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O cenário está montado

O

s Hoté is Ponta Verde Maceió e Praia do Francê s foram eleitos pelo TripAdvisor, com base em
avaliaçõ es de viajantes que conhecem os dois equipamentos, entre os 10% melhores hoté is do
mundo para se hospedar. E mais um reconhecimento internacional ao alto nıv́el dos meios de

hospedagem de Alagoas, costumeiramente contemplados por premiaçõ es importantes. E o pú blico alvo
continua ixado na imagem de nossas belezas naturais e equipamentos turıśticos. Tanto é assim que, mesmo
ao longo de cinco meses de pandemia e suspensã o quase total das atividades do setor, Maceió continua na
preferê ncia dos turistas para a fase pó s-pandemia que já se inicia. E o que atestam a operadora CVC e
plataformas importantes como Decolar, Booking.com e Hotel Urbano. Resultado do trabalho e iciente de
divulgaçã o, pelos meios digitais, nesses momentos de incertezas e inde iniçõ es. Por outro lado, iniciativa
privada e gestores pú blicos cuidaram de investir em infraestrutura e logıśtica, deixando o destino adaptado
perfeitamente aos protocolos de segurança exigidos para a preservaçã o da saú de de nativos e visitantes.
Como se nã o bastasse, o governo do Estado abriu licitaçã o para a construçã o do Aeroporto Costa dos Corais,
em Maragogi, com recursos pró prios. Até o inal do ano promete concluir a obra do Marco Referencial de
Maceió , na praia de Ponta Verde, e investe forte na implantaçã o de rodovias. O cená rio está montado para a
volta à normalidade, consolidando o turismo como nossa principal atividade econô mica.
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NEGÓCIOS S.A.

BNB tem 3,5 para o Pronaf

O

Banco do Nordeste dispõe de R$ 3,5 bilhões para aplicar, no segmento de agricultura
familiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Incluído no Plano Safra 2020-2021, o valor deve ser aplicado em 570 mil contratações.
Para Alagoas, o orçamento previsto para 2020-2021 é da ordem de R$ 158 milhões, equivalentes
a um total estimado de 28.800 operações. Os recursos representam crescimento de 7,6% em
relação ao volume aplicado na agricultura familiar no período 2019-2020 (R$ 3,2 bilhões) e de
5,16% na quantidade de operações (541,9 mil contratações) que beneficiaram agricultores
familiares dos nove estados da Região e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Usina Coruripe: boa surpresa em Minas

A

s quatro unidades da Usina Coruripe em Minas Gerais registraram forte ritmo de produção
de açúcar entre abril e junho deste ano (primeiro trimestre da safra 2020/2021). No
período, a moagem acumulada de cana-de-açúcar foi 4,6% superior ao que havia sido
orçado: foram processadas cerca de 4,64 milhões de toneladas enquanto o volume previsto era
de 4,43 milhões de toneladas. A receita líquida consolidada, de abril a junho de 2020, foi de R$
486,4 milhões: 39,6% maior que o previsto. Em relação ao mesmo período da safra passada,
houve um crescimento de 26%. “A melhora na qualidade da matéria-prima e na eficiência
industrial impactou positivamente nossa produção”, afirma o presidente da Usina Coruripe,
Mario Lorencatto.

Petrobras negocia partipação na Braskem

A

Petrobras está concluindo entendimentos com a Odebrecht para, até o final deste ano,
definir a venda da Braskem, segundo revelou o diretor executivo da petroleira, Roberto
Castello Branco. Por outro lado, a diretora financeira da Petrobras, Andrea Almeida, diz que
a empresa pretende possibilitar mais tempo para que investidores façam ofertas por ativos da
companhia, incluindo parcelas na Braskem. A Petrobras dispõe de 47% do capital votante da
gigante Braskem. Segundo Castello Branco, o novo acordo prevê a conversão das ações
preferenciais em papéis com direito a voto e permitiria à Petrobras vender sua participação na
Braskem por transação no mercado de capitais. “Temos um longo caminho. Espero que
estejamos prontos em seis meses”, disse.

Sefaz-AL cria Sala do Contribuinte

A

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas anuncia uma boa novidade aos contadores e
advogados alagoanos. É que a partir de agora o órgão disponibiliza a Sala do Contribuinte
para auxiliar em resoluções rápidas, evitando o deslocamento para outro local. A entrega
simbólica aconteceu, de forma online, através do aplicativo de videoconferência Zoom. A iniciativa
atende ao pleito das entidades da região que solicitaram à equipe do Contribuinte Arretado um
espaço para efetuar consultas e emitir guias. A Sefaz concede esse ambiente climatizado no Bloco
Administrativo Sílvio Carlos Viana, localizado na rodovia AL 101, Km 3,5, em Jacarecica, onde fica
à disposição computadores com acesso à internet e impressora, de segunda a sexta-feira.
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Sebrae Adapte auxilia pequenas empresas

D

iante do atual contexto do mercado e dos novos comportamentos de consumo, investir
em mudanças na condução do negócio é indispensável. Neste momento de dificuldades,
sobretudo para as micro e pequenas empresas, o Sebrae em Alagoas lançou o Sebrae
Adapte, uma medida emergencial colocada em prática para ajudar o empresário do pequeno
negócio a encontrar soluções para superar a crise do novo coronavírus. O Sebrae Adapte coloca à
disposição do empresário uma série de consultorias e capacitações voltadas à nova realidade dos
negócios. Segundo a analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do Sebrae em
Alagoas, Vânia Britto, a iniciativa também é destinada aos produtores rurais do Estado.

Arnóbio Cavalcanti preside conselho da Abegás

A

Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado elegeu o novo
Conselho de Administração para a gestão 2020/2023. A eleição aconteceu durante a 88ª
Assembleia Geral Extraordinária de Associados. O diretor presidente da Algás,
Distribuidora de Gás de Alagoas, Arnóbio Cavalcanti Filho, assume a presidência do Conselho da
Abegás tendo na vice-presidência o diretor-presidente da Companhia Paranaense de Gás
(Compagas), Rafael Lamastra Junior. Na ocasião, Gerson Fonseca, ex-presidente e gerente de
estratégias, riscos e conformidade da Algás, foi reeleito presidente do Conselho Fiscal da Abegás.
Pela primeira vez na história, um representante de Alagoas é eleito para liderar a Associação.

Equatorial Energia dá apoio à Secult

A

Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AL) não vem medindo esforços para que a
cultura alce voos cada vez mais altos. Ainda no período de isolamento social, houve a
publicação da Instrução Normativa (IN) 14/2020 da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
onde se apresenta em duas modalidades: doação e patrocínio. Desde que foi publicada a
instrução normativa, Secult vem buscando parcerias de empresas que possam doar. A
empresa doa diretamente para o Fundo Estadual de Cultura, por meio de benefícios fiscais.
Nessa busca, a Secretaria chegou até a Equatorial Energia, que sempre demonstrou interesse
na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e firmou uma parceria onde a empresa entra com apoio
de R$ 580 mil ao Fundo.

Banco Safra renova confiança na Hapvida

A

equipe de análise do Banco Safra realizou uma videoconferência com executivos da
Hapvida. A reunião reforçou a confiança da instituição sobre a tese de investimento da
companhia, que deve apresentar um sólido crescimento orgânico nos próximos anos.
Tanto o banco quanto o Diretor Financeiro da Hapvida, Bruno Cals, e o Diretor de Relações com
Investidores, Guilherme Nahuz, concordaram que a ampliação de um mercado mais endereçável,
somada à pouca participação de mercado das empresas adquiridas, pode acelerar o crescimento
orgânico, considerando que nas regiões Norte e Nordeste a companhia já possui uma atuação
maior. O Safra está bastante otimista com o potencial de longo prazo da Hapvida no Sul, no
Sudeste e no Centro-Oeste.
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Uso de máscaras é obrigatório em Maceió.

Maceió investe em ordenamento e
estruturação para retomada turística
Capital alagoana é destino mais
procurado do Brasil pós-pandemia,
segundo pesquisas da CVC e do
Hotel Urbano
Por Bárbara Pacheco e Cláudia Leite

Uso de máscaras é obrigatório também na faixa de areia

M

ais do que nunca, segurança sanitária,
hospitalidade e estrutura serão grandes
diferenciais na escolha do turista pelo
destino a partir de agora. Tais critérios, determinantes para a recuperação da atividade turística,
fazem parte da rotina do setor em Maceió – destino
mais procurado do Brasil pós-pandemia, segundo
pesquisas da maior operadora de turismo da América Latina, a CVC, e do Hotel Urbano. Com a desaceleração da curva de contaminação da Covid-19, a
capital alagoana avançou para a Fase Azul do Plano
de retomada gradual das atividades econômicas,
adotou um protocolo específico para os segmentos
turísticos e se prepara para receber os visitantes
com responsabilidade e organização.
A reabertura de hotéis, bares e restaurantes,
praias, orla, atrativos naturais, passeios turísticos,
receptivos, shoppings e academias, aliada à recuperação da malha aérea no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, que cresceu 35% em
julho e deve chegar a 70% em dezembro, sinaliza o
início da retomada da atividade turística em Maceió. O setor já conta com mais de 200 empreendimentos certificados pelo Selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo (MTur), que assegura o cumprimento das medidas preventivas e posiciona a capital como um destino seguro e preparado para a nova realidade.
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Norteadas pelo Protocolo Experimente
Maceió, lançado pela Secretaria Municipal de
Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) com determinações e recomendações direcionadas aos segmentos turísticos, as adequações dos serviços são
implementadas desde a chegada do turista nos
portões de entrada do destino até o fim da estadia
na capital. As medidas adotadas pelo setor, disponíveis na plataforma Maceió Até Você, estão pautadas na intensificação dos processos de higienização, no distanciamento social, uso obrigatório de
máscaras e Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) e no monitoramento da saúde dos colaboradores e visitantes.
De acordo com o titular da Semtel, Jair Galvão, a construção colaborativa do protocolo junto
ao trade turístico, com um planejamento antecipado, foi fundamental para o retorno gradativo do
setor, que começa a planejar ações promocionais
no mercado nacional. “Maceió desponta entre os
destinos brasileiros por apresentar critérios decisivos para o retorno do turismo. A preferência dos
viajantes por experiências ao ar livre e de contato
com a natureza e as curtas distâncias entre os pontos turísticos, por exemplo, são fatores que contribuem para a grande procura pela capital. Além disso, a adesão dos segmentos ao Protocolo Experimente Maceió e a certificação do Governo Federal
aos estabelecimentos demonstra a credibilidade
do destino para receber os visitantes. A Prefeitura
de Maceió tem trabalhado no retorno da cadeia
turística com muita cautela e responsabilidade,
com ordenamento, fiscalização e investimentos
em estruturação”, destacou o secretário.

Empreendimentos turísticos de Maceió já têm certificação do Ministério do Turismo

Estruturação, ordenamento e fiscalização
Paralelamente às adaptações na iniciativa
privada, a Prefeitura de Maceió adotou uma rotina
rigorosa de desinfecção dos espaços públicos, sinalização das novas regras vigentes, orientação da
população e fiscalização dos prestadores de serviços para o cumprimento das medidas preventivas
do protocolo.

Prefeitura de Maceió realiza fiscalização das medidas de distanciamento social estabelecidas
pelo Protocolo Experimente Maceió

Ações estruturais e sanitárias desempenhadas pela gestão municipal, como as obras de saneamento e pavimentação no Litoral Norte, bem
como a construção dos banheiros da orla e a revitalização do Mirante São Gonçalo, com início previsto para os próximos dias, também contribuem
diretamente para a qualificação do destino e o
desenvolvimento do turismo na capital.
Com o Programa Nova Maceió em curso, a Prefeitura está investindo R$ 420 milhões para estruturar mais de 400 ruas da capital. Serão mais de 400
mil metros quadrados de pavimentação, mais de 40
mil metros de rede de drenagem pluvial e, aproximadamente, 100 mil metros de rede coletora de esgoto.
Sete módulos de banheiros estão em fase de construção ao longo da orla de Maceió
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Meios de hospedagem da capital já estão funcionando com as medidas de segurança sanitária

“Além disso, o projeto De Olho na Orla, integrado por várias secretarias municipais, realiza
um trabalho diário de manutenção do funcionamento da orla. As ações vão desde reparos estruturais no calçadão, ciclovia, praças e quadras até
sinalização de trânsito, iluminação pública, saneamento e fiscalização. São vários programas, projetos e ações que demonstram o comprometimento
da Prefeitura com o desenvolvimento do destino
Maceió”, apontou Jair Galvão.
Rede hoteleira qualificada
Com mais da metade dos estabelecimentos
em funcionamento, a hotelaria da capital, considerada uma das mais modernas do Nordeste,
implantou novos protocolos para receber os hós-

pedes em segurança. Check-in e check-out sem
contato, manutenção e limpeza de aparelhos de ar
condicionado, reservas antecipadas de mesas e
áreas de lazer, limitação no uso dos elevadores, aferição da temperatura dos hóspedes e colaboradores, tapetes sanitizantes, desinfecção das áreas
sociais e apartamentos e até serviço de UTI Móvel
24h foram adotados entre os hotéis da capital.
Bares, restaurantes e similares ao ar livre
Com funcionamento reduzido em 50% da
capacidade e limitação de horário, os bares, restaurantes e similares da capital passam por um rigoroso processo de desinfecção dos ambientes, mobiliários e utensílios, além de adotar uma série de
adequações no atendimento. Para garantir o distanciamento de dois metros entre as mesas e privilegiar a ventilação natural como medidas de prevenção, a Prefeitura de Maceió autorizou o uso de
espaços públicos, a exemplo de calçadas e estacionamentos, pelos estabelecimentos.
Zonas livres nas praias e passeios seguros
As atividades comerciais na orla da capital e
nas praias, além do tradicional passeio de jangada às piscinas naturais da Pajuçara, estão liberados com as adequações necessárias. A faixa de
areia está dividida em pontos de apoio com limite
do uso de material, distanciamento de três
metros entre kits de praia e zonas livres de 20
metros para a circulação exclusiva dos banhistas.
Já os passeios às piscinas devem respeitar o limite
de ocupação de 50% da capacidade das jangadas,
que são higienizadas a cada transporte de grupos
da mesma família.

Bares, restaurantes e similares seguem as determinações e recomendações do Protocolo Experimente Maceió
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Empreendimentos se adaptam às
exigências sanitárias para retomada

Por Thiago Tarelli

C

om a pandemia do novo coronavirus, uma
das maiores preocupações do setor do
turismo em todo mundo é com a readequação de toda a cadeia produtiva do setor à nova realidade, visando trazer segurança sanitária a todos.
Em Alagoas, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) elaborou
um Protocolo Sanitário e de Distanciamento Social
Controlado, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que já vem sendo
implantado por todas as atividades econômicas do
Estado, visando a retomada da economia.
Os empreendimentos do setor turístico
envolvem mais de uma cadeia produtiva: hotelaria, bares e restaurantes, casas de show, recepti-

vos, transportes e agências de turismo, dentre
outros. O documento elaborado pela Sedetur traz
orientações gerais e especificas a cada segmento.
Além disso, o Executivo Estadual faz um trabalho
de conscientização e mobilização para que os
empreendedores do turismo alagoano sejam certificados com o Selo Turismo Responsável, do
Ministério do Turismo, onde o Cadastro dos
Empreendimentos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) é obrigatório.
Alagoas é o quinto estado do Brasil com o
maior número de empreendimentos certificados
com o Selo Turismo Responsável: 423 empresas
reconhecidas. A maior parte destes estabelecimentos, cerca de 180, são do segmento da hotelaria. Para o presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (ABIH) de Alagoas, André Santos, que representa atualmente cerca de 90 empreendimentos hoteleiros no Estado, este número
comprova a qualidade da hotelaria alagoana.
“Esses números são resultados do profissionalismo e do empenho da hotelaria de Alagoas, já
reconhecida nacionalmente. Não se consegue esta
certificação por meramente um cadastro, mas diante de mudanças reais de condutas e atitudes que
visam a segurança de todos. A grande maioria dos
nossos hotéis estão adequados à esta nova realidade e já recebendo turistas e visitantes”, pontuou.
Entre as mudanças estabelecidas para a hotelaria estão preferência pelo check in e check out
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online, higienização de bagagens, manutenção e
limpeza diária dos aparelhos de ar-condicionado,
atenção especial quanto à limpeza de elevadores,
corrimãos, e demais áreas comuns, além do espaçamento e limite de pessoas em piscinas, saunas e
espaços de lazer.
Bares e Restaurantes
Com mais de 50 estabelecimentos credenciados ao Selo de Turismo Responsável do Mtur, bares e
restaurantes também estão trabalhando dentro das
novas normas de segurança sanitária. Entre as regras,
está proibido o consumo em pé no local, somente sentado e respeitando a distância mínima de 1,5 metro
entre as cadeiras e 2 metros entre as mesas, que
devem ser higienizadas a cada utilização do cliente.
Recomenda-se também o agendamento para atendimento, com reserva de mesas para evitar a aglomeração e adaptação dos cardápios, de preferência para a
modalidade online, evitando o manuseio.
As mudanças na operação destes estabelecimentos envolvem ainda novas áreas específicas
para recebimentos de mercadorias, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) alternativo, distanciamento entre os funcionários da cozinha e, se
possível, dividir a equipe em turnos diferentes. Há
também a liberação de calçadas pela Prefeitura de
Maceió para que haja espaço disponível para o estabelecimento destas regras. Para os restaurantes na
modalidade de buffet e self-service estão incluídas
as recomendações de distanciamento de no mínimo 1,5m nas filas, oferta de talheres higienizados
em embalagens individuais (ou descartáveis).
Os municípios alagoanos com maior número
de estabelecimentos já certificados são Maceió
(202), Maragogi (51), Piranhas (37), São Miguel
dos Milagres (22) e Marechal Deodoro (20). Não
coincidentemente, essas cidades estão entre as
mais procuradas por turistas no Estado. Em Maragogi, a secretária municipal de Turismo, Industria
e Comércio, Thereza Dantas, explica que grande
parte dos estabelecimentos já estão prontos para
receber os turistas cumprindo as exigências
impostas pelo momento.
“Nossa cidade conta com grandes resorts
que aproveitaram os meses fechados para fazer
reformas e adequações, levando em consideração
não só o protocolo do Estado, mas as exigências da
cadeia do turismo internacional para melhor atender seus hóspedes. Enquanto gestão municipal,
contratamos um consultor especializado para orientar in loco as adequações para hotéis, pousadas,
bares, restaurantes, além dos receptivos que promovem passeios como o das piscinas naturais e de
buggy. Estamos prontos a receber turistas para
que possam aproveitar Maragogi com segurança”,
ressaltou Thereza Dantas.
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Muita procura
As medidas adotadas pelo Estado para o
turismo já impactaram no mercado nacional e
internacional do turismo em favor a Alagoas. Grandes players, como CVC Viagens Viagens, Hotel
Urbano e Booking.com já apontaram a capital
Maceió como um dos destinos mais procurados no
Brasil para viagens pós pandemia e as razões para
esta procura também passam pela rápida adequação do setor à nova realidade.
De acordo com o secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael
Brito, essas são as condições ideais para a retomada da atividade turística. “Estamos fazendo o
dever de casa, seguindo todos os protocolos de
segurança a nível nacional e internacional. Com a
gradual recuperação da malha aérea, o setor pronto para receber os turistas e um intenso trabalho
de promoção do Destino nesta retomada, além de
nossos atrativos e belezas naturais já reconhecidos pelo mercado, certamente retornaremos o
quanto antes a receber milhares de visitantes,
gerando emprego, renda e oportunidade aos alagoanos em todos os cantos do Estado”, enfatiza
Rafael Brito.

Rafael Brito

ECONOMIA

Entrando no “novo normal”
Sebrae, Sedetur e AMA disponibilizam cartilha sobre
as políticas públicas voltadas para o pequeno negócio

E

m ação realizada por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e com a
Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas, Sebrae em Alagoas, lançou a cartilha “Como elaborar um plano de ação municipal de apoio aos
pequenos negócios”. A iniciativa tem por objetivo sugerir políticas públicas
que podem ser adotadas pelos municípios para apoiar pequenas empresas
durante o período de retomada das atividades econômicas.
De acordo com o conteúdo da cartilha, apesar das medidas governamentais implementadas para amenizar os efeitos da pandemia no âmbito
dos pequenos negócios, como a flexibilização de leis trabalhistas e a prorrogação de vencimentos de tributos, a crise continua ameaçando a saúde das
micro e pequenas empresas, que estão mais vulneráveis ao encerramento
definitivo das atividades.
Ao impactar negativamente o pequeno negócio, a crise também afeta
a economia do município, já que as micro e pequenas empresas têm participação significativa na geração das receitas municipais. Em Alagoas, conforme os dados divulgados na cartilha, 92% das 194.016 empresas ativas são
pequenos negócios. Além disso, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% dos empregos gerados a nível local e correspondem a 28%
do Produto Interno Bruto (PIB) alagoano.
A cartilha “Como elaborar um plano de ação municipal de apoio aos
pequenos negócios” foi elaborada a partir de um material produzido pelo
Sebrae Ceará em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do
Ceará. A analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento (UCD)
do Sebrae Alagoas, Tatiana Eigler, explica que, ao acessar a cartilha, o gestor
público receberá uma série de orientações para colocar em prática um
Plano de Ação Imediato (PAI) no município.
“Esse conteúdo, que é destinado a prefeitos e secretários municipais,
propõe medidas que podem ser aplicadas, dentro de um curto prazo de 120
dias, para estimular os pequenos negócios e minimizar os efeitos da pandemia na economia do município”, informa a analista do Sebrae em Alagoas.

Tatiana Eigler

Inicialmente, além de apontar a importância
das políticas públicas destinadas ao fortalecimento das pequenas empresas e os setores mais
impactados pela pandemia, a cartilha apresenta
algumas informações relacionadas à classificação
das três modalidades de pequenos negócios:
microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP).
Impacto da crise
Segundo informações publicadas na cartilha, os segmentos mais afetados pela crise do novo
coronavírus são: varejo, moda, serviços de alimentação, construção civil, beleza, logística e transporte, oficinas e peças automotivas, serviços de
saúde, serviços educacionais, turismo, artesanato,
indústria de base tecnológica, pet shop e serviços
veterinários e economia criativa.
Posteriormente, a cartilha sugere medidas que
podem ser adotadas pelos municípios para apoiar os
pequenos negócios e um passo a passo para a elaboração do Plano de Ação Imediato, que foi organizado em
cinco etapas: criação de um comitê de apoio aos
pequenos negócios, elaboração de diagnóstico sobre
os impactos da pandemia nos pequenos negócios da
cidade e iniciativas realizadas pelo município para apoiar as micro e pequenas empresas, elaboração e implementação do plano de ação, monitoramento do plano
de ação e preparação da retomada das atividades.
A cartilha também apresenta três anexos
relacionados ao conteúdo abordado anteriormente. O primeiro sugere medidas administrativas
emergenciais, iniciativas para manutenção do
fluxo econômico do município e ações de estímulo
aos pequenos empreendimentos. O segundo disponibiliza um formulário para elaboração do
Plano de Ação Imediato e o terceiro apresenta
informações e orientações para a retomada das atividades econômicas em Alagoas.
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Maceió é um dos destinos mais
procurados por brasileiros e argentinos
Por Bárbara Pacheco

M

aceió está entre os destinos mais desejados por
viajantes brasileiros e argentinos. É o que aponta uma pesquisa realizada no site de reservas de
hospedagem da Booking, uma das maiores agências de
viagem online do mundo. Desenvolvido nos meses de
maio e junho com milhares de turistas de diversos países,
o levantamento leva em consideração a lista de desejos de
viagens dos usuários e revela os destinos nacionais em
alta por região – a capital alagoana é o quinto destino mais
desejado do Nordeste.
De acordo com os dados apresentados pela pesquisa
intitulada 'Wish Lists' (lista de desejos), Maceió foi um dos
destinos mais populares entre os viajantes argentinos, ao
lado de capitais como Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro
(RJ) - um dos que figuram entre os 100 mais desejados do
mundo. Não à toa, a Argentina é o principal mercado internacional emissor de turistas para a capital alagoana, que
também conta com uruguaios, chilenos e paraguaios na
lista dos estrangeiros que mais visitam a cidade.
Dados da maior operadora de turismo da América
Latina, a CVC, já haviam revelado que Maceió é o destino
mais procurado do Brasil no pós-pandemia. A cidade
entrou na fase amarela do plano de retomada gradual, com
a flexibilização do isolamento social e retorno controlado
das atividades turísticas a partir de uma série de medidas

de segurança sanitária específicas para o setor, reunidas
no Protocolo Experimente Maceió.
Lançado pela Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer (Semtel), o manual de boas práticas contou com a contribuição das diversas entidades representativas do trade turístico, que aderiram às recomendações
do documento oficial.
Segundo o titular da Semtel, Jair Galvão, os levantamentos das operadoras e agências de viagens apontam
para uma retomada positiva do turismo e demonstram a
força do destino no mercado nacional mesmo em meio a
um cenário global ainda delicado.
“Apesar dessa imprevisibilidade que o mundo inteiro
vive atualmente, o Turismo de Maceió comemora as boas
notícias, que demonstram a credibilidade e o posicionamento alcançados pelo destino com muito trabalho e comprometimento. Estamos no início de um longo processo de
recuperação, com o aumento do número de voos e a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, passeios turísticos, orla e praias, tudo de forma responsável e controlada,
seguindo os protocolos sanitários específicos para cada
segmento. Mas para que continuemos a avançar no plano
de retomada, é fundamental que todos, cidadãos, empresários, prestadores de serviços e visitantes, cumpram as recomendações e façam a sua parte”, avalia.
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Álvaro José Menezes da Costa

“O saneamento é uma questão regional”

ENTREVISTA

Álvaro José Menezes da Costa é Engenheiro Civil especializado em Recursos Hídricos e Saneamento-Ufal, Diretor geral da AMEC - Álvaro Menezes Engenharia & Consultoria, Diretor nacional da ABES e membro da Academia
Nacional de Economia. Na condição de um dos principais especialistas da área, ele falou a Alagoas S.A. sobre
abastecimento d'água e saneamento.
Alagoas S.A. - Como ex-presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, o que dizer
sobre a privatização da empresa?
Álvaro Menezes - A figura da privatização não se
aplica à legislação brasileira, portanto não cabe
falar em privatização da CASAL ou dos serviços
públicos de saneamento básico. O que poderá
acontecer é a concessão dos serviços na Região
Metropolitana de Maceió para uma concessionária privada, como a lei prevê e há exemplos no Brasil. Sairá uma concessionária pública – a CASAL –
entrando uma concessionária privada.
Alagoas S.A. - Mas empresas privadas aparentemente não teriam interesse em regiões deficitárias...
Álvaro Menezes - Não só pela oportunidade que
o chamado “novo marco regulatório” amplia,
como pela legislação existente e o mercado de concessionárias privadas nacional confirma, esta afirmação não é regra. Atualmente, dos municípios
atendidos por concessionárias privadas:
- 40% tem até 20 mil habitantes;
- 20% entre 20 e 50 mil habitantes;
- 23% entre 50 e 200 mil habitantes;
- 17% acima de 200 mil habitantes.
Há hoje alguns interesses muito claros em atender
municípios menores, porém, é preciso fazer estudos, porque a inviabilidade/viabilidade afeta operadores públicos, como a CASAL, e os privados de
vários portes empresariais.
Alagoas S.A. - Qual a abrangência da proposta
do governo?
Álvaro Menezes - É para a região metropolitana
de Maceió no início, depois se estenderá para o restante do Estado. No caso da RMM, a CASAL será fornecedora de água tratada para 10 dos 13 municípios envolvidos e o privado se responsabilizará
por gerenciar nesses 10, a distribuição da água e
nos outros 3 que tem serviços municipais gerenciará o ciclo completo.
Quanto a esgotamento sanitário o privado será
100% responsável pela gestão. Em todas as situações os investimentos de 2,6 bilhões serão feitos
totalmente pelo privado.
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Alagoas S.A. - No caso da Casal, o processo de
concessão para uma empresa privada já foi
deflagrado?
Álvaro Menezes - Sim, desde 29.05 a licitação
está sendo dirigida pela SEINFRA. Espera-se que
em 29 e 30 de setembro sejam apresentadas as
propostas em leilão na Bolsa de Valores de SP.
Alagoas S.A. - O estranho é que na gestão atual
a empresa tem anunciado lucros a cada ano, ao
invés de prejuízo.

Alagoas S.A. - O quadro de Alagoas é semelhante ao do Nordeste?

Álvaro Menezes - Não é a primeira vez que a
CASAL dá lucro operacional nos últimos 10 anos.
Ter resultado financeiro positivo, mormente às
custas de reajustes tarifários, não implica em ter
sustentabilidade financeira e empresarial. A
CASAL e a CEDAE/RJ vivem dramas semelhantes:
não tem capacidade de endividamento nem de
pagamento para assumir os investimentos que a
população necessita tanto para recuperação da
qualidade dos serviços como para ampliação, notadamente em esgotamento sanitário.
Alagoas S.A. - É possível uma empresa pública obter lucro com concessão de água e saneamento?
Álvaro Menezes - Sim, mas não se pode negligenciar as condições adversas a que estão submetidas
as estatais desde 1985 quando o BNH acabou. Elas
tem baixa capacidade de concorrer com concessionárias privadas porque em geral, sofrem o ataque
de ingerências políticas, clientelismo, fisiologismo, sindicalismo e corporativismo autodestrutivo.

Álvaro Menezes - Basicamente o “novo marco
regulatório” tem pontos relevantes quanto a:

Além disso, atuam num mercado fora da realidade, obrigadas a atender “compromissos sociais”
sem contrapartida dos Governos Federal Estadual
ou menos ainda Municipal.

- Regulação: insere a ANA – Agência Nacional de
Águas, agora ANAS com o “S” de saneamento como
responsável pela elaboração de regras e diretrizes
para criar um certo padrão de regulação.

Melhorar a gestão corporativa e ter subsídios reais
pode ajudar algumas companhias a se tornarem
competitivas. Buscar parcerias com privados também, mas neste caso, nem todas tem capacidade
financeira para fazer, por exemplo, PPPs convencionais como as que a CASAL fez desde 2013 e 2014.

- Enquanto se mantém o veto do Governo Federal,
o fim dos contratos de programa é um ponto
importante e muito prejudicial para as empresas
de saneamento públicas do N e NE principalmente. Mas, por outro lado, poderá levar a formulação
mais rápida de novos arranjos de gestão. Cada
caso poderá ser um caso.

Alagoas S.A. - Qual a situação de Alagoas quanto
a abastecimento d'água e saneamento básico?
Álvaro Menezes - Em termos institucionais é um
dos Estados que mais avançou nos últimos 10
anos com PPPs, locação de ativos e performance
para redução de perdas. Agora o Governo Renan
Filho promove um avanço muito relevante para
tornar Alagoas um Estado diferenciado em serviços de saneamento.
Os números mantém o Estado ainda na mesma
condição de baixos indicadores de atendimento
de água e esgoto, além de elevadas perdas, apesar
dos avanços que tem experimentado na gestão do
Governador Renan Filho.
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Alagoas S.A. - Como ficaram as novas regras
para o saneamento no Brasil?

- A regionalização de municípios para aumentar a
possibilidade de serem formados grupos sustentáveis para gestão dos serviços para a iniciativa privada, mas digo que interessa também as estaduais
que desejam mudar para melhorar.
Alagoas S.A. - O que espera do Plano Nacional
de Saneamento Básico?
Álvaro Menezes - O PLANSAB precisa ser de fato
a referencia nacional, sem ilusões de que tenha
todas as soluções e indicações sobre o que fazer. O
saneamento é uma questão local, regional e para
tanto, os Planos Municipais de Saneamento são
tão importantes quanto o PLANSAB.

Alagoas

perde

Rogério Teófilo

O

professor e advogado Rogério Auto Teófilo, prefeito de Arapiraca, faleceu em 7 de agosto, aos 63 anos de idade,
por complicações decorrentes de um câncer. Em nota, a prefeitura ressaltou a sua trajetória política, sempre voltada para Arapiraca: secretário municipal, secretário de Estado da Educação, vice-prefeito, deputado estadual,
deputado federal e prefeito, além de presidente da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e diretor do Colégio
Bom Conselho. A nota se refere a Rogério Teófilo como “exemplo de homem público, gestor e cidadão. E agora descansa
em paz. Deixa todo um legado como pai, avô, esposo, amigo e político. O seu nome será eternamente lembrado pelo povo
de Arapiraca, cidade que ele ajudou a desenvolver durante toda sua trajetória pública, movido pelo desejo incondicional
de fazer da Capital do Agreste um lugar melhor para todos.”

Um cidadão incomparável
Flávio Gomes de Barros – Editor geral de Alagoas SA
Poucos homens públicos receberam tantas manifestações
de pesar na sua morte quanto Rogério Teófilo. Sem ambição, muitas vezes abriu mão de compromissos assumidos por outros com
ele para não atrapalhar seu grupo. Nunca, porém, se afastou do
sonho de ser prefeito da Arapiraca que tanto amava. Depois de
mandatos de deputado estadual e federal e de ter sido secretário
de Estado duas vezes, finalmente conseguiu ser gestor da sua terra. Assumiu um caos de débitos diversos, pagamento de pessoal
em atraso, e não desanimou. Pouco a pouco foi desenvolvendo a
gestão. Até a metade do mandato perdeu vários aliados, por
razões que ele só revelava aos mais próximos. Nunca foi de ofender ninguém, nem em sua própria defesa - como nesses episódios.
A família sempre foi a sua prioridade; a Educação, o maior compromisso. Para quem não sabe: deputado federal, foi o maior res-

ponsável pela interiorização da Ufal. Uma demonstração do respeito que ele desfrutava com os colegas políticos, apesar da postura diferenciada, se deu quando Manoel Gomes de Barros teve de
fazer uma equipe de governo às pressas, ao substituir Divaldo
Suruagy. Mano formava o secretariado, em casa, com o deputado
João Neto, quando chegou o líder do governo, hoje desembargador Washington Luiz, que lhe disse tão logo chegou: “O único pedido da Assembleia Legislativa ao seu governo é a permanência de
Rogério Teófilo na Secretaria de Educação”. E assim foi. Rogério
era mesmo um político diferenciado, um cidadão incomparável.
Teotonio Vilela Filho – Ex-governador de Alagoas e exsenador
“Recebi a notícia da morte do prefeito de Arapiraca, Rogério
Teófilo, meu querido amigo de tantos anos, com profunda tristeza. Rogério sempre foi meu parceiro na política e na amizade pessoal. Em meus mandatos de Governador de Alagoas, ele foi Secretário de Estado da Educação e Secretário de Estado da Articulação
Política, um gestor íntegro, trabalhador, exemplar. Fizemos inúmeras campanhas políticas juntos, a última, a dele para a prefeitu-
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ra de sua terra, cidade pela qual ele tinha uma paixão desmedida.
Alagoas perde uma grande referência política, Arapiraca perde
um de seus filhos mais ilustres no amor e no trabalho por este
município. Lembrarei de Rogério alegre, rindo, torcendo bravamente pelo ASA, defendendo seu povo, seu lugar, sua região, buscando sempre, na forma do bem, o melhor para o nosso estado,
esse é o legado que permanecerá na história. Minha total solidariedade aos arapiraquenses neste momento de dor, minhas condolências ao Professor Moacir Teófilo, pai de Rogério, aos seus
irmãos Ricardo, Ranieri e Rui, aos seus filhos Moacir, Rogerinho e
Rafaela, e à Lúcia, sua esposa, mulher forte, guerreira, que sempre
esteve ao lado do marido nas suas lutas por Alagoas. Deus nos
abençoe e nos conforte.”
Associação dos Municípios Alagoanos
“A Associação dos Municípios Alagoanos- AMA – volta a ficar
em estado de luto, em menos de um mês, pelo falecimento do associado prefeito Rogério Teófilo, de Arapiraca. Respeitado por várias gerações, Rogério representou e lutou por Arapiraca durante
toda sua trajetória, ocupando cargos importantes como o de
secretário municipal, secretário estadual, vice-prefeito, deputado
estadual, deputado federal e prefeito. Rogério Teófilo foi um guerreiro que construiu sua trajetória de vida, ultrapassando obstáculos e vencendo desafios, o que fez dele um exemplo de homem
público, gestor e cidadão. E agora descansa em paz. Deixa todo um
legado como pai, avô, esposo, amigo e político. O seu nome será
eternamente lembrado pelo povo de Arapiraca, cidade que ele ajudou a desenvolver durante toda sua trajetória pública, movido
pelo desejo incondicional de fazer da Capital do Agreste um lugar
melhor para todos.”
Rui Palmeira – Prefeito de Maceió
“Com profunda tristeza recebo a notícia do falecimento do
prefeito Rogério Teófilo. Um gestor público que dedicou a vida
com muito empenho e carinho para fazer de Arapiraca uma cidade melhor. Aos familiares, amigos e arapiraquenses deixo os meus
mais sinceros sentimentos. Alagoas perde hoje um grande
homem público, que será eternamente lembrado pela sua importante trajetória.”
José Carlos Lyra de Andrade - Presidente da Fiea
“A Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea)
manifesta o mais profundo pesar pela morte do prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, e se solidariza aos familiares, amigos e à
população arapiraquense neste momento difícil. Homem honrado, ele dedicou sua vida a promover o progresso e a paz na sua cidade e em Alagoas, deixando um inestimável legado como esposo,
pai, avô, e político, que o fará ser lembrado por gerações.Reafirmamos nossas condolências e ressaltamos que uma das maiores
contribuições de Rogério Teófilo para seu povo, como bem manifestaram seus familiares, foi ter semeado o desejo incondicional
de fazer de Arapiraca um lugar melhor para todos.”
Marx Beltrão – Deputado federal
“Rogério Teófilo... É assim que para sempre vou me lembrar
dele. Sorriso sempre estampado no rosto. Um sorriso de quem
nunca usou a política com interesses menores. Um sorriso de
quem não se curvou nem diante da mais dura prova que a vida lhe
reservou. Um sorriso de quem lutou até o fim por sua gente das
"Arapiracas" e dos "Agrestes". Um sorriso, enfim, de um sonhador,
de um empreendedor, de um homem de fé, de amigos, de sonhos e
de paixão por seu povo e por seu chão... Ah Rogério, siga sorrindo,
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siga amando, siga sendo Luz! Foi um prazer imenso, e continuará
sendo, tê-lo como parceiro, como irmão de batalhas, como guardião de minha mais pura amizade. Em meu nome e em nome de
minha família abraço Dona Lúcia, Moacir, Rogério e Rafaelle nesta
hora de tamanha dor e tristeza.”
Vereador Jario Barros – Presidente da Câmara Municipal de Arapiraca
“Arapiraca acompanhou desde a sua posse, a intenção de
acertar e tornar Arapiraca, um município pujante e progressista.
Tenho orgulho de nesses três anos e meio, ter participado da gestão do prefeito Rogério Teófilo, que demonstrou o total respeito
ao seu povo, colocando até a própria vida em risco, uma vez que
enfrentava sérios problemas de saúde e que não poderia se expor
tanto em uma pandemia como a do Covid-19, porém, sempre esteve à frente dos problemas da cidade. Não só eu, mas todos os vereadores, independente de cor partidária, tínhamos uma forte amizade com o prefeito Rogério Teófilo e não vamos esquecer jamais.”
Professora Arísia Barros – Instituto Raízes de Áfricas
“Rogério Teófilo tinha um sorriso do tamanho do mundo,
que agregava as gentes todas em seu entorno, como ouvintes de
uma boa prosa. Empatia e proximidade. Posso contar que foi um
apoiador/parceiro compromissado, nas muitas ações que esta ativista preta, enquanto gerente de educação étnico racial da SEE/AL
e agora, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, desenvolveu.
E,esse entrelaçar de caminhos entre o gestor e a ativista fez nascer
uma forte admiração, pincelada de afetos e respeito mútuos. O
homem público ,que conheci foi uma pessoa que trazia consigo o
diferencial de conjugar a ciência política com a percepção do bem
estar social. Em janeiro de 2011, prestamos homenagem ao apoiador/parceiro ,com o “Troféu de Honra ao Mérito Guerreiro Quilombola”, durante o II Festival Alagoano das Palavras Pretas Festival, que contou com a presença do ator Milton Gonçalves. Tinha
uma entusiasmada visão estruturante das possibilidades, jeitos
estratégicos de pensar respostas para complexas equações políticas. Faz tempo que não o via, mas, era uma cabra que eu gostava,
por demais, e por quem tenho imensa gratidão. Siga em paz, companheiro! Que toda espiritualidade o receba com festa.”

TURISMO

Pandemia quebra o ritmo de crescimento
da taxa de ocupação na baixa temporada
Em Maceió, a hotelaria tinha taxas próximas ao período de alta
Por Sandra Peixoto

N

os últimos anos, Maceió tornou-se um dos
grandes destinos turísticos do Nordeste,
mas, em meio à pandemia do Covid-19 (coronavírus), a capital alagoana passou a conviver
com um cenário jamais imaginado: fronteiras
fechadas, redução de voos domésticos, remarcação de passeios, além de meios de hospedagem,
bares e restaurantes fechados. A cadeia do turismo, tão acostumada à badalação de quem tem
vocação natural para receber visitantes de qualquer lugar nacional ou internacional, teve que
lidar com a inesperada paralisação.

Para o presidente da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo e Serviços do Estado
de Alagoas (Fecomércio AL), Gílton Lima, o setor
se questiona se, mesmo com todos os protocolos
sanitários e a estabilidade de casos da doença na
capital, o turista buscará satisfazer as necessidades de lazer e entretenimento. “Talvez o grande
desafio a ser enfrentado pelo nosso Turismo seja o
engajamento de todos, não somente dos empresários e prestadores de serviços em geral, mas do
próprio turista e, especialmente de toda a sociedade”, estima.
O Instituto Fecomércio AL analisou os números do setor e constatou que, nos últimos anos, os
meses considerados de baixa temporada vinham
apresentando taxa de ocupação do setor hoteleiro
aproximada - e, às vezes, superior - ao período delimitado como alta temporada, que são os meses
entre novembro a fevereiro. Em março de 2019, a
taxa de ocupação foi 80,5%, um crescimento de
7,97 pontos percentuais (p.p.) quando comparado
ao mesmo período de 2012 (78,08%). As menores
taxas concentram-se nos meses de abril a junho,
que juntos tiveram uma média de ocupação de
64,9%, em 2019, contra uma média de 58% no
mesmo período de 2012.
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Presidente da Fecomércio AL, Gílton Lima

“Março, mês de início da baixa temporada,
vem apresentando taxa de ocupação acima dos
meses de novembro e dezembro. Com esse crescente desempenho nos últimos anos, a paralisação
do setor hoteleiro devido à pandemia do coronavírus, mesmo em baixa temporada, que praticamente inexiste na capital, o prejuízo é gigante”, avalia
Felippe Rocha, assessor econômico da Fecomércio
AL. “Claro, em baixa temporada, a diária cobrada é
menor do que nos períodos mais demandados,
mas certamente o faturamento é necessário para
manutenção desses empreendimentos e a garantia de negócios e empregos para os próximos
anos”, complementa.
Segundo dados da Receita Federal do Brasil
(RFB), existem 192 hotéis e 7 apart-hotéis em Maceió. O porte dessas empresas é distribuído entre 99
Microempresas, com faturamento de até R$ 360
mil; 57 Empresas de Pequeno Porte (EPP) com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões; e 41 empreendimentos com faturamento acima desse valor.
Em relação à empregabilidade, o Extrator de
Dados do Turismo – IBGE dá uma ideia da importância do setor: são 14.972 postos de trabalho formais gerados entre os diversos segmentos que
atuam na cadeia do Turismo. No segmento de alojamento (pousadas e hotéis), existem 3.632 colaboradores. No ramo de alimentação, que compreende os bares e restaurantes que atendem todo
esse público, são 9.562 pessoas. Considerando
todos os segmentos, o Turismo gera 193.795
empregos formais somente em Maceió, empregando 7,72% dos colaboradores celetistas da capital. “A título de comparação, utilizaremos Maragogi, município famoso como destino turístico. Lá, a
cadeia do Turismo é ainda mais importante, pois
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dos 3.941 empregos formais existentes na região, 2.150 são deste setor. Ou
seja, o Turismo é responsável por 54,55% dos postos de trabalho locais”,
aponta Felippe.
Para o economista, é consenso que todas as economias abertas do
mundo deverão sofrer com a depressão das atividades este ano. O Relatório
Focus estima uma queda global de 4,5% e já afirmou que o Brasil poderá
apresentar queda de 6,53% nas atividades. “Todos os segmentos econômicos apresentam contração das atividades, menos o setor de alimentação,
tendo os supermercados, hipermercados e mercados apresentado expressiva alta no período, já que os consumidores, em isolamento social, recorreram ao espaço de consumo mais vezes do que o de costume”, analisa.
E se as empresas do setor já enfrentam a dificuldade de sobreviverem
em meio a uma economia incerta, a retomada será ainda mais desafiadora.
“O setor precisará, certamente, de ajuda de todos os entes federados, já que
a desconfiança para viagens e passeios ainda será enorme, tanto por turistas domésticos quanto por turistas internacionais. Assim, as médias de lotação nos próximos meses serão menores do que a média histórica apresentada acima”, diz o economista.
Para a assessora da presidência da Fecomércio, Cláudia Pessôa, o otimismo peculiar de todos que trabalham no setor, aliado às ações de organização para a retomada do fluxo turístico irá auxiliar nesse processo. Isto
porque instituições da iniciativa privada e órgãos públicos já trabalham em
protocolos e selos que darão segurança para a reconquista e fidelidade dos
clientes. Mas há segmentos do Turismo cuja recuperação pode demorar
um pouco mais. “O segmento de eventos foi o primeiro a ser atingido pelo
efeito devastador nos negócios causado pela pandemia e o necessário distanciamento social. No formato que aconteciam, será o último a retornar às
atividades ou com a possibilidade de ser totalmente reinventado”, observa.
Com as medidas restritivas, a assessora aponta que o mais importante neste momento é a manutenção do interesse pela localidade a ser
visitada, e a estratégia tem sido a realização de lives e capacitações virtuais atualizando agentes de viagens e operadores de turismo acerca do
destino junto a campanhas de marketing digital ressaltando ainda mais
as parcerias. “O turismo regional, no qual o deslocamento se dará em veículos menores, com distâncias curtas é o que se apresenta para o futuro
próximo”, afirma Cláudia.

Assessora da presidência da Fecomércio, Cláudia Pessôa

AVALIAÇÃO

Pesquisa do Sebrae avalia o impacto
da pandemia nos pequenos negócios
Por: Robson Muller

Em Alagoas,
89,5% dos
empresários
entrevistados
disseram que o
faturamento do
negócio
diminuiu por
causa da
pandemia

O

Sebrae realizou uma pesquisa online para
avaliar o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios em todo o
país. A coleta de dados contou com a contribuição
de 7.703 proprietários de empresas de pequeno
porte (EPP), microempresas (ME) e microempreendedores individuais (MEIs) que atuam nos setores da indústria, comércio, serviços, agropecuária
e construção civil. Em Alagoas, foram entrevistados 120 empreendedores, no período de 29 de
maio a 2 de junho,.
Segundo a gerente adjunta da Unidade de
Relacionamento Empresarial (URE) do Sebrae em
Alagoas, Fátima Aguiar, o intuito da instituição é
utilizar o resultado da pesquisa para pensar em
estratégias que possam ajudar o empresário a
encontrar meios para superar a crise. “Queremos
identificar os pontos de fragilidade dos pequenos
negócios e, a partir daí, oferecer mais assertiva-

mente soluções que poderão mitigar os impactos
da pandemia”, afirma.
“Esses dados subsidiam o Sebrae na tomada
de decisão para a oferta de soluções que possam
resolver necessidades mais emergenciais dos
pequenos negócios, como também facilitar o acesso do empresário a soluções de parceiros com orientações especializadas”, acrescenta a gerente
adjunta da URE.
De acordo com a pesquisa, em Alagoas,
89,5% dos empresários entrevistados disseram
que o faturamento do negócio diminuiu por causa
da pandemia. “Este resultado já era esperado, pois
a maior parte dos pequenos negócios não imaginava passar por isso e não investiu em mudanças
para cenários como este, que exigem o distanciamento e o fechamento das empresas como medidas adotadas para conter o avanço da pandemia”,
coloca Fátima Aguiar.
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Ainda de acordo com a pesquisa do Sebrae,
46,5% dos entrevistados em Alagoas informaram
que tiveram de fechar o negócio, temporariamente. 32,2% dos empreendedores que fecharam a
empresa definitivamente disseram que pretendem abrir um novo negócio, posteriormente.
Além disso, 41,6% dos entrevistados decidiram
suspender contratos de trabalho em virtude da
pandemia.
Atualmente, para 82,5% dos empresários
entrevistados em Alagoas, o principal canal para
venda de produtos ou serviços tem sido o
WhatsApp. O Instagram é a principal ferramenta
de venda para 64,3% dos empreendedores participantes. A pesquisa informa, ainda, que 40,3%
dos entrevistados em Alagoas solicitaram
empréstimo neste período de pandemia. Ainda
conforme os dados da pesquisa, a expectativa do
empresário alagoano indica que a economia vai
precisar de um período de pelo menos 11 meses
para voltar ao normal.
Para a gerente adjunta Fátima Aguiar, a pesquisa é mais uma demonstração de que o Sebrae
está preocupado com a recuperação econômica dos
pequenos negócios. “A participação desse público na
pesquisa demonstra para os mesmos que o Sebrae
está próximo e totalmente acessível, para que juntos
possamos criar estratégias de alto impacto para
combater as intempéries causadas pela pandemia e
gerar valor para seus clientes”, ressalta.
Mesmo diante do isolamento social, devido ao novo coronavírus, os empresários da
pequena empresa podem contar com o Sebrae.
A equipe do Sebrae está mobilizada para atender as demandas dos empresários, que também
podem contar com a estrutura de cursos online
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e gratuitos do portal EAD Sebrae com mais de
100 opções de cursos, basta acessar
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebr
ae/cursosonline.
O empresário pode entrar em contato com a
instituição pelos canais remotos e digitais, como o
portal sebrae.com.br/alagoas, 0800 570 0800,
Telegram (t.me/sebraealagoas), WhatsApp (82)
99999-5519 e 0800 570 0800, chat e e-mail fale.sebrae.com.br, Instagram (@sebraealagoas), Twitter (@sebraealagoas), Facebook (/SebraeAlagoas), Youtube (@sebraealagoas) e o LinkedIn (Sebrae Alagoas).

Gerente adjunta da Unidade
de Relacionamento
Empresarial do Sebrae em
Alagoas, Fátima Aguiar

ECONOMIA CIRCULAR

Maceió Inclusiva avança na
definição de ações e parcerias

O projeto conta com a participação da Prefeitura de Maceió, por meio da
Semtel, Superintendência de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) e Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semtabes), além da parceria com o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Sebrae, Braskem, Universidade Politécnica de
Madrid e o apoio do Instituto Desenvolve e do projeto social Manda Ver.
O Maceió Inclusiva Através da Economia Circular visa transformar, ordenar e estruturar a atividade pesqueira
no Jaraguá e na Lagoa Mundaú – as cadeias produtivas mais tradicionais da economia local, que serão transformadas
por meio da economia circular. A ideia é
qualificar a cadeia do sururu e investir
na exportação nacional e internacional
do produto, ao mesmo tempo em que
promove a melhoria das condições de
trabalho e da qualidade de vida da população por meio da sustentabilidade.

Comitê debate uso de resíduos da cadeia produtiva
do sururu como insumos de suas produções

O

Comitê Gestor do Maceió Inclusiva Através da Economia Circular realizou uma reunião virtual
para discutir o monitoramento das
ações em andamento e adequações
importantes para o avanço do projeto. A
reunião ocorre em um momento importante e estratégico, uma vez que já existem produtos desenhados a partir dos
resíduos da cadeia produtiva do sururu,
e parceiros interessados em adquirir
esses resíduos como insumos de suas
próprias cadeias produtivas
Em fase avançada de implementação e desenvolvimento, o Maceió Inclusiva Através da Economia Circular agora
se prepara para alcançar novas etapas.
De acordo com o titular da Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
(Semtel), Jair Galvão, por meio de um
ampliação do diálogo com as diversas
cadeias produtivas que se interessaram
em utilizar os resíduos do sururu como
matéria prima, o projeto tem buscado
alcançar novos parceiros, tendo em
vista a expansão de ações de aproveitamento da casca do molusco.
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“Na reunião debatemos a implantação dessa cadeia da economia circular
que busca justamente fazer com que os
beneficiários enxerguem valor na organização, coleta e depósito organizado da
casca do sururu. Dessa maneira ele poderá se favorecer financeiramente com
esse processo, aumentando as possibilidades de renda, e ao mesmo tempo
transformando o que era um problema
ambiental e de descarte em Maceió, em
uma cadeia de valor que gera benefícios”, argumenta.
Houve debates sobre a avaliação
de resultados, execução das atividades,
análise de indicadores e definição dos
próximos passos para a continuidade
dos trabalhos. Uma oportunidade para
nivelar as informações e acompanhar o
andamento das iniciativas programadas, além de somar esforços em busca
de avanços nas articulações que podem
fortalecer o projeto, por exemplo, por
meio da consolidação de um comitê gestor local, formado por lideranças comunitárias, ONGs e cooperativas de pescadores e marisqueiras.

Reunião virtual contou com representantes da
Prefeitura de Maceió e parceiros do projeto

O projeto de Cobogó feito com cascas de sururu
liderado pelo artesão Itamácio dos Santos

Foto Edilson Omena

COOPERATIVISMO

Imprensa livre: Cooperativa
de Jornalistas e Gráficos de
Alagoas é referência no Brasil
Nascida da luta e resistência de profissionais de
comunicação, diante da crise gerencial da antiga Tribuna
de Alagoas, o jornal Tribuna Independente vem mostrando,
há 13 anos, um novo modelo de negócios do jornalismo
Por Fátima Almeida

N

o último dia 10 de julho a Tribuna Independente completou 13 anos. Um projeto que
nasceu da união de forças de trabalhadores
da comunicação – jornalistas e gráficos – durante
uma greve histórica dos funcionários da antiga Tribuna de Alagoas, em defesa dos salários (atrasados),
da dignidade e dos empregos. E se fortaleceu na decisão de fundar a primeira cooperativa mista de jornalistas e gráficos (Jorgraf) – até hoje a única nesse
modelo em todo o país – inaugurando um novo formato de organização e gestão de negócios do Jornalismo, feita pelos próprios trabalhadores da comunicação. Essa história de resistência e luta começou a
ser escrita em janeiro de
2007, quando os funcionários da antiga Tribuna de

Foto Edilson Omena

Alagoas – empresa criada por PC Farias, extesoureiro da campanha de Collor para a presidência
da República – cansados de tanto desrespeito a direitos trabalhistas básicos, como o pagamento dos salários, resolveram parar. Era uma sexta-feira do mês de
janeiro, e os trabalhadores decidiram, numa assembleia coordenada pelos sindicatos dos Jornalistas
(Sindjornal) e dos Gráficos (Sindigraf), que sem salários, não fariam a edição de final de semana. Montaram acampamento na frente da empresa e decidiram
não arredar o pé do local enquanto não recebessem
os salários atrasados. E ali ficaram dia e noite, mas as
negociações não evoluiram. Os gestores da empresa
davam sinais de que não tinham interesse em reabrir
a Tribuna – era quadro de pré-falência. Mas a palavra
de ordem dos trabalhadores era resistir. Com apoio e
respaldo dos dois sindicatos, decidiram ocupar o prédio para impedir a retirada de máquinas e outros
bens materiais, e mudar o rumo da história: fazer seu
próprio jornal.
Foram meses de tensão – e muita determinação. Alí eles realizavam assembleias, tomavam decisões, comiam, dormiam, e trabalhavam – em prol do
movimento grevista.
Em abril, os trabalhadores assumiram o controle total do jornal e da gráfica e decidiram utilizar toda
a estrutura da empresa para botar na rua uma edição
denunciando toda essa situação. O jornal circulou no
dia 1º de maio, apoiado pelos sindicatos dos jornalistas e dos gráficos, Fenaj e outras entidades representativas de trabalhadores e movimentos sociais.
Nascia a Tribuna Independente. Dessa edição
especial, outras foram publicadas, semanalmente,
aprimorando, ajustando a experiência para o formato de jornal diário, cuja primeira edição oficial circulou no dia 10 de julho – após seis resistência e luta.
Dela nasceu, também, o portal Tribuna Hoje, constituindo, junto com o veículo impresso, os dois carroschefes da Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do
Estado de Alagoas (Jorgraf), que hoje mantém, também, um canal de informação no Youtube.
Três anos depois, a aquisição da rotativa em
um leilão da Justiça Federal, realizado para pagamento de dívidas trabalhistas da antiga Tribuna, garantiu
autonomia para circulação diária do jornal Tribuna
Independente, além de possibilitar a oferta de outros
produtos gráficos, com objetivo de gerar renda para
os cooperados.
De acordo com o presidente da cooperativa,
Paulo Gabriel, o jornal Tribuna Independente tem o
DNA da luta e foi criado pelo instinto de sobrevivência
de trabalhadores e trabalhadoras, diante da postura
de maus empresários que queriam transformá-los em
escravos, sem respeito aos direitos trabalhistas básicos. “Salários atrasados, anos e anos sem recolhimento de FGTS e INSS, jornadas exaustivas de trabalho,
sem o menor respeito por parte dos empresários”,
relembra ele, destacando que a cooperativa é resultado da luta contra esse estado de coisas, e que nasceu
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Diretoria da Jorgraf

para alimentar o esforço de cada um. Até hoje a Jorgraf é o ponto
base de sustento de mais de 100 famílias, entre cooperados (60),
funcionários e terceirizados.
Hoje é o único jornal impresso, em formato standart, que circula diariamente em todo o estado. De terça a sexta-feira, tem uma
tiragem de 4.700 exemplares, chegando, na edição de final de semana, a 6.900 exemplares. Mesmo com o advendo do jornalismo online a todo vapor, o impresso mantém uma média superior a 2.600
assinantes e a diretoria da Jorgraf estuda a ampliação de vendas de
assinaturas para o formato digital da Tribuna Independente.
Referência
A história da Tribuna Independente, na avaliação do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, reflete o
histórico de coragem e determinação dos jornalistas alagoanos,
tantas vezes revelado em lutas que se consagraram como referência no âmbito nacional de organização da classe.
Nesse caso, jornalistas e gráficos somaram força e determinação e escreveram uma nova página na história da comunicação
em Alagoas. “O projeto Tribuna Independente é resultado da luta
organizada dessas duas categorias, que contou, desde o começo,
com a participação do Sindjornal, contribuindo com a elaboração
de uma alternativa de renda para esses trabalhadores e trabalhadoras vítimas de desmandos administrativos de patrões que levaram o antigo jornal Tribuna de Alagoas à falência”, disse ele.
Em depoimento publicado no dia do aniversário da cooperativa, pela presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Maria José Braga, destacou a importância histórica da Tribuna Independente dentro do contexto de luta e organização dos trabalhadores e trabalhadoras do jornalismo; um exemplo que ela
sempre referencia em conversas com profissionais e estudantes
de Jornalismo, como um modelo diferenciado e viável de produção
jornalística.
Na sua avaliação, a cooperativa e a Tribuna Independente
são resultados da ousadia, coragem e determinação de profissionais (jornalistas e gráficos), em resposta à crise do modelo de negócios do Jornalismo. Um exemplo de força, garra e compromisso
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social que, sem dúvida, mudou a história do Jornalismo alagoano e
trouxe grande contribuição à democracia nas comunicações e na
vida política do Estado.
Pioneirismo
De fato, o projeto Tribuna Independente tornou-se conhecido no meio sindical jornalístico em todo o Brasil. Em entrevista ao
Portal Imprensa, em novembro passado, o jornalista Flávio Peixoto, diretor administrativo e financeiro da Cooperativa, contou que
foi necessária uma mudança de cultura e de visão de todos, sobre
participar de uma cooperativa de comunicação e substituir os
patrões na função de gerir o negócio.
Flávio contou também sobre os enormes desafios advindos
do pioneirismo. Tudo era muito novo, não só para os profissionais
envolvidos naquele novo projeto, mas também para o mercado.
“Por exemplo, nunca conseguimos um financiamento oficial de
qualquer instituição financeira, nem mesmo aquelas destinadas ao
fomento de cooperativas, unicamente porque não há rubrica que
preveja essa modalidade de contrato com uma cooperativa da
nossa área. Não há outra como a nossa. Para adquirir veículos, tivemos de financiar em nome de alguns dos nossos diretores. Idem em
relação a outros bens. E por razões análogas, nunca tivemos
nenhum modelo no qual pudéssemos nos inspirar; grande parte do
que executamos no nosso dia a dia foi criada por nós mesmos”, diz.
Na sua avaliação de Flávio, que já foi presidente do Sindicato
dos Jornalistas, o que difere a Tribuna Independente de outros veículos geridos por empresas de comunicação convencionais é ser
fiel á sua concepção. “Somos um veículo que nasceu de um coletivo de trabalhadores composto por gráficos e jornalistas. Acredito,
inclusive, ser uma experiência única no mundo, reunindo essas
duas categorias. Realizamos assembleias periódicas para avaliar
nosso desempenho, discutindo, quando necessário, as ações a
serem encaminhadas. Temos, também, um conselho de administração com poder deliberativo, sendo a segunda maior instância
da cooperativa, só superada pela assembleia geral. Basicamente
somos regidos pelo princípio da transparência e do compromisso
com os trabalhadores. Lógico que existe uma hierarquia e funções
definidas, como a de editor-geral, editores setoriais, diretor
comercial, diretor industrial e outras funções próprias de um jornal”, destacou ele, na entrevista ao Portal Imprensa.

Ocupação do jornal, em 2007

RECONHECIMENTO

Vem aí o Prêmio

Somoscoop
Melhores do Ano
As inscrições vão até 3 de
setembro. Garanta a participação
da sua cooperativa.
coronavírus ou que visem à diminuição dos impactos socioeconômicos gerados pela pandemia.”
Neste ano, as categorias apresentam duas
novidades. A primeira é que Desenvolvimento Sustentável foi incorporada pela Cidadã, reforçando,
ainda mais, o compromisso das coops com os ODS
da ONU, em sua agenda 2030. As demais categorias são: Comunicação e Difusão do Cooperativismo; Cooperjovem; Fidelização; Inovação; e Intercooperação. E a regra continua a mesma: pode ser
inscrito somente um case por categoria.
A segunda novidade é a criação da categoria
Influenciadores Coop, direcionada a pessoas físicas consideradas referência na disseminação do
cooperativismo brasileiro. Mas não para por aí: as
indicações serão feitas pelas unidades estaduais
do Sistema OCB e os vencedores serão escolhidos
por votação popular no site do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano.

A

12ª edição do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano chega cheia de novidades! Mas o
objetivo continua o mesmo: destacar as
boas práticas de cooperativas que tenham proporcionado benefícios aos seus cooperados e à comunidade. A premiação, realizada pelo Sistema OCB,
é também uma oportunidade de mostrar o quanto
as cooperativas são essenciais para o país, social e
economicamente.
Segundo o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, tradicionalmente, as ações inscritas no prêmio são sempre relativas ao biênio
anterior, “contudo, por conta da pandemia, as cooperativas poderão inscrever projetos realizados em
2020 desde que tenham resultados já neste ano.
Assim, vamos poder identificar e premiar iniciativas com foco no combate à disseminação do novo

“O que a gente quer com essa nova categoria,
Influenciadores Coop, é reconhecer quem tem
levado o propósito e os diferenciais do cooperativismo a mais e mais pessoas, fazendo isso a partir
de um trabalho sério com a produção de conteúdos relevantes e ao mesmo tempo alinhados ao
que propõe o nosso movimento. A nossa intenção
maior com tudo isso é fazer um Brasil melhor com
mais cooperação, inovação, igualdade e sustentabilidade. E isso não só no discurso, mas na prática”,
concluiu o presidente.
Ficou interessado? Acesse agora mesmo o
site melhores.premiosomoscoop.coop.br e
confira o regulamento completo.
INSCRIÇÕES
As cooperativas singulares e centrais, confederações e federações sediadas no Brasil, regulares com a OCB podem se inscrever. As interessadas
também devem estar com seu cadastro plataforma Sou.Coop atualizado. Vale destacar que o prazo
é 3 de setembro.
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Uma ação solidária em favor dos
marisqueiros da Lagoa Mundaú

O

FotoSururu – Festival de Fotografia de
Maceió – lançou, em sua página no Facebook, o projeto “Fotografia que Manda Ver”,
uma live solidária em prol das mais de 3.500 famílias que sobrevivem da extração e venda do sururu, ao longo das margens da lagoa Mundaú, no bairro do Vergel do Lago.
A ação conta com a parceria da SIX Propaganda, Fragma Imagem e do Instituto Manda Ver, e
tem como objetivo minimizar a crise que essas
famílias vêm enfrentando por conta da pandemia
da Covid-19.
O projeto vai reunir o trabalho de cerca de
vinte fotógrafos e fotógrafas do Estado, que doaram, cada um, três imagens de seus arquivos para
venda no site www.fotografiaquemandaver.art,
aberto exclusivamente para o projeto.
Todo o lucro obtido com a venda das fotografias será encaminhado ao Instituto Manda Ver, que
administrará os recursos em prol dos marisqueiros do Vergel, especialmente com a compra de
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gêneros alimentícios, produtos de limpeza e de
higiene pessoal. As imagens serão impressas em
papel fine art de alta qualidade e vendidas por preços abaixo do mercado.
“Essa foi a forma que encontramos para ajudar o Manda Ver em suas importantes ações nas
comunidades da lagoa Mundaú, uma parcela da
população de Maceió que já sobrevive com enormes
dificuldades, aumentadas nesse momento de pandemia”, afirmou o fotógrafo Ramatis Costa, um dos
organizadores da ação e diretor da SIX Propaganda.
A ação solidária irá reunir imagens de
nomes conhecidos da fotografia alagoana, como
Jorge Vieira, da Fragma Imagem, idealizador do
FotoSururu; Ricardo Lêdo, que possui mais de 15
anos de atuação na área; Gabi Coêlho, que já expôs
em festivais internacionais, como o Paraty em
Foco; Amanda Bambu, com retratos femininos que
questionam o papel da mulher; além de artistas
plásticos que também trabalham com fotografia, a
exemplo do publicitário Leo Villanova.

Projeto reúne
imagens de
fotógrafos
profissionais
para
comercialização

Casal e Governo planejam convênio de R$
300 milhões para melhorar e ampliar serviços
Objetivo é investir na ampliação e implantação de sistemas de
abastecimento e esgotamento sanitário em todas as regiões de Alagoas

A

Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e o
Governo do Estado planejam um novo convênio
para investir em sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em todas as regiões de Alagoas. O objetivo é garantir cerca de R$ 300 milhões em
dois anos, de 2020 a 2022, para ampliação dos sistemas
atuais e implantação de novas estruturas visando melhorar a prestação de serviços da Companhia.
“Estamos em fase final de planejamento e esse
novo convênio deve ser assinado ainda esse ano. Lembramos que ele só é possível porque a Casal está em fase
de recuperação econômico-financeira e teve, em 2019, o
maior superavit de sua história: R$ 65,8 milhões”, pontuou o vice-presidente de Gestão de Serviços de Engenharia da empresa, Geraldo Leão.
Segundo ele, o novo convênio tem total apoio e interesse do governador Renan Filho e pode até ser maior do
que o valor atualmente estimado de R$ 300 milhões. As
obras que serão executadas a partir desses recursos
devem beneficiar, de acordo com o vice-presidente da
Casal, municípios de todas as regiões do Estado, mas principalmente aqueles que estão fora da Região Metropolitana de Maceió, uma vez que nessa localidade os princi-

pais investimentos já serão feitos pela empresa que assumir a prestação de serviços dentro do modelo do BNDES.
“Já estamos empenhados e investindo em planejamento, elaboração de projetos e de fiscalização. Quando
assinarmos o convênio, vamos reforçar tudo isso e, ao
mesmo tempo, efetuar de imediato algumas licitações,
pois já temos alguns projetos muito importantes prontos.
O objetivo da Casal é ofertar serviços cada vez melhores
aos alagoanos, por isso vamos ampliar sistemas e implantar novos onde for necessário, como também fazer duplicação de redes e adutoras”, acrescentou Geraldo Leão.
Em 2017, a Casal e o Governo do Estado firmaram o
maior convênio para investimentos em serviços de abastecimento e esgotamento sanitário até aquele momento,
que foi considerado histórico para a Companhia. Foram
anunciados R$ 100 milhões em obras, ações e serviços a
serem desenvolvidos pela empresa em 77 municípios alagoanos. Parte dos recursos foi alocada pela própria Casal
e a outra parte pelo Estado, por meio da Seinfra. Isso também só foi possível, naquela ocasião, porque a Companhia já iniciava sua fase de recuperação econômicofinanceira, permitindo que garantisse recursos próprios
para investimentos.

SOLIDARIEDADE

Arsal passa a ser ponto de coleta do
projeto socioambiental “Tampinha Legal”
Agência Reguladora impulsiona trabalhos de ONG de assistência a pessoas com síndrome
de down; hoje Alagoas é o 3º Estado que mais recicla tampas de plástico no país
Por Patrícia Mendonça

C

omprometida com a sustentabilidade e as causas sociais,
a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de
Alagoas (Arsal) aderiu á campanha nacional “Tampinha
Legal”, realizada no Estado pela ONG Amor 21, referência na
assistência de pessoas com síndrome de down. A ideia é, por
meio da reciclagem de tampas de plástico, arrecadar fundos
para a reforma e manutenção da organização não governamental situada em Maceió.
A Arsal é o mais novo ponto de coleta desse projeto socioambiental, mas a princípio, por causa da pandemia, apenas funcionários e pessoas que precisam comparecer à sede da Agência podem
realizar a doação das tampinhas, mas a intenção é expandir esta
possibilidade para a sociedade de forma geral.
“Desde que assumimos a Arsal, em 2019, temos buscado trabalhar de forma participativa, ouvindo a população e principalmente buscando projetos que de alguma forma tragam ao cidadão
um pensamento voltado para as ações sociais, a conservação do
meio ambiente, algo que sirva de incentivo para que tenham hábitos e ações sustentáveis para com o planeta”, diz Ronaldo Medeiros, diretor presidente da Agência.
Sobre fazer o bem
O Instituto Amor 21, surgiu em 2014, e presta assistência de
forma gratuita à cerca 180 famílias. De acordo com dados da ONG,
em Alagoas, há, em média, 4.300 pessoas com síndrome de down e
a meta é alcançar todo o público alvo.
O projeto “Tampinha Legal” é apenas um dos meios de “sobrevivência” do instituto e funciona assim: há pontos de coleta
pela cidade, a exemplo da Arsal, onde voluntários depositam as
tampas plásticas, — e elas podem ser de todos os tamanhos, for-

mas e cores, não apenas as de garrafas pet, servem todas —, depois
a ONG recolhe às tampinhas, separa por cor, entrega ao reciclador
e elas serão tampinhas novamente.
Segundo Tony Cabral, relações institucionais da ONG, a cada
1k de tampinha, que equivale a cerca de 500 tampinhas, ganham
R$ 2,00. “O legal deste projeto é que a gente também está ajudando
o meio ambiente. Para se ter uma ideia, estima-se que aqui em Alagoas consumimos em média 4 milhões de tampinhas ao mês.
Durante um ano e meio que o Amor 21 juntou, chegamos a média
de 6 milhões de tampinhas, mas isto é quase que 1/12 (um doze
avos) do que a gente consome o ano todo, então número ainda é
pouco. Mas mesmo assim, por meio deste projeto, Alagoas é o 3º
Estado que mais recolhe tampinhas no Brasil”, conta o relações institucionais da ONG.
Para a Arsal, impulsionar projetos como este é essencial
para que, por meio de ações modificadoras de comportamento de
massa, possamos agir em prol da humanidade e do meio ambiente.
“A participação da Arsal é fundamental, vocês têm relação
com os 102 municípios do Estado e esta adesão da Agência vai se
multiplicar infinita vezes, vai passar para os colaboradores, usuários e transportadores. Isso vai divulgar o nosso trabalho, às pessoas vão ficar curiosas e esperamos encontrar futuros usuários
dos nossos serviços. Só temos que agradecer pelo carinho e atenção”, concluiu Tony Cabral.
E é possível fazer mais pela ONG, o Amor 21 está com uma
vakinha on-line, por meio do seguinte endereço eletrônico:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reforma-sede-doinstituto-amor21, é só clicar e ajudar.
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ADAPTABILIDADE

Renegociar contratos
e custos são
práticas essenciais
durante a pandemia
Buscar uma maior proximidade com
fornecedores e clientes também surtem bons
efeitos para manter a competitividade do negócio

A

pandemia do novo coronavírus vem transformando a
humanidade e, consequentemente, os negócios. Se
adaptar renegociando contratos foi uma alternativa
encontrada por empresários para diminuir prejuízos financeiros causados pelo cenário do isolamento social e resistir de pé
a esta tempestade. Um movimento, especialistas apontam,
necessário à sobrevivência e competitividade no mercado.
A Maritime Ship Service, empresa alagoana fornecedora
de produtos e serviços a embarcações, começou a se preparar
mesmo antes da pandemia ganhar esta proporção no Brasil.
Como atende clientes nacionais e internacionais, seu planejamento começou ainda em dezembro de 2019, enquanto o isolamento em Alagoas começou apenas em março passado.
Segundo Thiago Nascimento, sócio-diretor da Maritime,
a primeira ação da empresa foi reunir seus líderes para fazer
uma análise de todas as linhas do demonstrativo de resultado,
além de buscar aproximação dos fornecedores e clientes.
“Intensificamos o contato com nossos fornecedores para
sentir se teríamos desabastecimento ou redução de prazo
para pagamento. Diariamente tínhamos reunião de alinhamento com o setor de Compras para entender o cenário com
os fornecedores. Monitoramos mais de perto os clientes para
entender a tendências de aumento de prazo para pagamento e
tivemos que flexibilizar um pouco, conceder-lhes um prazo
maior”, revelou Thiago.
Outro ponto importante para apertar os cintos e prevenir demissões durante a pandemia foi a suspensão temporária
de benefícios dos colaboradores, mediante acordo mútuo.
“Conversamos com a equipe para suspender alguns benefícios que geraram uma grande economia. Aos poucos, após sentirmos como tudo tem acontecido, temos retornado de forma
gradual à concessão deles”, destacou Thiago Nascimento.
Renegociações com fornecedores e clientes
De acordo com Maurício Oliveira, diretor da MAMO Consultoria e Assessoria Empresarial, as ações da Maritime foram
acertadas para manter a saúde financeira da empresa. O especialista enfatizou que os empreendedores devem sempre buscar renegociar com fornecedores e clientes sendo transparen-
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tes e explicando a real situação da
empresa, o que pode ajudar a
diminuir valores e postergar pagamentos.
“Quando renegociar com fornecedor, precisamos ser muito claros, explicando a situação real.
Quanto mais transparente o
empresário for, melhor serão as
negociações. É melhor manter o
relacionamento do que finalizar os
contratos. Agora, mais do que nunThiago Nascimento
ca, é momento de transparência”,
frisou Oliveira.
Com um monitoramento mais efetivo dos custos e despesas e um plano de contingência em ação, a Maritime buscou reavaliar contratos, investigando a fundo tudo o que poderia ser
economizado. Isso envolveu algumas suspensões e, em caso
mais graves, o próprio cancelamento de contratos.
E isso não foi de todo ruim. Os novos fatos trouxeram uma
nova mentalidade para a equipe. “Tivemos um aumento da consciência na utilização de recursos na empresa e isso tem sido
muito positivo. Tivemos também uma valorização maior dos
benefícios por parte da equipe”, afirmou Thiago Nascimento
Um aprendizado que já está deixando um legado para o
futuro da empresa.
“O cenário atual é uma ótima oportunidade de aprendizado corporativo. O mar está agitado, mas como diz o grande
navegador Amyr Klink, 'O mar não é um obstáculo: é um caminho'”, finalizou Thiago Nascimento.

ARTIGO

A Insustentabilidade do
Modelo Energético Brasileiro
Como o preço de energia está se tornando insuportável.

O

modelo energético brasileiro, onde grande parte do mercado de energia permanece "cativo", ou seja, escravo de grandes grupos econômicos, está se tornando insustentável.
Pessoas e empresas já não suportam o alto custo
de energia ofertado pelas concessionárias de energia, em um modelo perverso onde todos os custos,
inclusive os da ineficiência e da ineficácia, são agregados as tarifas de energia.
Para se ter uma ideia de como o modelo é
injusto, tomamos como exemplo a tarifa residencial do grupo B1. O preço médio dessa tarifa no Brasil é de R$ 570,00/MWh (megawatt/hora). Acontece que apenas R$ 242 (42%) é efetivamente
pago pela energia gerada, os outros R$ 328,00
(58%) representam despesas com transmissão,
distribuição, encargos, perdas e subsídios (CDE).
De quem é a culpa? Acreditamos que a culpa
foi do sistema como um todo. Do governo que
tomou decisões equivocadas, da classe política que
ratificou em sua grande maioria essas decisões, e

da sociedade que não se mobilizou e foi aceitando
passivamente a situação chegar ao estágio atual.
Diga-se de passagem que o preço da energia
poderia ser muito menor se o País tivesse uma política mais agressiva para a implantação das fontes
limpas (eólicas e solar). Elas poderiam ser as principais geradoras de energia do País, tendo as
hidrelétricas como apoio a intermitência dessas
fontes. O preço de geração das fontes eólica e solar
está abaixo dos R$ 100,00/MWh, ou seja, menos
da metade do preço pago hoje, e a expansão dessas
fontes é uma grande oportunidade para o País que
possui abundantes recursos naturais (sol e vento)
e uma vastidão de terras baratas e propícias para
implantação das Usinas, como por exemplo as do
semiárido nordestino.
Precisamos mudar. A revolução energética
campeia Mundo afora e não podemos ficar para
trás. É necessário reformular todo o sistema,
dando autonomia ao consumidor brasileiro para
escolher onde ele quer comprar sua energia, ou
mesmo, permitir que ele seja auto-produtor de
sua energia, optando pela fonte que mais lhe convém. Precisamos o mais rápido possível incentivar
que lares e empresas se desconectem da rede utilizando do recurso de geração e armazenamento de
energia, o preço dos acumuladores estão despencando, da mesma forma que aconteceu com os
módulos solares.
Está na hora do Brasil sair da época da escravidão energética, e seguir rumo a liberdade de
escolher como suprir suas necessidades energéticas. Dessa forma todos sairão ganhando, até
mesmo aqueles que temem perder sua fatia do
bolo. Energia limpa é boa para todos, principalmente para o Planeta, essa Casa maravilhosa que
nos hospeda gentilmente.

Daniel Lima
Economista - Diretor Comercial na RDSOL
Rede de Negócios em Energia Solar
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