
Alagoas vai ganhar mais 
um aeroporto para impulsio-
nar o desenvolvimento econô-
mico do estado. Desta vez, no 
Litoral Norte, em Maragogi, 
casa dos cenários mais belos 
e paradisíacos do Brasil e um 
dos destinos turísticos mais 
procurados no país. Amanhã, 

o governador Renan Filho e 
o secretário de Transporte e 
Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, assinam a 
ordem de serviço para o início 
das obras de construção do 
Aeroporto Costa dos Corais, 
no município. 

O aeroporto contará com 

um terminal de embarque e 
desembarque de passageiros, 
uma pista de pouso e decola-
gem de 2.200 metros, além de 
um pátio para abrigar duas 
aeronaves simultaneamente, 
situados numa área de 340.888 
hectares, segundo estudo 
topográfico. A construção será 

100% financiada com recursos 
do Governo de Alagoas. A obra 
será encabeçada pela Secretaria 
de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano (Setrand), está 
orçada em aproximadamente 
R$ 120 milhões e tem prazo 
para conclusão de dois anos 
após o início dos trabalhos.
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RENAN FILHO ANUNCIA 
HOSPITAL EM PALMEIRA

TURISMO

Governador autoriza início das 
obras do aeroporto de Maragogi

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, cumpriu hoje 
agenda positiva em Palmeira 
dos Índios. Entre as pautas, 
estava a entrega do Cartão 
CRIA para as primeiras 140 
famílias que serão beneficia-
das com o auxílio; a visita às 
obras de pavimentação de 
ruas - onde foram investidos 
R$ 12 milhões do Governo do 
Estado; e o anúncio da cons-
trução do Hospital Regional 
do Médio Sertão, que deve 
gerar cerca de 800 empregos 
diretos. O prefeito de Palmeira 
dos Índios, Júlio Cezar, acom-
panhou a visita.

HOSPITAL REGIONAL DO MÉDIO SERTÃO DEVE GERAR 800 EMPREGOS DIRETOS E BENEFICIARÁ A POPULAÇÃO DA REGIÃO 

Felipe Brasil
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Dermatologista
explica que é 
preciso ficar 
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sintomas da 
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Helena Chagas *Jornalista

O governo do Centrão começou 
com um pronunciamento conjunto 
dos novos presidentes da Câmara, 
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo 
Pacheco, e a assinatura de um docu-
mento em que se comprometem com 
o auxílio emergencial aos mais pobres, 
ainda que respeitando o teto fiscal dos 
gastos. Defenderam ainda a agilidade 
na vacinação contra a Covid-19 e na 
aprovação das reformas tributária e 
administrativa.

Minutos depois – o que denota 
que a a conversa prévia foi curta – 
apareceram no Planalto, com suas 
máscaras, ladeando o presidente Jair 
Bolsonaro. Todos fizeram juras de 
colaboração e harmonia, como se isso 
não fosse óbvio entre recém-eleitos e 
um presidente que jogou toda a força 
da máquina governamental a favor 
deles na disputa. Nessa segunda 
aparição, os dirigentes do Legislativo 
foram um pouco mais comedidos em 
afirmações sobre o auxílio emergen-
cial, por exemplo. De conteúdo, ali, 
houve pouca coisa.

Hoje à tarde, o Congresso reabre 
oficialmente os trabalhos em sessão 
solene que deve ter a presença de 
Bolsonaro e de quase todos os seus 
ministros. Para os mais ingênuos – 
e, por incrível que pareça, pode-se 
incluir o mercado entre eles -, inicia-se 
uma era de colaboração entre Execu-
tivo e Legislativo que pode resultar 
na aprovação de reformas e projetos 
da agenda econômica. Para os conhe-
cedores do poder, porém, não é nada 
disso. O ritual protagonizado por 
Lira e Pacheco nesta quarta não deixa 
margem a dúvidas: ao fazerem antes 
sua própria reunião, com assinatura 
de compromisso e declaração pública 
conjunta, os presidentes da Câmara 
e do Senado quiseram deixar claro 
quem é que manda. Eles, cuja maior 
preocupação neste momento parece 
ser passar a ideia de que, embora 
eleitos com os cargos e verbas do 
Planalto, não são paus-mandados de 
Bolsonaro.

Apenas depois disso eles foram 
ao Planalto para aparecer ao lado de 
Bolsonaro, em postura altiva, sem 
rapapés e com discurso de indepen-
dência. A fisionomia semi-carregada 
de Bolsonaro traía, quem sabe, pensa-
mentos do tipo “será que fiz bem em 
apoiar esses dois?”.

As apostas em Brasília hoje são 
sobre quanto tempo vai durar a 
paz entre o Planalto e o Congresso. 
Alguns poucos meses, se cada uma 
das partes fizer o que prometeu. Do 
lado dos presidentes das duas Casas, 
facilitar a votação do Orçamento e de 
alguns projetos da pauta econômica, 
como a PEC Emergencial. Do lado do 
governo, dar os ministérios prometi-
dos ao Centrão. Depois disso, porém, 
a previsão é de que as agendas vão 
trombar e vai começar o barata-voa.

Lira e Pacheco 
mostram quem 

manda: o Centrão

Isabel Rodrigues *Mestre em comunicação e cultura midiática

Números são frios, mesmo 
se expressivos, não têm alma, 
não contam histórias de vida. 
Talvez por essa razão não 
sensibilizem a todos. Fosse o 
contrário, os mais de 200 mil 
brasileiros mortos e os mais 
de oito milhões de infectados 
pelo coronavírus seriam mais 
do que suficientes para inibir 
as aglomerações de compras 
de Natal e as baladas da virada 
do ano. Centros comerciais 
ficaram lotados e festas para 
lá de animadas foram realiza-
das no campo, litoral e cidade. 
Especialistas dizem que o 
vírus também “comemo-
rou” e que o tamanho da sua 
“alegria” será demonstrado 
nas estatísticas de fechamento 
de infectados e mortos no mês 
de janeiro. Esperam-se núme-
ros assustadores. O quadro 
que se desenha é complexo: 
hospitais de grandes centros 
revelam capacidade esgotada 
em suas UTIs. E os hospitais 
de campanha, vale lembrar, 
foram desmobilizados!

A agitação de final de ano, 

não se pode negar, já era espe-
rada e as suas consequências 
previsíveis. Porém, pouco ou 
nada foi feito para inibi-las. 
Nesse momento, as diferen-
tes ferramentas de comunica-
ção, se utilizadas (e da forma 
correta), com frequência e 
ênfase necessárias, por certo 
ajudariam a mitigar os danos 
que já estamos vendo. Infor-
mação verdadeira e oportuna, 
não é segredo, salva vidas!

Os veículos de comunica-
ção, cada um a seu jeito e de 
acordo com suas preferências 
políticas, têm cumprido, é 
verdade, o seu papel de infor-
mar. Mas será que o formato 
jornalístico alcança e impacta a 
todos como se deve e precisa? 
Será que este formato tem o 
poder de mudar atitudes? Pelo 
que se viu até o momento, não, 
sobretudo no período do final 
de ano.

É fato que o governo fede-
ral não tem grande apreço 
pela comunicação de serviços, 
principalmente se voltada 
para ações relacionadas à 

pandemia. Para ele, a Covid-19 
não passa de uma gripezinha. 
Mas não é, já está mais do que 
provado que se trata de uma 
enfermidade grave e que a 
sua “segunda onda” aparenta 
ser mais agressiva do que a 
primeira. Por essa razão, a 
população precisa ser alertada 
e de forma incisiva, apesar do 
início da vacinação, de que 
ainda não dá para relaxar e 
dispensar o uso dos aparatos 
de proteção (máscara e higie-
nização das mãos) assim como 
do isolamento social (quando 
possível) e do distanciamento 
físico. Aglomerações nem 
pensar!

Discursos políticos e análi-
ses jornalísticas de profundi-
dade não conseguiram tocar 
os corações e mentes dos 
cidadãos. Muitos seguem 
dando de ombros para os 
perigos já comprovados. Já 
passou da hora das autori-
dades, as Estaduais na falta 
da Federal, convocarem o 
talento de profissionais para 
desenvolverem campanhas 

de comunicação, utilizando os 
diferentes meios para sensibi-
lizar a população, sobretudo a 
parcela mais jovem, que ainda 
se imagina imune aos efeitos 
do coronavírus.

Campanhas comunicacio-
nais com o intuito de sensi-
bilizar e alertar a população 
foram realizadas no passado 
e com excelentes resultados: 
de prevenção a AIDS, pelo 
uso do cinto de segurança, de 
economia de água durante 
períodos de seca prolongada, 
dentre outras. É certo que uma 
campanha bem feita e criativa 
produziria o efeito desejado, 
além, é claro, de fortalecer a 
importância da vacinação.

Até que se vacine a maior 
parte da população brasi-
leira, com qualquer uma das 
vacinas disponíveis, a melhor 
forma de combater o corona-
vírus é consumir informações 
de qualidade (verdadeiras!), e 
seguir sem resistência as orien-
tações preventivas oferecidas 
pela ciência. A vida vale este 
esforço!

A comunicação pode ajudar a 
combater o coronavírus e salvar vidas!

Wagner Melo *Jornalista

Há bons juízes, porém, 
há bestas togadas que preci-
sam ser paradas pelo bem 
da sociedade e em nome da 
justiça.

Sérgio Moro foi um que 
parou, no entanto, pela 
própria soberba e arrogân-
cia. Confiou em Bolsonaro, 
abrindo mão da carreira 
de juiz federal pelo cargo 
de ministro da Justiça, 
pensando que assumiria 
uma cadeira no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Hoje, não passa de uma 
figura apática e, sim, menor!

Há outros magistrados 
que atuam com uma cruel-
dade animalesca, sentando 
em cima de processos de 
recuperação judicial, por 
exemplo, numa atitude que 
beneficia maus empresários 
riquíssimos e deixa traba-
lhadores à míngua. Alguns 
se acham deuses intocáveis. 
E são! É preciso uma reforma 
urgente no Judiciário.

Voltando a Moro, a situ-
ação é muito grave. Nesta 
segunda, o ministro Ricardo 
Lewandowski,  do STF, 
retirou o sigilo das conver-
sas entre procuradores 
da Operação Lava Jato e o 
ex-juiz.

O conteúdo, que foi 

incluído na defesa de Lula, 
mostra o ex-ministro da 
Justiça de Bolsonaro orien-
tando os procuradores sobre 
como apresentar a denúncia 
contra o ex-presidente no 
famoso caso do tríplex do 
Guarujá.

Moro foi parcial enquanto 

juiz do processo que resul-
tou na prisão de Lula! Os 
diálogos obtidos pelos advo-
gados do ex-presidente, que 
integram o material apreen-
dido na Operação Spoofing, 
não deixam dúvidas.

A velocidade dos proces-
sos contra o petista, cuja 
sentença saiu a tempo de 
tirá-lo da disputa pela Presi-
dência da República, que 
evitaria esta tragédia que 
está aí, também impressiona.

O time estava afinado, 
porém, o resultado do jogo 
favoreceu a um azarão. 
Agora, todo o esquema está 
vindo à tona, revelando um 
processo viciado e fraudu-
lento.

O Judiciário brasileiro 
tem uma oportunidade 
única de se redimir e mostrar 
que o seu compromisso é 
com a justiça e que eleições, 
numa democracia, se deci-
dem no voto e não nos tribu-
nais de republiquetas.

A casa não está caindo. 
Ela está desMOROnando



3O DIA DIGITAL  l  3 de fevereiro  I  2021

MACEIÓ redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Braskem começa instalação 
de sismógrafos nesta quinta

EQUIPAMENTOS SERÃO instalados para monitorar afundamento do solo nos bairros afetados pela extração de sal gema

Cu m p r i n d o 
com o Termo 
de Coopera-

ção Técnica 2, firmado com 
a Prefeitura de Maceió, a 
Braskem deve realizar, a partir 
de amanhã, a instalação de 
seis novos sismógrafos para 
monitorar o afundamento do 
solo nos bairros do Pinheiro, 
Bebedouro, Mutange, Bom 
Parto e Farol causado pela 
mineração de sal gema nessas 
regiões.

Atualmente, dez equipa-
mentos semelhantes estão 
instalados nos bairros e 
seguem fornecendo dados 
em tempo real para a Defesa 
Civil Municipal. Entretanto, 
esses equipamentos foram 
instalados na superfície; já 
os seis novos precisarão ser 
instalados a 200 metros de 
profundidade, atendendo 
à recomendação técnica do 
órgão municipal.

Após a instalação, esses 
equipamentos serão doados 

à Defesa Civil Municipal de 
Maceió, para que sejam inte-
grados à rede de monitora-
mento permanente, conforme 
previsto no Termo de Coopera-
ção Técnica 2.

O primeiro sismógrafo será 
instalado na região do antigo 
Jardim das Acácias, no Pinheiro, 
e o último, na Avenida Major 

Cícero de Góes Monteiro, no 
bairro do Mutange. A instala-
ção do último equipamento só 
deverá ser concluída em abril.

A instalação dos equipa-
mentos deve ocorrer das 8h às 
18h, com exceção dos equipa-
mentos instalados no Jardim 
das Acácias e na Avenida Major 
Cícero de Góes Monteiro, onde 

não há mais pessoas morando 
na região. A limitação do horá-
rio se dá pela possibilidade da 
emissão de ruídos durante a 
instalação.

A Defesa Civil esclarece 
que a ampliação da malha de 
sismógrafos possui autoriza-
ção dos órgãos ambientais, e 
precisará perfurar o solo para a 

instalação dos equipamentos. O 
alerta é para que os moradores 
das áreas próximas não confun-
dam o trabalho com a extração 
do minério de sal gema, que 
foi encerrada em novembro de 
2019. A ação obedece ao acordo 
do Termo de Cooperação 
Técnica 2, firmado em dezem-
bro de 2019.

O Gabinete de Gestão Inte-
grada para Adoção de Medi-
das de Enfrentamento aos 
Impactos do Afundamento 
dos Bairros (GGI dos Bairros) 
assegurou a uma comissão 
de moradores do bairro de 
Bebedouro, da Associação dos 
Empreendedores dos bairros 
afetados pela movimentação 
do solo, que a gestão está nego-
ciando, de forma avançada, a 
questão referente ao Cemitério 
de Bebedouro e a questão refe-
rente aos animais abandona-
dos na região.

A afirmação foi feita 
durante uma reunião, ocorrida 
na tarde de ontem, na sede da 
Prefeitura de Maceió, no bairro 
de Jaraguá.

De acordo com o coordena-
dor do GGI dos Bairros, Ronnie 
Mota, houve uma reunião 
entre a Superintendência de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) e a Braskem para 
tratar do cemitério do bairro 
de Bebedouro, e que o muni-
cípio aguarda uma solução 
da mineradora. O coordena-
dor disse ainda que oficiou a 

empresa para saber para onde 
os animais abandonados na 
região devem ser levados nos 
casos de resgate.

“Nós temos nos reunido 
com eles para buscar essas 
soluções. Essa questão da cria-
ção de um abrigo de animais 
pela Braskem foi firmada em 
dos acordos homologados pela 
justiça”, esclareceu.

O secretário Municipal 
de Governo, Francisco Sales, 

que também participou da 
reunião, enfatizou a funcio-
nalidade do GGI, criado como 
canal para ouvir os morado-
res diante do maior problema 
identificado pela atual gestão 
municipal, que era a falha na 
comunicação.

“Desde o primeiro dia em 
que assumimos a prefeitura 
estamos pensando em medi-
das de prevenção para todas as 
situações. Vamos gastar nosso 

tempo com atitudes e ações”, 
afirmou o secretário.

A reunião ocorreu com a 
presença de representantes da 
associação SOS Bebedouro e de 
moradores da região do Flexal 
(de Cima e de Baixo), além da 
Associação dos Empreendedo-
res do Pinheiro, que participou 
da reunião acompanhado de 
empresários do bairro que tem 
seus empreendimentos fora do 
mapa da área de risco.

À COMISSÃO DE MORADORES 

GGI dos Bairros assegura avanço
nas negociações com mineradora

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Cemitério de Bebedouro e a questão referente aos animais abandonados na região estão em estágio avançado

Secom Maceió

Confira os pontos de 
instalação dos seis 

sismógrafos

• região do antigo Jardim das 
Acácias (próximo ao Supermer-
cado Pilar)
• terreno ao lado do Hospital Sana-
tório
• estacionamento da Igreja Batista
• estacionamento da Ford Cycosa
• lateral do campo de futebol do 
Cepa
• região da Avenida Major Cícero 
de Góes Monteiro (área da 
Braskem no Mutange)

Uma operação inte-
grada realizada por agen-
tes da Divisão Especial de 
Investigação e Capturas 
(DEIC), Tático Integrado de 
Grupos de Resgates Espe-
ciais (Tigre), da Polícia Civil 
de Alagoas e policiais mili-
tares da Força Tática do 5º 
Batalhão e Força Tarefa da 
Cavalaria, apreenderam 
duas armas de fogo na grota 
Dom Otávio, no Benedito 
Bentes, em Maceió.

Policiais civis e militares 
durante a incursão no local 
conseguiram encontrar 
uma espingarda calibre 12 e 
uma pistola calibre 380, que 
estavam escondidas.

A ç ã o  p o l i c i a l  f o i 
comandada pelo delegado 
Gustavo Xavier, coor-
denador da Gerência de 
Recursos Especiais (GRE) 
e contou com informações 
repassadas pela inteligên-
cia do 5º BPM, comandado 
pelo coronel Wagner Couti-
nho.

NO “BIU”

Operação 
policial 
apreende 
armas

Novos sismógrafos 
serão instalados em 
seis bairros a 200m 
de profundidade
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Severino Carvalho
Repórter

Depois de São 
Miguel dos 
Campos, foi 

a vez de Palmeira dos Índios 
receber, nesta quarta-feira (3), 
a entrega regionalizada do 
Cartão CRIA às primeiras 140 
beneficiárias do Programa 
Criança Alagoana. O gover-
nador Renan Filho e o secre-
tário de Estado da Assistência 
e do Desenvolvimento Social, 
Silvio Bulhões, acompanharam 
os trabalhos no município do 
Agreste alagoano.

“Hoje nós entregamos o 
cartão e o pagamento sai no 
dia 15 de fevereiro. No total, 
cerca de cinco mil famílias de 
Palmeira dos Índios vão rece-
ber um auxílio mensal no valor 
de R$ 100, desde a gestação até 
a criança completar seis anos”, 
informou Renan Filho, ao lado 
do prefeito do município, Júlio 
César.

“Nunca na história de 
Alagoas um governador teve 
a visão social diante desse 
vazio de assistência, porque o 
CadÚnico possui muitas famí-
lias inscritas, mas não rece-
bem nenhum tipo de benefício 

social, apenas aguardam até 
que o governo federal abra 
espaço. Alagoas, então, está 
saindo na frente, criando uma 
espécie de Bolsa Família mais 
estruturado”, avaliou o prefeito 
de Palmeira dos Índios.

L a n ç a d o  n a  ú l t i m a 
segunda-feira (01), o Cartão 
CRIA vai beneficiar, com 
um auxílio financeiro de R$ 
100 mensais, cerca de 180 
mil famílias em Alagoas com 
gestantes, bebês e crianças até 
6 anos de idade, que vivem na 
pobreza ou extrema pobreza. 
Portadoras da síndrome 
congênita por Zika vírus com 
até 7 anos de idade também 
serão assistidas.

“Nem os grandes Estados 
do Brasil têm um programa 
com essa potência. Nós vamos 
investir R$ 18 milhões por mês 
a partir do cadastramento total 
de todas as beneficiárias em 
Alagoas. E, com o cadastra-
mento total, por ano, serão R$ 
216 milhões, algo muito signifi-
cativo”, disse o governador.

Até o dia 15 de fevereiro, as 
primeiras 9 mil famílias cadas-
tradas já recebem a primeira 
parcela do benefício, que deve 
ser destinado à aquisição de 
alimentos para assegurar a 

melhoria da qualidade nutri-
cional do público-alvo.

O secretário Silvio Bulhões 
falou sobre o calendário de 
entrega dos cartões, que vai até 
o dia 12. “A partir do dia 15, as 
famílias passam a receber o 
auxilio nas agências da Caixa 
Econômica Federal e nas lote-
rias”, informou.

O Cartão CRIA ganha ainda 
mais importância diante da 
crise econômica provocada pela 
pandemia do novo coronavírus 
e o fim do Auxílio Emergencial 
pago pelo governo federal.

“O Brasil tem que perce-
ber – e o Auxílio Emergencial 
foi uma grande demonstração 
disso – que apoiar o mais pobre, 

o excluído, o invisível; fazer um 
governo humano, um governo 
generoso, deve ser o foco de 
todos os gestores”, sustentou 
Renan Filho.

Ele acrescentou ainda 
que o CRIA, além de garan-
tir o auxílio financeiro, vai 
adequar as maternidades 
municipais e construir 200 
creches em Alagoas. “O local 
onde nascem as crianças 
aqui, o Hospital Santa Rita de 
Palmeira dos Índios, vai ser 
adequado para fazer partos 
humanizados, à luz do que 
a gente faz em Maceió, no 
Hospital da Mulher. O CRIA 
também vai construir creches 
para que as mães tenham onde 

deixar seus filhos e possam 
trabalhar”, acrescentou.

Nesta quinta-feira (4), 
a entrega regionalizada do 
Cartão CRIA acontece em 
Maragogi, a partir das 9h, na 
sede da Cooperativa dos Peque-
nos Agricultores Organizados 
(Coopeagro). Inicialmente, 124 
famílias serão beneficiadas no 
município do Litoral Norte.

Renan Filho afirmou que 
a participação dos municípios 
é fundamental para garantir 
a capilaridade do Programa 
CRIA em todo o estado.

“Os municípios conhecem 
as gestantes, sabem aonde elas 
moram por meio do Programa 
de Saúde da Família, da Assis-
tência Social, por isso estamos 
trabalhando em parceria com os 
municípios que, após a identifi-
cação das beneficiárias, passam 
o cadastro para o Governo que, 
junto com a Caixa Econômica 
Federal (CEF), emite o cartão e 
as mulheres passam a receber 
essa parcela de R$ 100 por mês”, 
explicou o governador.

A solenidade em Palmeira 
dos Índios reuniu deputados, 
prefeitos, secretários de Estado, 
vereadores, lideranças comuni-
tárias e indígenas, dentre outras 
autoridades.

Cerca de 5 mil beneficiárias do 
Cartão CRIA receberão R$ 100

PRIMEIROS CARTÕES foram entregues hoje em Palmeira dos Índios; programa atenderá cerca de 180 mil famílias em AL

Felipe Brasil

Governador Renan Filho explica funcionamento do benefício à mãe

Guarnições pertencentes 
ao 3º Batalhão de Polícia Mili-
tar (BPM) recuperaram uma 
motocicleta roubada e apre-
enderam uma arma de fogo, 
durante ocorrências distintas, 
na manhã de ontem, no muni-
cípio de Arapiraca. 

A primeira ação foi regis-
trada na Rua Pedro Barbosa 
da Silva, onde os militares da 
RP 01 se depararam com uma 
moto CG 125 Fan, com registro 
de roubo/furto. O veículo foi 
encaminhado para a Central de 
Polícia Civil, no bairro Baixão, 
para que fosse apresentado. 

Já as equipes do Pelotão 
de Operações Especiais (Pelo-
pes) detiveram um homem, 
por estar sob a posse de uma 
pistola calibre 25, contendo 
quatro munições intactas, na 
Rua São João. 

Os policiais chegaram até o 

suspeito, após receberem uma 
denúncia anônima, indicando 
que o mesmo estava apresen-
tando atitude incomum em um 
estabelecimento comercial. O 
acusado foi identificado e abor-
dado, a arma estava no interior 
de seu automóvel. Diante do 
fato, o autor foi conduzido 
para a Central de Polícia Civil, 
onde foi autuado em flagrante 
por Posse Irregular de Arma de 
Fogo.

 
11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
A guarnição Horus, inte-

grante do 11º BPM, apreendeu 
uma arma de fogo, durante a 
manhã de segunda-feira, no 
bairro Santo Antônio, no muni-
cípio de Penedo. 

Os militares receberam 
uma denúncia anônima, 
indicando a presença de três 
indivíduos, que estariam 

comercializando drogas na 
Rua Brasília. Ao abordar os 
suspeitos, a equipe encontrou 
um revólver calibre 38, além de 
10 munições. 

O trio, composto por 
dois adultos e um menor, foi 
conduzido para a Delegacia 
Regional de São Miguel dos 
Campos, onde os maiores de 
idade foram autuados por 
Porte Ilegal de Arma de Fogo e 
Corrupção de Menores.

 
8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
A Força Tática Alpha, 

lotada no 8º BPM, deteve dois 
adolescentes, por estarem sob 
a posse de uma arma de fogo, 
durante a madrugada dessa 
segunda-feira, no município 
de Satuba. 

Os policiais realizavam 
patrulhamento pela região, 
quando se depararam com 

os acusados, demonstrando 
atitude suspeita. Na abor-
dagem, a dupla relatou que 
possuía uma arma em sua 
residência, fato comprovado 
posteriormente, com a apreen-
são de uma garrucha de calibre 
22, além de um simulacro. Os 
autores foram conduzidos 
para a Central de Flagrantes, 
em Maceió, onde foi confec-
cionado um Ato Infracional 
análogo ao crime de Posse 
Ilegal de Arma de Fogo em 
seus desfavores.

 
1ª COMPANHIA DE POLÍCIA 
MILITAR/INDEPENDENTE 
As guarnições Pelopes 01 

e Alfa 02, ambas pertencen-
tes à 1ª CPM/I, prenderam 
dois homens, por suspeita 
de Roubo, durante a noite de 
segunda-feira, no município 
de Campo Alegre. 

Os policiais receberam uma 
denúncia, por meio do Copom, 
informando a presença de dois 
indivíduos que estariam come-
tendo assaltos no Povoado 
Sinimbu. Durante as buscas, as 
guarnições se depararam com 
os dois acusados no Distrito 
de Luziápolis. Com eles, foi 
encontrado uma pistola calibre 
280, contendo um carregador 
com duas munições, além de 
três aparelhos celulares e um 
relógio de pulso. A dupla utili-
zou uma motocicleta Honda 
CG 160 Fan, cor cinza, que na 
oportunidade, também foi 
apreendida. 

Após serem reconhecidos 
pelas vítimas, os acusados 
foram encaminhados para 
a Central de Flagrantes, em 
Maceió, onde foram autua-
dos por Roubo Majorado com 
Emprego de Arma de Fogo.

POLÍCIA MILITAR

Batalhões apreendem quatro armas de 
fogo e recuperam motocicleta roubada



Métropoles

O g o v e r n o 
f e d e r a l 
e n t r e g o u , 

hoje, em agenda com os presi-
dentes da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal no 
Palácio do Planalto, uma lista 
de 35 projetos prioritários 
que estão em tramitação no 
Congresso Nacional.

O Metrópoles teve acesso 
ao documento entregue pela 
equipe do governo federal 
durante encontro do manda-
tário do país com os presi-
dentes eleitos da Câmara e do 
Senado.

Há 36 matérias da pauta 
econômica e nove da agenda 
de costumes. Do total, 19 
tramitam na Câmara, sendo 13 
econômicas e seis de costumes. 
Outras 17 pautas se concen-
tram no Senado: 14 econômi-
cas e três de costumes.

CÂMARA
Entre  os  pro jetos  na 

Câmara, estão a privatização 
da Eletrobras e a mineração 
em terras indígenas. Também 
são apontadas como priori-
tárias a reforma administra-
tiva, proposta pelo governo 
no segundo semestre do 
ano passado, e matérias da 
agenda ambiental – licencia-
mento ambiental, concessões 
florestais e regularização 
fundiária.

A reforma tributária, que 
tramita na forma de duas 
propostas de emenda à Cons-
tituição (PEC 45/2019 na 
Câmara e PEC 110/2019 no 
Senado), também foi apon-
tada como uma prioridade. 
Entretanto, o governo não 
indicou o texto pelo qual tem 
preferência.

A PEC em tramitação 
na Câmara é de autoria do 
adversário de Lira na elei-

ção para a presidência da 
Câmara, Baleia Rossi (MDB-
SP), e relatada por Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), aliado do 
ex-presidente Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).

Também há projetos que 
já foram aprovados pelo 
Senado e estão na Câmara 
para revisão. Entre eles estão 
a nova lei do gás e os depósi-
tos voluntários.

SENADO
No Senado Federal, o 

presidente Jair Bolsonaro 
tem como projetos prioritá-
rios as chamadas pautas de 
retomada de investimentos. 
Para o Executivo, são pautas 
importantes os Projetos de 
Lei: 2178/2019; 232/2016 e 
261/2018.

O primeiro PL prevê alte-
ração na Lei 12.351, de 22 
de dezembro de 2010, que 
regulamenta a exploração e 

a produção de petróleo, de 
gás natural em áreas do pré-
-sal e em áreas estratégicas. O 
objetivo da matéria é permitir 
a licitação com concessão nos 
blocos em que esse regime for 
mais vantajoso para o Brasil.

Na avaliação do autor da 
proposta, senador José Serra 
(PSDB-SP), o objetivo do 
texto é “instituir a disputa 
em igualdade de condições 
nas licitações de partilha da 
produção”.

Se aprovada, a medida 
permitirá a revogação do 
direito preferência para a 
Petrobras nas licitações no 
regime de partilha de produ-
ção e garante ao Conselho 
Nacional de Política Ener-
gética a decisão sobre qual é 
o melhor regime jurídico de 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural a ser 
adotado nos leilões do pré-
-sal.

A PLS 261 de 2018, por 
sua vez, trata da liberação 
de exploração indireta da 
União do transporte ferro-
viário em infraestruturas de 
propriedade privada, além 
de autorizar a autorregulação 
ferroviária e regulamentar o 
trânsito e o transporte ferro-
viário.

O texto está pronto para ser 
pautado desde 18 de novem-
bro. Já o PLS 232, de 2016, 
prevê a modernização do setor 
de eletricidade brasileiro.

PAUTAS FISCAIS
No âmbito das pautas 

fiscais, o Executivo espera 
celeridade do presidente da 
Casa em pautar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 186 de 2019, popu-
larmente conhecida como 
PEC Emergencial. O texto 
altera medidas permanentes 
e emergenciais de controle 

do crescimento de despesas 
obrigatórias e de reequilíbrio 
fiscal no âmbito dos Orça-
mentos Fiscal e da Seguri-
dade Social da União, e dá 
outras providências.

Também é considerada 
como prioritária a análise da 
PEC do Pacto Federativo, com 
objetivo de viabilizar R$ 400 
bilhões para estados e muni-
cípios em 15 anos, e a PEC 
dos Fundos, que propõe utili-
zação de recursos de fundos 
públicos para abatimento de 
dívida pública.

ARMAS E LEI ANTIDROGAS
Bolsonaro quer a aprecia-

ção da PL 3723/19 que altera 
a lei que regulamenta o regis-
tro, a posse e comercialização 
de armas de fogo e munição.

Também é expectativa 
do governo federal  que 
Pacheco priorize a aprecia-
ção da PLS 216, de 2017. A 
matéria propõe a tipificação 
da conduta de corromper 
menores para prática de deli-
tos relacionados ao tráfico de 
drogas.

Segundo o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), as pautas suge-
ridas pelo presidente serão 
analisadas pelos líderes parti-
dários das duas Casas.

“ S u b m e t e r e m o s  a o s 
nossos respectivos colégios 
de líderes, senadores e depu-
tados, para que possamos 
apreciar a viabilidade da 
inclusão em pauta de cada 
um desses projetos. O foco 
principal, que também o é do 
governo federal e do presi-
dente Jair Bolsonaro, segundo 
sua Excelência me externou, é 
o enfrentamento seguro, ágil 
e inteligente da pandemia 
com a disponibilização de 
vacinas, evidentemente, e a 
recuperação econômica do 
Brasil”, disse Pacheco.
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De privatização a armas, veja 
as prioridades de Bolsonaro

GOVERNO FEDERAL entregou uma lista com 35 projetos chamados prioritários que estão em tramitação no Congresso Nacional

Mariana Costa/Metrópoles

Com apoio da Cãmara e Senado, Planalto quer a privatização da Eletrobras e a mineração em terras indígenas
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Severino Carvalho
Repórter

Depois de São 
Miguel dos 
Campos, foi 

a vez de Palmeira dos Índios 
receber, nesta quarta-feira (3), 
a entrega regionalizada do 
Cartão CRIA às primeiras 140 
beneficiárias do Programa 
Criança Alagoana. O gover-
nador Renan Filho e o secre-
tário de Estado da Assistência 
e do Desenvolvimento Social, 
Silvio Bulhões, acompanharam 
os trabalhos no município do 
Agreste alagoano.

“Hoje nós entregamos o 
cartão e o pagamento sai no 
dia 15 de fevereiro. No total, 
cerca de cinco mil famílias de 
Palmeira dos Índios vão rece-
ber um auxílio mensal no valor 
de R$ 100, desde a gestação até 
a criança completar seis anos”, 
informou Renan Filho, ao lado 
do prefeito do município, Júlio 
César.

“Nunca na história de 
Alagoas um governador teve 
a visão social diante desse 
vazio de assistência, porque o 
CadÚnico possui muitas famí-
lias inscritas, mas não rece-
bem nenhum tipo de benefício 

social, apenas aguardam até 
que o governo federal abra 
espaço. Alagoas, então, está 
saindo na frente, criando uma 
espécie de Bolsa Família mais 
estruturado”, avaliou o prefeito 
de Palmeira dos Índios.

L a n ç a d o  n a  ú l t i m a 
segunda-feira (01), o Cartão 
CRIA vai beneficiar, com 
um auxílio financeiro de R$ 
100 mensais, cerca de 180 
mil famílias em Alagoas com 
gestantes, bebês e crianças até 
6 anos de idade, que vivem na 
pobreza ou extrema pobreza. 
Portadoras da síndrome 
congênita por Zika vírus com 
até 7 anos de idade também 
serão assistidas.

“Nem os grandes Estados 
do Brasil têm um programa 
com essa potência. Nós vamos 
investir R$ 18 milhões por mês 
a partir do cadastramento total 
de todas as beneficiárias em 
Alagoas. E, com o cadastra-
mento total, por ano, serão R$ 
216 milhões, algo muito signifi-
cativo”, disse o governador.

Até o dia 15 de fevereiro, as 
primeiras 9 mil famílias cadas-
tradas já recebem a primeira 
parcela do benefício, que deve 
ser destinado à aquisição de 
alimentos para assegurar a 

melhoria da qualidade nutri-
cional do público-alvo.

O secretário Silvio Bulhões 
falou sobre o calendário de 
entrega dos cartões, que vai até 
o dia 12. “A partir do dia 15, as 
famílias passam a receber o 
auxilio nas agências da Caixa 
Econômica Federal e nas lote-
rias”, informou.

O Cartão CRIA ganha ainda 
mais importância diante da 
crise econômica provocada pela 
pandemia do novo coronavírus 
e o fim do Auxílio Emergencial 
pago pelo governo federal.

“O Brasil tem que perce-
ber – e o Auxílio Emergencial 
foi uma grande demonstração 
disso – que apoiar o mais pobre, 

o excluído, o invisível; fazer um 
governo humano, um governo 
generoso, deve ser o foco de 
todos os gestores”, sustentou 
Renan Filho.

Ele acrescentou ainda 
que o CRIA, além de garan-
tir o auxílio financeiro, vai 
adequar as maternidades 
municipais e construir 200 
creches em Alagoas. “O local 
onde nascem as crianças 
aqui, o Hospital Santa Rita de 
Palmeira dos Índios, vai ser 
adequado para fazer partos 
humanizados, à luz do que 
a gente faz em Maceió, no 
Hospital da Mulher. O CRIA 
também vai construir creches 
para que as mães tenham onde 

deixar seus filhos e possam 
trabalhar”, acrescentou.

Nesta quinta-feira (4), 
a entrega regionalizada do 
Cartão CRIA acontece em 
Maragogi, a partir das 9h, na 
sede da Cooperativa dos Peque-
nos Agricultores Organizados 
(Coopeagro). Inicialmente, 124 
famílias serão beneficiadas no 
município do Litoral Norte.

Renan Filho afirmou que 
a participação dos municípios 
é fundamental para garantir 
a capilaridade do Programa 
CRIA em todo o estado.

“Os municípios conhecem 
as gestantes, sabem aonde elas 
moram por meio do Programa 
de Saúde da Família, da Assis-
tência Social, por isso estamos 
trabalhando em parceria com os 
municípios que, após a identifi-
cação das beneficiárias, passam 
o cadastro para o Governo que, 
junto com a Caixa Econômica 
Federal (CEF), emite o cartão e 
as mulheres passam a receber 
essa parcela de R$ 100 por mês”, 
explicou o governador.

A solenidade em Palmeira 
dos Índios reuniu deputados, 
prefeitos, secretários de Estado, 
vereadores, lideranças comuni-
tárias e indígenas, dentre outras 
autoridades.

Cerca de 5 mil beneficiárias do 
Cartão CRIA receberão R$ 100

PRIMEIROS CARTÕES foram entregues hoje em Palmeira dos Índios; programa atenderá cerca de 180 mil famílias em AL

Felipe Brasil

Governador Renan Filho explica funcionamento do benefício à mãe

Guarnições pertencentes 
ao 3º Batalhão de Polícia Mili-
tar (BPM) recuperaram uma 
motocicleta roubada e apre-
enderam uma arma de fogo, 
durante ocorrências distintas, 
na manhã de ontem, no muni-
cípio de Arapiraca. 

A primeira ação foi regis-
trada na Rua Pedro Barbosa 
da Silva, onde os militares da 
RP 01 se depararam com uma 
moto CG 125 Fan, com registro 
de roubo/furto. O veículo foi 
encaminhado para a Central de 
Polícia Civil, no bairro Baixão, 
para que fosse apresentado. 

Já as equipes do Pelotão 
de Operações Especiais (Pelo-
pes) detiveram um homem, 
por estar sob a posse de uma 
pistola calibre 25, contendo 
quatro munições intactas, na 
Rua São João. 

Os policiais chegaram até o 

suspeito, após receberem uma 
denúncia anônima, indicando 
que o mesmo estava apresen-
tando atitude incomum em um 
estabelecimento comercial. O 
acusado foi identificado e abor-
dado, a arma estava no interior 
de seu automóvel. Diante do 
fato, o autor foi conduzido 
para a Central de Polícia Civil, 
onde foi autuado em flagrante 
por Posse Irregular de Arma de 
Fogo.

 
11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
A guarnição Horus, inte-

grante do 11º BPM, apreendeu 
uma arma de fogo, durante a 
manhã de segunda-feira, no 
bairro Santo Antônio, no muni-
cípio de Penedo. 

Os militares receberam 
uma denúncia anônima, 
indicando a presença de três 
indivíduos, que estariam 

comercializando drogas na 
Rua Brasília. Ao abordar os 
suspeitos, a equipe encontrou 
um revólver calibre 38, além de 
10 munições. 

O trio, composto por 
dois adultos e um menor, foi 
conduzido para a Delegacia 
Regional de São Miguel dos 
Campos, onde os maiores de 
idade foram autuados por 
Porte Ilegal de Arma de Fogo e 
Corrupção de Menores.

 
8º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
A Força Tática Alpha, 

lotada no 8º BPM, deteve dois 
adolescentes, por estarem sob 
a posse de uma arma de fogo, 
durante a madrugada dessa 
segunda-feira, no município 
de Satuba. 

Os policiais realizavam 
patrulhamento pela região, 
quando se depararam com 

os acusados, demonstrando 
atitude suspeita. Na abor-
dagem, a dupla relatou que 
possuía uma arma em sua 
residência, fato comprovado 
posteriormente, com a apreen-
são de uma garrucha de calibre 
22, além de um simulacro. Os 
autores foram conduzidos 
para a Central de Flagrantes, 
em Maceió, onde foi confec-
cionado um Ato Infracional 
análogo ao crime de Posse 
Ilegal de Arma de Fogo em 
seus desfavores.

 
1ª COMPANHIA DE POLÍCIA 
MILITAR/INDEPENDENTE 
As guarnições Pelopes 01 

e Alfa 02, ambas pertencen-
tes à 1ª CPM/I, prenderam 
dois homens, por suspeita 
de Roubo, durante a noite de 
segunda-feira, no município 
de Campo Alegre. 

Os policiais receberam uma 
denúncia, por meio do Copom, 
informando a presença de dois 
indivíduos que estariam come-
tendo assaltos no Povoado 
Sinimbu. Durante as buscas, as 
guarnições se depararam com 
os dois acusados no Distrito 
de Luziápolis. Com eles, foi 
encontrado uma pistola calibre 
280, contendo um carregador 
com duas munições, além de 
três aparelhos celulares e um 
relógio de pulso. A dupla utili-
zou uma motocicleta Honda 
CG 160 Fan, cor cinza, que na 
oportunidade, também foi 
apreendida. 

Após serem reconhecidos 
pelas vítimas, os acusados 
foram encaminhados para 
a Central de Flagrantes, em 
Maceió, onde foram autua-
dos por Roubo Majorado com 
Emprego de Arma de Fogo.

POLÍCIA MILITAR

Batalhões apreendem quatro armas de 
fogo e recuperam motocicleta roubada
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Um por todos, 
t o d o s  p o r 
um! A frase é 

do romance “Os três mosque-
teiros”, lançado em 1844, 
pelo escritor francês Alexan-
dre Dumas, mas, guarda-
das as devidas proporções, 
se encaixa adequadamente 
como referência ao clima de 
solidariedade vivenciado no 
Brasil no enfrentamento do 
avanço dos casos de Covid-
19 no Amazonas. Ciente da 
gravidade da situação, o 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas fortalece a 
corrente do bem e doa 14 mil 
pares de luvas para somar 
aos esforços e iniciativas no 
combate ao vírus.

“A Fecomércio Alagoas 
se solidariza, fazendo essa 
doação em prol dos pacien-
tes do estado do Amazo-
nas”, destaca o presidente 
do Sistema, Gilton Lima. 
Sensibilizado com o impacto 

causado na saúde pública 
amazonense pelo aumento de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus, Lima ressalta 

que todos os estados do Brasil 
estão se mobilizando em 
solidariedade à população 
amazonense e Alagoas não 

poderia ficar de fora.
“Assim como o governo 

do Estado, que abriu as portas 
para receber pacientes do 

Amazonas, oferecendo trata-
mento em hospitais de refe-
rência, a Fecomércio também 
está contribuindo”, pontuou, 
fazendo referência à chegada 
de 14 pacientes, no dia 21 de 
janeiro, e outros 16, no dia 26, 
para tratamento no Hospi-
tal da Mulher, no Hospital 
Metropolitano e no Hospital 
Universitário.

A doação do Sistema Feco-
mércio/Sesc/Senac Alagoas, 
que também enviou ofício ao 
governo de Alagoas dispo-
nibilizando suas instalações 
para aplicação da vacina, em 
caso de necessidade, é uma 
das iniciativas do Movimento 
SOS Manaus, coordenado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), que, 
além de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
também disponibi l izou 
oxímetros e 100 cilindros de 
oxigênio.

Fecomércio fortalece ‘corrente do 
bem’ com doação para Manaus

EM AÇÃO CONJUNTA COM SESC E SENAC, Federação envia 14 mil pares de luvas para reforço contra a Covid-19 no Amazonas

Divulgação

A Fecomércio Alagoas também disponibilizou suas instalações para aplicação de vacina, em caso de necessidade
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Co n h e ç a . 
P r e v i n a . 
Identifique. 

Trate. Esse é um dos lemas 
do Dia Mundial da Hansení-
ase, comemorado no último 
domingo. A data chama aten-
ção para a importância do 
diagnóstico precoce de uma 
das doenças de pele que mais 
acometem os brasileiros. 

Dados da Organização 
Mundial da Saúde revelam 
que, a cada ano, cerca de 210 
mil pessoas são detectadas 
com hanseníase. O Brasil 
ocupa o segundo lugar no 
ranking mundial de casos, 
perdendo apenas para a 
Índia. 

Na última década, foram 
registrados cerca de 30 mil 
novos casos por ano no país, 
com maior concentração nas 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

DOENÇA É  ENDÊMICA
A dermatologista  do 

Sistema Hapvida em Maceió, 
Rita Concília, explica que 
a hanseníase é uma doença 
endêmica e infectoconta-
giosa transmitida através de 
gotículas provenientes do 
nariz ou saliva do paciente 
contaminado pela bactéria 
Mycobacterium leprae, ou 
bacilo de Hansen.

“Os principais sintomas 
da hanseníase são o apare-
cimento de lesões na pele, 

geralmente em forma de 
manchas brancas ou verme-
lhas, dormência e alteração 
de sensibilidade da face, 
mãos e pés”, explica a espe-
cialista. Além da pele, se 
não tratada, a enfermidade 
também pode afetar olhos, 
nervos periféricos e, eventu-
almente, outros órgãos. 

A Dra. Rita afirma que 
a hanseníase é uma doença 
democrática e pode acometer 
qualquer pessoa, indepen-
dente do sexo ou faixa etária. 
“O diagnóstico precoce é 
crucial para o controle da 
patologia, e, para isso, é 
essencial a avaliação de um 
médico dermatologista”, 
complementa a médica do 
Hapvida. 

TRATAMENTO COM ANTIBIÓTICOS 
A boa  not í c ia  é  que 

a  hanseníase  tem cura . 
Segundo a especialista, o 
tratamento envolve a admi-
nistração de antibióticos que 
devem ser usados de forma 
padronizada. “O paciente 
deve tomar a primeira dose 
mensal supervisionada pelo 
profissional de saúde, sendo 
as demais auto administra-
das”, orienta  a médica. 

“O caminho para a cura é 
a informação. Quanto mais 
cedo o paciente diagnosticar 
e se tratar, maior a chance de 
evitar sequelas”, finaliza a 
dermatologista.

Hanseníase: Brasil é o 2o no 
mundo em número de casos

DERMATOLOGISTA EXPLICA que é preciso ficar atento aos sintomas para que ela seja diagnosticada precocemente

A dermatologista Rita Concília explica que a hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por bactéria

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), por meio 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), com apoio técnico 
do Conselho Municipal 
de Secretarias de Saúde de 
Alagoas (Cosems/AL),  atua-
lizou ontem o boletim de 
vacinados contra a Covid-19. 
A Ascom Sesau Atualização 
mostra que 53.136 alagoanos 
já receberam a primeira dose 
da vacina. Em relação a atua-
lização das doses aplicadas, 
100 dos 102 municípios alago-
anos prestaram informações 
sobre a Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19.

IMUNIZAÇÃO EM ALAGOAS

Mais de 53 mil alagoanos já foram 
vacinados contra o novo coronavírus

Felipe Brasil 

Divulgação
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Um por todos, 
t o d o s  p o r 
um! A frase é 

do romance “Os três mosque-
teiros”, lançado em 1844, 
pelo escritor francês Alexan-
dre Dumas, mas, guarda-
das as devidas proporções, 
se encaixa adequadamente 
como referência ao clima de 
solidariedade vivenciado no 
Brasil no enfrentamento do 
avanço dos casos de Covid-
19 no Amazonas. Ciente da 
gravidade da situação, o 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas fortalece a 
corrente do bem e doa 14 mil 
pares de luvas para somar 
aos esforços e iniciativas no 
combate ao vírus.

“A Fecomércio Alagoas 
se solidariza, fazendo essa 
doação em prol dos pacien-
tes do estado do Amazo-
nas”, destaca o presidente 
do Sistema, Gilton Lima. 
Sensibilizado com o impacto 

causado na saúde pública 
amazonense pelo aumento de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus, Lima ressalta 

que todos os estados do Brasil 
estão se mobilizando em 
solidariedade à população 
amazonense e Alagoas não 

poderia ficar de fora.
“Assim como o governo 

do Estado, que abriu as portas 
para receber pacientes do 

Amazonas, oferecendo trata-
mento em hospitais de refe-
rência, a Fecomércio também 
está contribuindo”, pontuou, 
fazendo referência à chegada 
de 14 pacientes, no dia 21 de 
janeiro, e outros 16, no dia 26, 
para tratamento no Hospi-
tal da Mulher, no Hospital 
Metropolitano e no Hospital 
Universitário.

A doação do Sistema Feco-
mércio/Sesc/Senac Alagoas, 
que também enviou ofício ao 
governo de Alagoas dispo-
nibilizando suas instalações 
para aplicação da vacina, em 
caso de necessidade, é uma 
das iniciativas do Movimento 
SOS Manaus, coordenado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), que, 
além de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
também disponibi l izou 
oxímetros e 100 cilindros de 
oxigênio.

Fecomércio fortalece ‘corrente do 
bem’ com doação para Manaus

EM AÇÃO CONJUNTA COM SESC E SENAC, Federação envia 14 mil pares de luvas para reforço contra a Covid-19 no Amazonas
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A Fecomércio Alagoas também disponibilizou suas instalações para aplicação de vacina, em caso de necessidade
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