 
crime. A mãe teria acobertado 
tudo, e ajudado a ocultar o 
corpo. Existem relatos de que 
ela já espancara o menino antes, 
e há históricos dessa relação 
conflituosa em casa”, disse o 
delegado Bruno Emílio.

A mãe de Rhaniel Pedro 
levantou suspeita de participa-
ção no assassinato depois de 
ter vendido a bola que recebeu 
de presente durante a homena-
gem para o menino na final do 
Campeonato Alagoano deste 
ano.

Segundo foi levantado, ela 
teria cobrado R$ 1,5 mil para 
comercializar a bola, o que fez 
as autoridades perceberem que 
a mãe não tinha muito apego 
pelo garoto.

Ela tinha menos de um 
ano de envolvimento com o 
padrasto do menino, e Rhaniel 
não aprovava o relacionamento 
da mãe.

CASO RHANIEL

PC revela detalhes da 
elucidação do crime

Um dia depois do assassi-
nato, e após minucioso traba-
lho de investigação, policiais 
civis do Núcleo de Inteligên-
cia da Delegacia Geral da 
Polícia Civil (NIDGPC), em 
conjunto com a equipe da 
Delegacia da cidade de Colô-
nia de Leopoldina, conse-
guiram elucidar e prender, 
na tarde do último sábado, o 
autor do latrocínio que viti-
mou Edlene Rodrigues de 
Moura, de 47 anos. O crime 
foi cometido na tarde da 
última sexta-feira.

Um jovem de 20 anos foi 
preso e confessou o crime.

De acordo com a Polícia 
Civil, o autor confessou que 
foi entregar um botijão de gás 
na casa da vítima, e lá perce-
beu que ela residia sozinha e 
revendia roupas e bijuterias. 
“Após algum tempo retornou 

alegando que queria comprar 
algumas roupas e cometeu 
o homicídio, subtraindo da 
vítima a quantia de R$ 2. 700, 
algumas camisas e um boné”, 
revelou um agente da PC.

O policial civil disse ainda 
que logo em seguida ao crime, 
o autor foi a uma loja na cidade 
e comprou um aparelho celular 
novo, pagando com o dinheiro 
obtido com o latrocínio.

O crime causou grande 
comoção na cidade devido a 
natureza pacata da vítima e por 
ser muito conhecida na cidade. 
“O jovem matou a vítima enfor-
cando-a com a própria blusa da 
mulher”, completou.

O autor foi preso em sua 
residência juntamente com os 
pertences que ele havia subtra-
ído da casa da vítima, bem como 
o celular que comprou, oriundo 
do crime.

ACUSADO DE LATROCÍNIO...

...em Colônia é preso 
um dia após o crime

JOVEM É PRESO POR PORTE ILEGAL 
DE ARMA NA CHÃ DA JAQUEIRA

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 20 anos e apreendeu 
mais uma arma de fogo, em Maceió. O flagrante aconteceu na 
tarde de ontem, durante rondas de rotina, na Chã da Jaqueira. 
Um guarnição do BPGd estava se deslocando para a área de 
atuação, quando se deparou com um indivíduo, de iniciais DVSS, 
em atitude suspeita, próximo ao Colégio João Paulo II. Ao abordar 
e realizar a busca pessoal, os policiais encontraram um revólver 
Taurus, com seis munições intactas e um aparelho celular. Diante 
do ilícito, o jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes 
junto ao material apreendido. Os PMs fizeram o uso das algemas 
para preservar a integridade física do preso e da guarnição. O 
indivíduo foi autuado por porte ilegal de arma.

Divulgação

PM interceptou suspeito a partir de levantamentos realizados pela Inteligência



O Sine Maceió 
d i s p o n i -
b i l i z a ,  a 

partir de hoje, 300 vagas de 
emprego em diversas área 
de atuação. As vagas dispo-
níveis são para pessoas do 
ensino fundamental ao supe-
rior completo. O atendimento 
presencial será feito, amanhã, 

na unidade do Sine Maceió, 
no 2º piso do Shopping Popu-
lar, no Centro.

Os interessados também 
devem enviar o currículo para 
o email: (imosine.semtabes@
gmail.com) e a vaga escolhida 
deverá estar no assunto do 
e-mail. Para quem optar por 
entregar o documento de forma 

presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para ajudante de carga e 
descarga, auxiliar de escritório, 
auxiliar de expedição, auxiliar 
de manutenção, balconista de 
farmácia, caldereiro, comer-
cial de vendas, desenvolver de 

mercado, diarista, encanador, 
faxineira/passadeira, mani-
cure, mecanico de manutenção 
II, mestre de obras, motorista de 
entrega e operador de produ-
ção.

Há ainda vagas para opera-
dor de utilidades, pintor, 
promotor de vendas, recepcio-
nista hospitalar, supervisor de 

merchandising, técnico (a) de 
segurança do trabalho, técnico 
de asseguração da qualidade II, 
técnico de enfermagem, técnico 
de manutenção elétrica, técnico 
de refrigeração, torneiro mecâ-
nico, vigilante para eventos, 
vendedor, vendedor externo, 
vendedor interno de peças e 
vendedor externo.
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Sine Maceió: 300 vagas de 
emprego em diversas áreas

VAGAS DISPONÍVEIS para pessoas do ensino fudamental ao superior completo; interessados devem enviar currículo via e-mail

Equipes da Defesa Civil de 
Maceió inicia, a partir de hoje, 
uma série de vistorias pelo 
Centro de Maceió. A operação, 
que tem o objetivo da preven-
ção de acidentes, contará com 
vistorias de grupos geradores, 
marquises e condições gerais de 
edificações e estabelecimentos.

A Defesa Civil informa 
ainda que além dessas ações, 
também serão analisadas a 
necessidade de podas de árvo-
res e as condições dos canais de 
escoamento de águas pluviais 
em toda área do centro comer-
cial do município.

De acordo com o diretor 
operacional da Defesa Civil de 
Maceió, Osvaldo Palagani, as 
vistorias são de extrema impor-
tância para a prevenção de inci-
dentes. Segundo ele, a iniciativa 
tem como finalidade a preven-

ção de acidentes, possibilitando 
maior segurança à população 
que transita diariamente pelo 
Centro de Maceió. 

“As equipes da Defesa Civil 
farão uma varredura sistemá-
tica por todo Centro Comercial 

de Maceió, e esta ação preven-
tiva visa oferecer uma maior 
segurança para a população 
alagoana que circula na região, 
possuindo como nosso prin-
cipal propósito resguardar 
vidas”, assegura Palagani.

Local de grande fluxo 
de permissionários e clien-
tes, o Mercado da Produção 
permanece fechado, hoje, 
desde às 08h, onde recebe o 
primeiro mutirão de limpeza 
do mês. Estão sendo feitos 
serviços de desinfecção, 
desobstrução de galeria, 
pintura do meio fio e recolhi-
mento de entulhos do esta-
cionamento. 

A ação da Prefeitura 
de Maceió, por intermédio 
da Secretaria do Trabalho, 

Abastecimento e Economia 
Solidária, beneficia os 1.006 
permissionários, os ambien-
tes de comercialização, além 
da população que frequenta 
o local diariamente para 
compras do grosso e em 
varejo.

A  p r ó x i m a  a ç ã o  d e 
limpeza, de acordo com a 
Prefeitura de Maceió, ocor-
rerá no Centro Pesqueiro do 
Jaraguá, que fica localizado 
na Av. Indl. Cícero Toledo, 
31, próximo ao Porto de 

Maceió, no próximo dia 29, 
com início às 08 horas.

O mutirão de limpeza é 
um serviço permanente da 
Prefeitura, percorrendo os 
principais mercados da capi-
tal todos os meses. O trabalho 
integrado envolve a Secreta-
ria do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), além das Supe-
rintendências Municipais de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) e de Energia e 
Iluminação Pública (Sima).

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

MUTIRÃO DE LIMPEZA

Defesa Civil de Maceió 
inicia vistorias no Centro 

Mercado da Produção
fecha para higienização

Edvan Ferreira / Secom Maceió

JHC reforçou os desafios para construção de uma cidade inteligente

O prefeito de Maceió, 
JHC, reforçou os desafios 
e ações para a construção 
de uma cidade inteligente e 
inovadora durante palestra 
na noite do último sábado, 
no Trakto Marketing Show 
2021, no Centro de Conven-
ções, em Jaraguá. JHC falou 
para uma plateia que lotou 
o maior espaço do evento 
destinado às palestras.

Na ocasião, ele desta-
cou que as pessoas estão 
vivendo nas cidades, e por 
isso é preciso ter cidades 
criativas e inclusivas. Além 
disso, o gestor também 
tratou sobre o Marco legal 
das startups, lei da qual 
JHC foi autor enquanto 
deputado federal e que traz 
mais possibilidades para o 
empreendedorismo e inova-
ção. Esta foi a primeira vez 
que a Prefeitura de Maceió 
apoiou o evento.

“As pessoas vivem nas 
cidades. Para isso, nós 

precisamos de cidadãos 
inteligentes, precisamos 
educar, implantar a cultura 
empreendedora para que 
isso possa, dentro da socie-
dade, render as melho-
res soluções. É através da 
inovação que conseguimos 
criar uma estrutura colabo-
rativa”, disse JHC.

O prefei to  reforçou 
ainda a participação de 
Maceió em grandes eventos 
mundiais, o que trará mais 
investimentos e desenvol-
vimentos para a capital.

JHC dividiu o espaço 
com o diretor-técnico do 
Sebrae, Vinícius Lages, 
e com o CEO do Trakto, 
Paulo Tenório. Na ocasião, 
foi ainda apresentado um 
evento que está sendo 
formado de empreendedo-
rismo, que tornará Maceió 
a capital da inovação: o 
Business in paralise, que 
contará com palestrantes 
de todo o mundo.

COMPROMISSO

JHC quer a cidade 
integrada e inclusiva

 Isabela Keyla Silva/Defesa Civil de Maceió 

Agentes da Defesa Civil Municipal iniciaram, hoje, vistoria no Centro
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Co n c l u i n d o 
a 11ª edição 
do Governo 

Presente, realizada na região 
Norte nos dias 18, 19 e 20, o 
governador Renan Filho assi-
nou as ordens de serviço para a 
pavimentação de diversas vias 
urbanas e de um Centro Inte-
grado de Segurança Pública 
(CISP) em Paripueira. O CISP 
será do tipo 1 e receberá o inves-
timento de R$ 2,5 milhões em 
recursos do Tesouro Estadual. 
Já a pavimentação e sinalização 
cobrirão 8 quilômetros de vias 
urbanas por meio do programa 
Pró-Estrada.  

O governador Renan Filho 
anunciou que as obras de pavi-
mentação, que contarão com um 
investimento de R$ 3,2 milhões, 
terão início imediato. “Inicia-
remos as obras nesta segunda-
-feira. As ruas pavimentadas 
vão deixar a cidade mais bonita, 
mais fácil de ser limpa, mais 
agradável para quem anda a 

pé, de carro, de moto, e mais 
bonita para quem a visita. Além 
disso, Paripueira também será 
contemplada pelo programa 
Minha Cidade Linda, que irá 
calçar todas as ruas sem calça-
mento”, anunciou, solicitando 
ao prefeito Abraão Moura uma 
parceria para instalação de luzes 
de led em todas as vias pavimen-
tadas pelo Pró-Estrada.

O secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, destacou a gran-
diosidade do programa Pró-
-Estrada, que rendeu ao estado 
de Alagoas o primeiro lugar no 
ranking das melhores estradas 
do Brasil, além de oferecer mais 
qualidade de vida aos morado-
res dos municípios alagoanos 
por meio da pavimentação das 
vias urbanas. Desde 2016, o 
programa tem garantido mais 
segurança viária e mobilidade 
urbana para a população de 
mais de 90% das cidades.

“O Pró-Estrada causou uma 
verdadeira revolução na malha 
viária do nosso estado com as 
obras de reconstrução, implan-

tação e duplicação de rodovias, 
e a prova disso é que hoje temos 
as melhores rodovias do país, 
um estado que há pouco tempo 
estava entre aqueles com as 
piores rodovias. Além disso, 
o programa também chega 
dentro dos municípios alago-
anos embelezando as cida-
des, levando mais mobilidade 
urbana, conforto e segurança 
viária pras cidades”, destacou. 

Já o Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP) terá 
salas de reunião espaçosas e 
modernas, recepção, copa, 
vestiários e alojamentos, onde 
as equipes da Polícia Militar e 
Civil que atuam na região terão 
mais conforto para seguir traba-
lhando no combate à criminali-
dade. Com essa nova unidade 
na Região Norte, o Governo 
de Alagoas dá mais um passo 
na consolidação do modelo de 
Segurança Pública eficiente que 
começou  em 2016, quando teve 
início a política de integração 
entre as forças de segurança 
realizada através dos CISPs. 
Até o momento, já foram entre-

gues quatro unidades na Região 
Norte, que estão localizadas nos 
municípios de Porto de Pedras, 
São Luiz do Quitunde, São 
Miguel dos Milagres e Matriz 
do Camaragibe. 

O secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, destaca que já são 
32 CISPs em funcionamento 
em todo o estado e estão em 
construção uma unidade do 
tipo I em Piaçabuçu, e quatro do 
tipo II, em Rio Largo, Palmeira 
dos Índios, Atalaia e Piranhas, 
que em breve serão entregues à 
população.

“A cidade de Paripueira é a 
primeira do segundo ciclo, que 
vai construir mais 27 CISPs, a 
receber uma unidade. Nesse 
município nós temos uma 
companhia da Polícia Militar e 
uma Policia Civil que trabalha 
firme no combate à violência. 
Com esse novo equipamento, 
vamos melhorar a segurança 
dessa região, dando mais digni-
dade à população. Atualmente 
Alagoas é o estado que mais 
reduz violência no país e isso 

não aconteceu em um passe de 
mágica”, disse. 

O governador Renan Filho 
destacou que Paripueira agora 
está sendo inserida num dos 
programas mais êxitos do 
Governo do Estado, que é o 
Centro Integrado de Segurança 
Pública. 

“Com o CISP, vai aumen-
tar o efetivo da Polícia Militar, 
da Polícia Civil, trazer radio-
comunicação digital, contato 
direto com os helicópteros para 
reforço, e delegacia aberta para 
fazer boletim de ocorrência 24 
horas por dia para atender o 
cidadão, aproximar a segurança 
pública das pessoas e manter a 
integração do trabalho. Já vamos 
começar as obras do CISP na 
semana que vem”, declarou o 
governador.Ele lembrou que 
a cidade também está sendo 
contemplada com uma creche, 
que ficará pronta dentro dos 
próximos quatro meses, com 
40 empregos para profissionais 
de educação do município e 200 
vagas para crianças estudarem 
em tempo integral. 

Paripueira: Renan Filho autoriza 
CISP e pavimentação de ruas

GOVERNADOR encerra a 11a edição do Governo Presente, realizada na região norte, com diversas melhorias no município

Djanira dos Santos e seu 
marido Cícero Ferreira dos 
Santos são criadores de suínos. 
Residente no povoado Farias do 
Meio, na zona rural de Montei-
rópolis, a família também possui 
uma diversidade produtiva 
com o plantio de feijão de corda, 
feijão de arranca, milho, palma 
e a criação de outros animais, 
como aves e produção de ovos.

Toda produção é destinada 
ao consumo familiar e o exce-
dente é vendido na comuni-
dade e no mercado local. Porém, 
as condições eram desfavorá-
veis, uma vez que a pocilga era 
próxima da casa e não tinha 
fossa séptica, o que ocasionava 
mau cheiro e doenças. Além 
disso, a estrutura inadequada 
gerava baixa produtividade.

Mas a história mudou após 
a assistência técnica do Instituto 
de Inovação para o Desenvol-
vimento Rural Sustentável de 
Alagoas (Emater), o que propor-
cionou não só o acompanha-
mento da atividade, como 
também a inserção da família 
no Projeto Dom Helder Câmara 

(PDHC), que a comtemplou 
com o fomento de R$ 2.400 para 
melhoria da produção.

A assistência começou em 
2018 por meio do técnico Dacy 
Santos. Após a análise do local, 
foi elaborado um trabalho junto 
à família, no qual foi definido a 
suinocultura como atividade 
principal. Com isso, eles pude-
ram montar uma boa estrutura 
para os porcos, levando em 
consideração o distanciamento 
da casa e construindo a fossa. 
Também receberam sacos de 
sementes crioulas de milho e 
feijão para o plantio, além da 
adesão ao Garantia Safra.

O acesso às políticas públicas 
gerou um aumento de, aproxi-
madamente, 60% na renda fami-
liar, que passou de R$ 2.400 por 
ano para R$ 3.840. Os agriculto-
res foram instruídos a trabalhar 
com base nos princípios da agro-
ecologia, o que norteia as técni-
cas da Emater.

“Gostei muito do projeto. 
Foi algo que ajudou a melhorar 
as minhas condições de vida e 
da minha família. A mudança 

principal foi a do chiqueiro, 
que me trouxe mais vontade de 
continuar a atividade”, relatou 
Djanira.

O extensionista Dacy 
contou que eles se mostraram 
abertos às mudanças, sempre 
se envolvendo cada vez mais 
no projeto. “Atendê-los foi o que 
me levou a acreditar na exten-
são, pois a viviam em condi-
ção de vulnerabilidade social 
e, diante do acesso às políticas 
públicas e das orientações técni-
cas, passaram a desenvolver a 
atividade de maneira sustentá-
vel, aumentando a produção e 
produtividade”.

10 ANOS DA EMATER
Criada em 2011, a Emater 

completa 10 anos no dia 1° de 
dezembro de 2021. E, ao longo 
das próximas semanas, serão 
divulgados os 10 casos que 
obtiveram os maiores êxitos 
durante este período, para dar 
visibilidade ao trabalho de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER) realizado pelo 
Instituto.

EMATER

Família tem aumento de 
60% na venda de suínos

Cento e quarenta e um 
casais oficializaram a união 
em mais um casamento cole-
tivo promovido pelo Tribunal 
de Justiça de Alagoas (TJAL), 
por meio do programa Justiça 
Itinerante. A cerimônia, reali-
zada na última sexta (19), em 
Rio Largo, foi conduzida pela 
juíza Emanuela Porangaba.

A habilitação dos preten-
dentes e o casamento ocor-
reram na sede da Associação 
Comunitária Viva Barnabé. 
Associações, igrejas ou institui-
ções públicas podem solicitar e 
agendar casamentos coletivos 
com a Justiça Itinerante. Mais 
informações pelo telefone (82) 
4009.3162.

JUSTIÇA ITINERANTE

141 casais realizam 
casamento coletivo

Dicom TJAL

O Sine Maceió 
d i s p o n i -
b i l i z a ,  a 

partir de hoje, 300 vagas de 
emprego em diversas área 
de atuação. As vagas dispo-
níveis são para pessoas do 
ensino fundamental ao supe-
rior completo. O atendimento 
presencial será feito, amanhã, 

na unidade do Sine Maceió, 
no 2º piso do Shopping Popu-
lar, no Centro.

Os interessados também 
devem enviar o currículo para 
o email: (imosine.semtabes@
gmail.com) e a vaga escolhida 
deverá estar no assunto do 
e-mail. Para quem optar por 
entregar o documento de forma 

presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para ajudante de carga e 
descarga, auxiliar de escritório, 
auxiliar de expedição, auxiliar 
de manutenção, balconista de 
farmácia, caldereiro, comer-
cial de vendas, desenvolver de 

mercado, diarista, encanador, 
faxineira/passadeira, mani-
cure, mecanico de manutenção 
II, mestre de obras, motorista de 
entrega e operador de produ-
ção.

Há ainda vagas para opera-
dor de utilidades, pintor, 
promotor de vendas, recepcio-
nista hospitalar, supervisor de 

merchandising, técnico (a) de 
segurança do trabalho, técnico 
de asseguração da qualidade II, 
técnico de enfermagem, técnico 
de manutenção elétrica, técnico 
de refrigeração, torneiro mecâ-
nico, vigilante para eventos, 
vendedor, vendedor externo, 
vendedor interno de peças e 
vendedor externo.
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Sine Maceió: 300 vagas de 
emprego em diversas áreas

VAGAS DISPONÍVEIS para pessoas do ensino fudamental ao superior completo; interessados devem enviar currículo via e-mail

Equipes da Defesa Civil de 
Maceió inicia, a partir de hoje, 
uma série de vistorias pelo 
Centro de Maceió. A operação, 
que tem o objetivo da preven-
ção de acidentes, contará com 
vistorias de grupos geradores, 
marquises e condições gerais de 
edificações e estabelecimentos.

A Defesa Civil informa 
ainda que além dessas ações, 
também serão analisadas a 
necessidade de podas de árvo-
res e as condições dos canais de 
escoamento de águas pluviais 
em toda área do centro comer-
cial do município.

De acordo com o diretor 
operacional da Defesa Civil de 
Maceió, Osvaldo Palagani, as 
vistorias são de extrema impor-
tância para a prevenção de inci-
dentes. Segundo ele, a iniciativa 
tem como finalidade a preven-

ção de acidentes, possibilitando 
maior segurança à população 
que transita diariamente pelo 
Centro de Maceió. 

“As equipes da Defesa Civil 
farão uma varredura sistemá-
tica por todo Centro Comercial 

de Maceió, e esta ação preven-
tiva visa oferecer uma maior 
segurança para a população 
alagoana que circula na região, 
possuindo como nosso prin-
cipal propósito resguardar 
vidas”, assegura Palagani.

Local de grande fluxo 
de permissionários e clien-
tes, o Mercado da Produção 
permanece fechado, hoje, 
desde às 08h, onde recebe o 
primeiro mutirão de limpeza 
do mês. Estão sendo feitos 
serviços de desinfecção, 
desobstrução de galeria, 
pintura do meio fio e recolhi-
mento de entulhos do esta-
cionamento. 

A ação da Prefeitura 
de Maceió, por intermédio 
da Secretaria do Trabalho, 

Abastecimento e Economia 
Solidária, beneficia os 1.006 
permissionários, os ambien-
tes de comercialização, além 
da população que frequenta 
o local diariamente para 
compras do grosso e em 
varejo.

A  p r ó x i m a  a ç ã o  d e 
limpeza, de acordo com a 
Prefeitura de Maceió, ocor-
rerá no Centro Pesqueiro do 
Jaraguá, que fica localizado 
na Av. Indl. Cícero Toledo, 
31, próximo ao Porto de 

Maceió, no próximo dia 29, 
com início às 08 horas.

O mutirão de limpeza é 
um serviço permanente da 
Prefeitura, percorrendo os 
principais mercados da capi-
tal todos os meses. O trabalho 
integrado envolve a Secreta-
ria do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), além das Supe-
rintendências Municipais de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) e de Energia e 
Iluminação Pública (Sima).

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

MUTIRÃO DE LIMPEZA

Defesa Civil de Maceió 
inicia vistorias no Centro 

Mercado da Produção
fecha para higienização

Edvan Ferreira / Secom Maceió

JHC reforçou os desafios para construção de uma cidade inteligente

O prefeito de Maceió, 
JHC, reforçou os desafios 
e ações para a construção 
de uma cidade inteligente e 
inovadora durante palestra 
na noite do último sábado, 
no Trakto Marketing Show 
2021, no Centro de Conven-
ções, em Jaraguá. JHC falou 
para uma plateia que lotou 
o maior espaço do evento 
destinado às palestras.

Na ocasião, ele desta-
cou que as pessoas estão 
vivendo nas cidades, e por 
isso é preciso ter cidades 
criativas e inclusivas. Além 
disso, o gestor também 
tratou sobre o Marco legal 
das startups, lei da qual 
JHC foi autor enquanto 
deputado federal e que traz 
mais possibilidades para o 
empreendedorismo e inova-
ção. Esta foi a primeira vez 
que a Prefeitura de Maceió 
apoiou o evento.

“As pessoas vivem nas 
cidades. Para isso, nós 

precisamos de cidadãos 
inteligentes, precisamos 
educar, implantar a cultura 
empreendedora para que 
isso possa, dentro da socie-
dade, render as melho-
res soluções. É através da 
inovação que conseguimos 
criar uma estrutura colabo-
rativa”, disse JHC.

O prefei to  reforçou 
ainda a participação de 
Maceió em grandes eventos 
mundiais, o que trará mais 
investimentos e desenvol-
vimentos para a capital.

JHC dividiu o espaço 
com o diretor-técnico do 
Sebrae, Vinícius Lages, 
e com o CEO do Trakto, 
Paulo Tenório. Na ocasião, 
foi ainda apresentado um 
evento que está sendo 
formado de empreendedo-
rismo, que tornará Maceió 
a capital da inovação: o 
Business in paralise, que 
contará com palestrantes 
de todo o mundo.

COMPROMISSO

JHC quer a cidade 
integrada e inclusiva

 Isabela Keyla Silva/Defesa Civil de Maceió 

Agentes da Defesa Civil Municipal iniciaram, hoje, vistoria no Centro
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Tatyanne Barbosa e 
Nataly Lopes
Repórteres

O governador 
de Alagoas, 
Renan Filho, 

assinou dois decretos tributá-
rios, na noite da última quinta-
-feira, durante solenidade 
do 11º Governo Presente, no 
município de Porto de Pedras, 
localizado na região norte 
do Estado. Os atos norma-
tivos tratam de benefícios 
fiscais e visam atender diver-
sas demandas de segmentos 
comerciais alagoanos.

Um dos decretos possi-
bilita o reparcelamento das 
empresas do Simples Nacio-
nal, proporcionando nova 
chance para aquelas que 
perderam o prazo anterior. 
Os débitos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços, o ICMS, são relativos 
a fatos geradores ocorridos até 
31 de dezembro de 2020.

O Secretário Especial 
da Receita Estadual, Luiz 
Dias, informa que durante a 
pandemia, as empresas tive-
ram dificuldade de continuar 
honrando seus compromissos 
e muitas delas deixaram de 

honrar os seus parcelamentos: 
“O parcelamento do Simples 
Nacional já tinha uma condi-
ção bem favorecida ao contri-
buinte. Ele já era uma condição 
do Governo de Alagoas que 
conseguiu aprovar e permitir 
o reparcelamento, podendo 
parcelar pelo número total de 
parcelas disponíveis”.

O reparcelamento poderá 
ter quantidade de parcelas 
superior à restante do parcela-

mento anterior. Por exemplo, 
se o contribuinte pagou trinta 
parcelas de sessenta anterior-
mente, ele só poderia pagar 
mais trinta. No entanto, com 
essa nova medida, há a possi-
bilidade de poder parcelar em 
sessenta vezes novamente, 
ajudando as empresas do 
Simples Nacional a ser recu-
perarem deste período.

A outra medida é voltada 
à remissão de crédito tributá-

rio de ICMS, que versa sobre 
débitos que estão inscritos em 
dívida ativa e são considera-
dos irrecuperáveis. A dividida 
tem que existir há mais de dez 
anos e sem anotação atual 
de garantia ou suspensão de 
exigibilidade, sendo válida 
até 31 de dezembro de 2015, 
de valor monetário atualizado 
até o montante de R$ 500,00, 
ainda que represente saldo de 
parcelamento não pago.

“Essa medida é interes-
sante e está extremamente 
alinhada com o discurso nacio-
nal. Da parte da dívida ativa 
ou até mesmo dívidas aonde 
seja mais caro você cobrar a 
dívida do que você perdoar. 
Então, nesse caso, é avaliado 
a obrigação de estar cobrando 
e esses custos desnecessá-
rios. Dessa forma, até mesmo 
apoiando os próprios contri-
buintes”, explica o secretário.

Decretos tributários devem  
beneficiar setores produtivos 

ASSINATURA DOS ATOS NORMATIVOS aconteceu no município de Porto de Pedras, durante 11ª edição do Governo Presente

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ

Ascom Sefaz

Atos normativos, assinados pelo governador Renan Filho, tratam de benefícios fiscais e visam atender diversas demandas de segmentos comerciais alagoanos
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A e c o n o m i a 
b r a s i l e i r a 
deve se ver 

em posição nada invejável em 
2022, pois terá o pior desem-
penho entre 12 grandes países 
emergentes, segundo compi-
lação do jornal O Estado de S. 
Paulo e do Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado) com dados 
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e de cinco gran-
des consultorias e bancos. 
As expectativas de Bradesco, 
Goldman Sachs, Capital 
Economics, Fitch e Nomura 
vão de 0,8% a 1,9%.

Já o FMI vê avanço de 
1,5%, contra média de 5,1% do 
mundo emergente.

Entre as nações analisadas, 
os piores desempenhos, após o 
brasileiro, são de África do Sul 
(2,2%) e Chile (2,5%).

Essas perspectivas, porém, 
podem ser consideradas até 
otimistas, pois a média das 

expectativas do economistas 
do relatório Focus, do Banco 
Central, está em 0,93% para o 
PIB. E já há bancos, como o Itaú, 
prevendo até retração de 0,5% 

no ano que vem.
Economista para emergen-

tes da consultoria britânica 
Capital Economics, William 
Jackson diz que essas nações 

sofreram com a pandemia e a 
alta de inflação e juros. “Mas, 
no Brasil, tudo isso parece um 
pouco mais extremo”, afirma.

Jackson cita a exposição 

da economia brasileira ao 
consumo chinês e problemas 
estruturais sérios, como a fragi-
lidade das contas públicas 
nacionais.

JUROS
Enquanto o Brasil só faz 

subir a taxa Selic, na Ásia emer-
gente, por exemplo, os bancos 
centrais têm conseguido segu-
rar o ritmo de elevação nos 
juros por terem sentido menor 
impacto da inflação.

Para a coordenadora do 
Departamento de Pesquisas 
e Estudos Econômicos do 
Bradesco, Fabiana D’Atri, há 
frustração com as reformas 
e o eventual “furo” do teto 
de gastos. “O Brasil, relativa-
mente, parece ter recuperação 
mais modesta”, diz, destacando 
ao menos um ponto positivo: 
“Temos recuperação impor-
tante no mercado de trabalho.” 
As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Brasil terá o menor crescimento 
do mundo entre os emergentes

‘NA LANTERNA’ DO CRESCIMENTO ECONÔMICO, país terá avanço de 1,5%  contra 5,1% dos emergentes, segundo o FMI

Getty Images

Economia: Governo Bolsonaro e política econômica de Paulo Guedes deixaram o Brasil atrás de Chile e África do Sul

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nac iona l  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, subiu de 9,77% 
para 10,12% neste ano. É a 
33ª elevação consecutiva da 
projeção. A estimativa está 
no Boletim Focus de hoje, 
pesquisa divulgada sema-
nalmente, em Brasília, pelo 
Banco Central (BC), com a 
expectativa das instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação ficou em 4,96%. Para 
2023 e 2024, as previsões são 
de 3,42% e 3,1%, respectiva-
mente.

Em outubro,  puxada 
pelo aumento de preços de 
combustíveis e alimentos, 
a inflação acelerou 1,25%, 
a maior para o mês desde 
2002, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com isso, 
o indicador acumula altas de 
8,24% no ano e de 10,67% nos 
últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. 
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022 e 2023, as metas são 3,5% 
e 3,25%, respectivamente, 
com o mesmo intervalo de 
tolerância.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 7,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). Para a 
próxima reunião do órgão, 
no mês que vem, o Copom 
já sinalizou que pretende 
elevar a Selic em mais 1,5 
ponto percentual.

As projeções do BC para a 
inflação também estão ligei-
ramente acima da meta para 
2022 e ao redor da meta para 
2023. Isso reforça a decisão 

da autarquia de manter a 
política mais contracionista, 
com elevação dos juros, para 
manter o IPCA dentro do 
intervalo de tolerância defi-
nido pelo CMN.

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é de que 
a Selic encerre 2021 em 9,25% 
ao ano, em linha com a sina-
lização do BC. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a 
taxa básica suba para 11,25% 
ao ano. E para 2023 e 2024, a 
previsão é de Selic em 7,75% 
ao ano e 7% ao ano, respecti-

vamente.
Q u a n d o  o  C o p o m 

aumenta a taxa básica de 
juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. Desse 
modo,  taxas  mais  a l tas 
também podem dificultar a 
recuperação da economia. 
Além disso, os bancos consi-
deram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como 

risco de inadimplência, lucro 
e despesas administrativas.

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e estimu-
lando a atividade econômica.

As instituições finan-
ceiras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 4,88% 
para 4,8%. Para 2022, a expec-
tativa para o Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país - é de crescimento 
de 0,7%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2% para 
ambos os anos.

A expectativa para a cota-
ção do dólar se manteve em 
R$ 5,50 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é de que a moeda americana 
também fique nesse mesmo 
patamar.

Com informações  da 
Agência Brasil

MENOR PODER DE COMPRA

Boletim Focus: Mercado financeiro 
eleva projeção da inflação para 10,12%

Alimentos continuam a pressionar e inflação sobe 0,24% em agosto
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Tatyanne Barbosa e 
Nataly Lopes
Repórteres

O governador 
de Alagoas, 
Renan Filho, 

assinou dois decretos tributá-
rios, na noite da última quinta-
-feira, durante solenidade 
do 11º Governo Presente, no 
município de Porto de Pedras, 
localizado na região norte 
do Estado. Os atos norma-
tivos tratam de benefícios 
fiscais e visam atender diver-
sas demandas de segmentos 
comerciais alagoanos.

Um dos decretos possi-
bilita o reparcelamento das 
empresas do Simples Nacio-
nal, proporcionando nova 
chance para aquelas que 
perderam o prazo anterior. 
Os débitos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços, o ICMS, são relativos 
a fatos geradores ocorridos até 
31 de dezembro de 2020.

O Secretário Especial 
da Receita Estadual, Luiz 
Dias, informa que durante a 
pandemia, as empresas tive-
ram dificuldade de continuar 
honrando seus compromissos 
e muitas delas deixaram de 

honrar os seus parcelamentos: 
“O parcelamento do Simples 
Nacional já tinha uma condi-
ção bem favorecida ao contri-
buinte. Ele já era uma condição 
do Governo de Alagoas que 
conseguiu aprovar e permitir 
o reparcelamento, podendo 
parcelar pelo número total de 
parcelas disponíveis”.

O reparcelamento poderá 
ter quantidade de parcelas 
superior à restante do parcela-

mento anterior. Por exemplo, 
se o contribuinte pagou trinta 
parcelas de sessenta anterior-
mente, ele só poderia pagar 
mais trinta. No entanto, com 
essa nova medida, há a possi-
bilidade de poder parcelar em 
sessenta vezes novamente, 
ajudando as empresas do 
Simples Nacional a ser recu-
perarem deste período.

A outra medida é voltada 
à remissão de crédito tributá-

rio de ICMS, que versa sobre 
débitos que estão inscritos em 
dívida ativa e são considera-
dos irrecuperáveis. A dividida 
tem que existir há mais de dez 
anos e sem anotação atual 
de garantia ou suspensão de 
exigibilidade, sendo válida 
até 31 de dezembro de 2015, 
de valor monetário atualizado 
até o montante de R$ 500,00, 
ainda que represente saldo de 
parcelamento não pago.

“Essa medida é interes-
sante e está extremamente 
alinhada com o discurso nacio-
nal. Da parte da dívida ativa 
ou até mesmo dívidas aonde 
seja mais caro você cobrar a 
dívida do que você perdoar. 
Então, nesse caso, é avaliado 
a obrigação de estar cobrando 
e esses custos desnecessá-
rios. Dessa forma, até mesmo 
apoiando os próprios contri-
buintes”, explica o secretário.

Decretos tributários devem  
beneficiar setores produtivos 

ASSINATURA DOS ATOS NORMATIVOS aconteceu no município de Porto de Pedras, durante 11ª edição do Governo Presente

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ

Ascom Sefaz

Atos normativos, assinados pelo governador Renan Filho, tratam de benefícios fiscais e visam atender diversas demandas de segmentos comerciais alagoanos
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A e c o n o m i a 
b r a s i l e i r a 
deve se ver 

em posição nada invejável em 
2022, pois terá o pior desem-
penho entre 12 grandes países 
emergentes, segundo compi-
lação do jornal O Estado de S. 
Paulo e do Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado) com dados 
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e de cinco gran-
des consultorias e bancos. 
As expectativas de Bradesco, 
Goldman Sachs, Capital 
Economics, Fitch e Nomura 
vão de 0,8% a 1,9%.

Já o FMI vê avanço de 
1,5%, contra média de 5,1% do 
mundo emergente.

Entre as nações analisadas, 
os piores desempenhos, após o 
brasileiro, são de África do Sul 
(2,2%) e Chile (2,5%).

Essas perspectivas, porém, 
podem ser consideradas até 
otimistas, pois a média das 

expectativas do economistas 
do relatório Focus, do Banco 
Central, está em 0,93% para o 
PIB. E já há bancos, como o Itaú, 
prevendo até retração de 0,5% 

no ano que vem.
Economista para emergen-

tes da consultoria britânica 
Capital Economics, William 
Jackson diz que essas nações 

sofreram com a pandemia e a 
alta de inflação e juros. “Mas, 
no Brasil, tudo isso parece um 
pouco mais extremo”, afirma.

Jackson cita a exposição 

da economia brasileira ao 
consumo chinês e problemas 
estruturais sérios, como a fragi-
lidade das contas públicas 
nacionais.

JUROS
Enquanto o Brasil só faz 

subir a taxa Selic, na Ásia emer-
gente, por exemplo, os bancos 
centrais têm conseguido segu-
rar o ritmo de elevação nos 
juros por terem sentido menor 
impacto da inflação.

Para a coordenadora do 
Departamento de Pesquisas 
e Estudos Econômicos do 
Bradesco, Fabiana D’Atri, há 
frustração com as reformas 
e o eventual “furo” do teto 
de gastos. “O Brasil, relativa-
mente, parece ter recuperação 
mais modesta”, diz, destacando 
ao menos um ponto positivo: 
“Temos recuperação impor-
tante no mercado de trabalho.” 
As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Brasil terá o menor crescimento 
do mundo entre os emergentes

‘NA LANTERNA’ DO CRESCIMENTO ECONÔMICO, país terá avanço de 1,5%  contra 5,1% dos emergentes, segundo o FMI

Getty Images

Economia: Governo Bolsonaro e política econômica de Paulo Guedes deixaram o Brasil atrás de Chile e África do Sul

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nac iona l  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, subiu de 9,77% 
para 10,12% neste ano. É a 
33ª elevação consecutiva da 
projeção. A estimativa está 
no Boletim Focus de hoje, 
pesquisa divulgada sema-
nalmente, em Brasília, pelo 
Banco Central (BC), com a 
expectativa das instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação ficou em 4,96%. Para 
2023 e 2024, as previsões são 
de 3,42% e 3,1%, respectiva-
mente.

Em outubro,  puxada 
pelo aumento de preços de 
combustíveis e alimentos, 
a inflação acelerou 1,25%, 
a maior para o mês desde 
2002, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com isso, 
o indicador acumula altas de 
8,24% no ano e de 10,67% nos 
últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. 
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022 e 2023, as metas são 3,5% 
e 3,25%, respectivamente, 
com o mesmo intervalo de 
tolerância.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 7,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). Para a 
próxima reunião do órgão, 
no mês que vem, o Copom 
já sinalizou que pretende 
elevar a Selic em mais 1,5 
ponto percentual.

As projeções do BC para a 
inflação também estão ligei-
ramente acima da meta para 
2022 e ao redor da meta para 
2023. Isso reforça a decisão 

da autarquia de manter a 
política mais contracionista, 
com elevação dos juros, para 
manter o IPCA dentro do 
intervalo de tolerância defi-
nido pelo CMN.

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é de que 
a Selic encerre 2021 em 9,25% 
ao ano, em linha com a sina-
lização do BC. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a 
taxa básica suba para 11,25% 
ao ano. E para 2023 e 2024, a 
previsão é de Selic em 7,75% 
ao ano e 7% ao ano, respecti-

vamente.
Q u a n d o  o  C o p o m 

aumenta a taxa básica de 
juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. Desse 
modo,  taxas  mais  a l tas 
também podem dificultar a 
recuperação da economia. 
Além disso, os bancos consi-
deram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como 

risco de inadimplência, lucro 
e despesas administrativas.

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e estimu-
lando a atividade econômica.

As instituições finan-
ceiras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 4,88% 
para 4,8%. Para 2022, a expec-
tativa para o Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país - é de crescimento 
de 0,7%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2% para 
ambos os anos.

A expectativa para a cota-
ção do dólar se manteve em 
R$ 5,50 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é de que a moeda americana 
também fique nesse mesmo 
patamar.

Com informações  da 
Agência Brasil

MENOR PODER DE COMPRA

Boletim Focus: Mercado financeiro 
eleva projeção da inflação para 10,12%

Alimentos continuam a pressionar e inflação sobe 0,24% em agosto



8 O DIA DIGITAL  l  22 de novembro  I  2021

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

Câncer de próstata é a segunda 
causa de morte em homens

NOVEMBRO AZUL: Urologista da Santa Casa de Maceió, Gustavo Mendonça, alerta que sinais do corpo não devem ser ignorados

Idade, histórico 
familiar, estilo 
de vida, e obesi-

dade estão entre as principais 
causas de câncer de próstata. 
Segundo o Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), em 2021, 
o Brasil deve registar 65.840 
novos casos da doença que 
tem na prevenção e diagnós-
tico precoce suas principais 
armas de combate.

O urologista da Santa 
Casa de Maceió, Gustavo 
Mendonça, alerta para o 
número de casos. “Temos 
uma média de 68 mil casos por 
ano, com o registro de 15 mil 
mortes. No ano passado, por 
conta da pandemia, 55% dos 
homens deixaram de procu-
rar algum tipo de assistência 
médica, isso fez com que, esse 
ano, passássemos a descobrir 
canceres em estágios mais 
avançados”, disse.

Muitas vezes, o câncer 
de próstata demora para 
apresentar sinais, por isso é 
preciso redobrar a atenção 
quando se tem dificuldade 
para urinar, dor ou ardor ao 
urinar, ou perceber a presença 
de sangue na urina ou no 
sêmen. Segundo o especia-
lista, quando os sintomas 

da doença são percebidos, 
geralmente o tumor já está em 
fase avançada, o que reduz a 
chance de sucesso do trata-
mento.

“Os homens precisam 
ficar mais atentos às mudan-
ças corporais. Se algo fugir 

do habitual, o médico deve 
ser procurado. Mas o medo 
ou a vergonha em buscar 
ajuda especializada ainda 
são empecilhos para se obter 
o diagnóstico precoce, o que 
pode dificultar ainda mais 
o tratamento. Não se pode 

perder tempo”, ressalta 
Mendonça.

Após a consulta, o urolo-
gista em acordo com o paciente 
faz a solicitação dos exames. 
O pedido nunca acontece de 
forma compulsória. O trata-
mento depende do estágio da 

doença, da idade e do estado 
de saúde do paciente. O mais 
comum é que o homem realize 
cirurgia, radioterapia e terapia 
hormonal.

“A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) recomenda o 
rastreio da doença em pessoas 
acima dos 50 anos, mesmo 
que o paciente não apresente 
nenhum sintoma, e acima 
dos 45 anos, se tiver alguns 
fator de risco, como casos de 
câncer de próstata na família 
e ser afrodescendente. Após 
uma primeira avaliação com o 
médico, será definido quando 
é recomendado iniciar e repe-
tir os exames — como o de 
toque retal e o PSA. É preciso 
reforçar que quando desco-
berto em fases precoces, o 
câncer de próstata é 100% 
curável”, disse o urologista 
Gustavo Mendonça.

CAMPANHA
Neste ano, a campanha 

Novembro Azul também 
aborda a saúde masculina 
de uma forma geral, jogando 
luz a outros problemas que 
podem acometer os homens. 
Pela SBU, o tema do movi-
mento é “Saúde Também É 
Papo de Homem”.

Divulgação
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O B o t a f o g o 
s e  s a g r o u 
bicampeão 

brasileiro da Série B no início 
da noite de ontem. Com gol 
de Diego Gonçalves, o time 
ganhou do Brasil de Pelotas, 
por 1 a 0, no Bento Freitas, e 
contou com derrota do Cori-
tiba diante do CSA para repe-
tir o feito de 2015.

O nono jogo de invencibi-
lidade fez o Botafogo chegar 
aos 69 pontos, abrindo cinco 
de vantagem para o vice-líder 
Coritiba. Apenas cumprindo 
tabela por ter o rebaixamento 
decretado, o Brasil de Pelotas 
perdeu a quinta seguida e, com 
23 pontos, segue na lanterna.

Assim, os dois times chegam 
na última rodada, marcada para 
o próximo domingo, apenas 
cumprindo tabela. No jogo 
de entrega da taça, o Botafogo 
recebe o Guarani no Engenhão, 
enquanto o Brasil de Pelotas 
encara o CSA, no Rei Pelé.

GOL DO TÍTULO
Diante de um adversário já 

rebaixado, o Botafogo tomou 
conta da posse de bola, mas 
encontrava dificuldades para 

criar lances de perigo. Até que, 
aos 20 minutos, abriu o placar 
em Pelotas. Rafael Navarro 
recebeu dentro da área e ajei-
tou para Diego Gonçalves bater 
sem chances para o goleiro.

O gol acordou o Brasil de 
Pelotas, que saiu de trás em 
busca do empate. Erison rece-
beu de Diego e bateu para 

defesa de Diego Loureiro. Rildo 
e Bruno Matias também cria-
ram boas oportunidades, mas 
não conseguiram acertar o alvo.

SÓ ADMINISTROU
O Botafogo voltou do 

intervalo disposto a liquidar 
a fatura e chegou a criar boas 
oportunidades, como em uma 

finalização de Joel Carli, mas 
passou a ter um jogador a 
menos depois que Barreto foi 
expulso por entrada dura em 
Gabriel Poveda. O árbitro havia 
mostrado o amarelo e voltou 
atrás depois de consultar o 
VAR.

Tranquilo na partida, o 
Botafogo diminuiu o ritmo 

e passou a administrar a 
posse da bola. Mesmo assim, 
quase fez o segundo. Rafael 
Navarro acertou a trave de 
Matheus Nogueira em rebote 
de escanteio. Antes do fim 
do jogo, o time alvinegro 
teve um gol anulado porque 
Ronald estava em posição de 
impedimento.

Botafogo vence o Brasil/RS e é 
bicampeão brasileiro da Série B

BENEFICIADO PELA DERROTA do Coritiba diante do CSA, Fogão coroa o acesso à elite do futebol nacional com a taça de campeão

No último sábado, Ituano 
e Tombense realizaram a deci-
são do Campeonato Brasileiro 
da Série C. A segunda partida 
da final foi realizada às 17h, no 
Estádio Novelli Júnior, e termi-
nou com o Ituano campeão após 
vencer por 3 a 0. Foi o segundo 
título de sua história, a primeira 
conquista havia sido em 2003.

O jogo de ida havia termi-
nado empatado em 1 a 1. O time 
paulista teve campanha de 14 
vitórias, oito empates e quatro 
derrotas.

O JOGO
O Ituano foi melhor durante 

todo o jogo e mereceu o resul-
tado. Aos 14 minutos, quase 
abriu o placar com o artilheiro 
Gérson Magrão. Até que aos 21 
minutos, João Victor colocou o 
time na frente.  O atacante rece-
beu na ponta esquerda, cortou 
para o meio e chutou fraco. O 

goleiro Felipe Garcia falhou e 
aceitou.

O Tombense quase empa-
tou com bola desviada na área, 

mas não apareceu ninguém 
no meio da área. Os donos da 
casa ainda chegaram mais duas 
vezes, mas o goleiro Felipe 

Garcia fez boas defesas.

SEGUNDO TEMPO
Na etapa final, os times 

voltaram do vestiário com 
o ritmo muito lento nos 
minutos iniciais, porém aos 
11 minutos, Igor Henrique 
ampliou e decidiu o campeo-
nato. Sem mais nada a perder, 
os mineiros se lançaram ao 
ataque e até tiveram uma 
chance aos 27. Everton pegou 
sobra e arriscou o chute de 
esquerda, mas mandou para 
fora.

Depois disso, o Ituano 
apenas controlou o jogo e espe-
rou o tempo passar. Até que aos 
40 minutos, Everton deu uma 
entrada duríssima em Iago 
Teles, completamente fora do 
tom, e foi expulso. O Tombense 
ficou com um a menos e ainda 
teve tempo de levar mais um, 
aos 50 minutos.Léo Duarte 
recebeu na área e chutou. Felipe 
Garcia espalmou e no rebote, 
Iago Teles chegou batendo de 
primeira para fazer.

SÉRIE C

Ituano/SP atropela o Tombense/MG por 3 
a 0 e ergue troféu de campeão brasileiro

Jogadores e comissão técnica do Ituano comemoram o inédito título de campeão brasileito ainda no vestiário

Reprodução

Vitor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves marcou 
o gol do título do Botafogo
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Câncer de próstata é a segunda 
causa de morte em homens

NOVEMBRO AZUL: Urologista da Santa Casa de Maceió, Gustavo Mendonça, alerta que sinais do corpo não devem ser ignorados

Idade, histórico 
familiar, estilo 
de vida, e obesi-

dade estão entre as principais 
causas de câncer de próstata. 
Segundo o Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), em 2021, 
o Brasil deve registar 65.840 
novos casos da doença que 
tem na prevenção e diagnós-
tico precoce suas principais 
armas de combate.

O urologista da Santa 
Casa de Maceió, Gustavo 
Mendonça, alerta para o 
número de casos. “Temos 
uma média de 68 mil casos por 
ano, com o registro de 15 mil 
mortes. No ano passado, por 
conta da pandemia, 55% dos 
homens deixaram de procu-
rar algum tipo de assistência 
médica, isso fez com que, esse 
ano, passássemos a descobrir 
canceres em estágios mais 
avançados”, disse.

Muitas vezes, o câncer 
de próstata demora para 
apresentar sinais, por isso é 
preciso redobrar a atenção 
quando se tem dificuldade 
para urinar, dor ou ardor ao 
urinar, ou perceber a presença 
de sangue na urina ou no 
sêmen. Segundo o especia-
lista, quando os sintomas 

da doença são percebidos, 
geralmente o tumor já está em 
fase avançada, o que reduz a 
chance de sucesso do trata-
mento.

“Os homens precisam 
ficar mais atentos às mudan-
ças corporais. Se algo fugir 

do habitual, o médico deve 
ser procurado. Mas o medo 
ou a vergonha em buscar 
ajuda especializada ainda 
são empecilhos para se obter 
o diagnóstico precoce, o que 
pode dificultar ainda mais 
o tratamento. Não se pode 

perder tempo”, ressalta 
Mendonça.

Após a consulta, o urolo-
gista em acordo com o paciente 
faz a solicitação dos exames. 
O pedido nunca acontece de 
forma compulsória. O trata-
mento depende do estágio da 

doença, da idade e do estado 
de saúde do paciente. O mais 
comum é que o homem realize 
cirurgia, radioterapia e terapia 
hormonal.

“A Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) recomenda o 
rastreio da doença em pessoas 
acima dos 50 anos, mesmo 
que o paciente não apresente 
nenhum sintoma, e acima 
dos 45 anos, se tiver alguns 
fator de risco, como casos de 
câncer de próstata na família 
e ser afrodescendente. Após 
uma primeira avaliação com o 
médico, será definido quando 
é recomendado iniciar e repe-
tir os exames — como o de 
toque retal e o PSA. É preciso 
reforçar que quando desco-
berto em fases precoces, o 
câncer de próstata é 100% 
curável”, disse o urologista 
Gustavo Mendonça.

CAMPANHA
Neste ano, a campanha 

Novembro Azul também 
aborda a saúde masculina 
de uma forma geral, jogando 
luz a outros problemas que 
podem acometer os homens. 
Pela SBU, o tema do movi-
mento é “Saúde Também É 
Papo de Homem”.

Divulgação
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Analfabetismo em Alagoas é 
ainda maior entre os negros

ESPECIALISTA FALA sobre medidas necessárias para fortalecimento dos direitos da população negra

Maria Luiza Dantas e 
Mariane Rambo
Agência Tatu

20 de novembro foi celebrado o Dia 
da Consciência Negra. Mesmo 
326 anos após a morte de Zumbi 

dos Palmares, que lutava no Quilombo pela 
libertação de seu povo, e 133 anos da abolição 
da escravatura, o período de escravidão ainda 
é refletido na vida dos negros de todo o país. 
Na educação, são os que mais sofrem com a 
desigualdade, sendo a raça com maior taxa de 
analfabetismo em todos os estados brasileiros.

Ainda de acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
analisados pela Agência Tatu, no Nordeste, 
onde o analfabetismo é historicamente maior 
que no resto do país, a população negra é ainda 
mais afetada por essa injusta realidade.

Em Alagoas, enquanto 12,3% dos alagoanos 
brancos são analfabetos, entre os negros esse 
índice é 18,6%, o que representa 363 mil pessoas 
que não foram alfabetizados e não são capazes de 
escrever. Os cálculos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua Anual (Pnad), 
realizada em 2019 pelo IBGE, levam em conside-
ração todas as pessoas com mais de 15 anos de 
idade para o cálculo de analfabetismo.

Mesmo em regiões mais ricas, onde o 
índice de analfabetismo geral é menor, a 
discrepância educacional entre negros 
e brancos permanece. 

De acordo com o diretor do 
Núcleo de Estudo Afro-brasilei-
ros e Indígenas da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), 
Danilo Luiz Marques, durante 
o período da escravidão, as 
pessoas negras eram impedi-
das de frequentar as escolas e 
quando houve a abolição, em 
1888, não foi pensado no acesso 
à cidadania. “Você vai produzir 
gerações de negros e negras que 
não vão ter acesso à escola”.

Ainda segundo o pesquisador, 
a população negra, descendente dos 
escravos, entrou na escola tardiamente. 
“É importante ações afirmativas, as cotas, 
para poder inserir e fazer essa reparação 
histórica do direito básico que foi negado 
durante um bom tempo que é o acesso à educa-
ção, que é o acesso à escola nesse país”, explicou.

DESIGUALDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Ainda de acordo com a última Pnad, dos 209 

milhões de brasileiros (estimativa populacional de 
2019), mais de 117 milhões são negros e negras, o que 
representa cerca de 56% da população. No entanto, 
quando se observa diferentes setores da socie-
dade, a participação dos negros não acompanha 
o percentual populacional, o que mostra que a 

desigualdade racial ainda persiste no Brasil.
Um exemplo disso é o acesso à educação 

superior: somente 37,39% das pessoas que já 
frequentaram a faculdade no Brasil são negras. 
Mais de 60% da população com acesso ao 
ensino superior é branca.

A região onde menos negros tiveram acesso 
às cadeiras universitárias é o Sul, onde apenas 
13,59% das pessoas que já as frequentaram são 
pretas ou pardas. Já a região onde a popula-
ção negra mais teve acesso ao ensino superior 
é o Norte, correspondendo a 68,61% de toda a 
população que já frequentou uma faculdade.

Ainda de acordo com Danilo, essa desigual-
dade no acesso à educação poderia ser resolvida 
com investimento na área. “Muitas dessas ques-
tões, a gente consegue resolver também com 
adoção de políticas de ações afirmativas, que são 
políticas públicas que visam reparar desigualda-
des históricas. Uma delas seriam as cotas, mais 
investimentos na área da saúde da população 
negra,  distribuição de livros gratuitos, de cursos”, 
afirmou.

MEDIDAS PARA SE ALCANÇAR
 UMA EQUIDADE SOCIAL
Os problemas de desigualdades sociais 

existentes no país precisam de grandes 
mudanças.“Na área da cultura, no teatro, na 
música, no cinema, que carecem de editais 
públicos para o desenvolvimento delas, sobre-
tudo no estado de Alagoas. Então, todas essas 
desigualdades históricas, só vão ser combati-
das quando tivermos políticas públicas e sobre-
tudo políticas educacionais que trabalhem com 
a ideia de equidade”, pontuou. 

O pesquisador ainda falou sobre as empre-
sas têm adotado formas de equidade em 
processos seletivos, com o objetivo de priorizar 
grupos minoritários para garantir o acesso ao 
mercado educacional e também de trabalho.“É 
uma ponta do iceberg de extrema importância 
pra gente poder ter pessoas negras, indígenas, 
quilombolas, ciganos em espaço de poder ou 
até ter acesso a um mercado de trabalho mais 
do que já é possível”, finalizou.
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