
O litoral Norte de Alagoas 
é conhecido Brasil afora por 
seu potencial turístico. Todos 
os dias, a região recebe turistas 
para desfrutar da beleza das 
praias. Ontem, o governador 
Renan Filho assinou a ordem 
de serviço para a reconstrução 
dos 23 quilômetros da rodo-
via AL-460, que liga Porto de 
Pedras a Porto Calvo e anun-
ciou um novo conjunto de obras 
para fortalecimento da região 
Norte de Alagoas.

A VEZ DO NORTE

Governador 
anuncia 
mais obras 
na região

O Ministério da Saúde informou 
que o avião da companhia aérea Azul 
previsto para decolar hoje em direção 
à Índia para buscar 2 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19, só sairá de 
solo brasileiro amanhã à noite. Em nota, 
a pasta disse que o voo foi reprogramado 
em algumas horas devido a questões 
logísticas internacionais. Com a repro-
gramação, a aeronave deve decolar de 
Viracopos em direção a Recife ainda hoje 
à tarde, mas a partida para Mumbai, na 
Índia foi adiada para amanhã, às 23h.
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5ENEM 2020: DOMINGO QUE VEM TEM PROVA; VEJA O QUE PODE E O QUE ESTÁ PROIBIDO NO EXAME NACIONAL

GASPAR ADOTA SATURAÇÃO 
CONTRA A CRIMINALIDADE

RUMO À ÍNDIA

Essa primeira semana da 
nova gestão na Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) tem 
sido de presença da polícia nas 
ruas. Numa operação de satu-
ração, Polícias Civil, Militar e 

Penal fazem grandes opera-
ções todos os dias em Maceió 
e no interior. Os trabalhos são 
comandados pessoalmente 
pelo secretário Alfredo Gaspar 
de Mendonça Neto. Ontem, a 

saturação ocorreu em Palmeira 
dos Índios. Mesmo à noite, até 
o helicóptero da SSP foi utili-
zado. “Fizemos um apanhado 
de várias informações rece-
bidas pelo Disque Denúncia 

sobre ocorrências em Palmeira 
dos Índios, que resultou neste 
trabalho integrado. Patrulha-
mos a  cidade, aprofundamos 
investigações e mostramos à 
população que essa união de 

forças traz resultados”, disse 
Alfredo Gaspar. A saturação 
já havia ocorrido em Penedo 
e União dos Palmares. Esta 
semana, outras cidades serão 
“visitadas” pela SSP.

CÚPULA DA SSP PARTICIPA DE OPERAÇÕES DIÁRIAS EM MACEIÓ E NO INTERIOR PARA ‘SUFOCAR O CRIME’

Com o objetivo de redu-
zir a vulnerabilidade social 
de famílias em situação de 
pobreza e ampliar a segu-
rança alimentar e nutricio-
nal, Emater vai aplicar R$ 
1.449.600 de recursos federais 
– via Ministério da Cidadania 

– do programa de Fomento 
às Atividades Rurais em 
23 cidades de quatro regi-
ões do estado. Seguindo o 
calendário do Bolsa Família, 
o repasse desses recursos 
financeiros não reembolsá-
veis começará a partir de 

segunda-feira, dia 18, e bene-
ficiará projetos agropecuá-
rios das cadeias produtivas 
pecuária (avicultura, bovi-
nocultura, caprinocultura, 
ovinocultura e piscicultura); 
e agrícola (fruticultura, horti-
cultura e raízes e tubérculos).

EMATER

ASSINADA ORDEM DE SERVIÇO

Agricultores familiares 
receberão R$ 1,5 milhão

Ouro Preto ganhará creche

Avião que buscará vacinas 
parte amanhã do Recife

OPINIÃO

Paulo Guedes 
não esconde 
seu desejo de 
destruir o BB
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Denise Assis * Jornalista

Há 50 anos terminava no Brasil 
aquele que entrou para a história 
como o sequestro político mais longo 
realizado pela luta armada, que resis-
tiu à ditadura civil-militar imposta ao 
país, com o golpe de 1964, e que tirou 
do poder o presidente João Goulart. 
Durante 47 dias o embaixador suíço, 
Giovanni Enrico Bucher, foi mantido 
pelos guerrilheiros. Eles buscavam 
trocar a liberdade do embaixador, 
pelo máximo de companheiros que 
conseguissem, pois estavam sendo 
barbaramente torturados nas depen-
dências do Estado.

O ditador de então, Emílio 
Garrastazu Medici, acompanhou de 
perto todo o desenrolar das nego-
ciações e recebeu – praticamente em 
tempo real, medidas as dificuldades 
da época – o embarque dos 70 libertos, 
para o exílio, no Chile. Hoje, repousa 
no acervo que conserva a documen-
tação do general Medici, no Instituto 
Histórico Brasileiro (IHGB), as fotos 
e a descrição dos presos, na hora do 
embarque. Na chegada ao Chile, os 
70 guerrilheiros foram recebidos com 
festa, no aeroporto. Os agentes, infil-
trados entre os parentes e amigos que 
compareceram ao embarque, foto-
grafaram e legendaram os grupos, 
enviando tudo para Medici.

Bucher teve o seu carro intercep-
tado às 8h45, do dia 7 de dezembro, na 
Rua Conde Baependi, em Laranjeiras, 
Zona Sul do Rio, por um comando da 
Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR) chefiado pessoalmente pelo 
capitão Carlos Lamarca. Na ação, foi 
morto um dos três agentes da Polícia 
Federal que faziam a segurança do 
diplomata. Este foi o último da série 
de sequestros e feito por organizações 
de esquerda. A VPR pedia a libertação 
de 70 presos políticos, a divulgação 
de um manifesto, o congelamento de 
preços em todo o país por 90 dias e a 
liberação das catracas nos trens do Rio 
de Janeiro.

O governo levou 48 horas para 
responder e avisou que negocia-
ria apenas a libertação dos presos. 
Lamarca aceitou. O primeiro nome da 
lista era o de Eduardo Leite, o Bacuri, 
comandante do sequestro do embai-
xador da Alemanha, feito em junho. 
Ele havia sido preso no Rio em agosto 
e levado para São Paulo, onde estava 
sob tortura. A inclusão do seu nome 
na lista dos que seriam libertados e 
trocados, no entanto, chegou tarde 
demais. No dia seguinte ao sequestro 
de Bucher, Bacuri foi assassinado pela 

equipe do delegado Sérgio Paranhos 
Fleury. Seu nome teve de ser substitu-
ído na lista.

As negociações foram tensas. 
Dois dias depois do sequestro o 
regime informou que não aceitava 
libertar 13 dos presos políticos lista-
dos – quase todos participantes dos 
sequestros anteriores. Feitas as subs-
tituições, o governo disse que 18 
pessoas se recusavam a deixar o país. 
Enquanto as negociações entre milita-
res e guerrilheiros se desenrolavam, o 
clima no cativeiro era amenizado pela 
personalidade do refém. Aos 57 anos, 
Giovanni Enrico Bucher era brinca-
lhão, e adorava o Brasil, onde atuava 
desde 1965.

Quando tudo parecia emperrado, 
a maioria da direção da VPR decidiu 
executar o embaixador, responsa-
bilizando a ditadura pelo fracasso 
das conversações. Lamarca, porém, 
o comandante da VPR, optou por 
poupar a vida de Bucher e continuou 
negociando. Houve novas recusas 
por parte do governo e novas trocas, 
num processo que durou um mês.

A ação na Conde de Baependi 
levou cerca de três minutos. Assim 
que viu o grupo armado se aproxi-
mando, o agente Hélio Araújo saiu 
do Buick com sua pistola MAB cali-
bre 765 em punho e tentou reagir, 
mas foi atingido com dois tiros à 
queima-roupa (ele morreu no Hospi-
tal Miguel Couto, dias depois). Em 
seguida, as armas foram apontadas 
para o motorista Ercílio Geraldo, 
que se jogou no chão gritando “Não 
me matem, tenho família para criar”. 
Poupado, o chofer correu para dentro 
de uma obra, enquanto o embaixador 
assistia no banco de trás. Eram 8h45 
de 7 de dezembro de 1970 quando os 
guerrilheiros enfiaram Bucher num 
Volks vermelho que saiu gritando 
na direção da Praça José de Alencar, 
deixando pela rua os panfletos com 
um manifesto da VPR, assumindo a 
autoria daquela ação.

Os 70 “trocados” desembarca-
ram em Santiago às 4h42 (horário de 
Brasília) do dia 14 de janeiro de 1970, 
a bordo de um Boeing 707 da Varig. 
Dois dias depois, Bucher foi deixado 
pelos sequestradores, antes do 
amanhecer, na Penha, onde foi resga-
tado pelo motorista da embaixada, no 
mesmo Buick azul que usava quando 
foi raptado. O embaixador foi liber-
tado e recusou-se a identificar seus 
sequestradores quando foi interro-
gado pela Polícia. 

Há 50 anos chegava ao fim o 
sequestro mais longo da ditadura

Natasha de Caiado Castro *CEO da Wish International

Marcelo Firmino * Jornalista

Acontece – só até hoje - a 
CES (Consumer Electronics 
Show), maior feira de tecno-
logia do mundo. O evento 
que anualmente acontece em 
Las Vegas, foi completamente 
remodelado em 2021 para 
o formato digital devido à 
pandemia de Covid-19.

A CES é conhecida por 
apresentar em primeira mão 
lançamentos tecnológicos que 
acompanham as mudanças de 
comportamento da sociedade e 
necessidades da vida moderna. 
Se trata de uma prévia de tudo 
aquilo que em breve a maio-
ria das pessoas vai utilizar em 
seu dia a dia e que, em pouco 
tempo, nos fará perguntar: 
como conseguimos viver sem 
isso antes na vida?

A cada ano, repórteres, 
e x p o s i t o r e s  e  i n ve s t i d o -
res normalmente exploram 
showrooms de Las Vegas cheios 
de TVs gigantes, carros inteli-
gentes e robôs. No entanto, com 
o Covid-19 seguindo seu curso 
de contaminação, o formato 
digital da edição de 2021 (pela 
primeira vez em seus 54 anos 
de história) - mesmo que sem 
a possibilidade de ver de perto, 
tocar e experimentar as novida-
des - cumpre bem seu papel de 
vitrine de novidades.

Embora menor, o número 
de exibidores neste ano (1.800 
expositores, contra os 4.400 
registrados no ano passado) 
contou com empresas de peso 
como Samsung, Panasonic, LG, 
Intel, Dell, Sony, IBM e Micro-
soft. Já Amazon e o Google, 
que sempre tiveram presença 
garantida, foram as baixas mais 
sentidas.

Como era de se esperar, 
devido às circunstâncias nas 
quais o mundo todo precisou 
se adaptar, as inovações desde 
ano foram pautadas por dois 
temas principais: Lar e Saúde. 
Em tempos de pandemia e 
confinamento, nada afinal tem 
sido mais valorizado pelas 
pessoas do que manter-se 
saudáveis e ainda ter a possi-
bilidade de ficar dentro de 
suas casas com o máximo de 

conforto possível.
Samsung e LG estão ressig-

nificando a casa como hub 
da vida. Com os temas “Life 
is On” e “Better Normal for 
All”, respectivamente, criaram 
máscaras inteligentes, purifi-
cadores de ar, aspiradores de 
pó e outros eletrodomésticos 
inteligentes e interligados que 
adicionam conforto, charme e 
praticidade.

U m  d o s  l a n ç a m e n t o s 
mais surpreendentes foi o Bot 
Handy, robô da Samsung que 
é o sonho de qualquer adulto. 
O equipamento utiliza inteli-
gência artificial para se loco-
mover pela casa e, com um 
braço mecânico, sai pegando 
objetos espalhados e os colo-
cando em seus devidos luga-
res. Ele também consegue 
pegar a louça suja da pia e 
colocar dentro da máquina de 
lavar, entre outras tarefas. O 
robô é a visão da empresa para 
“um novo normal melhor”, 
à medida que mais pessoas 
trabalham, cozinham, comem 
e passam a maior parte do seu 
tempo dentro de casa.

Também da Samsung, uma 
geladeira dividida em quatro 
compartimentos isolados pode 
ser personalizada para seu tipo 
de compras de supermercado. 
Duas batidinhas na porta e a luz 
interna acende mostrando seu 
interior e relacionando os itens 
internos ajudando na receita 
que está no celular conectado 
a ela. Já os ingredientes que 
faltam, com apenas um toque 
são comprados pelo aplicativo 
e entregue por drones. Drones 
esses que já estão em fase de 
testes na Flórida, levando 
medicamentos a comunidades 
de terceira idade - consequ-
ência das novas necessidades 
surgidas a partir da pandemia.

O Covid-19 não apenas 
obrigou o CES a ser virtual, 
como também transformou 
o evento em um campo de 
lançamento de tecnologia na 
era da pandemia. O exemplo 
mais chamativo até agora vem 
da LG, que lançou seu último 
refrigerador InstaView. Os 

novos recursos do modelo 
2021 incluem luz ultravioleta 
que elimina “99,9%” das bacté-
rias no dispensador de água 
da geladeira e a capacidade de 
abrir por comando de voz.

A empresa sul-coreana 
também deu destaque à linha 
Puriview de filtros de ar, que 
vão desde grandes modelos 
para escritórios até o Puriview 
Mini, um filtro de ar portátil 
que você pode carregar em 
uma bolsa ou mochila. Há 
também uma máscara facial 
purificadora de ar alimentada 
por bateria.

Bosch e Phillips e algumas 
marcas menores também inves-
tiram em devices para COVID: 
teste e prevenção. Em apenas 
seis semanas foram desenvol-
vidos testes rápidos que dão 
resultado em 30 minutos graças 
à maquina de laboratório da 
Bosch que analisa cinco amos-
tras de material orgânico por 
vez. Outra máquina de monito-
ramento de hemoglobina diag-
nostica anemia em 30 segundos, 
equipamentos antes usados 
somente em hospitais, como os 
de monitoramento de apneia do 
sono, agora já são portáteis para 
que a análise da quantidade de 
paradas respiratórias possa ser 
realizada em casa e envie dados 
diretamente para o aplicativo 
no celular do médico.

Os objetivos da Health 
Tech é “desentupir” as UTIs, 
dando independência para 
que pacientes fiquem interna-
dos em casa, usando as novas 
tecnologias que vão de melho-
ria de qualidade do ar a vallet 
autônomo para carros, facili-
tando a mobilidade.

Como vêm mostrando as 
inovações apresentadas nesta 
edição, a ‘consumerização da 
medicina’ possibilita o maior 
engajamento dos pacientes 
em seus tratamentos, além de 
ajudar na prevenção da saúde 
e na melhora da experiência do 
paciente por completo, tudo 
isso com o auxílio da tecnolo-
gia. É isso o que veremos mais 
e mais a partir de agora.

Vamo que vamo!

A privatização do Banco do 
Brasil e o afastamento imediato 
de cinco mil funcionários virou 
uma verdadeira tara do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Foi 
numa reunião ministerial em abril 
do ano passado, com a presença do 
Presidente Jair Bolonaro, que ele 
vociferou  a plenos pulmôes: –Tem 
que vender logo essa porra!

De lá pra cá, Paulo Guedes 
não pensa em outra coisa. No BB 
e na Caixa Econômica. Nos dois 
casos, as reduções  de agências pelo 

País fazem parte do processo de 
privatização sonhado pelo senhor 
Guedes.

E a razão é única: ele é um 
agente a serviço tão somente do 
mercado financeiro. Trabalha para 
os banqueiros, não para os interes-
ses coletivos da sociedade brasi-
leira.

Quem ganha dinheiro com 
banco é banqueiro e investidores 
do mercado. O resto paga para 
ter cartão de crédito, para reali-
zar depósito, para sacar o salá-

rio, para fazer transferências. As 
taxas nos extratos mostram bem. 
É só conferir.

Enquanto ele segue tarado em 
fechar o Banco do Brasil, a econo-
mia brasileira patina por que ele 
é um embusteiro, perdido na 
complexidade   social do País das 
desigualdades gritantes.

A legião de miseráveis se 
espalha para o País, enquanto 
Guedes quer demitir 5 mil servi-
dores do BB.  Mas o ministro 
segue priorizando os seus cole-

gas do mercado, quando destrói 
as bases de proteção social do 
Estado, fazendo explodir uma 
legião de miseráveis que hoje 
dormem nas calçadas e bancos 
de praça aos olhos de todos.

Essa legião é cada vez mais 
crescente. Aliás, em Maceió, na 
calçada dos fundos do supermer-
cado Unicompra, bem em frente ao 
prédio onde reside o governador 
Renan Filho (MDB), há uma famí-
lia, com duas crianças, entre 6 e 7 
anos, dormindo lá.

Os investidores, como o senhor 
Guedes, não veêm. Querem o 
Estado para si, para o rentismo que 
lhes garantem o bom navegar de 
seus iates, além mar. A função de 
um ministro da Economia é a de 
viabilizar planos de governo capa-
zes de atender ao bem estar social. 
Só que este governo não tem plano 
algum. A não ser alimentar a visão 
ideológica dos fanáticos.

E os fanáticos – os abastados, 
claro – estão de olho no Banco do 
Brasil: Vende logo essa porra!

Maior evento de inovação do mundo 
apresenta soluções tecnológicas

Tara de Paulo Guedes é fechar ‘essa porra’ do Banco do Brasil
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Ouro Preto ganhará creche 
para mais de 200 crianças

PREFEITO JHC autorizou obras HOJE; creche terá capacidade para atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em dois turnos

O c o n j u n t o 
Ouro Preto 
g a n h a r á 

uma creche para atender mais 
de 200 crianças da região. O 
prefeito JHC autorizou, hoje, 
o início das obras do Centro 
Municipal de Educação Infantil 
(Cmei) do conjunto. Quando 
estiver pronta, a creche terá a 
capacidade de atender crian-
ças na faixa etária de 0 a 5 anos 
e 11 meses, seja em dois turnos 
(matutino e vespertino) ou em 
tempo integral.

O prédio segue o padrão 
arquitetônico estabelecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e contará com playground, 
jardins, castelo d’água, área 
de estacionamento, solário, 
fraldário, pátio coberto, admi-
nistração, sala de professores e 
refeitório, tudo com acessibili-
dade.

O prefeito JHC reforçou a 
necessidade cuidar das próxi-
mas gerações e de deixar o 
legado do conhecimento para 
a população. “O que queremos 
é igualdade de oportunidades. 
A primeira infância é a princi-
pal fase do ser humano. Quem 
está construindo a sua arquite-
tura cerebral, com os estímulos 
corretos, vai se tornar um adulto 
com maior capacidade, sendo 
equilibrado emocionalmente, 
podendo conseguir emprego, 
renda e desenvolver suas habi-
lidades cognitivas e motoras”, 
ressaltou.

As obras do Cmei Ouro 

Preto custarão R$ 1.840.032,48, 
recurso proveniente dos preca-
tórios do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), com 
contrapartida da Prefeitura de 
Maceió. A previsão é que seja 
finalizada em novembro de 
2021 e passe a servir a comuni-
dade em 2022.

JHC acrescentou que o 
Cmei do Ouro Preto é só o 
primeiro de um conjunto 
de obras educacionais que 
visam colocar em prática o 

plano de desenvolvimento de 
ensino. “Vamos implemen-
tar, sempre, onde se tem mais 
carência”.

De acordo com o secretário 
municipal de Educação, Elder 
Maia, a assinatura da ordem 
de serviço do equipamento 
educacional só foi possí-
vel porque a nova gestão já 
conseguiu destravar algumas 
pendências burocráticas.  “É 
uma creche/pré-escola que vai 
abrigar as nossas crianças. No 
mapa de demanda da Semed, 
já aprimorado pela equipe, 

identificamos que há uma 
demanda muito grande nesta 
localidade e, por isso, agiliza-
mos o processo para início das 
obras”, explicou.

“Essa é uma obra funda-
mental, ainda mais neste perí-
odo de retomada da economia, 
na pós-pandemia. A gente sabe 
que as famílias precisam muito 
do apoio da Prefeitura para 
deixar suas crianças seguras, 
convivendo com professores 
qualificados, transmitindo 
todo afeto, além do acesso à 
merenda”, completou Maia.

Para Luiz Carlos, líder 
comunitário do Ouro Preto, 
esse é um marco para o 
conjunto. “Esse era um local 
esquecido. Quem trabalha não 
tinha onde deixar os filhos. 
Por isso, estamos tão felizes 
com o início das obras. É isso 
que a gente espera: trabalho. 
Estamos muito animados”, 
comemorou.

Já o secretário de Governo, 
Francisco Sales, destacou que o 
entusiasmo, a força e a determi-
nação do prefeito JHC têm feito 
a equipe a trabalhar com moti-
vação. “São 14 dias de gestão 
e já estamos aqui autorizando 
a primeira ordem de serviço. 
É motivo de orgulho para os 
maceioenses. O prefeito disse 
que temos que agir rápido e 
esta agilidade está chegando ao 
Ouro Preto, mas com um deta-
lhe: vamos fazer bem feito para 
não ter que fazer duas vezes. É o 
lema da nossa gestão, trabalhar 
com transparência, responsabi-
lidade e respeito”.

A solenidade foi acom-
panhada pela presidenta da 
Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC), Mirian 
Monte; pelo secretário de Assis-
tência Social, Carlos Jorge; pelo 
vereador presidente da Comis-
são de Educação da Câmara, 
João Catunda; pelos vereadores 
Cal Moreira, Chico Filho, Fábio 
Costa e Aldo Loureiro; pelo 
deputado estadual Davi Maia 
e por líderes comunitários da 
região.

O prefeito JHC autorizou 
um processo seletivo para a 
contratação de 100 estagiários 
da área de saúde para atuarem 
como fiscais do cumprimento 
dos protocolos de combate à 
covid-19 em Maceió.

A informação foi confir-
mada ontem pelo coordena-
dor do Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19, Claydson 
Moura, após reunião durante 
a manhã para definir deta-
lhes sobre as ações do GGI 
com as secretarias munici-
pais.

Os fiscais irão atuar nos 
bares e restaurantes da Capi-

tal para averiguar o cumpri-
mento das regras do decreto 
que liberou a música ao vivo 
nos estabelecimentos. Na 
orla, feiras e mercados, serão 
cobrados o uso de máscara, 
o distanciamento social e 
medidas de higienização. Os 
fiscais também irão atuar nos 
shoppings e, futuramente, 
em outros setores econômi-
cos que podem ter liberação 
de funcionamento atrelada 
a regras de segurança sani-
tária.

Apesar de o processo 
seletivo ainda não ter sido 
realizado, a expectativa do 
GGI é que os profissionais 

comecem a atuar ainda este 
mês. Os contratos serão 
temporários e vão durar no 

mínimo seis meses.
“ E m  u m  p r i m e i r o 

instante, a ação será educa-

tiva e de orientação. No 
segundo instante, se a pessoa 
ou o estabelecimento insistir 
em disseminar o vírus, em 
não cumprir os protocolos, 
serão punidos. Para os bares 
e restaurantes, pode até 
haver suspensão de alvará. 
Essa tem que ser uma luta de 
todos nós. Ou damos as mãos 
ou viramos estatística”, 
ressaltou o coordenador.

A fiscalização contará 
com ao menos uma equipe 
fixa na orla, além de grupos 
circulando pela cidade em 
vans, e vai atuar todos os 
dias, inclusive nos finais de 
semana.

SAÚDE

Prefeitura vai contratar 100 estagiários 
para fiscalizar protocolos da covid-19

Edvan Ferreira

Prefeito JHC autoriza início de obras do Centro Municipal de Educação Infantil no Ouro Preto; creche será em tempo integral

Edvan Ferreira

Fiscalização vai ocorrer no mercado, feiras, orla e outros pontos da cidade
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Denise Assis * Jornalista

Há 50 anos terminava no Brasil 
aquele que entrou para a história 
como o sequestro político mais longo 
realizado pela luta armada, que resis-
tiu à ditadura civil-militar imposta ao 
país, com o golpe de 1964, e que tirou 
do poder o presidente João Goulart. 
Durante 47 dias o embaixador suíço, 
Giovanni Enrico Bucher, foi mantido 
pelos guerrilheiros. Eles buscavam 
trocar a liberdade do embaixador, 
pelo máximo de companheiros que 
conseguissem, pois estavam sendo 
barbaramente torturados nas depen-
dências do Estado.

O ditador de então, Emílio 
Garrastazu Medici, acompanhou de 
perto todo o desenrolar das nego-
ciações e recebeu – praticamente em 
tempo real, medidas as dificuldades 
da época – o embarque dos 70 libertos, 
para o exílio, no Chile. Hoje, repousa 
no acervo que conserva a documen-
tação do general Medici, no Instituto 
Histórico Brasileiro (IHGB), as fotos 
e a descrição dos presos, na hora do 
embarque. Na chegada ao Chile, os 
70 guerrilheiros foram recebidos com 
festa, no aeroporto. Os agentes, infil-
trados entre os parentes e amigos que 
compareceram ao embarque, foto-
grafaram e legendaram os grupos, 
enviando tudo para Medici.

Bucher teve o seu carro intercep-
tado às 8h45, do dia 7 de dezembro, na 
Rua Conde Baependi, em Laranjeiras, 
Zona Sul do Rio, por um comando da 
Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR) chefiado pessoalmente pelo 
capitão Carlos Lamarca. Na ação, foi 
morto um dos três agentes da Polícia 
Federal que faziam a segurança do 
diplomata. Este foi o último da série 
de sequestros e feito por organizações 
de esquerda. A VPR pedia a libertação 
de 70 presos políticos, a divulgação 
de um manifesto, o congelamento de 
preços em todo o país por 90 dias e a 
liberação das catracas nos trens do Rio 
de Janeiro.

O governo levou 48 horas para 
responder e avisou que negocia-
ria apenas a libertação dos presos. 
Lamarca aceitou. O primeiro nome da 
lista era o de Eduardo Leite, o Bacuri, 
comandante do sequestro do embai-
xador da Alemanha, feito em junho. 
Ele havia sido preso no Rio em agosto 
e levado para São Paulo, onde estava 
sob tortura. A inclusão do seu nome 
na lista dos que seriam libertados e 
trocados, no entanto, chegou tarde 
demais. No dia seguinte ao sequestro 
de Bucher, Bacuri foi assassinado pela 

equipe do delegado Sérgio Paranhos 
Fleury. Seu nome teve de ser substitu-
ído na lista.

As negociações foram tensas. 
Dois dias depois do sequestro o 
regime informou que não aceitava 
libertar 13 dos presos políticos lista-
dos – quase todos participantes dos 
sequestros anteriores. Feitas as subs-
tituições, o governo disse que 18 
pessoas se recusavam a deixar o país. 
Enquanto as negociações entre milita-
res e guerrilheiros se desenrolavam, o 
clima no cativeiro era amenizado pela 
personalidade do refém. Aos 57 anos, 
Giovanni Enrico Bucher era brinca-
lhão, e adorava o Brasil, onde atuava 
desde 1965.

Quando tudo parecia emperrado, 
a maioria da direção da VPR decidiu 
executar o embaixador, responsa-
bilizando a ditadura pelo fracasso 
das conversações. Lamarca, porém, 
o comandante da VPR, optou por 
poupar a vida de Bucher e continuou 
negociando. Houve novas recusas 
por parte do governo e novas trocas, 
num processo que durou um mês.

A ação na Conde de Baependi 
levou cerca de três minutos. Assim 
que viu o grupo armado se aproxi-
mando, o agente Hélio Araújo saiu 
do Buick com sua pistola MAB cali-
bre 765 em punho e tentou reagir, 
mas foi atingido com dois tiros à 
queima-roupa (ele morreu no Hospi-
tal Miguel Couto, dias depois). Em 
seguida, as armas foram apontadas 
para o motorista Ercílio Geraldo, 
que se jogou no chão gritando “Não 
me matem, tenho família para criar”. 
Poupado, o chofer correu para dentro 
de uma obra, enquanto o embaixador 
assistia no banco de trás. Eram 8h45 
de 7 de dezembro de 1970 quando os 
guerrilheiros enfiaram Bucher num 
Volks vermelho que saiu gritando 
na direção da Praça José de Alencar, 
deixando pela rua os panfletos com 
um manifesto da VPR, assumindo a 
autoria daquela ação.

Os 70 “trocados” desembarca-
ram em Santiago às 4h42 (horário de 
Brasília) do dia 14 de janeiro de 1970, 
a bordo de um Boeing 707 da Varig. 
Dois dias depois, Bucher foi deixado 
pelos sequestradores, antes do 
amanhecer, na Penha, onde foi resga-
tado pelo motorista da embaixada, no 
mesmo Buick azul que usava quando 
foi raptado. O embaixador foi liber-
tado e recusou-se a identificar seus 
sequestradores quando foi interro-
gado pela Polícia. 

Há 50 anos chegava ao fim o 
sequestro mais longo da ditadura

Natasha de Caiado Castro *CEO da Wish International

Marcelo Firmino * Jornalista

Acontece – só até hoje - a 
CES (Consumer Electronics 
Show), maior feira de tecno-
logia do mundo. O evento 
que anualmente acontece em 
Las Vegas, foi completamente 
remodelado em 2021 para 
o formato digital devido à 
pandemia de Covid-19.

A CES é conhecida por 
apresentar em primeira mão 
lançamentos tecnológicos que 
acompanham as mudanças de 
comportamento da sociedade e 
necessidades da vida moderna. 
Se trata de uma prévia de tudo 
aquilo que em breve a maio-
ria das pessoas vai utilizar em 
seu dia a dia e que, em pouco 
tempo, nos fará perguntar: 
como conseguimos viver sem 
isso antes na vida?

A cada ano, repórteres, 
e x p o s i t o r e s  e  i n ve s t i d o -
res normalmente exploram 
showrooms de Las Vegas cheios 
de TVs gigantes, carros inteli-
gentes e robôs. No entanto, com 
o Covid-19 seguindo seu curso 
de contaminação, o formato 
digital da edição de 2021 (pela 
primeira vez em seus 54 anos 
de história) - mesmo que sem 
a possibilidade de ver de perto, 
tocar e experimentar as novida-
des - cumpre bem seu papel de 
vitrine de novidades.

Embora menor, o número 
de exibidores neste ano (1.800 
expositores, contra os 4.400 
registrados no ano passado) 
contou com empresas de peso 
como Samsung, Panasonic, LG, 
Intel, Dell, Sony, IBM e Micro-
soft. Já Amazon e o Google, 
que sempre tiveram presença 
garantida, foram as baixas mais 
sentidas.

Como era de se esperar, 
devido às circunstâncias nas 
quais o mundo todo precisou 
se adaptar, as inovações desde 
ano foram pautadas por dois 
temas principais: Lar e Saúde. 
Em tempos de pandemia e 
confinamento, nada afinal tem 
sido mais valorizado pelas 
pessoas do que manter-se 
saudáveis e ainda ter a possi-
bilidade de ficar dentro de 
suas casas com o máximo de 

conforto possível.
Samsung e LG estão ressig-

nificando a casa como hub 
da vida. Com os temas “Life 
is On” e “Better Normal for 
All”, respectivamente, criaram 
máscaras inteligentes, purifi-
cadores de ar, aspiradores de 
pó e outros eletrodomésticos 
inteligentes e interligados que 
adicionam conforto, charme e 
praticidade.

U m  d o s  l a n ç a m e n t o s 
mais surpreendentes foi o Bot 
Handy, robô da Samsung que 
é o sonho de qualquer adulto. 
O equipamento utiliza inteli-
gência artificial para se loco-
mover pela casa e, com um 
braço mecânico, sai pegando 
objetos espalhados e os colo-
cando em seus devidos luga-
res. Ele também consegue 
pegar a louça suja da pia e 
colocar dentro da máquina de 
lavar, entre outras tarefas. O 
robô é a visão da empresa para 
“um novo normal melhor”, 
à medida que mais pessoas 
trabalham, cozinham, comem 
e passam a maior parte do seu 
tempo dentro de casa.

Também da Samsung, uma 
geladeira dividida em quatro 
compartimentos isolados pode 
ser personalizada para seu tipo 
de compras de supermercado. 
Duas batidinhas na porta e a luz 
interna acende mostrando seu 
interior e relacionando os itens 
internos ajudando na receita 
que está no celular conectado 
a ela. Já os ingredientes que 
faltam, com apenas um toque 
são comprados pelo aplicativo 
e entregue por drones. Drones 
esses que já estão em fase de 
testes na Flórida, levando 
medicamentos a comunidades 
de terceira idade - consequ-
ência das novas necessidades 
surgidas a partir da pandemia.

O Covid-19 não apenas 
obrigou o CES a ser virtual, 
como também transformou 
o evento em um campo de 
lançamento de tecnologia na 
era da pandemia. O exemplo 
mais chamativo até agora vem 
da LG, que lançou seu último 
refrigerador InstaView. Os 

novos recursos do modelo 
2021 incluem luz ultravioleta 
que elimina “99,9%” das bacté-
rias no dispensador de água 
da geladeira e a capacidade de 
abrir por comando de voz.

A empresa sul-coreana 
também deu destaque à linha 
Puriview de filtros de ar, que 
vão desde grandes modelos 
para escritórios até o Puriview 
Mini, um filtro de ar portátil 
que você pode carregar em 
uma bolsa ou mochila. Há 
também uma máscara facial 
purificadora de ar alimentada 
por bateria.

Bosch e Phillips e algumas 
marcas menores também inves-
tiram em devices para COVID: 
teste e prevenção. Em apenas 
seis semanas foram desenvol-
vidos testes rápidos que dão 
resultado em 30 minutos graças 
à maquina de laboratório da 
Bosch que analisa cinco amos-
tras de material orgânico por 
vez. Outra máquina de monito-
ramento de hemoglobina diag-
nostica anemia em 30 segundos, 
equipamentos antes usados 
somente em hospitais, como os 
de monitoramento de apneia do 
sono, agora já são portáteis para 
que a análise da quantidade de 
paradas respiratórias possa ser 
realizada em casa e envie dados 
diretamente para o aplicativo 
no celular do médico.

Os objetivos da Health 
Tech é “desentupir” as UTIs, 
dando independência para 
que pacientes fiquem interna-
dos em casa, usando as novas 
tecnologias que vão de melho-
ria de qualidade do ar a vallet 
autônomo para carros, facili-
tando a mobilidade.

Como vêm mostrando as 
inovações apresentadas nesta 
edição, a ‘consumerização da 
medicina’ possibilita o maior 
engajamento dos pacientes 
em seus tratamentos, além de 
ajudar na prevenção da saúde 
e na melhora da experiência do 
paciente por completo, tudo 
isso com o auxílio da tecnolo-
gia. É isso o que veremos mais 
e mais a partir de agora.

Vamo que vamo!

A privatização do Banco do 
Brasil e o afastamento imediato 
de cinco mil funcionários virou 
uma verdadeira tara do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Foi 
numa reunião ministerial em abril 
do ano passado, com a presença do 
Presidente Jair Bolonaro, que ele 
vociferou  a plenos pulmôes: –Tem 
que vender logo essa porra!

De lá pra cá, Paulo Guedes 
não pensa em outra coisa. No BB 
e na Caixa Econômica. Nos dois 
casos, as reduções  de agências pelo 

País fazem parte do processo de 
privatização sonhado pelo senhor 
Guedes.

E a razão é única: ele é um 
agente a serviço tão somente do 
mercado financeiro. Trabalha para 
os banqueiros, não para os interes-
ses coletivos da sociedade brasi-
leira.

Quem ganha dinheiro com 
banco é banqueiro e investidores 
do mercado. O resto paga para 
ter cartão de crédito, para reali-
zar depósito, para sacar o salá-

rio, para fazer transferências. As 
taxas nos extratos mostram bem. 
É só conferir.

Enquanto ele segue tarado em 
fechar o Banco do Brasil, a econo-
mia brasileira patina por que ele 
é um embusteiro, perdido na 
complexidade   social do País das 
desigualdades gritantes.

A legião de miseráveis se 
espalha para o País, enquanto 
Guedes quer demitir 5 mil servi-
dores do BB.  Mas o ministro 
segue priorizando os seus cole-

gas do mercado, quando destrói 
as bases de proteção social do 
Estado, fazendo explodir uma 
legião de miseráveis que hoje 
dormem nas calçadas e bancos 
de praça aos olhos de todos.

Essa legião é cada vez mais 
crescente. Aliás, em Maceió, na 
calçada dos fundos do supermer-
cado Unicompra, bem em frente ao 
prédio onde reside o governador 
Renan Filho (MDB), há uma famí-
lia, com duas crianças, entre 6 e 7 
anos, dormindo lá.

Os investidores, como o senhor 
Guedes, não veêm. Querem o 
Estado para si, para o rentismo que 
lhes garantem o bom navegar de 
seus iates, além mar. A função de 
um ministro da Economia é a de 
viabilizar planos de governo capa-
zes de atender ao bem estar social. 
Só que este governo não tem plano 
algum. A não ser alimentar a visão 
ideológica dos fanáticos.

E os fanáticos – os abastados, 
claro – estão de olho no Banco do 
Brasil: Vende logo essa porra!

Maior evento de inovação do mundo 
apresenta soluções tecnológicas

Tara de Paulo Guedes é fechar ‘essa porra’ do Banco do Brasil
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Manuela Mattos
Repórter

O Litoral Norte 
de Alagoas é 
amplamente 

conhecido Brasil afora por 
seu potencial turístico. Diaria-
mente, a região recebe cente-
nas de turistas para desfrutar 
da beleza das praias e da culi-
nária local. Em continuidade 
aos trabalhos de recuperação 
das rodovias estaduais para o 
fortalecimento das atividades 
econômicas, ontem o gover-
nador Renan Filho assinou a 
ordem de serviço para a recons-
trução dos 23 quilômetros 
da rodovia AL-460, que liga 
Porto de Pedras a Porto Calvo. 
Na solenidade, o governador 
anunciou um novo conjunto 
de obras para fortalecimento da 
região Norte de Alagoas.

“Essa é a última rodovia que 
faltava para que, daqui a alguns 
dias, tenhamos aqui na região 
Norte 100% das rodovias total-
mente recuperadas. Esse vai 
ser um grande marco”, disse, 
mencionando ainda os serviços 
de recuperação já realizados, no 
início do Governo, de Maceió a 
Maragogi e a conclusão, recen-
temente, do último trecho de 
Maragogi a Japaratinga, e de 
Japaratinga a Porto Calvo.

“Estamos reconstruindo de 
Jundiá até Maciape, de Jacuípe a 
Porto Calvo, de Jundiá à BR-101. 
Estamos finalizando a estrada de 
Matriz ao Passo de Camaragibe, 
que é também uma obra muito 
importante. Acabamos de recu-
perar a estrada que liga Flexeiras 
a São Luiz do Quitunde e, agora, 
estamos fazendo essa rodovia 
que liga o município de Porto de 
Pedras até Porto Calvo”, elen-
cou.

O governador anunciou 
novas obras viárias para a 
região Norte, uma delas a 

reconstrução da AL-201, que 
liga Jacuípe a Campestre, uma 
demanda antiga dos moradores 
locais. “Faremos uma estrada 
nova de Jacuípe a Campestre, 
cujo acesso já foi reconstituído. 
Vamos fazer também a estrada 
que vai ligar a Barra de Santo 
Antônio até o Passo de Cama-
ragibe, fazendo uma ligação 
por meio de uma ponte entre 
o Morro de Camaragibe até 
a Barra de Camaragibe, além 
da duplicação da rodovia que 
vai da praia de Marceneiro, 
passando por São Miguel dos 
Milagres, até Porto de Pedras, 
para que essa rota litorânea 
tenha duas alternativas. Já aqui, 
em Porto de Pedras, vamos 
fazer uma via alternativa como 
maneira de evitar o trânsito na 
entrada da balsa”, citou.

Renan Filho também asse-
gurou o início das obras de 
saneamento básico da região 
nos próximos meses, além de 
garantir o abastecimento de 
água para Japaratinga e Mara-
gogi. “Além dessas estradas, 
vamos iniciar, em breve, todo 

o saneamento básico do Norte 
de Alagoas, de Maragogi, Japa-
ratinga, Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres e de Passo 
de Camaragibe, muito impor-
tante para o desenvolvimento 
da região e do estado. Para 
Japaratinga e Maragogi, temos 
duas obras fundamentais que 
são de abastecimento d’água, 
para melhorar a oferta de água 
nessas cidades que têm carên-
cia”, anunciou.

POSSIBILIDADE DE DUPLICAÇÃO
Renan Filho destacou a 

reconstrução da malha viária e 
a possível duplicação de trechos 
de rodovias como essencial 
para o desenvolvimento da 
região Norte, tendo em vista a 
proximidade da implantação 
do Aeroporto de Maragogi.

“Teremos todas as rodovias 
da região Norte 100% recons-
truídas em dois governos. Esse 
é um marco muito importante, 
principalmente porque até o 
final de janeiro iniciaremos a 
construção do aeroporto de 
Maragogi, que vai ser funda-

mental para o desenvolvimento 
da região. A partir daí, teremos 
que pensar na necessidade, 
inclusive, da duplicação de 
alguns trechos de rodovia nessa 
região, que dado o crescimento 
do turismo em várias cidades, 
a gente observa, em determi-
nadas épocas do ano, forte 
congestionamento de veícu-
los”, ressaltou o governador, 
destacando o andamento da 
duplicação da rodovia AL-101 
Norte entre Maceió e Barra de 
Santo Antônio, também essen-
cial para o desenvolvimento do 
Norte do estado.

Ele informou que a licita-
ção do aeroporto de Maragogi 
já foi concluída, o contrato será 
assinado na próxima semana 
e a ordem de serviço acon-
tecerá dentro dos próximos 
dias. “Esse conjunto de obras 
vai fortalecer muito a região 
Norte. E o aeroporto vai divul-
gar essa região, trazer gente 
do Brasil inteiro diretamente 
e, certamente, será um divisor 
de águas que vai impulsionar o 
Norte de Alagoas”, afirmou.

HOSPITAL REGIONAL DO NORTE
Como meio de contenção 

da pandemia da Covid-19 em 
Alagoas, o Hospital Regional 
do Norte teve suas portas aber-
tas parcialmente antes mesmo 
de o Centro de Diagnóstico ser 
concluído. O governador afir-
mou que espera abrir definitiva-
mente o hospital nos próximos 
90 dias, iniciando, inclusive, o 
programa de regionalização de 
cirurgias.

“Estamos prestando um 
grande serviço no atendi-
mento à Covid-19 e eu espero 
que agora, com a conclusão do 
Centro de Diagnóstico, a gente 
abra o hospital decisivamente 
tanto para atender urgência 
e emergência 24 horas, como 
também para iniciarmos o 
programa de regionalização 
de cirurgias em Alagoas, com 
cirurgias de médio e alto porte, 
a exemplo de ortopedia, e a 
abertura do restante dos leitos 
de UTI”, disse.

NOVOS CISPS
Renan Filho anunciou 

a construção de três novos 
Centros Integrados de Segu-
rança Pública (CISPs) na região 
nos próximos meses: em Porto 
Calvo, em Porto de Pedras e 
em Matriz de Camaragibe, 
destacando a diminuição da 
violência no estado por meio da 
política de integração.

“Vou dar início, nos próxi-
mos dias, à construção do 
CISP aqui em Porto de Pedras, 
trazendo um novo batalhão 
de polícia para garantir mais 
segurança para a cidade; outro 
em Porto Calvo e mais um 
em Matriz do Camaragibe. 
Quero começar a construção 
desses Centros Integrados de 
Segurança Pública até o final 
de janeiro, e quero em 90 dias 
entregar a rodovia AL-460 e os 
CISPs”, concluiu.

Governador anuncia conjunto 
de obras para região Norte

SANEAMENTO abastecimento de água, novos CISPs e mais estradas reforçarão desenvolvimento da região

Felipe Brasil

Governador Renan Filho assinou ontem a ordem de serviço para a reconstrução dos 23km da rodovia AL-460
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Entenda o que pode e o que 
está proibido no Enem 2020

SÃO QUASE SEIS MILHÕES de inscritos no Enem 2020; as provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro 

Agência Brasil

O E x a m e 
Nacional do 
Ensino Médio 

(Enem) começa a ser aplicado 
neste domingo e, para dar mais 
tranquilidade e não correr o 
risco de esquecer algo na última 
hora, a Agência Brasil elaborou 
uma lista do que é permitido e 
do que não é permitido nos dias 
de prova para que os candida-
tos, desde já, se organizem para 
o exame. 

Ao todo, cerca de 5,8 
milhões de estudantes estão 
inscritos para fazer as provas. 
O Enem 2020 terá uma versão 
impressa, nos dias 17 e 24 de 
janeiro, e uma digital, reali-
zada de forma piloto para 96 
mil candidatos, nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro. A lista 
do que é ou não permitido no 
exame é semelhante para as 
duas versões. 

Neste ano, além do docu-
mento oficial de identificação 
com foto e da caneta esfero-
gráfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente, 
itens obrigatórios também nos 
exames anteriores, a máscara 
de proteção facial passa a inte-
grar essa lista. Os participantes 
que não estiverem com máscara 
de proteção facial não poderão 
ingressar no local de prova. 

A lista de documentos acei-
tos está disponível na página do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Entre eles estão 
a Carteira de Identidade, a 
CNH, o passaporte e a Carteira 
de Trabalho emitida após 27 de 
janeiro de 1997. 

Embora não seja obriga-
tório, é recomendado que os 
participantes levem também 
pelo menos uma máscara 

extra para trocar durante a 
prova. Haverá nos locais de 
prova álcool em gel para que 
os estudantes higienizam as 
mãos, mas é permitido que 
os participantes levem seu 
próprio produto caso dese-
jem. 

Como se trata de uma prova 
longa, também é recomendado 
que os participantes levem 
lanche e água e/ou outras bebi-
das, com exceção de bebidas 
alcoólicas que não são permiti-
das e podem levar à eliminação 
do candidato. É recomendado 
também que se leve no dia do 
exame o Cartão de Confirma-
ção da Inscrição. Nele está, entre 
outras informações, o local de 
prova. O cartão pode ser aces-
sado na Página do Participante. 

Caso necessitem comprovar 
que participaram do exame, os 
estudantes podem, também na 
Página do Participante, impri-
mir a Declaração de Compare-

cimento para cada dia de prova, 
informando o CPF e a senha. A 
declaração deve ser apresen-
tada ao aplicador na porta da 
sala em cada um dos dias. Ela 
serve, por exemplo, para justifi-
car a falta ao trabalho. 

ITENS PROIBIDOS 
Os candidatos não podem 

portar, durante o exame, 
nenhum dispositivo eletrônico, 
como telefones celulares, smar-
tphones, tablets, wearable tech, 
máquinas calculadoras, agen-
das eletrônicas e/ou similares, 
ipods®, gravadores, pen drive, 
mp3 e/ou similares; alarmes, 
chaves com alarme ou com 
qualquer outro componente 
eletrônico. 

Também não podem ter em 
mãos fones de ouvido e/ou qual-
quer transmissor, gravador e/
ou receptor de dados, imagens, 
vídeos e mensagens. São ainda 
itens proibidos óculos escuros 

e artigos de chapelaria, como 
boné, chapéu, viseira, gorro ou 
similares; caneta de material 
não transparente, lápis, lapi-
seira, borrachas, réguas, correti-
vos, livros, manuais, impressos, 
anotações; protetor auricular, 
relógio de qualquer tipo.

Esses objetos, caso o estu-
dante leve para o exame, devem 
ser colocados dentro do enve-
lope porta-objetos fornecido 
pelo aplicador, ao ingressar na 
sala de provas. A Declaração 
de Comparecimento também 
deve ser colocada dentro do 
envelope. O envelope deve ser 
lacrado e identificado, desde o 
ingresso na sala de provas até 
a saída definitiva do local de 
provas.

ENEM NA PANDEMIA
As medidas de segurança 

adotadas em relação à pande-
mia do novo coronavírus serão 
as mesmas tanto no Enem 

impresso quanto no digital. 
Haverá, por exemplo, um 
número reduzido de estudan-
tes por sala, para garantir o 
distanciamento entre os parti-
cipantes. Durante todo o tempo 
de realização da prova, os 
candidatos estarão obrigados 
a usar máscaras de proteção da 
forma correta, tapando o nariz e 
a boca, sob pena de serem elimi-
nados do exame. Além disso, o 
álcool em gel estará disponível 
em todos os locais de aplicação.

Quem for diagnosticado 
com covid-19, ou apresentar 
sintomas dessa ou de outras 
doenças infectocontagiosas até 
a data do exame, não deverá 
comparecer ao local de prova 
e sim entrar em contato com 
o Inep pela Página do Partici-
pante, ou pelo telefone 0800-
616161, e terá direito a fazer a 
prova na data de reaplicação do 
Enem, nos dias 23 e 24 de feve-
reiro.

Divulgação
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Manuela Mattos
Repórter

O Litoral Norte 
de Alagoas é 
amplamente 

conhecido Brasil afora por 
seu potencial turístico. Diaria-
mente, a região recebe cente-
nas de turistas para desfrutar 
da beleza das praias e da culi-
nária local. Em continuidade 
aos trabalhos de recuperação 
das rodovias estaduais para o 
fortalecimento das atividades 
econômicas, ontem o gover-
nador Renan Filho assinou a 
ordem de serviço para a recons-
trução dos 23 quilômetros 
da rodovia AL-460, que liga 
Porto de Pedras a Porto Calvo. 
Na solenidade, o governador 
anunciou um novo conjunto 
de obras para fortalecimento da 
região Norte de Alagoas.

“Essa é a última rodovia que 
faltava para que, daqui a alguns 
dias, tenhamos aqui na região 
Norte 100% das rodovias total-
mente recuperadas. Esse vai 
ser um grande marco”, disse, 
mencionando ainda os serviços 
de recuperação já realizados, no 
início do Governo, de Maceió a 
Maragogi e a conclusão, recen-
temente, do último trecho de 
Maragogi a Japaratinga, e de 
Japaratinga a Porto Calvo.

“Estamos reconstruindo de 
Jundiá até Maciape, de Jacuípe a 
Porto Calvo, de Jundiá à BR-101. 
Estamos finalizando a estrada de 
Matriz ao Passo de Camaragibe, 
que é também uma obra muito 
importante. Acabamos de recu-
perar a estrada que liga Flexeiras 
a São Luiz do Quitunde e, agora, 
estamos fazendo essa rodovia 
que liga o município de Porto de 
Pedras até Porto Calvo”, elen-
cou.

O governador anunciou 
novas obras viárias para a 
região Norte, uma delas a 

reconstrução da AL-201, que 
liga Jacuípe a Campestre, uma 
demanda antiga dos moradores 
locais. “Faremos uma estrada 
nova de Jacuípe a Campestre, 
cujo acesso já foi reconstituído. 
Vamos fazer também a estrada 
que vai ligar a Barra de Santo 
Antônio até o Passo de Cama-
ragibe, fazendo uma ligação 
por meio de uma ponte entre 
o Morro de Camaragibe até 
a Barra de Camaragibe, além 
da duplicação da rodovia que 
vai da praia de Marceneiro, 
passando por São Miguel dos 
Milagres, até Porto de Pedras, 
para que essa rota litorânea 
tenha duas alternativas. Já aqui, 
em Porto de Pedras, vamos 
fazer uma via alternativa como 
maneira de evitar o trânsito na 
entrada da balsa”, citou.

Renan Filho também asse-
gurou o início das obras de 
saneamento básico da região 
nos próximos meses, além de 
garantir o abastecimento de 
água para Japaratinga e Mara-
gogi. “Além dessas estradas, 
vamos iniciar, em breve, todo 

o saneamento básico do Norte 
de Alagoas, de Maragogi, Japa-
ratinga, Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres e de Passo 
de Camaragibe, muito impor-
tante para o desenvolvimento 
da região e do estado. Para 
Japaratinga e Maragogi, temos 
duas obras fundamentais que 
são de abastecimento d’água, 
para melhorar a oferta de água 
nessas cidades que têm carên-
cia”, anunciou.

POSSIBILIDADE DE DUPLICAÇÃO
Renan Filho destacou a 

reconstrução da malha viária e 
a possível duplicação de trechos 
de rodovias como essencial 
para o desenvolvimento da 
região Norte, tendo em vista a 
proximidade da implantação 
do Aeroporto de Maragogi.

“Teremos todas as rodovias 
da região Norte 100% recons-
truídas em dois governos. Esse 
é um marco muito importante, 
principalmente porque até o 
final de janeiro iniciaremos a 
construção do aeroporto de 
Maragogi, que vai ser funda-

mental para o desenvolvimento 
da região. A partir daí, teremos 
que pensar na necessidade, 
inclusive, da duplicação de 
alguns trechos de rodovia nessa 
região, que dado o crescimento 
do turismo em várias cidades, 
a gente observa, em determi-
nadas épocas do ano, forte 
congestionamento de veícu-
los”, ressaltou o governador, 
destacando o andamento da 
duplicação da rodovia AL-101 
Norte entre Maceió e Barra de 
Santo Antônio, também essen-
cial para o desenvolvimento do 
Norte do estado.

Ele informou que a licita-
ção do aeroporto de Maragogi 
já foi concluída, o contrato será 
assinado na próxima semana 
e a ordem de serviço acon-
tecerá dentro dos próximos 
dias. “Esse conjunto de obras 
vai fortalecer muito a região 
Norte. E o aeroporto vai divul-
gar essa região, trazer gente 
do Brasil inteiro diretamente 
e, certamente, será um divisor 
de águas que vai impulsionar o 
Norte de Alagoas”, afirmou.

HOSPITAL REGIONAL DO NORTE
Como meio de contenção 

da pandemia da Covid-19 em 
Alagoas, o Hospital Regional 
do Norte teve suas portas aber-
tas parcialmente antes mesmo 
de o Centro de Diagnóstico ser 
concluído. O governador afir-
mou que espera abrir definitiva-
mente o hospital nos próximos 
90 dias, iniciando, inclusive, o 
programa de regionalização de 
cirurgias.

“Estamos prestando um 
grande serviço no atendi-
mento à Covid-19 e eu espero 
que agora, com a conclusão do 
Centro de Diagnóstico, a gente 
abra o hospital decisivamente 
tanto para atender urgência 
e emergência 24 horas, como 
também para iniciarmos o 
programa de regionalização 
de cirurgias em Alagoas, com 
cirurgias de médio e alto porte, 
a exemplo de ortopedia, e a 
abertura do restante dos leitos 
de UTI”, disse.

NOVOS CISPS
Renan Filho anunciou 

a construção de três novos 
Centros Integrados de Segu-
rança Pública (CISPs) na região 
nos próximos meses: em Porto 
Calvo, em Porto de Pedras e 
em Matriz de Camaragibe, 
destacando a diminuição da 
violência no estado por meio da 
política de integração.

“Vou dar início, nos próxi-
mos dias, à construção do 
CISP aqui em Porto de Pedras, 
trazendo um novo batalhão 
de polícia para garantir mais 
segurança para a cidade; outro 
em Porto Calvo e mais um 
em Matriz do Camaragibe. 
Quero começar a construção 
desses Centros Integrados de 
Segurança Pública até o final 
de janeiro, e quero em 90 dias 
entregar a rodovia AL-460 e os 
CISPs”, concluiu.

Governador anuncia conjunto 
de obras para região Norte

SANEAMENTO abastecimento de água, novos CISPs e mais estradas reforçarão desenvolvimento da região

Felipe Brasil

Governador Renan Filho assinou ontem a ordem de serviço para a reconstrução dos 23km da rodovia AL-460
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Mo n t a r  o 
p r ó p r i o 
n e g ó c i o . 

Essa é uma ideia que povoa o 
imaginário de muitos alago-
anos. Entretanto, os desafios 
que estão por trás da reali-
zação desse sonho acabam 
desestimulando potenciais 
e m p r e e n d e d o r e s  a n t e s 
mesmo de algo ser colocado 
no papel. Com esse cenário em 
pauta, o Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac Alagoas e a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Alagoas (Fapeal) 
se reuniram na última terça-
-feira, na sede da Fecomércio 
AL, para discutir uma parceria 
entre as instituições voltada 
para o incentivo à geração de 
novas empresas no estado.

A iniciativa tem como base 
o programa Centelha, que tem 
abrangência nacional, e, em 
Alagoas, conta com a execu-
ção da Fapeal. Com edital 
aberto em outubro de 2019, a 
sua primeira edição registrou 

o cadastro de 1.234 ideias no 
estado. Destas, 28 empresas 
foram selecionadas para serem 
acompanhadas com capacita-
ções e consultoria.

Durante a reunião, o 
diretor-presidente interino 
da Fapeal, João Vicente, apre-
sentou o programa Cente-
lha ao Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac Alagoas e desta-
cou o objetivo de expandir o 
seu alcance. A expectativa, 
segundo ele, é alcançar um 
público maior e, se possível, 
descobrir também novas ideias 
para o segmento do turismo. 
“Nós percebemos que há uma 
demanda represada. A gente 
só precisa publicizar”, ressalta.

Para a diretora regional do 
Senac Alagoas, Telma Ribeiro, 
além de ser muito importante 
para o estado, a iniciativa é uma 
grande oportunidade que se 
abre para o público da institui-
ção, que trabalha com a capa-
citação profissional de jovens 
e adultos. “Temos alunos em 

vários segmentos. A gente 
atende um público de dez mil 
pessoas ao ano”, observa.

O presidente do Sistema 
F e c o m é r c i o / S e s c / S e n a c 
Alagoas, Gilton Lima, por sua 
vez, assegurou que sua gestão 
tem entre seus pilares unir 
forças e fazer parcerias. “Esta-
mos de portas abertas para 
fazer essa integração”, destaca.

A reunião, que teve como 
motivação o incentivo ao 

empreendedorismo e à geração 
de empresas com perfil inova-
dor em Alagoas, pauta que a 
Federação vem trabalhando 
desde o ano passado com a 
criação das Câmaras Empre-
sariais, contou ainda com 
as presenças do superinten-
dente, do assessor econômico 
e da assessora parlamentar da 
Fecomércio AL, Allan Souza, 
Victor Hortencio e Cláudia 
Pessôa, respectivamente, 

da diretora em exercício de 
Programas Sociais do Sesc, 
Janaína Valença, do presidente 
do Conselho Fiscal da Federa-
ção, Manoel Baia, e do presi-
dente do Sincofarma Alagoas, 
José Antonio Vieira.

PROGRAMA CENTELHA
A  n í ve l  n a c i o n a l ,  o 

programa Centelha, que busca 
o fortalecimento do ecos-
sistema de inovação, com o 
investimento na geração de 
startups, e tem como público 
alvo pessoas físicas e empresas 
recém-criadas, com até doze 
meses, é uma iniciativa do 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações (MCTI) e 
da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), em parce-
ria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq) e o 
Conselho Nacional das Funda-
ções Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (Confap), operada 
pela Fundação CERTI.

Fecomércio e Fapeal discutem 
parceria para empreendedores

INICIATIVA TEM o objetivo de amplificar alcance de programa voltado para geração de novas empresas em Alagoas

Órgãos discutiram parceria voltada para incentivo à geração de novas empresas

Divulgação
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