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3SMTT FAZ MUDANÇAS NO TRÂNSITO DA AVENIDA GUSTAVO PAIVA, EM CRUZ DAS ALMAS, PARA TESTAR FLUIDEZ
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ESPECIALISTA

Medicamentos  
fora do prazo  

de validade  
acarretam  
em riscos  

para a saúde

MAIS EMPRESAS... 
...MAIS EMPREGOS

INCENTIVOS FISCAIS E LOCAIS PARA CINCO EMPREENDIMENTOS VÃO GERAR CENTENAS DE POSTOS DE TRABALHO

Em sua 1ª reunião ordi-
nária, o Conselho de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Conedes) aprovou 
hoje, a concessão de incen-
tivos fiscais e locais para 

cinco empreendimentos, 
que devem injetar juntos 
mais de R$ 186,7 milhões na 
economia estadual e garan-
tem a contrapartida de gera-
ção de aproximadamente 

500 empregos diretos. Com 
uma unidade já implan-
tada no Polo Aprígio Vilela, 
em Marechal Deodoro, e 
já favorecida com incenti-
vos fiscais do Governo de 

Alagoas, a gigante ZTT foi 
agora contemplada com 
a aprovação de benefícios 
locacionais para a instala-
ção de uma nova indústria 
no estado. Uma das líderes 

globais em tecnologia de 
fibra ótica, a empresa inves-
tirá R$ 130 milhões adicio-
nais, além de criação de 180 
postos de trabalho direto e 
540 indiretos.

AUTO RODAS

Toyota lança 
o Corolla
modelo 2022  
no Brasil

RECUPERAÇÃO

Empregados 
querem que 
os credores 
se reúnam
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Pálio estava com tabletes de cocaína

EM JACARECICA

Um veículo Pálio, de cor 
branca, abandonado há quase 30 
dias num condomínio em Jaca-
recica escondia muita droga. Os 
vizinhos denunciaram o caso à 
Polícia Civil que esteve no local 
e levou o veículo para o pátio 
da Delegacia de Narcotráfico, 
em Bebedouro. Na revista, os 
policiais encontraram mais de 
10kg de cocaína, embalados em 
tabletes. Levantamento recente 
revela que o veículo havia sido 
abordado pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), na BR-101, 
em São Sebastião. O relato da 
PRF dava conta de uma avaria 
suspeita no painel. Não há regis-
tro de apreensão do carro. A 
Polícia Civil tenta identificar o 
dono do veículo.

Carro é 
abandonado  
com 10kg 
de cocaína
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ARAPIRACA

Luciano e Renan Filho 
cumprem pauta positiva

D e z e n a s  d e  m ã e s 
arapiraquenses  foram 
contempladas, ontem, no 
auditório do Planetário 
Municipal e Casa da Ciên-
cia, com o lançamento do 
Cartão CRIA, um programa 
de distribuição de renda 

para mulheres gestantes e 
mãe de crianças com idade 
até seis anos de vida. O 
prefeito Luciano Barbosa 
acompanhou a entrega dos 
cartões, ao lado do gover-
nador Renan Filho, do 
senador Renan Calheiros, 

do secretário estadual do 
Desenvolvimento Social, 
Sílvio Bulhões, e da secre-
tária municipal de Desen-
volvimento Social, Fabrícia 
Galindo. Também houve a 
assinatura para construção 
da UPA de Arapiraca.

Prefeito e governador entregam, em Arapiraca, primeiro Cartão CRIA; benefício ajudará milhares de famílias
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Thiago SampaioAscom/PC
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Na mais recente leva de 
mensagens da Lava Jato, pericia-
das e informadas pela defesa de 
Lula ao STF, Sergio Moro aparece 
com uma orientação aos procu-
radores da república para que 
processem um empresário norte-
-americano citado na investiga-
ção sobre a compra da refinaria 
de Pasadena.

O recado foi repassado por 
Carlos Fernando dos Santos Lima, 
procurador da república que traba-
lhava em casos sob a jurisdição de 
Moro desde o Banestado.

Era 10 de agosto de 2018, às 
10h47, quando Carlos Fernando 
avisa que tem uma mensagem do 
então juiz, que os procuradores da 
Lava Jato chamam de “Russo”:

“Mensagem do Russo”, diz, 
para em seguida copiar a postagem 
de Moro, enviada na véspera, já no 
final da noite (22h10):

“Esqueci de uma coisa. Na 
ação penal de Pasadena, um dos 
acusados é o representante da 
Astra Oil que teria pago propina, 
o Alberto Feilhaber, norte-ameri-
cano e residente no US. Chega-
ram a avaliar a possibilidade de 
transferência de informação ou 
processo nos US?”

A mensagem, por si só, revela 
que a Lava Jato tinha seus próprios 
caminhos (ilegais) para colaborar 
com autoridades estrangeiras, sem 
respeitar os tratados que obrigam o 
uso de canais oficiais — no caso, o 
Ministério da Justiça.

Os advogados de Lula manifes-
tam estranheza quanto à conduta 
de Moro, típica de acusador, não 
de magistrado.  

“Era o então juiz SERGIO 
MORO — ou “Russo”, segundo 
codinome adotado nas conversas 
clandestinas — quem sugeria a 

prática de atos de persecução no 
Brasil ou exclusivamente no exte-
rior, com foco nos EUA”, dizem.

Por quê?
O relatório da defesa de Lula 

não tem propósito de revelar a 
motivação de Moro, mas, com base 
neste e em outros casos parecidos 
e, principalmente, de seus desdo-
bramentos, é possível ver na atua-
ção do então juiz a ação dele para 
criar dificuldades para que grandes 
bancas de advogados se apresen-
tem para vender facilidades.

Advogados que formavam um 
grupo a que Rodrigo Tacla Durán 
deu o nome de “Panela de Curi-
tiba”, quando recebeu recado de 
que deveria contratar profissional 
próximo de Moro, Deltan Dallag-
nol, Januário Paludo e Carlos 
Fernando dos Santos Lima, entre 
outros, para se defender na Lava 
Jato.

Pouco depois, trocou mensa-
gens com Carlos Zucolotto 
Júnior, ex-sócio de Rosângela 
Moro, em que recebeu a proposta 
de pagar 5 milhões de dólares 
para ter facilidades em acordo 
de delação premiada e deposi-
tou parte — 612 mil dólares — 
na conta do escritório de Marlus 
Arns, ex-parceiro da esposa do 
então juiz em caso da máfia das 
falências no Paraná.

Há outros casos de advogados 
brasileiros que se beneficiaram das 
investigações em que Moro apare-
cia como ferrabrás, como Antonio 
Figueiredo Basto, para quem dolei-
ros pagavam mesada para serem 
blindados.

Renê Ariel Dotti, o decano que 
Moro aceitou como assistente de 
acusação da Petrobras, assinou 
contrato com a empresa pública 
para receber cerca de R$ 14 milhões. 

Advogado, o irmão do procu-
rador da Lava Jato Diogo Castor de 
Mattos também enriqueceu com 
a chamada “indústria da delação 
premiada” em Curitiba.

Ligado à Lava Jato em Brasília, 
o ex-procurador Marcelo Miller 
pulou o balcão no início de 2017, 
para se juntar ao escritório Trench, 
Rossi e Watanabe, que é braço 
brasileiro da banca americana 
Baker McKenzie, contratada para 
representar a J&F (controladora da 
JBS) em processos criminais que 
envolviam delação.

Antes mesmo de deixar a 
Procuradoria Geral da República, 
onde era homem de confiança de 
Rodrigo Janot, então chefe da insti-
tuição, ele já havia feito contatos 
com a Odebrecht, para falar de seus 
planos — trocar o serviço público 
pela iniciativa privada.

O movimento de Miller é 
parecido com o de outros agentes 
públicos estrangeiros que atua-
ram, direta ou indiretamente, nos 
processos desencadeados por 
Sergio Moro. 

O procurador suíço Stephan 
Lenz, chamado de “cérebro” da 
colaboração (clandestina) com a 
Lava Jato, é citado em conversas 
agora tornadas públicas como 
autor de um plano para deixar o 
serviço público em seu país a fim 
de ser contratado pela Petrobras.

O lugar cobiçado por ele já 
era ocupado por Ariel Dotti e a 
negociação não prosperou, mas 
Stephan Lenz acabou contratado 
pelo Ministério Público do Peru, 
também destinatário das investi-
gações realizadas sob autoridade 
de Moro, sobretudo as que envol-
viam a Odebrecht.

No país vizinho, um advogado 
associado a uma banca dos Esta-

dos Unidos acabou delatado por 
receber da Odebrecht 1,3 milhão 
de dólares para interceder junto ao 
governo daquele país para que a 
empresa executasse o projeto Gaso-
duto Del Sur.

O advogado, falecido em 2017, 
é Luis Pizarro Aranguren, sócio da 
Pizarro, Botto & Escobar, escritório 
associado à multinacional DLA 
Piper.

A DLA Piper, uma das maio-
res sociedades de advogados do 
mundo, com sua origem remon-
tando há mais de dois séculos, 
nega envolvimento neste caso de 
corrupção e teve seu nome citado 
em outro escândalo associado à 
Lava Jato na América do Sul.

Foi na Colômbia, que levou 
à demissão do procurador geral 
Néstor Humberto Martínez, em 
dezembro de 2019, por envolvi-
mento em casos de corrupção rela-
cionados à atuação da Odebrecht 
no país.

Néstor era uma espécie de 
Sergio Moro da Colômbia, devido 
à sua reputação de honestidade, 
mas com habilidade política. Foi 
ministro em mais de um governo 
— inclusive da Justiça —, de centro 
esquerda e de direita. 

Ao mesmo tempo em que 
servia ao governo, mantinha negó-
cios com a multinacional DLA 
Piper, com o escritório formal-
mente dirigido pelo filho associado 
à banca norte-americana.

Moro também sempre teve os 
seus contatos com escritórios de 
advocacia e acabou se tornando 
sócio da banca norte-americana 
Alvarez & Marsal.

Em 2007, o advogado brasileiro 
Miguel Reale Júnior denunciou 
Moro por dar consultoria informal 
a um procurador de Nova York, 

Adam Kaufmann, com quem ele 
fazia dobradinha em investigações 
decorrentes do caso Banestado. 

Reale Júnior defendia um 
brasileiro acusado de ser doleiro, 
que respondia a processos no Brasil 
e nos EUA.

O procurador respondeu a um 
procedimento jurídico na corte de 
Nova York por ter supostamente 
obtido prova ilícita no Brasil. 

Moro deu a ele alguns cami-
nhos para se safar da acusação, e 
os dois eram (ou se tornaram) tão 
amigos que Kaufmann chegou a se 
encontrar com o então juiz quando 
veio ao Brasil.

Alguns anos depois, o procura-
dor de Nova York trocou o serviço 
público por uma banca privada e, 
em 2015, anunciava em seu currí-
culo a especialidade em casos da 
Lava Jato nos EUA.

O que Kaufmann precisava era 
de clientes enrolados em acusações 
conduzidas a partir de Curitiba.

E nesse sentido, o homem que 
Moro sugeriu a Carlos Fernando 
dos Santos Lima processar podia 
ter de recorrer a ele.

Não é uma acusação, mas a 
constatação de que Moro pode 
não ter sido agente da CIA, como 
muitos especulam — com plausi-
bilidade, em razão de atuar contra 
os interesses brasileiros —, mas 
certamente ele foi, voluntaria ou 
involuntariamente, um agente de 
grandes escritórios de advocacia, 
no Brasil e no exterior.

Hoje, ele faz parte de um 
deles, o Alvarez & Marsal, em que 
recebe, pelo menos, R$ 1,7 milhão 
por ano, o mesmo escritório que, a 
exemplo da DLA Piper, ganhou e 
ganha dinheiro com a Odebrecht, 
empresa que Moro, como juiz, 
ajudou a arruinar.

O pai estava trabalhando no 
escritório, na própria residên-
cia, e o filhinho, de sete anos, 
toda hora entrava no referido 
ambiente de trabalho para falar 
ou pedir alguma coisa. Para 
ocupar o filho por mais tempo 
e assim poder dar continuidade 
ao seu trabalho, o pai apanhou o 
mapa-múndi e cortou-o em uma 
porção de pedaços.  

Entregou ao filho, dizendo: 
“Vá à sala ao lado, filhinho, e 
tente consertar o mundo, encai-
xando os pedaços para formar 
o mapa. Com essa tarefa, um 
pouco compilada para a tenra 
idade do filho, o pai pensou que 
o menino estaria entretido e não 
incomodaria por um bom tempo. 

Não se passaram vinte minutos e 
a criança chamou o pai, dizendo:

- Pai, o mapa já está conser-
tado! E o pai, estupefato com a 
rapidez, olhou para o filho espan-
tado;

- Meu Deus, como você fez 
tão rápido?

O menino com toda simpli-
cidade de uma criança explicou:

- No começo, eu tentei 
consertar o mapa e não conse-
gui, quando virei as peças, vi 
que no verso estava a figura de 
um homem. Então, consertei o 
homem e o mundo ficou perfeito.

É inútil querer consertar o 
mundo se cada ser humano não 
modificar seu comportamento 
para melhor. O mundo vive 

enlouquecido, principalmente 
agora nessa pandemia.

E o papel do idoso nessa 
transformação para um mundo 
melhor é importante. O idoso 
é sensível, temeroso, educado, 
afetivo e vive sempre dentro dos 
seus limites. E torna-se o grande 
conservador, o orientador dos 
filhos, dos netos e até bisnetos, 
para que eles na caminhada da 
vida façam sempre o melhor.

Perder a mocidade não é 
perder tudo. Em que fase da vida 
se tem tudo?

Alegrias e tristezas, lágrimas 
e sorrisos, decepções e conten-
tamentos fazem parte da vida 
de todas as pessoas e em todas 
as épocas. Fico feliz porque o 

número de idosos está aumen-
tando no mundo e em condi-
ções de ajudar ao seu próximo 
pela experiência de vida e pela 
sabedoria. Parece um sonho o 
idoso de hoje programar os seus 
90 ou até 100 anos. Isso é possí-
vel? Sim, desde que ele exercite 
o corpo e a mente com frequên-
cia. Primeira receita para uma 
vida mais longa é o fator gené-
tico, inegavelmente. Depois, 
os fatores ambientais, sociais e 
culturais. Pois bem, meu caro 
idoso, aposte em você. Aposte, 
acredite e faça valer a pena, 
pois o maior prêmio que você já 
recebeu foi sua vida. E continue 
ajudando a consertar o mundo 
oferecendo belas mensagens de 

otimismo para a garotada que 
vive na dúvida, na incerteza do 
momento atual.

Lembre-se: a vida é tornarmo-
-nos melhores do que somos, 
sermos tudo o que podemos ser. 
Estou no meio de vocês e que 
Deus nos encoraje na caminhada 
da vida.  

Meu caro leitor, jovem ou 
idoso, essa Pandemia enlou-
queceu o mundo. Porém, não 
desespere. Ponha um ritmo dife-
rente em seus passos. Caminhe 
sorrindo. Faça o mundo mais 
belo com seu otimismo. Distribua 
abraços e sorrisos pela estrada e 
amor aos que convivem com 
você. E assim, procure ser feliz, 
fazendo alguém feliz.

Como Moro, ainda juiz, ajudou bancas de advogados 
dos EUA a ganhar dinheiro com a Lava Jato

Vamos consertar o mundo
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Mudanças na via: SMTT 
realiza teste de mobilidade

MEDIDA BUSCA proporcionar maior fluidez no trânsito e evitar os congestionamentos na Avenida Gustavo Paiva

Ou v i r  a s 
demandas 
da sociedade 

e realizar avaliações técni-
cas para torná-las realidade. 
O transporte coletivo é uma 
peça fundamental para asse-
gurar uma mobilidade urbana 
efetiva para a capital alagoana. 
Neste sentido, uma comitiva 
coordenada pelo gestor da 
Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT), André Costa, acom-
panhou os primeiros testes 
nas alterações que serão feitas 
na Avenida Gustavo Paiva, 
ontem.  

“Essa é a forma de gestão 
que temos priorizado na 
SMTT, não é possível uma 
avaliação minuciosa no gabi-
nete. É preciso estar perto das 
pessoas, ouvir os questiona-
mentos e sentir o cotidiano do 
cidadão que percorre o local 
todos os dias. Os motoristas de 
ônibus são atores de extrema 
importância para alterações no 
tráfego de veículos”, pontuou 
o superintendente.

A atividade contou com 
a presença de técnicos dos 
seguintes setores: Diretoria 
de Obras Viárias, Diretoria 
de Operação de Mobilidade 
(DIMOB), Diretoria do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) e Assessoria 
de Imprensa. Um trabalho 
conjunto visando informar a 
população da melhor forma 
sobre as alterações.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da SMTT, reordenará, a 
partir do próximo sábado (13), 
o trânsito no trecho do cruza-
mento da Avenida Comenda-
dor Gustavo Paiva, em Cruz 
das Almas, com a Avenida Juca 
Sampaio (Ladeira do Óleo). A 
intervenção tem o objetivo de 
proporcionar maior fluidez no 
fluxo de veículos na região e 
diminuir os congestionamen-
tos na localidade principal-
mente nos horários de pico.

Com a intervenção, o 
condutor que descer a Avenida 
Juca Sampaio e quiser seguir 

para a região de Cruz das 
Almas e os demais bairros do 
Litoral Norte, só serão permiti-
das conversões à direita, deverá 
virar à direita na Avenida 
Comendador Gustavo Paiva 
e seguir até a Rua Padre Luiz 
Américo Galvão. A partir deste 
ponto, o motorista deverá 
virar à esquerda na Rua José 
de Melo, por onde percorre-
rão até encontrar a Avenida 
Comendador Gustavo Paiva 
novamente, seguindo com seu 
percurso normal.

A SMTT orienta que as 
pessoas que vem dos bairros: 
Serraria, Barro Duro, Jacinti-
nho e Feitosa, que utilizam a 
Avenida Juca Sampaio para 
os destinos no Litoral Norte 
devem usar ,preferencial-
mente, a Avenida Josefa de 
Melo, para evitar o maior fluxo 
de veículos na Ladeira do Óleo.

Já o condutor que estiver 
percorrendo o sentido Manga-
beiras – Cruz das Almas 
da Avenida Comendador 
Gustavo Paiva não poderá 
mais virar à esquerda para se 
deslocar aos bairros do Jacin-
tinho e Feitosa pela Avenida 
Juca Sampaio. Para realizar 
esta manobra, o condutor 
deverá seguir pela Avenida 
Gustavo Paiva e virar à direita 
na Rua Rodolfo Abreu e em 
seguida virar à esquerda na 
Travessa Alfredo Oiticica. A 
partir deste trecho, o moto-
rista deverá virar à esquerda 
na Travessa Marechal Masca-
renhas de Moraes, até encon-
trar a Avenida Comendador 
Gustavo Paiva e poder acessar 
a Ladeira do Óleo.

Apresentação do novo 
acesso no sentido Mangabeiras 
– Cruz das Almas da Avenida 
Comendador Gustavo Paiva

Agentes de trânsito da 
Superintendência estarão 
presentes na região para orien-
tar os condutores e pedestres 
no período de adaptação, 
para que as alterações sejam 
incorporadas ao cotidiano dos 
maceioenses com tranquili-
dade e segurança para todos.

Ascom/SMTT

Agentes da SMTT se reúnem com trabalhadores rodoviários e ouvem os pedidos da categoria para melhorias

Winícius Correia
Dicom TJAL

A Turma Recursal da 
1ª Região, que abrange a 
Comarca de Maceió, orienta 
que as sustentações orais de 
advogados devem ser agen-
dadas, em dias úteis e com 48 
horas de antecedência, por 
meio do e-mail turmarecur-
sal1@tjal.jus.br. As sessões 
virtuais estão sendo realiza-
das por meio das plataformas 
Google Meet e Zoom.

O assunto deve ser preen-
chido nesta ordem: sustenta-
ção oral – número do processo 
– data da sessão. Por exem-
plo: SUSTENTAÇÃO ORAL 
0111111-00.2021.8.02.0010 – 
03/02/2021. Caso o pedido seja 
enviado após o prazo estabe-
lecido, a sustentação oral será 

indeferida.
No corpo do e-mail devem 

estar inseridas as seguin-
tes informações: número 
do processo, órgão julgador 
e nome do relator, data da 
sessão, nome do advogado, 
número da OAB e unidade da 
federação, número do what-
sapp do advogado, nome da 
parte representada e polo da 
ação. 

Os pedidos de inscrição 
serão analisados pela secre-
taria da Turma Recursal, que 
verificará se as 48 horas de 
antecedência foram respeita-
das e se as informações neces-
sárias foram preenchidas. 
Quando a solicitação é defe-
rida, a secretaria envia um 
e-mail de confirmação, antes 
do julgamento, com as orien-
tações para conexão. 

O link de acesso será 
enviado por e-mail, 15 minutos 
antes do início da sessão. Caso 
sejam constatados descum-
primento de limite de tempo 
ou falta de dados no requeri-
mento,  o advogado receberá 
uma mensagem de correio 
eletrônico, no prazo de 24 horas 
a partir do pedido, informando 
o indeferimento. Dúvidas 
podem ser esclarecidas através 
do telefone (82) 98754 – 9339. 

A Turma Recursal da 1ª 
Região julga recursos prove-
nientes dos Juizados Especiais. 
Compõem o órgão julgador os 
juízes José Cícero Alves (presi-
dente), Jerônimo Roberto 
Fernandes dos Santos, Sandro 
Augusto dos Santos, João 
Dirceu Soares Moraes, Sérgio 
Wanderley Persiano e Heles-
tron Silva da Costa. 

SUSTENTAÇÕES ORAIS

Turma Recursal orienta 
sobre sessões virtuais

Policiais civis da Delega-
cia Especializada de Roubos 
da Capital (DERC) prende-
ram ontem, um homem de 30 
anos, envolvido em um roubo 
contra uma mulher, oorrido no 
Benedito Bentes. A prisão foi 
realizada no bairro de Manga-
beiras. 

De acordo como o delegado 
da DERC, Leonam Pinheiro, o 
crime aconteceu há duas sema-
nas. E em seu depoimento, a 
vítima relatou que foi assaltada 
no ponto de ônibus por dois 
homens em uma motocicleta, 
quando voltava da casa de 
uma amiga. Ela contou que, no 

momento do assalto, um deles 
desceu da moto e anunciou o 
crime. Ela relatou que ainda 
tentou correr, mas foi alcan-
çada e ele levou tudo que tinha 
dentro da mochila.

A ação policial deu cumpri-
mento a mais um mandado de 
prisão expedido pela Justiça.

A CASA CAIU!

Polícia prende suspeito de 
assaltar mulher no ‘Biu’ 
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As ações de 
fomento ao 
d e s e n v o l -

vimento econômico seguem 
norteando as pautas positivas 
em Alagoas, mesmo em meio 
ao período de crise causada 
pela pandemia da Covid-19 
em todo o país. Na 1ª reunião 
ordinária, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Conedes) aprovou 
hoje, a concessão de incenti-
vos fiscais e locais para cinco 
empreendimentos, que devem 
injetar juntos mais de R$186,7 
milhões na economia estadual 
e garantem a contrapartida de 
geração de aproximadamente 
500 empregos diretos.

Com uma unidade já 
implantada no Polo Aprígio 
Vilela, em Marechal Deodoro, 
e já favorecida com incentivos 
fiscais do Governo de Alagoas, 
a gigante ZTT foi agora 
contemplada com a aprova-

ção de benefícios locacionais 
para a instalação de uma nova 
indústria no estado. Uma das 
líderes globais em tecnologia 
de fibra ótica, a empresa inves-
tirá R$130 milhões adicionais, 
além de criação de 180 postos 
de trabalho direto e 540 indire-
tos.

“Esse projeto foi capita-
neado e ‘batido o martelo’ 
durante a importante missão 
que fizemos à China em 2019, 
liderada pelo governador 
Renan Filho, que assegurou a 
ampliação da ZTT em Alagoas. 
O investimento diz respeito a 
uma nova planta de produção 
e não apenas a expansão da 
fábrica já existente no estado, 
que deverá atender, inclusive, 
ao mercado americano. Desde 
a sua primeira aprovação de 
incentivos até hoje, a unidade 
alagoana é a única do grande 
conglomerado internacional 
da ZTT em toda a América do 
Sul, além de atingir um pata-
mar de contratação de mão de 
obra já acima do pactuado, que 

tem sido a grande prioridade 
deste governo: oportunidade 
e melhoria de vida ao povo 
alagoano”, reforça o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito.

Ao lado do segmento de 
fibra ótica, os setores de trans-
porte, alimentos, plástico e 
vidro também foram forta-
lecidos com a aprovação de 
incentivos. Com grande repre-
sentatividade em todo o país, a 
Nordeste Mais Alimentos teve 

o pedido de benefícios fiscais 
aprovados e injetará mais 
de R$20 milhões na econo-
mia estadual com oferta de 
162 empregos diretos. Outro 
empreendimento que também 
amplia seus investimentos em 
Alagoas a partir da concessão 
do Conedes é a Joplas, que 
soma mais de R$31 milhões ao 
orçamento destinado ao Estado 
e 66 novos postos de trabalho.

Completando o time de 
empresas que irão contribuir 

para o desenvolvimento econô-
mico e geração de emprego 
em Alagoas está a Random – 
fabricante de cabines e carro-
ceiras para caminhões – e a 
Mcz Fabricação de Artigos de 
Vidros – líder do mercado local 
no setor. Juntas, elas totalizam 
um investimento de mais de 
R$ 5,7 milhões e 180 postos de 
trabalho diretos e indiretos.

Sobre o Conedes
Os benefícios concedidos 

pelo Governo de Alagoas inte-
gram as ações do Programa de 
Desenvolvimento Integrado 
(Prodesin) que, em 2016, sofreu 
uma modernização e passou 
a oferecer a redução de 92% 
no pagamento do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) na 
saída dos produtos industria-
lizados. Ganharam também 
diferimento no ICMS, os bens 
destinados ao ativo fixo, a 
matéria-prima utilizada na 
fabricação de produtos e na 
aquisição interna de energia 
elétrica e gás natural.

Empresas injetarão cerca de 
R$ 190 milhões na economia

NOVOS EMPREENDIMENTOS vão gerar empregos diretos e indiretos para Alagoas; ZTT terá ampliação em Marechal

Jonathan Lins

Conedes aprovou concessão de incentivos fiscais e locais para empreendimentos

A Polícia Civil por meio 
da 4ª Delegacia Regional de 
Polícia (4ªDRP) de Arapi-
raca, comandada pelo dele-
gado Guilherme Martim 
Iustem, localizou um ponto 
de armazenamento e venda 
de entorpecentes na cidade 
de Arapiraca.

De acordo com informa-
ções dos agentes da (4ªDRP),  
a investigação teve origem a 
partir de denúncias anônimas 
e também contou com a ajuda 
de colaboradores, onde foi 
repassado que, na Rua Antô-
nio Martins da Silva, n° 136, 
bairro Guaribas, uma jovem 
estaria guardando drogas 
para um traficante. O crimi-
noso cumpre pena no presí-
dio de segurança máxima 
Baldomero Cavalcanti.

A partir dessas infor-
mações, foi organizado um 
trabalho com supervisão da 
Gerência de Polícia Judiciá-
ria da Área 3, dirigida pelo 
delegado Mario Jorge Barros 
e apoio da Delegacia Geral de 
Polícia Civil.

No local os policiais encon-

traram a jovem, que é natu-
ral de Arapiraca, a qual em 
primeiro momento falou que 
havia apenas uma pequena 
quantidade de drogas para 
uso próprio. Porém os agen-
tes notaram que na parte do 
fundo do imóvel tinha um 
pequeno quintal, onde a 
terra parecia estar bastante 
mexida. O local foi escavado 
pelos policiais que encontra-
ram um tambor de cor azul 
enterrado. No interior desse 
primeiro tambor havia apro-
ximadamente 20 quilos de 
maconha prensada.

Entretanto os policiais 
perceberam que a jovem não 
expressava preocupação com 
a quantidade encontrada 
de entorpecentes. Então, a 
equipe continuou a procurar 
mais drogas, sendo encon-
trado outro tambor com mais 
maconha e 5kg de cocaína 
embalada em cinco tabletes 
de um quilo cada. Ao total 
foram encontrados aproxi-
madamente 38kg de maco-
nha e 5Kg de substância em 
barra alógena à cocaína.

DROGAS

Mulher escondia 
43kg no quintal

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) realizou uma 
nova audiência de mediação 
com ex-trabalhadores da Usina 
Sinimbu, hoje pela manhã, 
para encontrar alternativas 
que garantam o pagamento 
de créditos trabalhistas que a 
empresa deixou de pagar aos 
empregados antes de decretar 
recuperação judicial. 

Desta vez, o administra-
dor da recuperação judicial 
da usina, Evandro Jucá Filho, 
participou do encontro e infor-
mou que deve peticionar a 
designação de assembleia de 
credores junto ao juízo da 4ª 
Vara Cível da Capital – de atua-
ção da Justiça Comum estadual, 
onde tramita o processo.

Em conversa com o procu-
rador-chefe Rafael Gazzaneo 
e com uma comissão de traba-
lhadores, o administrador da 
recuperação afirmou que todas 
as medidas processuais estão 
sendo tomadas para que os 
trabalhadores recebam seus 
pagamentos. Os ex-empre-

gados informaram que estão 
passando por dificuldades 
financeiras e pediram que o 
representante do processo de 
recuperação leve as demandas 
da categoria à Justiça Comum, 
a fim de que a assembleia de 
credores seja realizada com 
brevidade.

Para o procurador-chefe-
-Rafael Gazzaneo, a mediação 
em busca de uma solução para 
o problema já vem trazendo um 
resultado positivo aos traba-
lhadores. “Verificamos que a 
recuperação judicial da Usina 
Sinimbu estava parada e, após a 
movimentação dos trabalhado-
res por uma solução, coincidên-
cia ou não, o processo começou 
a avançar. Vamos continuar 
acompanhando o caso para que 
os trabalhadores tenham seus 
direitos garantidos”, afirmou 
Gazzaneo.

De acordo com o adminis-
trador da recuperação, a Usina 
Sinimbú possui cerca de 800 
credores trabalhistas, sendo 
que 150 ex-empregados da 

empresa já fizeram acordos de 
pagamento até o momento. Os 
créditos que os trabalhadores 
têm a receber são referentes a 
verbas rescisórias, Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), cerca de 7 meses de 
salários atrasados e outros 
encargos trabalhistas.

Os acordos firmados, auto-
rizados pela Justiça – segundo 
já informou o advogado da 
usina, em audiência realizada 
no final de janeiro – são referen-
tes ao pagamento de créditos 
trabalhistas no valor máximo 
de R$ 22 mil. O referido valor 
encontra justificativa no valor 
máximo previsto no Plano de 
Recuperação Judicial relativo 
aos créditos trabalhistas.

Além do pedido à justiça 
para a realização da assembleia 
de credores, o administrador 
judicial requereu à Justiça Esta-
dual que os valores decorrentes 
dos arrendamentos de bens da 
usina fossem depositados em 
juízo para futuro pagamento 
das dívidas existentes.

USINA SINIMBU

Trabalhadores querem 
assembleia de credores
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De z e n a s  d e 
mães arapi-
r a q u e n s e s 

foram contempladas ontem à 
tarde, no auditório do Plane-
tário Municipal e Casa da 
Ciência, com o lançamento do 
Cartão CRIA, um programa 
de distribuição de renda para 
mulheres gestantes e mãe de 
crianças com idade até seis 
anos de vida.

O  p r e f e i t o  L u c i a n o 
Barbosa acompanhou a 
entrega dos cartões, ao lado do 
governador Renan Filho, do 
senador Renan Calheiros, do 
secretário estadual do Desen-
volvimento Social, Sílvio 
Bulhões, e da secretária muni-
cipal de Desenvolvimento 
Social, Fabrícia Galindo. 
O evento também contou 
com a presença dos deputa-
dos federais Paulão e Marx 
Beltrão, além do deputado 
estadual Breno Albuquerque, 
vereadores arapiraquenses, 
secretários municipais e de  
prefeitos de vários municípios 
da Região Agreste e do Sertão 
de Alagoas.

Nessa primeira etapa do 
programa, cerca de 400 mulhe-
res que vivem em pobreza ou 
extrema pobreza estão sendo 
beneficiadas pela iniciativa do 
governo de Alagoas em parce-
ria com a Prefeitura de Arapi-
raca. Todas estão inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
e irão receber  o valor de R$ 
100,00 até a criança, nascida de 
gestação completar seis anos.

O decreto do Cartão 
CRIA contempla ainda todas 

as crianças nascidas com a 
síndrome congênita do Zika 
vírus. Cada família só pode 
receber um benefício, mas 
existem duas exceções: famí-
lias que possuam criança com 
síndrome do Zika vírus e a mãe 
esteja gestante, e quando exis-
tem duas gestantes na mesma 
casa, no caso, mãe e filha.

Para manter o recebimento 
dos R$ 100, as beneficiárias 
precisam cumprir algumas 
exigências, tais como: fazer 
os exames e as consultas 
de pré-natal e puericultura 
(crianças); estar em dia com 
as vacinas; realizar avaliação 
nutricional e fazer acompa-
nhamento familiar com a 
equipe do CRAS.

No caso das crianças, é 
preciso que o cartão de vacina 
esteja atualizado.

NOVA UPA
Ainda durante o evento 

no Planetário Municipal, o 
prefeito Luciano, o governa-
dor Renan Filho, o senador 
Renan Calheiros e o secretário 
estadual de Saúde Alexandre 
Ayres assinaram a ordem de 
serviços para a construção 
de uma moderna Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), em terreno localizado 
no bairro Itapoã, ao lado do 
prédio da Sociedade Pestalo-
zzi de Arapiraca.

A unidade será constru-
ída com recursos do Tesouro 

Estadual, da ordem de R$ 
6,2 milhões. A nova UPA de 
Arapiraca será do tipo III e 
contará com um tomógrafo de 
última geração e  capacidade 
para atender até 350 pacientes 
por dia, totalizando 10.500 por 
mês.

A unidade funcionará 24 
horas por dia, os sete dias da 
semana, e será referência nas 
áreas de clínica geral, pedia-
tria, ortopedia e odontologia, 
além de contar com leitos de 
observação e de urgência. Para 
assegurar assistência interme-
diária entre a Atenção Básica 
e a Média e Alta Complexi-
dade, a UPA de Arapiraca vai 
dispor de sala de nebulização, 
consultórios, sala de gesso, 

laboratório, exames de raios-
-X, eletrocardiograma e um 
serviço de tomografia compu-
tadorizado. Com isso, pode-
rão ser assistidos usuários 
com crises e hipertensão, que 
sofreram derrame e infarto 
agudo do miocárdio.

Na solenidade, o muni-
cípio foi contemplado com 
a entrega das chaves de uma 
caminhonete para reforçar as 
ações de saúde em Arapiraca.

Duplicação de rodovia- 
Outro ponto de destaque 
do evento, na tarde desta 
segunda-feira, foi a assi-
natura da ordem de servi-
ços para a segunda etapa 
das obras de duplicação 
da Rodovia AL-110, entre 
Arapiraca e o município de 
São Sebastião.

O ato de assinatura também 
contou com a presença do 
secretário estadual de Infraes-
trutura e Transportes, Mosart 
Amaral, e do prefeito de São 
Sebastião Zé Pacheco.

“As mães arapiraquen-
ses estão sendo beneficiadas 
no dia de hoje, e também 
quero agradecer ao governa-
dor Renan Filho, ao senador 
Renan Calheiros, deputado 
federal Paulão pela emenda 
de custeio de 20 milhões para 
o setor de saúde, ao deputado 
Breno e ao deputado federal 
Marx Beltrão que ajudou a 
destravar os recursos do nosso 
Centro de Convenções, que 
foram conseguidos anos atrás 
pelo senador Renan Calhei-
ros”, destacou o prefeito 
Luciano Barbosa.

Cartão CRIA contempla mães e 
crianças pequenas em Arapiraca

GOVERNADOR RENAN FILHO cumpre pauta positiva na ‘capital do Agreste’ após entendimento com prefeito de Arapiraca

Prefeito Luciano Barbosa assina adesão do Município ao Programa CRIA

Fotos: Pablício Vieira/Ascom Arapiraca

Luciano Barbosa faz a entrega do primeiro Cartão CRIA à mãe beneficiada com R$ 100/mês, em Arapiraca

Equipes do governador e do prefeito visitam local onde será construída a UPA Tipo III; obra está orçada em R$ 6,2 milhões

4 O DIA DIGITAL  l 9 de fevereiro  I  2021

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

Rafaela Pimentel
Repórter

As ações de 
fomento ao 
d e s e n v o l -

vimento econômico seguem 
norteando as pautas positivas 
em Alagoas, mesmo em meio 
ao período de crise causada 
pela pandemia da Covid-19 
em todo o país. Na 1ª reunião 
ordinária, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Conedes) aprovou 
hoje, a concessão de incenti-
vos fiscais e locais para cinco 
empreendimentos, que devem 
injetar juntos mais de R$186,7 
milhões na economia estadual 
e garantem a contrapartida de 
geração de aproximadamente 
500 empregos diretos.

Com uma unidade já 
implantada no Polo Aprígio 
Vilela, em Marechal Deodoro, 
e já favorecida com incentivos 
fiscais do Governo de Alagoas, 
a gigante ZTT foi agora 
contemplada com a aprova-

ção de benefícios locacionais 
para a instalação de uma nova 
indústria no estado. Uma das 
líderes globais em tecnologia 
de fibra ótica, a empresa inves-
tirá R$130 milhões adicionais, 
além de criação de 180 postos 
de trabalho direto e 540 indire-
tos.

“Esse projeto foi capita-
neado e ‘batido o martelo’ 
durante a importante missão 
que fizemos à China em 2019, 
liderada pelo governador 
Renan Filho, que assegurou a 
ampliação da ZTT em Alagoas. 
O investimento diz respeito a 
uma nova planta de produção 
e não apenas a expansão da 
fábrica já existente no estado, 
que deverá atender, inclusive, 
ao mercado americano. Desde 
a sua primeira aprovação de 
incentivos até hoje, a unidade 
alagoana é a única do grande 
conglomerado internacional 
da ZTT em toda a América do 
Sul, além de atingir um pata-
mar de contratação de mão de 
obra já acima do pactuado, que 

tem sido a grande prioridade 
deste governo: oportunidade 
e melhoria de vida ao povo 
alagoano”, reforça o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Rafael Brito.

Ao lado do segmento de 
fibra ótica, os setores de trans-
porte, alimentos, plástico e 
vidro também foram forta-
lecidos com a aprovação de 
incentivos. Com grande repre-
sentatividade em todo o país, a 
Nordeste Mais Alimentos teve 

o pedido de benefícios fiscais 
aprovados e injetará mais 
de R$20 milhões na econo-
mia estadual com oferta de 
162 empregos diretos. Outro 
empreendimento que também 
amplia seus investimentos em 
Alagoas a partir da concessão 
do Conedes é a Joplas, que 
soma mais de R$31 milhões ao 
orçamento destinado ao Estado 
e 66 novos postos de trabalho.

Completando o time de 
empresas que irão contribuir 

para o desenvolvimento econô-
mico e geração de emprego 
em Alagoas está a Random – 
fabricante de cabines e carro-
ceiras para caminhões – e a 
Mcz Fabricação de Artigos de 
Vidros – líder do mercado local 
no setor. Juntas, elas totalizam 
um investimento de mais de 
R$ 5,7 milhões e 180 postos de 
trabalho diretos e indiretos.

Sobre o Conedes
Os benefícios concedidos 

pelo Governo de Alagoas inte-
gram as ações do Programa de 
Desenvolvimento Integrado 
(Prodesin) que, em 2016, sofreu 
uma modernização e passou 
a oferecer a redução de 92% 
no pagamento do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) na 
saída dos produtos industria-
lizados. Ganharam também 
diferimento no ICMS, os bens 
destinados ao ativo fixo, a 
matéria-prima utilizada na 
fabricação de produtos e na 
aquisição interna de energia 
elétrica e gás natural.

Empresas injetarão cerca de 
R$ 190 milhões na economia

NOVOS EMPREENDIMENTOS vão gerar empregos diretos e indiretos para Alagoas; ZTT terá ampliação em Marechal

Jonathan Lins

Conedes aprovou concessão de incentivos fiscais e locais para empreendimentos

A Polícia Civil por meio 
da 4ª Delegacia Regional de 
Polícia (4ªDRP) de Arapi-
raca, comandada pelo dele-
gado Guilherme Martim 
Iustem, localizou um ponto 
de armazenamento e venda 
de entorpecentes na cidade 
de Arapiraca.

De acordo com informa-
ções dos agentes da (4ªDRP),  
a investigação teve origem a 
partir de denúncias anônimas 
e também contou com a ajuda 
de colaboradores, onde foi 
repassado que, na Rua Antô-
nio Martins da Silva, n° 136, 
bairro Guaribas, uma jovem 
estaria guardando drogas 
para um traficante. O crimi-
noso cumpre pena no presí-
dio de segurança máxima 
Baldomero Cavalcanti.

A partir dessas infor-
mações, foi organizado um 
trabalho com supervisão da 
Gerência de Polícia Judiciá-
ria da Área 3, dirigida pelo 
delegado Mario Jorge Barros 
e apoio da Delegacia Geral de 
Polícia Civil.

No local os policiais encon-

traram a jovem, que é natu-
ral de Arapiraca, a qual em 
primeiro momento falou que 
havia apenas uma pequena 
quantidade de drogas para 
uso próprio. Porém os agen-
tes notaram que na parte do 
fundo do imóvel tinha um 
pequeno quintal, onde a 
terra parecia estar bastante 
mexida. O local foi escavado 
pelos policiais que encontra-
ram um tambor de cor azul 
enterrado. No interior desse 
primeiro tambor havia apro-
ximadamente 20 quilos de 
maconha prensada.

Entretanto os policiais 
perceberam que a jovem não 
expressava preocupação com 
a quantidade encontrada 
de entorpecentes. Então, a 
equipe continuou a procurar 
mais drogas, sendo encon-
trado outro tambor com mais 
maconha e 5kg de cocaína 
embalada em cinco tabletes 
de um quilo cada. Ao total 
foram encontrados aproxi-
madamente 38kg de maco-
nha e 5Kg de substância em 
barra alógena à cocaína.

DROGAS

Mulher escondia 
43kg no quintal

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) realizou uma 
nova audiência de mediação 
com ex-trabalhadores da Usina 
Sinimbu, hoje pela manhã, 
para encontrar alternativas 
que garantam o pagamento 
de créditos trabalhistas que a 
empresa deixou de pagar aos 
empregados antes de decretar 
recuperação judicial. 

Desta vez, o administra-
dor da recuperação judicial 
da usina, Evandro Jucá Filho, 
participou do encontro e infor-
mou que deve peticionar a 
designação de assembleia de 
credores junto ao juízo da 4ª 
Vara Cível da Capital – de atua-
ção da Justiça Comum estadual, 
onde tramita o processo.

Em conversa com o procu-
rador-chefe Rafael Gazzaneo 
e com uma comissão de traba-
lhadores, o administrador da 
recuperação afirmou que todas 
as medidas processuais estão 
sendo tomadas para que os 
trabalhadores recebam seus 
pagamentos. Os ex-empre-

gados informaram que estão 
passando por dificuldades 
financeiras e pediram que o 
representante do processo de 
recuperação leve as demandas 
da categoria à Justiça Comum, 
a fim de que a assembleia de 
credores seja realizada com 
brevidade.

Para o procurador-chefe-
-Rafael Gazzaneo, a mediação 
em busca de uma solução para 
o problema já vem trazendo um 
resultado positivo aos traba-
lhadores. “Verificamos que a 
recuperação judicial da Usina 
Sinimbu estava parada e, após a 
movimentação dos trabalhado-
res por uma solução, coincidên-
cia ou não, o processo começou 
a avançar. Vamos continuar 
acompanhando o caso para que 
os trabalhadores tenham seus 
direitos garantidos”, afirmou 
Gazzaneo.

De acordo com o adminis-
trador da recuperação, a Usina 
Sinimbú possui cerca de 800 
credores trabalhistas, sendo 
que 150 ex-empregados da 

empresa já fizeram acordos de 
pagamento até o momento. Os 
créditos que os trabalhadores 
têm a receber são referentes a 
verbas rescisórias, Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), cerca de 7 meses de 
salários atrasados e outros 
encargos trabalhistas.

Os acordos firmados, auto-
rizados pela Justiça – segundo 
já informou o advogado da 
usina, em audiência realizada 
no final de janeiro – são referen-
tes ao pagamento de créditos 
trabalhistas no valor máximo 
de R$ 22 mil. O referido valor 
encontra justificativa no valor 
máximo previsto no Plano de 
Recuperação Judicial relativo 
aos créditos trabalhistas.

Além do pedido à justiça 
para a realização da assembleia 
de credores, o administrador 
judicial requereu à Justiça Esta-
dual que os valores decorrentes 
dos arrendamentos de bens da 
usina fossem depositados em 
juízo para futuro pagamento 
das dívidas existentes.

USINA SINIMBU

Trabalhadores querem 
assembleia de credores
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Não é novi-
d a d e  q u e 
a autome-

dicação traz sérios riscos à 
saúde. O uso de remédios 
de maneira irracional pode 
provocar reações alérgicas, 
dependência e até a morte. 
Mas, além desse hábito, 
também existe um outro tão 
perigoso quanto: a ingestão 
de medicamentos fora do 
prazo de validade. 

De  acordo  com uma 
pesquisa realizada pelo 
Conselho Federal de Farmá-
cia, quase metade da popu-
lação brasileira faz uso de 
remédios, pelo menos, uma 
vez por mês.

ANTIBIÓTICOS PEDEM 
CUIDADOS ESPECIAIS
A farmacêutica do Sistema 

Hapvida Maceió, Eveline 
Macedo, explica que o prazo 
de validade de um droga é 
estabelecido com base em 
pesquisas que avaliam a segu-
rança e eficácia das fórmulas 
durante um determinado 
período de tempo. 

“Os laboratórios realizam 
diversos testes a partir de um 
controle rigoroso de quali-
dade. A partir do momento 
que eu faço uso de uma 

droga fora da data mencio-
nada na embalagem, estou 
colocando a minha saúde 
em risco. Lembrando que 
essa prática pode ser espe-
cialmente perigosa no caso 

dos antibióticos, já que pode 
fazer com que as bactérias se 
tornem ainda mais resisten-
tes”, alerta a profissional. 

O uso de medicamen-
tos vencidos também pode 

provocar sintomas como 
náuseas, vômitos e diar-
reias. Eveline diz que, após o 
prazo de validade expirar, a 
droga pode se tornar tóxica, 
demandando o seu correto 

descarte. 
“Na hora de descartar 

remédios vencidos ou fora 
de uso, procure um posto 
de coleta autorizado. Há 
farmácias, hospitais e postos 
de saúde que prestam esse 
serviço”, informa a farma-
cêutica do Sistema Hapvida. 
Pomadas,  comprimidos, 
líquidos e sprays, e caixas e 
bulas podem ser depositados 
nas estações. 

ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES 
DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
Eveline Macedo dá dicas 

para conservar a medica-
ção e manter a vida útil do 
produto. A primeira é manter 
a caixa longe de umidade e 
preservar a integridade física 
da embalagem. Também é 
importante prestar atenção à 
temperatura de acondiciona-
mento informada pelo forne-
cedor. 

“Caso observe mudança 
de cor, manchas ou cheiro 
estranho, não utilize-o. Vale 
ressaltar que todo medica-
mento só deve ser usado sob 
prescrição médica e qualquer 
dúvida a respeito do seu uso, 
deve-se procurar orientação 
de um profissional farma-
cêutico”, conclui.

Medicamentos fora do prazo de 
validade acarretam riscos à saúde

PRÁTICA É ESPECIALMENTE perigosa no caso dos antibióticos, já que pode fazer com que bactérias se tornem mais resistentes 

Divulgação

A farmacêutica Eveline Macedo alerta que o uso de medicamentos vencidos pode ser prejudicial para a saúde
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