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Sebrae e OEA assinam acordo para o crescimento
econômico de pequenas empresas brasileiras

Governo Federal anuncia
12 mil novos pontos do
Wi-Fi Brasil para escolas
da rede pública

A parceria entre Brasil e Estados Unidos busca a recuperação econômica do
Brasil na pós-pandemia

O

O

Ministério das Comunicações (MCom)
promove cerimônia para apresentar, nesta
terça (12/4), a meta de instalação de novos
12 mil pontos de Wi-Fi Brasil em escolas da rede
pública no país. O ministro das Comunicações,
Fábio Faria, ao lado do presidente da República,
Jair Bolsonaro, trata sobre a cooperação para
implantação de 10 mil pontos em escolas
localizadas em áreas rurais e 2 mil em áreas
urbanas.
Na oportunidade, o MCom indicará o início
da Infovia 01, que integra o programa Norte
Conectado e irá expandir a infraestrutura de
comunicações na Região Amazônica,
conectando Santarém (PA) a Manaus (AM) por
meio da implantação de cabos de fibra óptica
subfluvial. É previsto investimento de R＄ 165
milhões nesta etapa.
Também serão divulgadas pelo MCom as
condições, critérios e procedimentos para o
pagamento dos valores devidos — a título de
preço público de outorgas — para execução de
serviços de radiodifusão. O assunto compõe
Portaria, que será assinada pelo ministro Fábio
Faria.

Diretoria:BEATRIZ GOUVEIA

governo dos Estados
Unidos celebrou,
nesta segunda-feira
(11), a assinatura de um
M e m o r a n d o d e
Entendimento (MOU) entre a
Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o
Sebrae que implementa a
metodologia de Small
Business Development
Center (SBDC) no Brasil. A
parceria busca a
recuperação econômica póspandêmica do país,
intensificando sua relevância
n a e x p a n s ã o d a
prosperidade para mais
membros da sociedade e o
fortalecimento do comércio e
investimento, a criação de
empregos e inovação.
O MOU concluiu dez
anos de negociação, durante
os quais recebeu o apoio do
secretário de Estado dos
EUA, Anthony Blinken, e do
secretário adjunto para
Desenvolvimento
Econômico, José
Fernandez. O programa é
financiado pela Missão dos
EUA junto à OEA e
implementado pela
Universidade do Texas San
Antonio (UTSA). A
expectativa é que, neste
primeiro semestre, a

Melles destacou
a i n d a o p a p e l
preponderante dos
micro e pequenos
negócios para a
economia nacional. “O
espírito empreendedor
vem crescendo muito no
Brasil. As MPE
respondem por 99% das
empresas do país,
quase 30% do PIB e
mais de 44% da massa
salarial”, afirmou. Além
da formalização dos
empreendedores,
Melles ressaltou que o
Sebrae está firmando
parcerias para aumentar
a competitividade,
promover a capacitação
e geração de empregos
metodologia entre em operação nos estados e o a c e s s o d a s
de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio empresas ao crédito.
Grande do Norte.
Cooperação para
O presidente do Sebrae, Carlos Melles, recuperar a economia
afirmou que a celebração do acordo representa
O embaixador
um avanço para as micro e pequenas representante do Brasil
brasileiras, que poderão usufruir da n a O E A , O t á v i o
metodologia Small Business Development Brandelli, enfatizou a
Center, que impulsiona os resultados dos atuação do Sebrae no
empreendedores, com grande possibilidade de Brasil, “que tem esse
mensuração de dados. “Os EUA sempre foram perfil de incentivar a
um modelo de desenvolvimento para o Brasil e c o m p e t i t i v i d a d e e a
um parceiro comercial, um exemplo de produtividade, unindo
economia pulsante. O Sebrae dará as e s f o r ç o s p a r a
melhores condições possíveis para a execução cooperação. Isso pode ir
desse projeto”, frisou.
ainda mais longe”.

Greve INSS: quais são os impactos e as perspectivas para um novo concurso
público?

S

ervidores do INSS de quase
todos os estados brasileiros
entraram em paralisação
recentemente por conta de
impasses envolvendo
congelamento de salários e
sobrecarga de trabalho. Eles
reivindicam reajustes de
aproximadamente 20% para a
categoria, além da realização de
um novo concurso público, a fim de
resolver a grande defasagem de
funcionários do INSS. Segundo a
instituição, as vagas ociosas
chegam na casa dos 3 mil.
Como a greve pode afetar as
atividades?
Segundo Fernanda Helene,
coordenadora de carreiras do
AlfaCon Concursos, como não
estão ocorrendo os atendimentos
normalmente, os impactos da greve
vêm como um efeito cascata. “Mais
atrasos, mais filas, benefícios
represados e maior demora para a
concessão deles”, complementa.
O INSS é no Brasil um órgão que
tem o objetivo de fazer valer a
Seguridade Social, isto é, está
atribuído de promover o direito à
previdência, à saúde e à
assistência social, conforme
explica a coordenadora. “A

importância da instituição estar
funcionando corretamente é
constitucional. A desproteção e o
represamento de benefícios causam
um descompasso na sociedade,
afetando diretamente o cumprimento
da ordem e do bem-estar de cada
segurado”.
Haverá concurso para o INSS neste
ano?
Sobre um novo concurso para o
INSS, a especialista afirma que o
órgão reconhece a necessidade de
realização da prova para repor o alto
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quadro de funcionários inativos e que,
inclusive, já fez o requerimento ao
Ministério da Economia.
“Já existia a possibilidade do
concurso do INSS sair ainda esse ano. A
paralisação aumenta essa expectativa
por causa da pressão dos servidores. No
entanto, isso está longe de ser uma
certeza, pois em um ano de tensões
políticas como 2022, tudo pode
acontecer.”
O último concurso do INSS
ocorreu em 2015 com a banca Cebraspe
escolhida como realizadora do certame.
Foram dois editais para os cargos de
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técnico e analista do INSS.
De maneira geral, os
concurseiros devem se
preparar para lidar com
q u e stõ e s e n vo l ve n d o a s
disciplinas de Língua
Portuguesa, Direito
C o n s t i t u c i o n a l e
Administrativo, Raciocínio
Lógico, Informática e matérias
ligadas à Seguridade Social.
Tem como os segurados
diminuírem o impacto da
paralisação?
Apesar de não
substituir alguns processos
previdenciários, é possível,
por meio do Meu INSS (site e
aplicativo), plataforma online
do Governo Federal, acessar
os próprios dados e fazer
requerimentos de alguns
benefícios, como a
aposentadoria, por exemplo.
Para Fernanda, o
aplicativo não é uma solução
eficiente a ponto de mitigar os
impactos da paralisação.
Portanto, é preciso paciência:
a experiência do usuário pelo
app é confusa, uma vez que,
há críticas recorrentes dos
beneficiários sobre a solução
estar fora do ar.

Política
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Ipespe: Em SP, Bolsonaro cresce 4 pontos e encosta em Lula, que
ainda lidera... Leia mais em

O

presidente Jair
Bolsonaro (PL)
cresceu 4 pontos
percentuais e chegou aos
30% das intenções de voto
no estado de São Paulo,
de acordo com pesquisa
Ipespe divulgada nesta
segunda-feira 11.O excapitão, em fevereiro,
marcava 26% contra 34%
do ex-pre... Leia mais em
https://www.cartacapital.c
om.br/politica/ipespe-emsp-bolsonaro-cresce-4-eencosta-em-lula-queainda-lidera/. O conteúdo
de CartaCapital está
protegido pela legislação
brasileira sobre direito
autoral. Essa defesa é
necessária para manter o
jornalismo corajoso e
transparente de
CartaCapital vivo e
acessível a todos
S e g u n d o o
levantamento, na
sequência aparecem Ciro
Gomes (PDT), com 8%,
João Doria (PSDB), com
6%, Simone Tebet (MDB),
com 2%, e André Janones
( Av a n t e ) , L u i z F e l i p e
D’Avila (Novo), Vera Lúcia

brasileira sobre direito autoral.
Essa defesa é necessária para
manter o jornalismo corajoso e
transparente de CartaCapital
vivo e acessível a todos
Em outro cenário,
Bolsonaro e Doria estão
tecnicamente empatados, mas
o atual presidente aparece à
frente com 39% contra 37% do
tucano.... Leia mais em
https://www.cartacapital.com.b
r/politica/ipespe-em-spbolsonaro-cresce-4-e-encostaem-lula-que-ainda-lidera/. O
conteúdo de CartaCapital está
protegido pela legislação
brasileira sobre direito autoral.
Essa defesa é necessária para
manter o jornalismo corajoso e
transparente de CartaCapital
vivo e acessível a todos
(PSTU) e Eymael
(Democracia Cristã) têm
1%.... Leia mais em
https://www.cartacapital.c
om.br/politica/ipespe-emsp-bolsonaro-cresce-4-eencosta-em-lula-queainda-lidera/. O conteúdo
de CartaCapital está
protegido pela legislação
brasileira sobre direito
autoral. Essa defesa é

necessária para manter o
jornalismo corajoso e
transparente de
CartaCapital vivo e
acessível a todos
O
I p e s p e
entrevistou 1.000 eleitores
no estado. A margem de
erro máximo estimada é de
3.2 pontos percentuais
para mais ou para menos,
com um intervalo de

confiança de 95,5%.No
segundo turno, Lula
venceria Bolsonaro por
47% x 36% e Doria por 48%
a 2... Leia mais em
https://www.cartacapital.co
m.br/politica/ipespe-emsp-bolsonaro-cresce-4-eencosta-em-lula-queainda-lidera/. O conteúdo
de CartaCapital está
protegido pela legislação

Moro faz apelo por terceira via e fala em decisões lamentáveis do
STF

O

ex-juiz Sérgio Moro
voltou a defender a
importância de uma
terceira via nas eleições
presidenciais e fez críticas a
decisões do STF (Supremo
Tr i b u n a l F e d e r a l ) e m u m a
sabatina em Boston, nos
Estados Unidos, neste sábado
(9).
"Sobre o Supremo
Tribunal Federal, tenho um
grande respeito pela instituição.
Não vou ficar defendendo
ofender ministros, invadir o
prédio do Supremo, sou uma
pessoa institucional. O Supremo
deu um grande apoio à Operação
Lava Jato e infelizmente, nos
últimos anos, tem proferido
decisões que têm sido
lamentáveis e infelizes", disse o
ex-juiz, durante evento na Brazil
Conference. O encontro é
realizado por estudantes de
Harvard e do MIT.
O ex-juiz voltou a
defender a importância de uma
terceira via nas eleições de 2022.
"Nunca coloquei meu nome
como ambição pessoal. Há uma
necessidade de união do centro.
Meu nome está à disposição.
Quem vai decidir será o partido, e
especialmente o [presidente]
Luciano Bivar", disse.
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significa necessariamente sair às ruas."
No evento, Moro se irritou ao ser
questionado pelo advogado Augusto de
Arruda Botelho sobre o vazamento de
mensagens entre ele e procuradores que
atuavam na Operação Lava Jato.
Botelho pediu que ele comentasse uma
troca de mensagens em que o
procurador Deltan Dallagnol teria
proposto forjar uma denúncia anônima
para forçar uma testemunha a depor.
Moro teria dito apenas "melhor formalizar
isso".
Para Botelho, ao não repreender a
prática, o ex-juiz pode ter colaborado
com o crime de falsidade ideológica.
"É importante que o
candidato do centro seja
competitivo. Meu nome estava
em terceiro lugar nas
pesquisas."
Na semana passada,
Moro deixou o Podemos e
migrou para a União Brasil,
partido formado a partir da fusão
de PSL e DEM. Inicialmente,
disse que desistiria de tentar a
Presidência, mas no dia
seguinte voltou a ventilar a ideia.
Isso irritou parte da União
Brasil, que chegou a propor a
desfiliação do ex-juiz. Por fim, o
comando do partido divulgou
uma nota dizendo que o projeto
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de Moro teria como foco o estado de
São Paulo.
"É importante que a sociedade
civil e o setor privado se posicionem e
digam o que esperam do futuro do
país. Há realmente o desejo de se ter
uma via democrática frente aos dois
extremos? Se há isso, as pessoas
precisam se erguer e se manifestar",
prosseguiu.
Perguntado pela Folha, após o
evento, se pretendia convocar atos
nas ruas, Moro disse que "tudo pode
acontecer no país de 2022". "O que a
gente vê é uma grande insatisfação
com essa polarização. As pessoas
podem se levantar. Não coloquei que
eu organizaria. E 'levantar' não

Moro disse que não houve formalização
de denúncia por parte daquela
testemunha e chamou o caso de
"fantasia". "Ninguém foi incriminado com
base em prova fraudada na Lava Jato.
Nada nas mensagens mostram que um
inocente foi condenado indevidamente.
Não houve conluio ilícito entre juizes,
procuradores e advogados", retrucou
Moro.
Em outros momentos da sabatina,
que durou pouco mais de uma hora, o exjuiz também defendeu a posse de armas
em casa, o fim da reeleição e do foro
privilegiado e a volta da prisão após
condenação em segunda instância.
"Temos que respeitar o desejo das
pessoas de ter armas em casa, com o
cuidado de que elas não caiam nas mãos
do crime organizado."
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Divulgada correção da redação do Enem 2021
Vista pedagógica e espelho da redação estão disponíveis na Página do Participante. Correção permite verificar pontuação em
cada competência avaliada

O

s participantes do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2021 já podem
verificar a correção da sua
redação na Página do
Participante. O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) divulgou a vista
pedagógica neste domingo, 10 de
abril. O espelho da redação
também está disponível para
consulta.
O tema abordado na
aplicação regular do Enem 2021
foi “Invisibilidade e registro civil:
garantia de acesso à cidadania no
Brasil”. Já na reaplicação do
exame, a redação foi sobre
“Reconhecimento da contribuição
das mulheres nas ciências da
saúde no Brasil”. O tema também
fez parte da aplicação do Enem
para Pessoas Privadas de
Liberdade ou sob medida
socioeducativa que inclua
privação de liberdade (PPL) e
para pessoas que se inscreveram
após nova oportunidade,
destinada aos isentos da taxa de

inscrição que faltaram ao Enem 2020.
Por meio da vista pedagógica, o participante pode verificar a
pontuação alcançada em cada uma das competências avaliadas pelos
corretores. O desempenho é avaliado de acordo com os seguintes
critérios: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua
portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; selecionar,
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento
dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da
argumentação; e elaborar proposta de intervenção para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos.
Correção – O processo de correção das redações do Enem é
acompanhado em todas as suas etapas por mais de um profissional e

segue, rigorosamente, os parâmetros
estabelecidos pelo Inep. Os textos podem
passar por até quatro correções para o
cálculo da média final. Os profissionais
selecionados para a correção atendem a
critérios de formação inicial, como
graduação em letras e linguística, e
continuada, com exigência mínima de
mestrado para as funções de supervisores
e subcoordenadores. Além disso, para
esses cargos, é exigida experiência
comprovada em coordenação de correção
de produção textual em avaliação
educacional, exames ou concursos.
Nota – A nota da redação pode
chegar a 1000 pontos. Em 2021, 22
participantes do Enem alcançaram nota
máxima na redação. O exame possui
cinco critérios que zeram a nota: fuga ao
tema, extensão total de até sete linhas,
trecho deliberadamente desconectado do
tema proposto, não obediência à estrutura
dissertativo-argumentativa e desrespeito
à seriedade do exame.
Treineiros – O Inep também
divulgou, neste domingo (10), na Página
do Participante, o resultado dos treineiros
— pessoas que fizeram o Enem 2021 para
fins de autoavaliação do conhecimento.

Mais de 127 mil beneficiários do Fies já acertaram a renegociação
de suas dívidas
Prazo para pedir a renegociação começou no dia 7 de março e vai até 31 de agosto deste ano

a

is de 127 mil beneficiários
c o m c o n t r a t o s
inadimplentes do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies)
já acessaram a renegociação
aberta pelo governo federal no
último dia 7 de março. Com isso,
cerca de R$ 105 milhões em
valores atrasados já foram pagos
aos agentes financeiros do Fies
(Caixa e Banco do Brasil) nos
primeiros dias da renegociação.
Os números referem-se ao dia 30
de março.
“Em pouco mais de 20 dias
de renegociação, cerca de 10%
dos beneficiários inadimplentes
resolveram suas pendências.
Esperamos que, até o fim do prazo
(31 de agosto), milhares de outros
beneficiários possam procurar os
agentes financeiros do Fies e,
assim, retirar seus nomes dos
cadastros restritivos de crédito”,
afirmou o presidente do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), Marcelo Ponte.
A Medida Provisória (MP)
que definiu as regras da
renegociação foi publicada no final
do ano passado. O normativo visa
reduzir a inadimplência da carteira
de crédito do Fies e garantir sua
sustentabilidade, bem como
proteger a renda das famílias mais
carentes, que não têm condições
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de pagar a totalidade dos valores
devidos.
Podem participar da
renegociação beneficiários com
contratos do Fies firmados até o
final de 2017, que estejam na fase
de amortização e que estivessem
com mais de 90 dias de atraso no
pagamento das parcelas na data
da publicação da MP (30/12/2021).
A medida pode beneficiar cerca de
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1,3 milhão de financiados nessas
condições.
Para dívidas com mais de 360
dias de atraso, o desconto no saldo
devedor é de 92% para inscritos no
CadÚnico ou que tenham sido
beneficiários do
A u x í l i o
Emergencial 2021 e de 86,5% para
os demais. Além disso, o saldo
remanescente poderá ser parcelado
em até dez vezes. Para contratos
com atraso no pagamento entre 90 e
360 dias, a MP prevê parcelamento
em até 150 vezes ou desconto de
12% para pagamento à vista, com
isenção de juros e multas.
O processo de renegociação é
realizado de forma digital. Na Caixa,
deve ser feito no site
sifesweb.caixa.gov.br. Já no BB, pelo
aplicativo do banco, clicando em
‘soluções de dívidas’. Após o
pagamento do valor da entrada, os
beneficiários e seus fiadores são
retirados dos cadastros restritivos de
crédito.

o Jornal digital tem o maior alcance
aferido pelo ICP-Brasil.

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento

solicite seu orçamento: (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989 / (81) 99894-9401
(81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com
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SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos psicossociais
nos CAPS de todo o Brasil entre 2019 e 2021
Ministério da Saúde vai capacitar profissionais de saúde da Atenção Primária para facilitar a identificação precoce de
transtornos mentais

O

Sistema Único de Saúde (SUS)
realizou, entre os anos de 2019 e
2021, quase 60 milhões de
atendimentos em saúde mental nos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
de todo o Brasil. E para ampliar o suporte
dado à população, o Ministério da Saúde e
o Hospital Albert Einstein vão capacitar os
profissionais da Atenção Primária, porta de
entrada do cidadão ao SUS.
O treinamento visa à identificação precoce
dos transtornos mentais e sintomas
relacionados, como ansiedade,
depressão, surtos psicóticos, ideação
suicida, crises de agitação e
agressividade.
A capacitação será realizada em
parceria com o Hospital Albert Einstein, por
meio do instrumento chamado “Mental
Health Gap Action Programme (mhGAP)”
criado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). Trata-se de um protocolo que
aborda o manejo integrado de condições
prioritárias e mais comuns em saúde
mental, com protocolos que auxiliam as
equipes de saúde nas decisões clínicas.
Segundo o coordenador-geral de
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do
Ministério da Saúde, Rafael Bernardon, a
capacitação vai ajudar na identificação de
novos casos e no encaminhamento ao
sistema de saúde especializado para que o
paciente inicie o tratamento adequado de
forma mais rápida. Atualmente, o Brasil
conta com 2.795 Centros de Atenção

Psicossocial (Caps) em todos os estados e o Distrito Federal.
“É um protocolo básico para não especialistas, que
utiliza algoritmos de diagnóstico de tratamento na atenção
primária. O treinamento será feito com um manual de
condutas para que o médico e a equipe de saúde apliquem
em pacientes com queixas relacionadas à saúde mental e
sintomas comuns. O Mental Health Gap é um programa de
ação desenvolvido para reduzir as lacunas em saúde mental
na APS. Daí vem o nome do programa. Entendemos ser
fundamental essa capacitação que vai beneficiar diretamente
a população”, contou.
Serviços no SUS
A assistência às pessoas com transtornos mentais é
um direito de todos e é ofertada no SUS de forma integral e
gratuita, em todo o Brasil. A identificação precoce dos
sintomas que necessitam de cuidado é feita por meio da
Atenção Primária à Saúde (APS), que é a porta de entrada do
SUS. A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do SUS é quem
organiza e estabelece os fluxos de atendimento para
pessoas com transtornos mentais, e é composta por
diferentes equipamentos, são eles:

48 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS);
2.795 Centros de Atenção Psicossocial
(Caps);
1.894 Serviços Hospitalares de Referência
(Leitos em Hospitais Gerais);
13.219 Leitos em Hospitais Psiquiátricos;
801 Residências Terapêuticas;
183 Consultórios de Rua;
69 Unidades de Acolhimento (Adulto e
Infanto-juvenil);
128 Equipes multiprofissionais de atenção
especializada em Saúde Mental (AMENT).
Os serviços de urgências e emergências
também atendem às pessoas com
transtornos mentais e com problemas em
decorrência do uso de álcool e outras
drogas. Caso haja necessidade, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a
sala de estabilização, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h) e os prontossocorros estarão prontos para receber os
pacientes que estiverem em crise aguda.
As equipes multiprofissionais de
Atenção Especializada em Saúde Mental
(AMENT), que funcionam como um “serviço
intermediário”, também dão assistência à
pacientes em crises. Nesse caso, o
atendimento é dado a pessoas com
transtornos mentais mais predominantes e
de gravidade moderada, como ansiedade,
depressão e transtorno afetivo bipolar, além
de problemas em decorrência do uso de
drogas.

Ampliado prazo de validade de lotes da vacina Covid-19 da
Fiocruz já distribuídos pelo Ministério da Saúde
Ampliação do prazo valia apenas para lotes de vacinas fabricados após o dia 30 de março

o

tes da vacina Covid-19 produzidos pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e distribuídos pelo Ministério
da Saúde tiveram o prazo de validade ampliado de
seis para nove meses. A autorização foi dada pela Agência
de Vigilância Sanitária (Anvisa) durante reunião da Diretoria
Colegiada nesta segunda-feira (11).
A autorização do novo prazo havia sido dada pela
Anvisa ainda no mês passado e valia apenas para lotes
fabricados após o dia 30 de março. Com a nova decisão, a
validade de nove meses se estende, também, a lotes já
fabricados e distribuídos pelo Governo Federal. A decisão
foi dada por unanimidade. Confira a lista dos lotes!
Os especialistas consideraram pareceres emitidos
pelas áreas de registro e inspeção sanitária da Agência e a
avaliação dos técnicos de que as ações indicadas pelo
fabricante permitem a rastreabilidade e identificação dos
Já os novos lotes, fabricados após 30 de março, devem trazer no rótulo, obrigatoriamente,
lotes já distribuídos.
o
novo
prazo de validade aprovado (9 meses).
Com a autorização excepcional, os lotes constantes
desta lista, embora tragam a validade de seis meses no
rótulo por terem sido fabricados antes da ampliação do
prazo, podem ser utilizados por nove meses.
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Com R$ 20 milhões do governo federal, Rota do Mar é inaugurada
em Maceió (AL)
Conclusão das obras beneficiará cerca de 300 mil moradores de Maceió, além de turistas. Crédito: Roberto Castro/MTur

C

om investimentos de R$
20,8 milhões do governo
federal, foi inaugurada na
última sexta-feira (08.04), em
Maceió (AL), a Ecovia Norte,
também chamada de Rota do
Mar. A rodovia possui 5,9 km de
extensão e liga o Residencial
Freitas Neto, no Benedito Bentes,
até o entroncamento da AL-101
Norte, em Guaxuma. A conclusão
da obra beneficiará cerca de 300
mil maceioenses, além de turistas
e pessoas que poderão se
deslocar de forma mais rápida e
segura para as cidades do litoral
norte. Os recursos foram
viabilizados por meio dos
ministérios do Turismo e do
Desenvolvimento Regional, com
contrapartida também da
prefeitura de Maceió.
A obra contou com
recursos de três contratos de
repasse firmados junto ao
Ministério do Turismo que, juntos,
somaram R$ 16,6 milhões. E
mais R$ 4,1 milhões de recursos
procedentes do Ministério do

Desenvolvimento Regional. A
obra da Rota do Mar, iniciada
em 2009, recebeu intervenções
para implantação de
drenagem, terraplenagem e
pavimentação, e deve facilitar a
mobilidade urbana local e o

fluxo de turistas.
Brito, destacou a importância
da obra para a economia, a
mobilidade urbana e o turismo da
cidade. “Essa é uma obra que vai
mudar a realidade de Maceió, tanto
a dos moradores, que terão mais

a g i l i d a d e e m s e u s
deslocamentos, quanto a dos
turistas que terão acesso
facilitado a um dos litorais mais
belos no Brasil”, disse. “Deixo
registrado meus parabéns ao exministro Gilson Machado Neto, e
ao presidente Jair Bolsonaro que
tanto se empenharam para que
esta entrega hoje fosse possível”,
concluiu.
Desde 2019, o Ministério
do Turismo já liberou R$ 131
milhões para a realização de
obras turísticas em Alagoas. A
relação de projetos inclui a
reforma do Centro Cultural Ruth
Cardoso, em Maceió (R$ 20
milhões), a construção do Centro
de Convenções de Penedo (R$ 5
milhões) e a urbanização do
entorno do Cristo do Goiti, em
Palmeira dos Índios (R$ 1,4
milhão), entre outros.

Turismo e commodities são os destaqu
es do ranking regional do reemprego
Levantamento da CNC aponta os 20 municípios que apresentaram maior taxa de expansão do mercado de trabalho formal nos
últimos 20 meses

C

idades com vocação para
turismo e produção de
commodities estão entre as
que mais empregaram nos últimos
20 meses, de acordo com um
mapeamento da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). O
levantamento, realizado com base
em dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), apurou, dentre 5.570
municípios brasileiros, aqueles cujo
mercado local empregava, em junho
de 2020, pelo menos 10 mil
trabalhadores formais e criou um
ranking com os 20 primeiros, de
acordo com taxa de expansão do
mercado de trabalho formal até
fevereiro de 2022.
Segundo a apuração, Canaã
dos Carajás-PA, que apresenta
elevado potencial na indústria
extrativa mineral, foi o município
com maior variação de ocupações
no mercado de trabalho formal
durante o período, 66% (+7.370
vagas). Já todas as quatro cidades
nas posições seguintes do ranking
são localidades com vocação
turística: Porto Seguro-BA, que
registrou avanço de 52% (10.019);
seguido por Vacaria-RS, com 44%
(7.164); Araruama-RJ, com 39%
(5.019); e Ipojuca-PE, com 37%
(7.452).

O presidente da CNC,
José Roberto Tadros, observa
que, no caso das commodities,
a criação acelerada de postos
de trabalho representa uma
resposta à retomada
econômica em 2021, diante de
um contexto de obstáculos à
manutenção da estrutura
produtiva em nível global
observada antes do início da
pandemia. Já sobre as cidades
turísticas, o presidente lembra
que os reflexos negativos
resultantes da fase da crise
sanitária foram mais
duradouros para o conjunto de
atividades que compõem o
segmento.
Enquanto o saldo total do
Caged acumulou perdas por
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quatro meses, entre março e junho
de 2020, o setor de turismo
registrou resultados negativos por
sete meses, eliminando, em termos
líquidos, 526,5 mil postos entre
março e setembro daquele ano.
"Considerando-se o atual contexto
econômico, decorrente do
arrefecimento da crise sanitária, é
natural, portanto, que as atividades
turísticas apresentem maior
potencial de regeneração que a
maior parte das demais atividades
econômicas", avalia Tadros.
Retomada desequilibrada
Segundo o Caged, no
quadrimestre encerrado em junho
de 2020, a diferença entre
admissões e desligamentos no
mercado formal acumulou um
saldo negativo de 1,73 milhão de

empregos celetistas. Naquela
ocasião, o País vivia a fase mais
aguda dos desdobramentos
econômicos decorrentes da
pandemia, com retrações que
chegaram a 19,6% na produção
industrial. Em momentos
ligeiramente distintos, também
foram registradas quedas dos
volumes de vendas do comércio (19,3%), nas receitas dos serviços (18,5%) e no turismo (-69%).
Já a partir do mês de julho de
2020, iniciou-se um processo
praticamente contínuo de
retomada do nível de ocupação,
cujo acúmulo de vagas geradas
revelou um saldo positivo de 4,44
milhões até fevereiro de 2022 – um
montante equivalente a uma
expansão de 12% em relação ao
estoque formal de trabalhadores
observado em junho de 2020.
O economista da CNC
responsável pela pesquisa, Fabio
Bentes, destaca que, sob diversas
perspectivas, essa recuperação do
emprego formal não ocorreu de
forma homogênea. Entre os
municípios brasileiros, por
exemplo, 59% fecharam 2020 com
mais admissões que
desligamentos de trabalhadores
nos respectivos mercados locais.
Em 2021, esse percentual avançou
para 86,2%.

