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Ministério Público do Estado declara ilegal 
licitação da iluminação pública de Maceió#
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Prefeito JHC determina ampliação de 
frotas de ônibus em horários de pico

CONTRA A COVID!
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S Profissionais da segurança 
pública ameaçam fazer 
protesto contra Bolsonaro

“Não há transmissão 
anal da Covid-19”, 
diz Alexandre Padilha
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Tácio Melo já pode pedir musica no Fantástico, licitação 

tem fraude detectada pelo TCE, TJ e MP 

Afirmação foi feita por Padilha após Eduardo Bolsonaro pedir para a população 

“enfiar no rabo” as máscaras de proteção contra a Covid-19

Poderes já identificaram irregularidades em licitação “zoneada”

Marx Beltrão assina requerimento 
e criar Frente Parlamentar em 
Defesa das Energias Renováveis
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MPE realizará audiência 
pública virtual para discutir 
preço de combustíveis PR
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Fora, covid!: Maceió 
inicia vacinação de idosos 
a partir de 75 anos

Presidente Jair Bolsonaro 
utiliza máscara em evento 
e Flávio defende vacinas
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NA CÂMARA
Foi aprovada na quinta-feira (11), solicitação do ve-

reador Joãozinho (Podemos) para que se mantenha os 
serviços de gerente e manutenção na orla de Maceió. “Es-
tive com o trade turístico em fevereiro, e conversamos 
sobre esse serviço, o qual existia na gestão passada e que 
o setor  deseja que seja mantido”, disse. A função de ger-
ente da orla, tem o objetivo de coordenar as ações de ma-
nutenção, mantendo um maior contato com os 
empresários do trade turístico e com a sociedade, facili-
tando o serviço e tornando a orla de Maceió mais atrativa 
aos visitantes e aos maceioenses.

AUXÍLIO
A Câmara dos Deputados 

apro vou na quinta-feira (11), em 
se gundo turno, por 366 votos a 
fa vor, 127 contra e três absten-
ções, o texto base da Proposta de 
Emen da à Constituição (PEC) 
186/19, a PEC Emergencial. 
Ago ra os parlamentares analisam 
des taques que podem retirar tre-
chos da proposta. A PEC cria 
me canismos de contenção fiscal, 
con trole de despesas com pessoal 
e redução de incentivos tributá -
rios, além de liberar R$ 44 bi -

lhões, fora do teto de gastos, para 
o pagamento do auxílio emer gen -
cial às pessoas afetadas pela pan -
demia da covid-19. No en tan to, a 
proposta não detalha os va lores, 
duração ou condições pa ra o 
novo auxílio emergencial. To das 
essas definições deverão cons tar 
de outro texto. O primei ro turno 
da proposta foi aprova do na 
madrugada desta quinta-fei ra, 
após sucessivas tentativas da opo-
sição em obstruir as votações e 
adiar a apreciação da proposta.

SERVIÇO
Desde ontem, a Secretaria 

Municipal de Gestão (Semge) 
suspenderá os atendimentos 
presenciais por 15 dias, como 
medida preventiva ao combate 
da Covid-19. Os servidores mu-
nicipais podem recorrer ao telea-
tendimento ou agendamento 
para resolver as suas demandas. 
Os agendamentos estão acon-
tecendo de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 14h, pelo telefone cen-
tral, 3312-5000. O servidor tam-
bém pode buscar suporte pela 
Ouvidoria do Município de Ma-
ceió ou no Portal do Servidor 
(SIGRH), através do site 
www.maceio.al.gov.br/semge. 
Vale ressaltar que, dependendo 
da necessidade, alguns atendi-
mentos presenciais estão sendo 
feitos mediante agendamento.
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O Estado de Alagoas, apesar 
de ser a segunda menor renda per 
ca  pita e sendo o segundo menor em 
ex tensão territorial do país, no que 
diz respeito à questão política, sem-
pre esteve na vanguarda. 

Alagoas começou a se destacar 
na história da política do país com 
os Marechais Deodoro da Fonseca e 
Flo riano Peixoto, que foram respec -
ti vamente os dois primeiros presi -
dentes do Brasil, sendo Deodoro o 
pro clamador da República. 

No período negro da ditadura 
mi litar, o senador Teotônio Vilela 
foi o político que mais se destacou 
con tra o estado de exceção, desfral -
dan do a bandeira da redemocratiza-
ção, o que o configurou como porta-
voz do processo de distensão e como 
a principal liderança em oposição ao 
sis tema. Vilela passou a usar a tri-
buna do Senado com discursos con-
tundentes em favor da redemocrati-
zação do país. 

Em setembro de 1983, os 
com positores Milton Nascimento e 
Fer nando Brant lançaram em ho -
me nagem a Teotônio a música o 
Me nestrel das Alagoas, transforma -
da em verdadeiro hino das "Diretas 
Já" pela cantora Fafá de Belém.  

Teotônio Vilela foi um "viajan -
te" que espalhou a esperança, fa lan -
do a língua do povo, como ninguém 
fala mais. 

Fernando Collor conhecido 
co mo o "caçador de marajás", quan -
do governador de Alagoas, passou a 
ser o destaque na grande imprensa 
na cional graças a essa postura de 
"guar dião da moral", Collor fez uso 
de uma elaborada estratégia de mar -
ke ting focada nos temas que mais 
pre ocupavam a população naquele 
mo mento. Seu discurso refletia os 

in teresses da população, de acordo 
com as pesquisas dos institutos es -
pe cializados. Diante da populari-
dade alcançada em todo território 
na cional, Collor criou o inexpressivo 
par tido PRN e se elegeu pelo voto 
po pular em 1989, tornando-se o pri-
meiro presidente do Brasil, após o 
regime militar. 

Outro grande protagonista da 
his tória, Renan Calheiros, iniciou a 
sua trajetória política no final da dé -
ca da de 70, quando ainda era estu -
dan te universitário e já mostrava si -
nais desse protagonismo. Notabi li -
zou-se no Governo do presidente 
Col lor como o líder do governo na 
Câ mara Federal, no Governo de 
FHC, como ministro da Justiça e 
três vezes como Presidente do Con -
gres so Nacional. O senador Renan 
Ca lheiros, ao longo dos seus mais de 
40 anos de vida pública, passou a ser 
um dos políticos mais influentes do 
Brasil. 

Outro alagoano a ser ressalta -
do, o viçosence Aldo Rebelo, apesar 
de ter construído a sua trajetória po -

lí tica no Estado de São Paulo, tor-
nou-se um dos políticos mais impor-
tantes do Brasil pós-ditadura. Foi 
uma das maiores lideranças do 
movimento estudantil, chegando à 
presidência da UNE, foi presidente 
da Câmara Federal e quatro vezes 
ministro de Estado. 

Vale destaca também no 
Governo Temer, Alagoas foi agraci-
ada com a nomeação dos deputados 
federais Maurício Quintella como 
ministro dos Transportes, Portos e 
Aviação e Marx Beltrão como mini-
stro do Turismo. 

No dia 1 de fevereiro de 2021, 
Alagoas volta, mais uma vez, as 
manchetes da grande imprensa bra-
sileira com a vitória do deputado 
federal Arthur Lira para a presidên-
cia da Câmara Federal.  O deputado 
é um dos principais líderes do 
Centrão e foi eleito com 302 votos 
dos 513 deputados, vencendo a dis-
puta no primeiro turno. 

  O que ainda escreverá na his-
tória do país o nosso Estado de 
Alagoas?

MARCELO BASTOS

A R T I G O

Alagoas sempre escrevendo 
a história do país

E X P E D I E N T E

Os supermercados registra-
ram alta de 12% nas vendas de 
ja neiro em comparação com o 
mes mo mês de 2020, segundo 
ba lanço divulgado na quinta-fei -
ra (11) pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). Para 
o vice-presidente Administrativo 
da entidade, Marcio Milan, com 
as restrições impostas a outros 
se tores do comércio devido à 
pan demia da covid-19, os super -

mer cados acabam suprindo as 
ne cessidades dos consumidores, 
o que impulsiona as vendas. 
„Com as restrições de funciona-
mento de muitos estabelecimen-
tos pelo Brasil, o setor, por ser es -
sen cial, foi uma opção na com-
pra de diversos itens‰, enfatizou 
Mi lan. Nas vendas para a Pás -
coa, a associação espera um cres -
cimento de até 15% em relação 
ao ano passado. 
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Ministério Público do Estado declara ilegal 
licitação da iluminação pública de Maceió

O Ministério Público do 
Estado (MPE) acatou pedido de 
mandado de segurança impetrado 
pela empresa EIP Serviços de 
Iluminação Ltda contra ato supos-
tamente ilegal e abusivo praticado 
pelo presidente da Comissão 
Especial de Licitação da Agência 
Municipal de Regulação de 
Serviços Delegados de Maceió 
(Arser), objetivando obter provi-
mento jurisdicional que determine 
a alteração do tipo licitatório de 
„técnica e preço‰ para „menor 
preço‰, na Concorrência nÀ 
02/2019 do Município de Maceió. 

O promotor de Justiça 
Marcus Rômulo Maia de Mello 
entendeu que „a impetrante 
salienta que o referido processo de 
licitação, cujo objeto é a contrata-
ção de serviços de gestão energética 
completa das unidades consumi-
doras componentes do sistema de 
iluminação pública do município 
de Maceió, tem como tipo lici-
tatório „técnica e preço‰ e que, ao 
analisar o Edital do certame, con-
statou que o tipo licitatório escol-
hido é totalmente incompatível 
com o real objeto da licitação‰. 

Por fim, em sede liminar, pug-
nou pelo seguinte: suspensão da 
Concorrência Pública nÀ 02/2019; 
alteração do tipo licitatório de „téc-
nica e preço‰ para „menor preço‰; 
divisão do certame por expertise 
necessária; retirada da cláusula que 
impede a realização de consórcio 
pelas licitantes; indicação de quanti-
tativo nos itens apresentados, no 
anexo do Edital, para que se possa 
apresentar melhores propostas 
amparadas em critérios objetivos; e 
correção da forma de avaliação e 
pontuação das propostas técnicas e 
sobrepreço. No mérito, requereu a 
concessão da ordem no sentido da 
confirmação da liminar pleiteada. 

O segundo ponto impugnado 
pela empresa denunciante é a proi-
bição de formação de consórcio. 
„No caso, o Município não apre-
sentou justificativa plausível para a 
proibição de consórcio. O consórcio 
fomenta a competitividade na licita-
ção. Sua proibição, sem a devida 
motivação, é ato arbitrário que lim-
ita a concorrência, premissa essa 
básica ao procedimento licitatório‰, 
diz denúncia da EIP Serviços de 
Iluminação Ltda. 

„Já no que concerne à ausên-
cia de quantitativo de itens nas 
composições de preços, a impe-
trante também tem razão. É preciso 
ao menos uma estimativa do quan-
titativo de itens a ser utilizados, pois 
a quantidade interfere no preço do 
produto – quanto mais, menor o 
valor, é assim que o mercado fun-
ciona normalmente. Caso con-

trário, será beneficiada a licitante 
que atualmente presta serviço de 
modo precário para o Município de 
Maceió, já que ela possui essa 
informação e consegue ofertar 
preço com base nela, enquanto os 
demais licitantes oferecerão preços 
por unidade de produto, logo, com 
valores evidentemente mais altos‰, 
disse o promotor. 

A Vasconcelos e Santos 
LTDA-EPP é a empresa que a Su -
pe rintendência Municipal de Ener -
gia e Iluminação Pública (Sima) 
tanto quer que fique no contrato de 
iluminação de Maceió. Vale lem-
brar, que ela foi uma das responsá-
veis pela queda do prefeito de Patos, 
município da Paraíba. Fraude à lici-
tação foi um dos crimes cometidos.

No fim de outubro, a desem-
bargadora do Tribunal de Justiça de 
Alagoas, Elisabeth Carvalho 
Nascimento, concedeu medida de 
suspensão temporária do edital for-
mulado pela Comissão Especial de 
Licitação da Agência Municipal de 
Regulação de Serviços Delegados 
de Maceió – Arser – com a finali-
dade de contratar empresa para ser-
viços de iluminação. 

A decisão, segundo desembar-
gadora, tem como objetivo a manu-
tenção da lisura do certame, remo-
vendo da comissão julgadora a pos-
sibilidade de pontuar os licitantes de 
forma discricionária, o que favor-
eceria um direcionamento. Ou seja, 
uma licitação viciada com a finali-
dade de contratar uma famosa carta 
marcada. 

Elisabeth salientou que tais 
ilegalidades „promovem o direcion-
amento da licitação à contratação 
da empresa que atualmente atua 
como contratada do Município de 
Maceió, uma vez que apenas tal 
empresa seria capaz de atingir nota 
máxima em todas as pontuações rel-

ativas ao critério técnico, situação a 
qual inviabilizaria qualquer tipo de 
competição, inclusive com baixos 
preços, das demais empresas lici-
tantes.‰ 

Em agosto, o conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Rodrigo Siqueira 
Cavalcante, acatou, pelo menos 
temporariamente, o pedido do 
Ministério Público de Contas de 
Alagoas e concedeu medida cautelar 
suspendendo a licitação promovida 
pela Superintendência de 
Iluminação Pública de Maceió 
(Sima), para apurar os fatos denun-
ciados pelas empresas Citeluz 
Serviços de Iluminação Urbana S/A 
e E.I.P. Serviços de Iluminação. 

Agora foi a vez do Ministério 
Público do Estado (MPE) de se 
pronunciar sobre a má gerência da 
Arser. „Insta salientar que este rep-
resentante do parquet não está iso-
lado no seu entendimento, sendo 
esse mesmo posicionamento o ado-
tado pelo Ministério Público de 
Contas e pelo Conselheiro do 
Tribunal de Contas de Alagoas que 

determinou, em 12/08/2019, no 
bojo do Processo TC nÀ 
8234/2019, a suspensão cautelar 
do procedimento licitatório em 

comento, conforme se pode verifi-
car no parecer e decisão anexos aos 
autos‰, informou o promotor 
Marcus Rômulo Maia de Mello, 

que desta vez, não caiu no conto do 
vigário do secretário Tácio Melo, 
está de parabéns pela medida justa 
e enérgica tomada.
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ENTENDA O CASO

“No caso, o Município não apresentou justificativa plausível para a 
proibição de consórcio. O consórcio fomenta a competitividade na 
licitação. Sua proibição, sem a devida motivação, é ato arbitrário 
que limita a concorrência, premissa essa básica ao procedimento 

licitatório”, diz denúncia da EIP Serviços de Iluminação Ltda. 

Tácio Melo já pode pedir musica no Fantástico, 
licitação tem fraude detectada pelo TCE, TJ e MP 

Poderes já identificaram irregularidades em licitação “zoneada”
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“Não há transmissão anal da 
Covid-19”, diz Alexandre Padilha

O deputado federal e ex-minis -
tro da Saúde Alexandre Padilha 
respondeu ao deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que 
mandou a população „enfiar no 
rabo‰ as máscaras de proteção con-
tra a Covid-19. „A Saúde adverte: 
não há transmissão anal da Covid-
19. Parece absurdo ter que explicar, 
mas a família Bolsonaro nos obriga a 
isso‰, postou Padilha no Twitter. 

Nesta quarta-feira, 10, 
Eduardo Bolsonaro publicou um 
vídeo em sua conta no Instagram 
criticando os questionamentos sobre 
o uso de máscaras contra a Covid-
19. „Acho uma pena, essa imprensa 
mequetrefe que a gente tem aqui no 
Brasil fique dando conta de cobrir 
apenas a máscara. ÂAh a máscara, 
está sem máscara, está com más-
caraÊ. Enfia no rabo gente, porra! A 
gente está lá trabalhando, ralando‰, 
disse. 

Após a publicação do vídeo 
pelo filho de Bolsonaro, Padilha afir-

mou que pretende propor que a 
bancada do Partido dos 

Trabalhadores (PT) na Câmara faça 
uma representação contra Eduardo 

Bolsonaro no Conselho de Ética da 
Casa.
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Afirmação foi feita por Padilha após Eduardo Bolsonaro pedir para a população 
“enfiar no rabo” as máscaras de proteção contra a Covid-19
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EFEITO LULA?

Bolsonaro utiliza 
máscara em evento e 
Flávio defende vacinas

Horas após o fim do discurso 
do ex-presidente  Luís Inácio Lula 
da Silva no Sindicato dos Meta lúr gi -
cos no ABC, já foi possível identifi-
car algumas mudanças no cenário 
po lítico federal. 

O senador Flávio Bolsonaro 
(Re publicanos-RJ) utilizou o seu 
per fil na rede social Telegram para 
pe dir a " viralização " de uma foto do 
pre sidente Jair Bolsonaro (sem parti -
do) com os dizeres: "A nossa arma é 
a vacina". 

Pelo horário , é possível identi -
fi car que a postagem foi realizada as 
14h da tarde, ou seja, minutos após 

o fim do discurso de ex-presidente 
Lu la. 

Já Bolsonaro esteve presente 
em evento que marcou a sanção pre -
si dencial no projeto de lei que auto -
ri za as empresas privadas a compra-
rem vacinas contra a Covid-19, sob 
al guns critérios. O detalhe, porém, 
foi a aparição pública utilizando 
más cara de proteção no rosto, práti -
ca pouco habitual do presidente. 

Vale lembrar que tanto Jair, 
quan to Flávio, apresentavam com -
por tamentos opostos aos praticados 
nesta quarta-feira. O que explica es -
se reposicionamento ? 
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S Profissionais da segurança pública 

ameaçam fazer protesto contra Bolsonaro
Nesta quarta-feira, 10, de le ga -

dos, peritos, agentes da Polícia Fe -
de ral, policiais rodoviários federais e 
ou tras 20 carreiras da segurança pú -
blica ameaçaram realizar protestos 
em todo o país. 

Integrantes da União dos Po li -
ci ais do Brasil (UBP), os servidores 
afir mam ter sido traídos pelo presi -
den te Jair Bolsonaro, que teria pro -
me tido apoio a categoria para não 
fa zerem parte congelamentos na 
PEC Emergencial. Devido ao fato 
dos policiais serem proibidos de fa -
zer greves, o plano era de fazer para-
lisações durante o dia. 

O texto da PEC encaminhado 
à Câmara pelo Senado teve apoio do 
Pa lácio do Planalto, com voto até 
mes mo do senador Flávio Bol so na -

ro contra a exclusão dos policiais da 
PEC. 

O texto estipula um congela-
mento de salário e proibição de pro-
gressão na carreira e novas contrata-
ções sempre que houver decretação 
de estado de calamidade, ou quando 
as despesas correntes e receitas cor-
rentes alcançarem 95%. 

„É um movimento de traição, 
são montadas estratégias, deixando 
o Congresso ser culpado. Com Ro -
drigo Maia era mais fácil. Agora, no 
Senado, o governo votou contra a 
emenda defendida pelos policiais. É 
uma estratégia de fazer um discurso 
público e nos bastidores fazer outra 
coisa‰, diz Luis Antônio Boudens, 
presidente da Federação Nacional 
dos Policiais Federais (Fenapef). 

O  presidente da Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários 
Federais (FenaPRF) Dovercino 
Borges Neto, também pontuou a 
Bolsonaro nos últimos dias, quando 
apoiou os policiais, como „jogar pra 
galera‰. 

Para o líder dos PRF a parali-
sação objetiva ser um „ato simbólico 
de que a segurança pública desem-
barcou no governo Bolsonaro‰. 

Representando os peritos 
criminais, Marcos Camargo afirma 
que: „é a terceira traição (do gov-
erno de Jair Bolsonaro), a primeira 
foi na reforma da previdência, a 
segunda na votação da lei comple-
mentar 173, que também já trouxe 
vedações, e a terceira agora. E essa é 
muito grave‰, diz ele.

O texto estipula um congelamento de salário sempre que 
houver decretação de estado de calamidade
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Após a abertura e exposição 
dos objetivos da audiência pública 
virtual, a palavra será concedida 
para os pronunciamentos dos 
demais participantes da mesa de 
trabalho on-line. Cada um poderá 
se manifestar oralmente por até 10 
minutos, sendo facultado aos re -
presentantes do MPAL à adequa-
ção necessária para a boa dinâmica 

dos debates. 
De acordo com edital nÀ 

01/2021 que trata da convocação 
da referida audiência, os represen-
tantes dos órgãos e entidades deve-
rão discorrer, dentro de suas com-
petências, sobre os motivos que 
têm ocasionado tantos reajustes 
num curto espaço de tempo, medi-
das fiscalizatórias que estão sendo 

desenvolvidas em Alagoas, ações 
que possam minimizar os cons -
tantes preços que estão sendo 
cobrados aos consumidores e 
tribu tação, medidas judiciais e 
administrativas que podem ser 
adotadas na proteção dos consumi-
dores. Outros assuntos relaciona-
dos ao terão a condução dos repre-
sentantes do Ministério Público.
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Exposição dos trabalhos 

MPE realizará audiência pública virtual 
para discutir preço de combustíveis

Acontecerá no próximo dia 
18, a partir das 14h, a audiência 
pública on-line, promovida pelo 
Ministério Público do Estado de 
Alagoas (MPAL), que terá a finali-
dade de discutir as constantes altas 
no preço do combustível na capital 
e no interior. A população poderá 
participar enviando suas manifesta-
ções para serem expostas e respon-
didas pelos integrantes da mesa de 
trabalho virtual para o e-mail: 
audienciapublica@mpal.mp.br. 

A audiência „Direito do 
Consumidor com foco nos com-
bustíveis‰, que será presidida proc-
urador-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albuquerque, 

e pelo titular da 1… Promotoria de 
Justiça, com atribuição na defesa 
do consumidor, Max Martins, será 
transmitida pelas redes sociais do 
MPAL, YouTube – youtube.com -
/mpdelagoas e Instagram (@mpea-
lagoas). 

A abertura do evento será 
feita pelo chefe do Ministério 
Público e, na sequência, Max 
Martins conduzirá os trabalhos. ¤ 
mesa virtual estarão presentes, 
além, claro, dos membros do 
MPAL, representantes da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustível (ANP), da 
Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz), do Instituto de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Procon) e 
do Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 
Estado de Alagoas 
(Sindicombustíveis). 

„Essa será uma discussão 
importante e que interessa a grande 
maioria da população, afinal, esses 
reajustes quase que semanais estão 
pesando bastante no bolso de cada 
um de nós. Então, estão todos con-
vidados: sociedade, profissionais da 
imprensa, representantes das mais 
diversas instituições, donos de 
postos de combustíveis, fornece-
dores de insumos e quem mais 
quiser participar‰, declarou Márcio 
Roberto Tenório de Albuquerque.

A audiência pública será 
trans mitida para toda a sociedade 
que poderá acompanhar por 
meio das mídias sociais do 
MPAL. Os in te ressados poderão 
enviar suas ma ni festações para 
serem expostas e res pondidas 
pelos integrantes da me sa de tra-
balho para o e-mail: au di enciapu -

bli ca  @ mpal.mp.br, cons tan do as 
seguintes informações: no me 
completo do participante, qua -
lificação/profissão, contato de te -
lefo ne e e-mail, além da institui-
ção que representa, se for o caso. 

Cada pessoa poderá enviar 
até três questionamentos que 
deverão ser objetivos e pautados 

dentro do te ma da audiência 
pública „Direito do Consumidor 
com foco nos combus tíveis‰ e 
esse envio do e-mail de verá 
ocorrer até às 12h do dia 18 de 
março. 

Será considerada a ordem 
do envio do e-mail, observando 
os critérios legais, éticos e sociais. 

E na hipótese da intervenção do 
cidadão consistir em uma per-
gunta dentro do tema da audiên-
cia pública a qualquer um dos 
presentes, a pessoa destinatária 
da questão terá a faculdade de 
respondê-la no tempo de três 
minutos ou a mais a depender da 
autorização dos representantes 

do Ministério Público. 
A imprensa, claro, também 

po derá fazer suas indagações. As 
per guntas deverão ser encamin-
hadas para o mesmo e-mail, com 
no me completo, função, veículo a 
qual per tence e telefone para 
contato, até às 18h do dia próx-
imo dia 17.

Audiência pública terá a participação do cidadão e da imprensa
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Prefeito JHC determina ampliação de 
frotas de ônibus em horários de pico

Com o objetivo de evitar a 
disseminação da Covid-19 e pre-
servar as vidas dos maceioenses 
que utilizam o transporte público 
da capital, o prefeito JHC proibiu 
que as empresas reduzam a frota de 
ônibus na Capital e determinou a 
ampliação de 20% na frota. 

As determinações foram dis-
ciplinadas por meio da portaria nÀ 
037, publicada no Diário Oficial do 
Município desta quinta-feira (11), 
que trata ainda do cumprimento 
das medidas preventivas pelas 
empresas de transporte público. 

„A gente sabe que foram 
anun ciadas medidas restritivas, 
mas de nada adianta se os ônibus, 
prin cipalmente em horários de pi -
co, continuam lotados. Eu peguei o 
transporte público de Maceió às 
ruí nas e a gente tem trabalhado 
bas tante. No passado, as frotas fo -
ram reduzidas pela metade e a gen -

te tem o entendimento que, muito 
pelo contrário, nesse momento a 
gente não pode, em nenhuma das 
hipóteses, diminuir o número de 
ônibus‰, pontuou o prefeito. 

A portaria prevê ainda a saniti-
zação de todos os veículos que 
fazem parte do Sistema Integrado de 
Mobilidade Maceió, obrigatori-

amente, na ida e volta de cada 
viagem. Além de determinar o 
retorno imediato das viagens semi 
expressas de seis linhas de ônibus. 

A Superintendência Munici pal 
de Transporte e Trânsito (SMTT) 
já intensificou as fiscalizações e irá 
autuar as empresas em caso de des-
cumprimento de qual quer uma das 

medidas previstas na por taria. A 
população pode denun c iar ainda o 
transporte coletivo que não seguir os 
protocolos, por meio do aplicativo 
cittamobi e do canal de denúncia da 
SMTT, no número 118. 

„É importante destacar que 
estamos do lado da população e, doa 
a quem doer, a gente vai tomar as 

medidas cabíveis. Os tempos são 
outros, as coisas mudaram e este é 
um novo momento que Maceió 
vive; então, a gente vai aos poucos 
aqui imprimindo a nossa cultura, a 
nossa forma de atuar dentro da 
administração, fazendo eles enten-
derem que todos esses alertas não 
são de brincadeira, e tem sim que 
respeitar o povo da nossa capital‰, 
reforçou o prefeito. 

JHC destacou ainda algumas 
medidas já tomadas com relação ao 
transporte público na Capital. „Nós 
diminuímos o valor das passagens; 
mudamos o tom com as empresas 
de ônibus, para que elas possam 
cumprir com suas obrigações; 
ampliamos mais 15 novas ofertas de 
linhas; e agora também, de forma 
emergencial, nós abrimos a Ecovia 
Norte, diminuindo tempo de expo-
sição dessas pessoas dentro do ôni-
bus‰.
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Em 12 meses desde o início 
da pandemia do novo coronavírus, 
o preço dos alimentos subiu 15% 
no país, quase três vezes a taxa ofi-
cial de inflação do período, que 
ficou em 5,20%, informou nesta 
quinta (10) o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Foi a primeira divulga-
ção do IPCA compreendendo 12 
meses sob influência da pandemia, 
decretada pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) no dia 11 de 
março de 2020. 

Com forte pressão dos reajus -
tes da gasolina, o índice voltou a 
ace lerar em fevereiro, fechando o 
mês em 0,86%, ante 0,25% no mês 
an terior. Segundo o IBGE, foi a 
ma ior alta para fevereiro desde 
2016. 

Com a alta dos alimentos, a 
ta xa acumulada em 12 meses che-
gou a 5,2%, a maior desde janeiro 
de 2017 e próximo do teto de 
5,25% estabelecido pelo Banco 
Central. 

A escalada dos preços dos ali-
mentos atingiu em cheio o consu-
midor já no início da pandemia, 
tornando ainda mais difícil a traves-
sia dos meses de isolamento social e 
perda de renda provocada pelo 
fechamento de negócios e aumento 
do desemprego.

A confiança do empresário 
aumentou 2,2% e marcou 114,8 
pontos, em fevereiro, como sinal-
iza a pesquisa de ¸ndice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC), para Maceió, 
realizada pelo Instituto 
Fecomércio AL, em parceria 
com Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Este foi o 
segundo melhor desempenho 
desde setembro passado. 

Os números foram levanta-
dos antes do anúncio das novas 
medidas que reconduziram o 
Estado às fases Vermelha e 
Laranja, a depender da região. 
De fato, os altos números do 
Covid-19, na capital e no inte-
rior, demonstram a importância 
do engajamento coletivo no 
enfrentamento à doença. 
Entretanto, não deve ser descon-
siderado o impacto econô mico 
causado por restrições mais sev-
eras, pois muitas empresas que 
conseguiram retornar após a 
paralisação de 2020, ainda não se 
recuperaram e podem vir a ter 
novos acúmulos de dívidas, já 
que diminui o fluxo de caixa, 
mas permanecem as dívidas, 
algumas delas geradas ou renego-
ciadas devido à pandemia.

Confiança do Empresário 
do Comércio aumenta 2,2% 
e marcou 114,8 pontos

Em um ano de pandemia, 
preço dos alimentos sobe 
quase três vezes a inflação
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Marx Beltrão assina requerimento e criar Frente 
Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis

Maceió inicia vacinação para 
idosos a partir de 75 anos
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O deputado federal Marx 
Beltrão (PSD) foi um dos parlamen-
tares que assinou em Brasília o 
requerimento para a criação da 
Frente Parlamentar em Defesa das 
Energias Renováveis. As energias 
renováveis são alternativas limpas às 
fontes de combustíveis fósseis que 
não geram grandes impactos 
ambientais negativos. Consumir 
energia 100% limpa é o jeito mais 
eficiente de compensar as emissões 
de CO2. 

„Este é um tema de muita 
importância para o futuro e para o 
presente do desenvolvimento 
nacional. Precisamos incentivar as 
energias renováveis, em prol do 
meio ambiente, em prol da diversifi-
cação das matrizes energéticas e em 
defesa também da economia 
nacional‰, afirmou Marx Beltrão. 

O Brasil possui uma matriz 
energética predominantemente 
renovável graças às hidrelétricas, 
apesar do crescimento do uso de 
termelétricas abastecidas por com-
bustíveis fósseis. No Brasil, o setor 
energético corresponde a 30% das 
emissões de CO2, ficando atrás, 
por uma pequena porcentagem, 
apenas da mudança no uso do solo 
e da agricultura, que têm as mai-
ores contribuições para o aqueci-
mento global. 

Em 2019, Marx Beltrão foi o 
responsável pela garantia de inves-
timentos de R$ 2,3 milhões prove-
nientes do Ministério da Educação 
(MEC) para a construção do 
Centro de Engenharia de Energias 
Renováveis da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL). O Engenheiro 
de Energias Renováveis é o profis-

sional responsável por pesquisar 
matrizes energéticas mais eficazes 
com o mínimo de dano ambiental. 

„Este Centro vai abrigar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão do curso de Engenharia de 
Energias Renováveis da 
Universidade. Esta é uma graduação 
inovadora e fundamental na estraté-
gia de desenvolvimento energético 
sustentável do Nordeste e do Brasil, 
sendo um dos tópicos de pesquisa 
mais importantes na atual realidade 
mundial. Este Centro possibilitará 
que os alunos, técnicos e docentes 
da UFAL desenvolvam conheci-
mento de ponta nesta área, situando 
nosso estado nesta discussão vital e 
indispensável, que é produzir ener-
gias limpas e sem agressão ao meio 
ambiente‰ afirmou à época Marx 
Beltrão.

„Esperei tanto por esse dia que 
nem dormi à noite‰. O depoimento 
é do aposentado Benedito Pedro dos 
San tos, de 75 anos, enquanto espe -
ra va sua vez de ser imunizado contra 
a Covid-19, nesta quinta-feira (11), 
na área externa do Maceió Shop ping 
(Mangabeiras). O idoso está in clu so 
na nova faixa etária contem pla da 
para receber a imunização em Ma -
ceió, que é de 75 e 76 anos. Até o 
próximo domingo (14), a Pre feitura 
pretende ter vacinado 8.180 
maceioenses deste grupo prioritário. 

Inicialmente, a vacinação para 

os idosos estará acontecendo, das 
10h às 16h, nos quatro pontos já ins -
talados: no drive-thru do estaciona-
mento de Jaraguá, áreas externas dos 
shoppings Maceió (Man ga bei ras) e 
Pátio(Benedito Bentes), além do 
Papódromo (Vergel do Lago). 

Já a partir desta sexta-fei ra(12), 
Maceió ganhará reforço com a aber-
tura de mais dois postos que se rão 
instalados no prédio sede da Jus tiça 
Federal (Serraria) – modelo dri ve-
trhu – e na área externa do Ginásio 
poliesportivo Arivaldo Maia, na ave-
nida principal do Jacintinho.


