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Reprodução

‘ Promessa’
do surfe, é
assassinado a
tiros em Maceió

Usuário deixa
de pagar energia
cara para
comprar comida
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AQUELES QUE NÃO COMPLETARAM O ESQUEMA VACINAL; ESTADO REABRE LEITOS PARA SUPRIR DEMANDA

MAIORIA DOS PACIENTES DE
UTI NÃO TOMOU A VACINA
Thiago Duarte

ESTADO ESTÁ
Reabrindo leitos de UTI nos hospitais para atender à demanda de pacientes infectados

“Confirmamos quase 2 mil
casos de Covid-19 nesse fim
de semana e para quem pensa
que só temos casos leves, veja
esse comparativo: No dia 23
de dezembro do ano passado,
tínhamos 22 pessoas internadas em leitos de UTI. No dia
de hoje [ontem], um mês após
aquela data, estamos com 86
pessoas internadas em leitos
de UTI da nossa Rede Hospitalar Pública e a maioria não
tomou nenhuma dose ou
está com o esquema vacinal
atrasado. Estamos reabrindo
leitos em Alagoas e vamos
continuar lutando para salvar
vidas, mas precisamos da
sua colaboração! Vacine-se e
continue usando máscara”,
explicou o gestor em suas
redes sociais.

FICA A DICA

R$ 8.6 BILHÕES

AL alcança o maior ciclo de
investimentos da história
Nos últimos sete anos,
Alagoas vivenciou o maior
ciclo de investimentos de
sua história. Os números
foram apresentados hoje
pela manhã pelo governador
Renan Filho e pelos secretários de Estado da Fazenda,
George Santoro;e do Planejamento, Gestão e Patrimônio,
Fabrício Marques, durante
entrevista coletiva no Museu
Palácio Floriano Peixoto
(Mupa). De 2015 a 2021, os
investimentos feitos pelo

A maioria dos pacientes
internados nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) dos
hospitais públicos de Alagoas
está com o esquema vacinal atrasado ou não tomou
nenhuma dose de imunizante.
O dado preocupa o secretário
de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, que pede incessantemente para que todos os
alagoanos se vacinem. Ayres,
que sempre está alertando
à população em suas redes
sociais sobre a importância de
completar o esquema vacinal
contra a Covid-19, informou
que no dia 23 de dezembro de
2021, havia 22 pacientes internados em UTIs públicas do
Estado. Ontem, um ano após
a data, são 86 pessoas internadas nas UTIs de Alagoas.

Governo do Estado ultrapassam a cifra dos R$ 8,6 bilhões
e representam 14% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Só no ano passado foram
R$ 3,6 bilhões, o que fez de
Alagoas o Estado que mais
investiu recursos próprios no
país, o equivalente a 30,8%
da Receita Corrente Líquida
(RCL). Em segundo lugar,
o Espírito Santo investiu
15,4%, o Maranhão, 13,3%;
o Ceará, 11,8%; e São Paulo,
11,7%. Página 5

Márcio Ferreira

NÚMEROS
foram apresentados pelo governador

MP orienta Prefeitura de
Coruripe: Nada de Carnaval!
O Ministério Público do
Estado de Alagoas (MPAL)
recomendou, por meio da
Promotoria de Justiça de Coruripe, que o prefeito Marcelo
Beltrão, suspenda toda programação de festividades públicas para os meses de janeiro e
fevereiro de 2022, incluindo as
carnavalescas e também religiosas e, consequentemente,
cancele contratos, publicação
de editais ou qualquer tipo de
despesa, repasses, patrocínios
com uso de recursos públicos. Para os eventos particulares, a promotora de Justiça

Hylza Paiva ressaltou que a
autorização só deve ocorrer
com efetiva comprovação de
cumprimento das regras estabelecidas no Protocolo Sanitário de Distanciamento Social
Controlado. A representante
do MPAL também recomendou ao chefe do Poder Executivo Municipal que, seguindo
as orientações da Vigilância
Sanitária local seja criado um
Decreto Municipal estabelecendo um limite de percentual
máximo de público nos eventos particulares, em bares,
casas de shows e similares.
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Opinião

JHC pode entrar para a história como o melhor gestor de Maceió

ARTIGO | Voney Malta*

A exemplo de Lessa, JHC
não vai deixar prefeitura
para disputar o governo
O entorno do prefeito de Maceió sabe e usa como
exemplo a história do atual vice-prefeito, Ronaldo
Lessa (PDT), prefeito da capital surfando no auge de
sua excelente popularidade em 1994.
Tucanos ligados ao então presidenciável FHC
procuravam um vice do Nordeste para compor a
chapa. Chegaram ao nome de Lessa - já um destacado e influente líder nacional.
Contudo, pesquisas feitas em Maceió revelaram
que bem mais da metade da população era contrária a sua desincompatibilização para compor uma
chapa como vice-presidente.
Aliás, entendiam tal atitude como oportunismo,
diziam os levantamentos.
Lessa fez a leitura, ficou no cargo e ainda elegeu
e reelegeu quem escolheu para sustituí-lo. Também
foi eleito e reeleito governador de Alagoas.
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Pesquisas silenciosas, atualíssimas, daquelas
feitas por vários segmentos políticos para avaliar
todos os cenários possíveis e imagináveis, também
confirmam que é altíssima a rejeição ao afastamento de JHC para disputar o governo.

ARTIGO | Marcelo Firmino *

Bolsonaro entrega quase R$ 150 bi
do orçamento para o Centrão
O Centrão está rindo à toa dentro do governo Jair Bolsonaro, com total controle das chaves dos cofres públicos,
nessa reta final do governo Jair Bolsonaro.
Tanto que o PP, de Ciro Nogueira e Arthur Lira, o PL, de
Waldemar Costa Neto, e o Republicanos, do pastor Marcos
Pereira, controlam neste 2022 quase R$ 150 bilhões do
Orçamento da União.

Fontes ligadas a prefeitura, além de parentes de
JHC, afirmaram e repetiram para vários interlocutores que ele não vai deixar o cargo. Além do exemplo do
passado de Ronaldo Lessa, a Prefeitura está prestes a
receber alguns bilhões de reais da Braskem para pacificar o problema do desmoronamento dos bairros.

Juntos, os três partidos têm ainda 32 postos de
comando dentro da administração de Jair Bolsonaro, além
de ter beneficiado no final de 2021, senadores e deputados do gruo político com a bagatela de R$ 901 milhões do
chamado orçamento secreto, que distribui o recurso sem
exigir transparência alguma em seus gastos.

Se bem planejado e executado o uso dessa
fortuna, JHC pode entrar para a história como o
melhor gestor de todos os tempos da capital. E esse
é um dividendo extraordinário para um político tão
jovem.

Os dados foram revelados nesta segunda-feira, 24, pelo
O Globo.

Midiático, natural marqueteiro, entendedor nato
e atento das ferramentas do seu tempo, JHC lê com
facilidade e precisão a temperatura, o sentimento
do eleitor, das ruas, e atua.

E há um detalhe importante: A cifra de quase R$ 150
bilhões destinada para o controle do Centrão é maior do
que o orçamento total estimado para este ano dos ministérios da Defesa (R$ 116,3 bilhões) e da Educação (R$ 137
bilhões).
É o preço pago no ano do jogo eleitoral.

Portanto, a ideia do presidente do PSB Carlos
Siqueira - durante entrevista ao Correio Braziliense
sobre negociações para apoiar Lula - de que pode
surgir uma candidatura da sigla em Alagoas, certamente não terá JHC como protagonista.
* Jornalista. Portal CadaMinuto

* Jornalista. Portal ÉAssim
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3

SEM APOIO, atleta das ondas vivia em situação de rua, em Maceió

Com tiros na cabeça e Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime; não há suspeitos

Promessa do surfe, jovem que
vivia em situação de rua é morto
Reprodução

Redação
TNH1

WELLINGTON
Vivia em situação de rua, em Maceió

O surfista Wellington Reis,
de 20 anos, considerado uma
promessa do esporte em
Alagoas, foi encontrado morto
com marcas de tiros, no bairro

PRAÇA DOS MARTÍRIOS

Menino de dez anos ‘toma
choque’ após tocar em poste
Redação
AL24H

Uma criança de apenas
dez anos foi internada eme
stado grave no Hospital
Geral do Estado, ontem
à noite, após sofrer uma
descarga elétrica ao tocar
u m p o s t e n a Pra ç a d o s
Martírios, no Centro de
Maceió. Segundo relato de
testemunhas, este não é o
primeiro incidente envolvendo o poste de iluminação.
O m e n i n o Lu i z D a v i
Dias dos Santos, de 10 anos,
estava na praça na companhia de primos e da tia,
Tatiane, brincando e aguardando a chegada de equipes
assistenciais no local. É da
família a informação de que
ele teria tocado em um poste
e sofr ido uma descarga
elétrica. Guardas municipais que passavam pelo
local realizaram manobras
de ressuscitação e conduziram a criança ao Hospi-

tal Geral do Estado, ela deu
entrada na ala vermelha.
A mãe do menor, que não
estava no local no momento
do incidente, disse que
mesmo após o acidente,
o local não foi isolado e
a companhia energética
não compareceu ao local.
A reportagem do Alagoas
24 horas solicitou posicionamento da Equatorial e
aguarda resposta. A reportagem também contatou a
Sima.
O Ho s p i t a l G e r a l d o
Estado divulgou, por meio
da sua assessoria, um boletim médico com o quadro
do e menor. Segue na íntegra:
O Ho s p i t a l G e ra l d o
Estado (HGE) informa que
o menor L. D. D. S., de 10
anos, está internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e seu
quadro de saúde é grave. Ele
chegou neste domingo (23),
às 21h45, após sofrer um
acidente casual causado por
choque elétrico.

AGRESSIVA

Mulher foge após esfaquear
ex-marido no bairro Antares
Redação
TNH1

Um homem foi ferido nas
costas com golpes de arma
branca no bairro Antares, em
Maceió, ontem. A suposta
agressora é a ex-mulher da
vítima, que fugiu do local
tomando destino desconhecido até o momento.

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado e encaminhou
a vítima para um hospital
particular no bairro Farol.
Uma equipe do 5º Batalhão de Policiamento Militar, que foi acionada para
ocorrência, orientou que o
homem denunciasse o caso
na Central de Flagrantes.

de Levada, em Maceió, no
último sábado, 22. Ninguém
foi preso pelo crime até o
momento. A motivação do
assassinato também é desconhecida.
A Polícia Militar comunicou
que esteve no bairro à noite,
depois de ter sido acionada por

populares que relataram ter
ouvido o som de tiros. Wellington Reis, que atualmente vivia
em situação de rua, foi localizado com ferimentos na
cabeça. A Polícia Civil vai abrir
inquérito para a investigar a
morte do jovem.
Início promissor

O jovem participou do
documentário Meninos do
Francês, aos 13 anos de idade,
que relatava as dificuldades
de quatro surfistas de Maceió.
Ele conquistou o Campeonato
Brasileiro de surfe e chegou a
ganhar vagas em competições
internacionais.

DEU RUIM!

Três detentos são pegos em
tentativa de fuga no Baldomero
Ascom/Seris

Redação

Três detentos tentaram
fugir do presídio Baldomero
Cavalcanti, na madrugada de
ontme. De acordo com informações, os presos foram pegos
por policiais penais. A informação foi confirmada pela
Secretaria de Ressocialização e
Inclusão Social (Seris) através
de nota.
Os presos teriam confeccionado uma corda com tecidos e pularam o muro por
trás do canil do presídio. Em
seguida, eles foram à área
destinada aos detentos sem
convívio e avançaram para o
pátio da unidade, onde foram
pegos por policiais penais.
Após a tentativa da fuga, os
detentos foram encaminhados
para o Presídio de Segurança
Máxima e devem ser transferidos para o Presídio do Agreste,
em Girau do Ponciano, interior
de Alagoas.
Leia a nota da Seris:
A Polícia Penal agiu e
conteve uma tentativa de fuga
de três presos que estavam
numa das unidades administradas pela SERIS (Secretaria
de Ressocialização e Inclusão

NÃO DEU CERTO
O plano de fuga dos reeducandos do Baldomero; policiais penais agiram rápido

Social).
De acordo com a direção
do Grupamento de Escolta,
Remoção e Inter venção
Tática (Gerit), a ocorrência
foi registrada na madrugada
deste domingo (23), no Presídio Baldomero Cavalcanti, e
acompanhada, para a devida
intervenção, pela coordenação
plantonista do grupamento.
Ainda conforme o Gerit,
por volta de 4h30 da madrugada os três envolvidos, que
se encontravam no módulo
destinado a presos sem convívio, conseguiram alcançar
o pátio externo da unidade,
mas, a mobilização da segurança orgânica da Polícia Penal
atuou e, de pronto, conteve a
tentativa de fuga.
A corporação é hoje a

detentora da prerrogativa de
atuar na segurança interna
e áreas contiguas às unidades prisionais, e a que detém
ainda a atribuição de atuar
em intervenções envolvendo
presos que se encontram recolhidos ao sistema carcerário,
incluindo operações de transporte, como a realizada nesse
sábado (22).
Depois que os policiais
penais adotaram os procedimentos definidos em protocolos de segurança, os presos que
tentaram fugir na madrugada
deste domingo foram recolhidos a outra unidade: o Presídio
de Segurança Máxima (PSM),
de onde, também por consequência da tentativa de fuga,
deverão ser recambiados para
o Presídio do Agreste.

Preso mais um suspeito de matar adolescente por engano em Ipioca
A Polícia Civil de Alagoas, por meio do 6ª
Delegacia de Homicídios da Capital (6ª
DHC), integrante da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP), conseguiu
localizar um dos autores do assassinado do
adolescente Leonardo Silvano, de 15 anos,
ocorrido no dia 30 de novembro do ano
passado, no bairro de Ipioca, Litoral Norte de
Maceió. Durante trabalho de investigação,
comandada pela delegada Talita de Aquino,
descobriu-se que ele estaria residindo na
cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul.

Após troca de informações com a Polícia Civil
daquele Estado, foi feita a prisão do acusado
na noite de sexta-feira (21). A prisão teve o
apoio da Delegacia de Polícia de Nova Prata/
RS e da Força Tática do 3º 3º Batalhão de
Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) da
Brigada Milita da PM do Rio Grande do Sul. O
adolescente, vítima do homicídio, foi executado por engano diante de familiares por um
grupo de cinco ou seis criminosos, sendo
esse o segundo envolvido no homicídio a ser
preso pela Polícia Civil.
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Maceió

VAGAS no mercado de trabaho vão desde o ensino fundamental ao superior

CANDIDATOS poderão enviar o currículo por e-mail ou comparecendo à sede do órgão, sem a necessidade de agendamento

Sine oferece 82 oportunidades
de emprego em diversas áreas
Com a disponibilidade
imediata de 82 vagas, o Sine
Maceió oferece, a partir de
hoje (24), oportunidades de
emprego para aquelas pessoas
que buscam vagas no mercado
de trabalho. São vagas disponíveis desde o ensino fundamento a ensino superior.
O Sine Maceió informa
que os interessados nas vagas
disponívies devem atender
aos requisitos acima e experiência na função. Há vagas
para pessoas com deficiência
física, além de vagas exclusivas para mulheres. O atendi-

mento presencial é feito na
unidade do Sine Maceió, no
2º piso do Shopping Popular,
no Centro.
As pessoas que vão se
candidatar aos cargos, devem
enviar o currículo para o
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá
estar no assunto do e-mail.
Para quem optar por entregar o
documento de forma presencial, não é necessário fazer o
agendamento. Mais informações pelo número 0800 082
6205.
Entre as vagas disponí-

HOJE

Divulgação

SINE MACEIÓ
disponibilizou mais de 80 vagas de emprego em diversas áreas

EDUCAÇÃO

Mercado do Jacintinho fecha
para mutirão de limpeza
Durante todo o dia de hoje
(24), o Mercado e a feira-livre
do bairro do Jacintinho estarão fechados para realização
dos trabalhos do mutirão de
limpeza. De acordo com a
Prefeitura de Maceió, serão
executados serviços de varrição, desinfecção, desobstrução de galerias, retirada de
entulhos e pintura do meio-fio.
Como informa a Secretaria
do Trabalho, Abastecimento e
Economia Solidária, esse será
o último mutirão de limpeza
referente ao mês de janeiro.
Na semana passada, foram
realizados os mesmos trabalhos no Mercado da Produção, que tem sido prioridade
desde que a ação se tornou
permanente em maio do ano
de 2021.

veis, estão para auxiliar de
manutenção predial, auxiliar de eletricista, auxiliar de
refrigeração, auxiliar administrativo (PCD), auxiliar de
contabilidade, assistente de
departamento pessoal (PCD),
eletricista, encanador, faxineira e gerente de loja.
Há vagas ainda para lavador
de carros, mecânico, mecânico
de bicicleta, mecânico de refrigeração, marketing e vendas,
oficial de manutenção predial,
passadeira, pedreiro, recepcionista hospitalar e técnico de
manutenção predial.

Além dos serviços ofertados pelas equipes do mutirão,
também houve aterramento
do solo e instalação dos canos
hidráulicos para abastecimento do Mercado Popular,
anexo ao da Produção.
A iniciativa é uma ação
integrada que contempla,
todos os meses, os equipamentos comerciais de Maceió,
coordenada pela Secretaria
do Trabalho, Abastecimento
e Economia Solidária, com o
apoio das Superintendências
Municipais de Desenvolvimento Sustentável (Sudes)
e de Energia e Iluminação
Pública (Sima).
Os próximos mutirões de
limpeza serão definidos em
reunião, ainda este mês, pelas
Secretarias e órgãos envolvidas.
Secom Maceió

FAXINA:
varrição, desinfecção, desobstrução de galerias, retirada de entulhos e pintura

Conselho Municipal empossa
novos membros em cerimônia
Em cerimônia especial, realizada hoje (24), no
Hotel Ritz Lagoa da Anta,
tomaram posse os novos
integrantes do Conselho
Municipal de Educação
(Comed). O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed),
foi presidido pelo secretário
Elder Maia, recepcionando
os novos membros do órgão
colegiado.
Previsto na legislação
educacional do Governo
Federal, o Conselho tem
o propósito de fiscalizar
e deliberar sobre as polí-

ticas públicas do município. O órgão é composto
por 38 membros titulares e
suplentes, que representam
a Semed, o funcionalismo e
vários setores da sociedade
civil.
Como explica o secretário Elder Maia, o colegiado
é de relevância importância
para o município, contribui
com o processo de fiscalização e monitoramento
das políticas educacionais,
tendo um papel relevante
de controle social.
“Temos todos a missão
d e p ro m ove r a m e l h o r,

inclusiva e mais capacitada
educação pública para todos
os estudantes matriculados
na rede municipal de ensino
de Maceió”, pontua o gestor.
Os novos membros do
Conselho Municipal de
E d u c a ç ã o re p re s e n t a m
diversas instâncias da sociedade maceioense, buscando
representar a pluralidade
de ideias e interesses para
com a educação do município. A portaria com as
nomeações foi publicada no
Diário Oficial do Município
(DOM), do último dia 18 de
janeiro.

COVID-19

Iprev suspende atendimento
presencial a partir de hoje
Em razão ao significativo
crescimento do número de
casos de Síndromes Gripais
e Covid-19 no município de
Maceió nas últimas semanas, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
de Maceió (Iprev) informa
que, a partir de hoje (24),
o atendimento presencial
estará suspenso. A medida
é válida para os próximos

sete dias.
A direção do Iprev
Maceió informa ainda que
as medidas podem ser prorrogadas, por período igual,
dependendo da evolução de
casos de Síndromes Gripais
e Covid-19 na capital.
De acordo com a decisão, durante o período de
suspensão, as atividades
administrativas acontece-

rão em regime de rodízio
presencial de servidores e
home-office.
Os servidores que precisarem entrar em contato
com o Iprev, podem usar os
canais disponívies: WhatsApp (82) 8882-8072 ou o
telefone (82) 3312-5250,
além do e-mail: atendim e n t o @ i p r e v. m a c e i o .
al.gov.br.
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ESTADO AINDA TEM CONTRATADOS R$ 9 bilhões para investimentos

DESDE 2015, investimentos somam mais de R$ 8,6 bilhões e representam 14% do PIB local

Alagoas tem o maior ciclo
de investimentos da história
Ricardo Rodrigues
Com Agência Alagoas

Desde 2015, o Governo
de Alagoas promove medidas de reestruturação e
ajuste fiscal, tanto pelo
lado das receitas – revisando a legislação tributária, equalizando a carga
tributária entre setores,
reorganizando os benefícios fiscais e aumentando
as atividades de fiscalização –, bem como pelo lado
das despesas, deduzindo os
gastos supérfluos e desnecessários, aumentando a
eficiência dos gastos com
custeio e gerindo melhor
as despesas com estoque e
serviço da dívida pública.
Essas medidas – divulgadas hoje pelo governador
Renan Filho, coletiva de
imprensa – contribuíram
para alterar a rota fiscal do
Estado, melhorando sua
saúde financeira, aumentando a robustez dos seus
fundamentos fiscais e
devolvendo ao Estado a
capacidade de fazer políticas públicas e investimentos
sem comprometer as contas
públicas. “Por isso, Alagoas
está entre os Estados com os
melhores indicadores fiscais
do Brasil”, disse Renan Filho.
As despesas com pessoas
do Poder Executivo que, em
2014, estavam acima do limite
máximo de 49% da Receita
Corrente Líquida (RCL) –
permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e implicando

em diversas restrições ao
Estado –, estão hoje em 35,6%
da Receita Corrente Líquida.
Esta folga nos gastos com
pessoal abriu espaço para a
melhoria das carreiras nas
áreas de educação, saúde,
segurança, administração
tributária e outras categorias,
além de viabilizar a realização
de concursos públicos.
A gestão dos passivos do
Estado, por meio de renegociações da dívida com
a União e da quitação de
outros passivos, permitiu
reduzir, as despesas com a
dívida pública e alterou o
perfil do endividamento,
alongando os prazos de
pagamento e diminuindo
os gastos com juros e outros
encargos. A economia
no fluxo de pagamentos
prevista até 2022 é de R$ 2,5
bilhões. A redução do indicador de endividamento
também permitiu ao Estado
se habilitar a contratar
novas operações de crédito
com garantia do Tesouro
Nacional e com melhores condições de financiamento, sendo os recursos
integralmente aplicados em
investimentos.
Os crescentes resultados
primários apresentados pelo
governo de Alagoas alcançaram a marca de R$ 1,5 bilhão
em 2021, demostrando a
solidez fiscal do Estado e
sua capacidade para honrar
compromissos com instituições financeiras e fazer investimentos utilizando recursos
próprios.

Recordes históricos
Os investimentos do
Estado bateram recordes
históricos, nos últimos oito
anos, alcançando a cifra de
R$ 3,8 bilhões em 2021. Desde
2015, o governo do Estado
investiu mais de R$ 8,6 bilhões
em Alagoas, priorizando
projetos estruturantes e com
capacidade de multiplicar os
ganhos econômicos e sociais
dos investimentos.
O Estado ainda tem
contratados cerca de R$ 9
bilhões de investimentos em
saneamento nos municípios
alagoanos, tendo em vista o
exitoso e pioneiros processo
de concessão dos serviÇos
de saneamento. Outros R$ 4
bilhões em investimentos são
oriundos do setor privado,
seja por meio do Programa
de Parcerias Público Provadas
(PPP), seja por meio de outros
investidores exclusivamente
privados.
Os gastos em educação
e saúde foram significativos
e, juntos, representam mais
de 43% da receita do Estado
para fins dos limites constitucionais de 2021. Foram
construídos 5 hospitais e 5
UPAs, equipamentos entregues à população em tempo
recorde, prontos para ajudar
a enfrentar a pior crise sanitária e humanitária da história,
evitando com isso milhares de
mortes. “Temos ainda 5 hospitais e uma UPA em fase de
construção, além das melhorias para as categorias do setor
saúde, como o piso salarial da
enfermagem”, acrescentou o

governador.
Segundo ele, foram muitos
também os avanços e os
ganhos na educação. Além de
diversos investimentos em
programas pioneiros, como
“Escola 10”, em 2021 foi sancionado pelo governo a lei de reestruturação do Plano de Cargos
e Carreira do magistério estadual, bem como o pagamento
de dois rateios do Fundeb: um
em dezembro de 2021 e outro
em janeiro de 2022.
A saúde fiscal do Estado
também foi destacada pelo
governador Renan Filho.
Segundo ele, esse bom
desempenho pode ser verificado pelas agências internacionais, estando Alagoas
entre as melhores notas na
escala nacional, atestadas
pela Standard & Poor’s e pela
Fitch Ratings, com perspectiva estável. Alagoas também
mantém, desde 2016, nota B
no indicador da Capacidade
de Pagamento (Capag) do
Tesouro Nacional, reforçando
a solidez fiscal e financeira do
Estado e tornando Alagoas
um atrativo polo de investimentos.
Por tudo isso, afirmou o
governador, Alagoas pode
anunciar um conjunto
de melhorias em diversas
carreiras do serviço público e
um aumento geral. Tudo sem
comprometer a estrutura
fiscal futura do Estado e sua
capacidade de investimentos. “Não podemos retroceder, é preciso avançar cada
vez mais”, concluiu Renan
Filho.

Saneamento
Durante videoconferência
com prefeitos de municípios
das regiões do Agreste, Sertão,
Zona da Mata e Litoral Norte,
no último dia 13 de janeiro,
o governador Renan Filho
reafirmou que Alagoas terá o
maior ciclo de investimentos
em saneamento básico da
sua história. Ele se referiu às
concessões para prestação de
serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário na capital e no interior do
estado que, somadas, chegam
a R$ 10 bilhões em recursos
e que vão gerar cerca de 10
mil empregos diretos, além
de impactar positivamente a
economia alagoana.
“Esse investimento será
de R$ 4,5 bilhões no interior,
mais R$ 2,5 bilhões na capital, que somam R$ 7 bilhões.
Será o maior ciclo de investimento em saneamento básico
da nossa história, o que vai
impulsionar muito a geração de empregos”, apontou o
governador.
“São esses R$ 7 bilhões
em investimentos que, somados aos valores das outorgas,
chegarão a R$ 10 bilhões.
Esses recursos vão gerar
entre 8 e 10 mil empregos
diretos. Por isso um ciclo de
investimentos desse porte é
tão virtuoso. Alagoas mudou
muito, porque o Estado tem
capacidade própria de investimento e, também, de captar
investimentos privados, por
meio de projetos inovadores como esses”, acrescentou
Renan Filho.

NAS REDES SOCIAIS

Paulo Dantas e Rodrigo Cunha se ‘enfrentam’
Voney Malta

Portal CadaMinuto

Fundamental espaço de
divulgação de ideias e posicionamentos, não mais é
possível fazer política sem o
uso das redes sociais.
Cientes disso, o deputado estadual Paulo Dantas
(MDB) e o senador Rodrigo

Cunha (PSDB) correm para
se comunicar com os seus
simpatizantes.
O objetivo de ambos é o
mesmo: convencer os seguidores, penetrar na alma e
na mente dos eleitores e
convencê-los de que são
capazes de governar Alagoas.
Para tanto, a estratégia de
ambos é bem clara nas redes
socias. Aliado do muito bem

avaliado governador Renan
Filho (MDB), Paulo Dantas
promete que vai manter o
que deu e está dando certo
e avançar mais daqui pra
frente.
Como tudo leva a crer
que também será governador-tampão, o parlamentar
repete que em sua gestão não
haverá retrocessos e sim avanços, entendimento e união.

Em sua última publicação, defendeu investimentos
urgentes no turismo da natureza e histórico em Alagoas
como “um dos caminhos
mais rápidos para a geração
de emprego e renda no Estado
e a retomada da economia’’.
Por sua vez, o pré-candidato tucano tem feito de
suas redes sociais - após
cumprir quase metade do seu

mandato praticamente sem
se comunicar com os seus
eleitores e com uma atuação
apagada no Senado - uma
tentativa de mostrar que foi
atuante.
É uma espécie de prestação de contas que vai da
instalação dos pontos de
Wi-fi por Alagoas a visitas a
entidades beneficiadas por
emendas de sua autoria.
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SOMENTE no governo Bolsonaro, o preço da luz (tarifa mais impostos) dobrou

da energia comprometeu, em média, metade do orçamento de um quarto dos brasileiros de baixa renda

Luz cara faz 22% atrasarem
conta para comprar comida
Portal Notícias ao Minuto

A catadora de latinhas
Valquíria Cândido da Silva,
4 7 , m o ra e m u m a c a s a
pequena no Grajaú (zona
sul de SP), com o marido e
quatro filhos. Com renda
familiar de R$ 2.000, ela teve
de deixar de pagar a conta de
luz para fazer a compra de
alimentos do mês.
A fatura de energia, que
antes da pandemia não
passava de R$ 60, bateu R$
370 neste mês. A de água
saltou de R$ 30 para R$ 200.
“Não tive escolha. A conta
não para de subir e está tão
alta que tive de adiar o pagamento para poder ter o que
comer em casa”, disse Valquíria.
“Não paguei a água e
cortei outros gastos também,
como roupa e lazer. Trabalho
para as contas. Os meninos
estão na escola, temos gastos
com eles, e, por isso, estou
economizando em quase
tudo.”
Nos planos está a construção de um fogão a lenha
para evitar pagar mais de R$
100 por um botijão de gás.
Também entrou no radar a
captação de água de chuvas
para lavar roupas e tomar
banhos de bacia.
Valquíria faz parte do
grupo de 22% dos brasileiros que, diante da disparada
das tarifas de energia e água,
têm trocado o pagamento
da conta de luz pela compra
de alimentos básicos, como
arroz e feijão.
É o que mostra pesquisa
feita pelo Ipec para o iCS
(Instituto Clima e Sociedade). Entre 11 e 17 de
novembro de 2021, o instituto entrevistou 2.002
pessoas com 16 anos ou mais
em todas as regiões do país.
O levantamento mostrou
que o aumento da energia
comprometeu, em média,
metade do orçamento de
um quarto dos brasileiros
de baixa renda (até cinco
salários mínimos –hoje, R$
6.060).

A energia corroeu ao
menos 25% dos vencimentos de metade da população
brasileira.
No geral, 4 entre 10 brasileiros reduziram despesas deixando de comprar
roupas, sapatos e eletrodomésticos para arcar com a
luz. A população de baixa
renda é a que mais contribuiu com o resultado.
Os cortes de despesas foram mais severos no
Nordeste e no Centro-Oeste,
onde 1 em cada 4 habitantes (28% e 27%, respectivamente) postergou o
pagamento para ir ao supermercado.
Em Brasília, Ivânia Souza
Santos, 38, ainda não sabe
como conseguirá pagar a
luz. Desempregada, ela, o
marido e três filhos pequenos
moravam em uma ocupação
próxima ao Planalto, mas
foram expulsos com outras
famílias.
Com o auxílio mensal de
R$ 600 pago pelo governo do
Distrito Federal, ela alugou
um apartamento pequeno –
quarto e sala– de um prédio
em Itapuã, bairro afastado
da capital federal.
No edifício, três unidades
compartilham um mesmo
medidor de luz e dividem
as despesas. “Em outubro,
o governo parou de pagar
e, agora, não tenho como
quitar essa conta”, afirma
Ivânia.
Ela diz ter pedido um
empréstimo a uma amiga
para saldar o aluguel. “Com o
que sobrou, comprei mantimentos. A conta de luz está
atrasada.”
O fornecimento só não
foi interrompido porque os
demais apartamentos realizaram o pagamento e Ivânia
ficou como devedora dos
moradores.
A energia subiu demais
porque a falta de chuva, que
fez o ano de 2021 entrar para
a história como o mais seco
dos últimos 91 anos, reduziu
o volume de água nas hidrelétricas.
Por isso, desde o início
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LUZ MAIS CARA
obrigou os brasileiros de baixa renda a escolherem entre energia e comida

de 2021, o governo autorizou com mais regularidade
a contratação de energia
produzida por termelétricas
movidas a diesel, carvão e
outros combustíveis fósseis,
que cobraram mais de R$
2.000 o MWh (megawatt-hora), quase dez vezes o
preço de referência.
O gover no também
permitiu a importação de
energia por preços similares.
O resultado dessa política para o consumidor foi
uma alta na tarifa duas vezes
acima da inflação medida
pelo IPCA, de acordo com o
iCS.
Os cálculos, segundo o
físico Roberto Kishinami,
coordenador sênior de energia do instituto, não levaram em conta as bandeiras
tarifárias e as medidas para
contornar a crise hídrica
que, em ano eleitoral, serão
deixadas como herança para
o próximo governo.
Em valores médios, a
luz (tarifa mais impostos)
subiu 1,32 vez mais que o
IPCA durante os oito anos
do governo Luiz Inácio Lula
da Silva; 1,1 vez ao longo
da gestão da ex-presidente
Dilma Rousseff; 2,4 vezes
sob Michel Temer e 2 vezes
no governo Bolsonaro.
Nos cálculos não foram
incluídos custos com todas
as bandeiras tarifárias nem
custos extras sobre a conta
gerados pela crise hídrica.
Bolsonaro deixará um
passivo superior a R$ 140
bilhões a ser repassado para
os consumidores em 2023.

Para os especialistas,
o peso dessa política será
maior para as famílias mais
pobres. “Para os mais ricos,
a conta, mesmo subindo
mais do que a inflação, não
compromete a renda familiar”, disse Kishinami.
Em debate recente
promovido pelo iCS, a economista Paula Bezerra, doutora
em planejamento energético
pela Coppe-UFRJ, afirmou
que os 10% dos brasileiros
mais ricos consomem 2,5
vezes mais energia que os
10% mais pobres.
Entretanto, para os mais
abastados, a conta representa 2% do orçamento
familiar. Entre os menos
favorecidos, pode comprometer até metade da renda.
Essa desproporção deve
piorar diante da aprovação
da lei que abriu o mercado
para a geração distribuída,
mecanismo que permite
instalar placas solares ou
unidades geradoras em cada
domicílio com a previsão de
abatimento na conta caso o
gasto seja inferior à produção de cada residência.
Como esses equipamentos exigem investimentos,
será uma solução para que os
consumidores de renda mais
alta gerem sua própria energia, escapando dos custos da
rede elétrica das distribuidoras. Ou seja: com menos
consumidores de maior
poder aquisitivo rateando
os custos do sistema elétrico
nacional, haverá uma sobrecarga ainda maior sobre os
mais pobres.

A saída para evitar a indigência energética, segundo
diversos especialistas do
setor, é criar um programa
de tarifa progressiva. “Esse
é um fator de injustiça que
precisa ser corrigido”, disse
Kishinami.
Esses técnicos defendem
tarifas diferenciadas balizadas pelo ganho mensal das
famílias. Existem propostas
do gênero no Congresso,
mas seguem paradas há duas
décadas.
A tarifa social foi um feito
nesse sentido, mas já não
se mostra suficiente. “Ela
trava o consumo em 30 kWh
[quilowatt-hora] por mês”,
disse Paula Bezerra.
“Essa taxa só comporta
luz e um refrigerador
eficiente. Como na maioria
desses lares a geladeira não
funciona direito, [boa parte
da baixa renda] não cai nessa
faixa”, afirmou.
Uma reforma do setor
elétrico para corrigir essas
distorções é uma necessidade urgente, afirma o
ex-diretor do ONS (Operador Nacional do Sistema)
Luiz Barata, já que as dificuldades do consumidor de
baixa renda são imediatas e
não justificam planos que só
olhem para o longo prazo.
O MME (Ministério de
Minas e Energia) afirmou
que a discussão sobre um
novo modelo de tar ifas
está no projeto que trata da
modernização do sistema
elétrico e que os mais pobres
não participaram do rateio
do aumento de custos de
geração.
Por meio de sua assessoria, a pasta disse que a, partir
deste ano, a tarifa social
será concedida automaticamente.
“Não será mais necessário solicitar à distribuidora”,
disse o ministério.
“Atualmente, cerca de
12,3 milhões de famílias no
Brasil recebem a tarifa social.
Estimativas apontam que
existam mais 11,5 milhões
de famílias em condições de
usufruir dos descontos.”
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CONFIANÇA do empresário do Comércio apresentou estabilidade em dezembro

reflete a expectativa em momento que antecede ao surto de novos casos de Covid-19

ICEC de dezembro demonstra
otimismo do empresário de AL
Divulgação

Ascom Fecomércio

O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio
(ICEC) de Maceió registrou
128,7 pontos em dezembro,
confirmando um cenário de
estabilidade com expectativa
pela retomada econômica,
que se estende desde setembro, quando marcou 129,3
pontos. Na comparação com
o mesmo mês de 2020, em
período anterior à chegada
do primeiro lote de vacinas
contra a Covid-19, e, portanto,
de mais incerteza quanto às
consequências da pandemia,
nota-se uma elevação de 11%,
frente aos 115,9 pontos, divulgados à época.
Ainda de acordo com o
levantamento, que é elaborado pelo Instituto Fecomércio Alagoas, em parceria com
a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), em maio, o
índice chegou a ficar abaixo
dos 100 pontos. Contudo,

LEVANTAMENTO DO ICEC
registrou um cenário de estabilidade com expectativa pela retomada econômica; pesquisa foi antes dos últimos surtos de Covid

nos meses seguintes, com
o avanço da vacinação e o
abrandamento das restrições de funcionamento das
lojas, foi registrado, de maio
a dezembro, um aumento de
30% no nível de confiança do
empresário.
Para o assessor econôm i c o d a Fe d e r a ç ã o d o

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Alagoas (Fecomércio AL),
Victor Hortencio, além da
perspectiva de avanço no
combate à Covid-19, outros
aspectos que favoreceram
a chegada ao patamar de
otimismo apresentado no
último mês do ano foram as

promoções da época natalina
e a Black Friday de novembro,
somadas à alta temporada de
turismo na capital alagoana
e ao incremento na renda do
maceioense, possibilitado
pelo 13º salário.
Dentre os subíndices,
Hortencio chamou a atenção
para Intenções de Investi-

mento, que teve uma variação positiva de 3,1%. “Esse
resultado pode sinalizar um
abastecimento, tendo em
vista o período de final de
ano e o comum aumento
do quadro de funcionários
(entre temporários e efetivos) e outros investimentos
voltados para reformas de
lojas e aumento e renovação
de estoques”, observou.
Co n t u d o, o a s s e s s o r
econômico ressalta que dois
dos subíndices do ICEC de
dezembro apresentaram
variação negativa mensal. Em
Expectativas do Empresário
do Comércio foi registrada
uma queda de 0,8%, o que,
segundo Hortencio, ainda
pode ser considerado como
um quadro de estabilidade.
Mas em Condições Atuais do
Empresário do Comércio a
queda foi de 2%. “Uma justificativa para isso é a conjuntura nacional de juros altos,
com inflação acumulada de
dois dígitos, a 10,06%, e altas
taxas de desemprego e informalidade”, explicou.

SÃO SEBASTIÃO

Sefaz e PRF realizam Operação Conjunta na BR-101
Karyne Gomes
Ascom Sefaz

A Secretaria de Estado da
Fazenda de Alagoas (Sefaz-Al) e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) realizaram
uma Operação Conjunta na
BR-101, no município de São
Sebastião, na última sexta-feira. Na ocasião, foram
fiscalizados os caminhões
que apresentaram diversas
mercadorias sem documentação fiscal, onde o saldo da
operação rendeu autuações
fiscais no valor de cerca de
180 mil reais.
“A Sefaz continua no
trabalho diário e constante
em defesa do bom contribuinte alagoano. A presença
d a f i s c a l i z a ç ã o g a ra n t e
uma concorrência justa e
leal entre os pagadores de

impostos. Para aqueles que
insistem em andar à margem
da lei, terão a autuação e a
presença forte da Secretaria
da Fazenda”, destaca Francisco Suruagy, superintendente da Receita Estadual da
Sefaz Alagoas.
O objetivo da operação visa coibir o prejuízo
que a sonegação causa aos
contribuintes regulares. As
empresas que apresentam
inconsistências recebem
e assinam os termos e as
mercadorias são liberadas
após o pagamento da multa.
As retenções são feitas
apenas daqueles que efetivamente estão irregulares com
suas obrigações de recolhimento de tributos. Porém,
a maioria das retenções é
devido às irregularidades da
ausência de Nota Fiscal ou
de documento fiscal.

Ascom Sefaz-AL

OPERAÇÃO:
Sefaz e PRF fiscalizaram caminhões e detectaram que muitos apresentaram diversas mercadorias sem documentação fiscal
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17 DE JANEIRO DE 2021 foi quando os brasileiros começaram a tomar a 1a dose

compilados do DataSUS e analisados pela Agência Tatu mostram a evolução da vacinação no Nordeste

Vacinas salvam: veja linha do
tempo de um ano da vacinação
Thiago Aquino e Graziela França
Agência Tatu

Pouco mais de um ano após
os primeiros casos de Covid19, no dia 17 de janeiro de 2021,
os brasileiros começaram a
receber as primeiras doses da
vacina contra a doença. Doses
que representam a esperança
e mostram a capacidade que
o imunizante tem em salvar
vidas, mesmo em meio ao
atual crescente número de
casos no país. Somente no
Nordeste já são 79 milhões de
doses aplicadas.
Para entender o avanço
da vacinação em todo o país
e, especificamente, na região
Nordeste, a Agência Tatu
analisou os microdados da
vacinação contra a Covid-19,
disponibilizados no portal
OpenData SUS, do Ministério
da Saúde. Por meio desta ferramenta foi possível apresentar
o ritmo da imunização, por
semana, em cada estado da
região Nordeste.
A seguir, você pode conferir
o volume total de imunizantes
aplicados desde janeiro de
2021, período em que a vacinação teve início no Brasil.
As vacinas estão divididas
por tipo de dose, conforme
registradas no banco de dados
do Ministério da Saúde e são

representadas nos gráficos
pelas barras coloridas. A cada
semana elas são empilhadas
para mostrar o real volume de
doses aplicadas ao longo de
toda a campanha de imunização.
At u a l m e n t e o Br a s i l
conta com quatro imunizantes aprovados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa: Coronavac
(Sinovac/Butantan), AstraZeneca (Oxford/Fiocruz),
Pfizer (BioNTech) e Janssen
(Johnson & Johnson). Com os
dados do Ministério da Saúde
foi possível saber o volume de
doses aplicadas para cada um
destes imunizantes nos estados do Nordeste.
Qualidade dos dados
Ao analisar os microdados
da plataforma OpenDatasus,
do Ministério da Saúde, foi
possível observar uma série
de erros nos campos de dados,
que apesar de não inviabilizar
a produção desta reportagem,
escancaram a falta de cuidado
do Ministério com dados tão
necessários para a construção
de políticas públicas eficientes.
Entre os problemas nos
dados foram observados:
• Mais de 14 mil registros
de vacinação com data de
aplicação anterior ao dia 17
de janeiro de 2021, dia em que
a campanha de imunização
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BRASIL
conta com quatro imunizantes: CoronaVac, AstaZeneca, Pfizer e Janssen

iniciou oficialmente no país.
Incluindo registros de vacinação contra a Covid-19 com
datas no ano de 1900, o que
seria impossível.
• Vários tipos de doses que
não são explicados pelo Ministério da Saúde, como: “1ª dose
revacinação”, “2ª dose revacinação”, “3ª dose revacinação”,
“dose inicial” e “dose adicional”. A maioria destas nomenclaturas tem poucos dados
registrados e por este motivo
foram desconsiderados nos
gráficos acima.
• Também é possível ver
que no estado do Ceará, há o
registro para uma “4ª dose”,
mas nos demais não.
A reportagem entrou em
contato com o Ministério da
Saúde e solicitou explicações
sobre estas divergências, mas
até o fechamento desta matéria nenhum retorno foi dado
pelo órgão.
Doses de esperança
Quem faz parte da esta-

tística do esquema vacinal completo é a professora
Mônica Guilherme. Ela tomou
a primeira dose da vacina em
maio de 2021 e recorda a ansiedade, e que apesar do medo
provocado pelas desinformações, tomou a vacina assim que
foi possível. “Lembro-me que
estava ansiosa, nervosa, mas
acima de tudo tinha fé e finalmente tomei. Tive apenas uma
febre interna durante a madrugada, mas no outro dia já estava
ótima e consegui convencer
que outros parentes tomassem
também”, relata Mônica.
A segunda dose chegou
para a professora em agosto,
em um clima mais tranquilo,
e, recentemente, em 12 de
janeiro, ela recebeu a dose de
reforço, um grande alívio para
quem tinha medo de ser infectada e contagiar a família: “Sou
grata a Deus por receber mais
uma dose e não apresentar
nenhuma reação. Recomendo
que todos tomem, pois graças
às vacinas conseguimos ficar

mais tranquilos e, mesmo
sendo infectados agora, os
sintomas serão leves”.
Moradora de São José da
Laje, município localizado
a 100 km de Maceió, capital
de Alagoas, Mônica destaca
que se vacinar é mais que um
cuidado pessoal, é um bem
coletivo. “Temos que pensar
que não estamos apenas nos
protegendo, mas protegendo
nossos familiares, amigos e
demais pessoas. Quanto mais
pessoas vacinadas, melhor
para a população, pois a vacina
nos ajuda a salvar vidas”, conta.
Na cidade, chegou a vez
da criançada receber a vacina
nessa quinta-feira (20), o
que também foi motivo para
Mônica comemorar. O filho
Murilo Henrique, de 6 anos,
recebeu a primeira dose do
imunizante.
A mãe, emocionada, tenta
passar um pouco da sensação. “Foi muito gratificante
registrar não apenas com o
celular, mas com os olhos da
esperança a primeira dose
contra Covid-19 em meu filho.
Quem é mãe de criança com
problema respiratório entende
o quanto essa doença causou
insegurança. No momento
olhei para o céu e com os olhos
cheios de lágrimas agradeci a
Deus por tamanha bênção. Ele
encontra-se sem reação e isso
me deixa muito feliz”, expressa
a alagoana.

“Vacinar é mais seguro que adoecer”
A afirmação é da infectologista Auriene Oliveira, que
atende no Hospital Hélvio Auto
e PAM Salgadinho, em Maceió.
A médica alerta que o número
de mortes por Covid-19 em
crianças é maior do que por
doenças imunopreveníveis,
durante o período da pandemia. Ela explica que o avanço
da vacinação em crianças será
uma etapa marcada pela redução da circulação do vírus,
internações e evitará mortes.
“Vacinar este público significa diminuir a circulação
do vírus, o aparecimento de
novas variantes, a internação
hospitalar, a possibilidade de

formas graves e ainda proteger
os que estão ao seu redor, pois
diminui a possibilidade de
infectar novas pessoas”, afirma
a infectologista. A propagação
de informação falsa é a grande
responsável por assustar os
pais que resistem à vacina,
aponta Auriene. “A maioria
está ansiosa pela vacinação. Os
poucos que têm algum receio
noto que está relacionado com
notícias falsas espalhadas,
infelizmente”, diz a médica,
que defende que a ciência deve
falar mais alto que opinião:
“Temos os dados científicos.
Não podemos nos deixar levar
por politização, afinal temos

uma cultura de vacina no país
que tem ajudado muito na
qualidade de vida de todos”.
Uma das informações
falsas é a de que a vacina
seria um imunizante ainda
em experimento, o que não
procede. “Quando as vacinas são disponibilizadas ao
público elas já passaram por
testes e em seguida pela autorização da Anvisa que é o nosso
órgão regulador. Além disso, já
temos vários países vacinando.
Nos EUA, onde já foram vacinadas mais de 8 milhões de
crianças nessa faixa etária,
houve baixíssima taxa de
eventos adversos sem relato de

óbito”, reforça a infectologista.
Deixar de vacinar esse
público é um grande risco,
alerta Auriene, pois os pequenos têm sido um dos grandes
alvos da doença. As complicações podem variar de acordo
com o estado de saúde de cada
uma.
“A Covid-19 pode apresentar formas graves como pneumonia, miocardite e encefalite.
Temos ainda a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em
Pediatria (SIM-P), um quadro
que aparece tardiamente,
quando na maioria das vezes a
criança já tem a Covid-19 superada, e surge novamente com

febre alta prolongada, acompanhada de lesões de pele,
inchaço de braços e pernas,
conjuntivite, podendo ainda
acometer o coração com dilatação de coronárias”, elenca.
A ansiedade da Mônica em
ver logo o filho Murilo vacinado não é em vão. A médica
infectologista acrescenta que
crianças com comorbidades
apresentam um risco a mais
diante da doença: “Pacientes
com doenças crônicas como
diabéticos, neuróticos, neuropatologia e cardiopatas podem
fazer de forma mais grave ou
mesmo descompensar suas
patologias de base”.
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EVENTO irá reunir profissionais do turismo no Hotel Jatiúca

incentiva o turismo regional e apresenta novas formas de explorar roteiros turísticos unindo AL, PE, PB e RN

Nordeste Arretado é lançado
em ‘roadshow’ em Maceió
Cecília Tavares
Ascom Sedetur

A campanha Nordeste
Arretado – que apresenta
uma nova forma de explorar os destinos turísticos de
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte
– será apresentada amanhã
em Maceió. O roadshow,
que vai reunir operadoras,
gestores e profissionais do
turismo no centro de eventos do Hotel Jatiúca, vai
expor como turistas podem
desfrutar de forma integrada os quatro destinos do
Nordeste, incentivando o
turismo regional.
Na p r o g ra m a ç ã o d o
lançamento na capital
alagoana está prevista uma
apresentação da Campanha

Nordeste Arretado, além de
um painel interativo com os
quatro estados e um coquetel. O evento é gratuito e as
inscrições devem ser feitas,
até hoje, através do www.
roadshownordestearretado.
com.br.
“Uma satisfação enorme
Alagoas estar participando,
junto à Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte,
estados vizinhos e irmãos,
dessa Campanha. Com esse
projeto, seguimos além das
fronteiras de cada estado,
enaltecendo as experiências
de cada destino, com tudo
que o Nordeste tem de mais
valioso, trazendo ainda mais
turistas para essa região,
num litoral de quase 600km
de praias paradisíacas, roteiros de passeios fantásticos,
turismo de aventura e tantos

outros produtos”, afirma
o secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius
Beltrão.
Lançada em São Paulo no
último mês de dezembro, a
campanha Nordeste Arretado
une os quatro estados (PB,
PE, AL e RN) para divulgar
os atrativos e diferenciais da
região. Com aeroportos em
todas as regiões e estradas que
ligam as localidades, o turista
consegue explorar um roteiro
rico, que contempla toda a
cadeia do turismo e que reúne
as belezas naturais, a gastronomia, os roteiros, a arte e a
cultura da cada um.
No site do Nordeste Arretado (www.nordestearretado.
com.br) já estão disponíveis
as rotas que podem ser exploradas entre os quatro estados,

nos segmentos do turismo
de experiência, ecológico,
romântico, gastronômico
e histórico. Quem navegar
pelo portal, encontrará ainda
informações sobre cada
destino, dicas para os viajantes, imagens e dicionários
de gírias. O Nordeste Arretado conta com a iniciativa
das secretarias de turismo
dos quatro estados, que se
mobilizam para a campanha,
com o apoio do Ministério do
Turismo.
Retomada Segura
A retomada segura e
gradual do turismo em
Alagoas conta com o selo
Safe Travels da WTTC (World
Travel & Tourism Council),
entidade de turismo internacional que reconhece
destinos ao redor do mundo

que tenham implementado
protocolos sanitários em
padrão mundial.
No total, onze municípios
alagoanos já foram contemplados com a certificação
internacional - Pilar, Penedo,
Maragogi, Porto de Pedras,
P i r a n h a s , Ja p a r a t i n g a ,
Delmiro Gouveia, Marechal
Deodoro, Roteiro, Passo
de Camaragibe e Maceió.
O estado também registra
cerca de 1.962 empreendimentos turísticos com o selo
do Turismo Responsável
do Ministério do Turismo,
ocupando o primeiro lugar
do Nordeste em emissão de
selos. As duas certificações
levam em consideração a
prática de condutas que
tragam segurança para turistas, trabalhadores e moradores das regiões turísticas.

Ascom/Sedetur
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Especial

LISTA com mais 20 mil contemplados deve sair nos próximos dias

NOVA LISTA com mais 20 mil nomes sairá até o final da próxima semana, segundo anúncio do governador Renan Filho

Combate à evasão escolar: Cartão
Escola 10 já beneficia 80 mil alunos
Thiago Sampaio/Arquivo

Secom Alagoas

Pioneiro e inovador,
Cartão Escola 10 já beneficia 80 mil alunos com recursos em conta e se configura
como o maior programa de
combate à evasão escolar do
país. Durante transmissão
ao vivo pelas redes sociais na
última sexta-feira, o governador Renan Filho anunciou, ao
lado secretário de Estado da
Educação, Rafael Brito, que
uma nova lista, com aproximadamente mais 20 mil
novos contemplados, deverá
ser apresentada até o final da
próxima semana.
“Vamos divulgar uma
lista na próxima semana
para atender a todo mundo.
Quero me dirigir aos estudantes para dizer que não
vamos deixar ninguém para
trás”, assegurou o governador
Renan Filho, sobre a realização que vai distribuir o total
de R$ 165 milhões para estimular a assiduidade escolar.
O programa Cartão
Escola 10 remunera alunos
que mantêm o mínimo de
80% de frequência com uma
bolsa mensal de R$ 100 (Bolsa
Permanência). Os que retornaram às aulas presenciais
recebem mais R$ 500 (Bolsa
Retorno, em parcela única)
e os concluintes do ensino
médio ganham mais R$ 2 mil

AO TODO,
programa Escola 10 deve beneficiar 116 mil estudantes da rede estadual de ensino; R$ 165 milhões serão distribuídos para estimular a assiduidade escolar

(Bolsa Conclusão, em parcela
única). Cumulativas, as três
bolsas podem chegar a R$
2.600 no caso de quem está
concluindo o ensino médio.
O pagamento dos primeiros 55 mil alunos inicialmente
contemplados – por já terem
conta bancária na Caixa
Econômica Federal – ocorreu
no último dia 27 de dezembro. Com a remuneração da
segunda lista são 80 mil estudantes com o recurso disponível – a relação completa
está disponível no site cartaoescola10.educação.al.gov.br.

A meta do Governo do Estado
é alcançar todos os 116 mil
alunos do ensino médio e do
EJA (Educação de Jovens e
Adultos) em atividade na rede
estadual.
“Estamos fazendo um
esforço grande para prestigiar o aluno alagoano. É a
primeira vez que isso está
sendo feito no estado. O
Estado de Alagoas nunca
esteve tão próximo do aluno
para garantir a melhoria e a
valorização dos estudantes
como está fazendo agora”,
complementou Renan Filho.

Pagamento
Ao informar como
funcionam os cronogramas
de pagamento, o secretário
Rafael Brito explicou que,
inicialmente, a Caixa Econômica identificou automaticamente os dados ao cruzar
as informações com o
sistema de matrícula. Já na
lista divulgada na quinta-feira (20), os 25 mil novos
nomes foram preenchidos
pelos professores mentores
e enviados para a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc).

E PAGAR COM

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

O PAG A M E N TO D E V E
S E R E F E T UA D O N O S C A I X A S.

“O governo pediu para
criarmos soluções para que
os alunos não se preocupassem em ir à agência ou abrir
contas. Esses 25 mil já terão
contas abertas automaticamente na parceria com a
Caixa”, esclareceu o titular
da Educação. “Estamos recebendo mais informações, o
programa está andando. A
determinação do governador
é que nenhum aluno fique
de fora. Não vamos parar de
lançar listas até que todos
estejam dentro”, garantiu
Rafael Brito.

