
Os idosos de 62 anos ou mais 
começaram a ser vacinados hoje. 
A vacinação ocorrerá ainda no 
Corujão da Vacina, com exten-
são dos horários de atendimento 
nos dois pontos via drive-thru, 
de 9h às 21h. Nos pontos fixos, 
a aplicação das doses é de 9h às 
16h. Os drives-thrus ficam no 
estacionamento de Jaraguá e na 
Justiça Federal (Serraria).  Ainda 
há seis pontos fixos:  Papódromo 
(Vergel); nos Shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio, nas 
praças Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e do terminal de ônibus 
do Osman Loureiro, e na área 
externa do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Mais dois Centros Inte-
grados de Segurança Pública 
(CISP) serão construídos em 
Alagoas: um em Novo Lino 
(tipo 1) e outro em Palmeira 
dos Índios (tipo 2). O governa-
dor Renan Filho e o secretário 
de Segurança Pública, Alfredo 
Gaspar, assinam amanhã, às 
15h, a ordem de serviço, no 
Salão de Despachos, no Palácio 
República dos Palmares. Desta 
forma, o Governo dá prossegui-
mento à renovação das estrutu-
ras prediais que comportam as 
forças de segurança e, assim, 
garantem mais presença policial 
no interior do estado. Os dois 
equipamentos vão custar R$ 
10,3 milhões ao Estado e ofere-
cerão mais comodidade para os 
policiais civis e militares e mais 
segurança para a população 
dessas cidades e da região.

Um levantamento feito 
pela Agência Tatu revela que, 
nos últimos anos, os políticos 
estão em evidência não apenas 
em escândalos de corrupção. 
Mas, por exploração irregular 
dos recursos naturais ou outro 
tipo de crime ambiental Foram 
localizadas 35 infrações totais, 
cometidas por sete prefeitos, 
sete vereadores e dois depu-
tados estaduais. Ao todo, 60% 
dos casos são de desmata-
mento ilegal em unidades de 
preservação ambiental, mata 
nativa ou cursos de água. As 
demais infrações se referem 
ao cativeiro de aves silvestres, 
pesca sem licença, má desti-
nação de resíduos sólidos, 
descumprimento de embargos 
e infrações administrativas. O 
total de multas expedidas é de 
mais de R$ 1,7 milhão.
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8CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: FORÇA-TAREFA DE GUARDAS-VIDAS JÁ SALVOU MAIS DE 13 MIL PESSOAS

CRIMES AMBIENTAIS
DEPUTADOS, PREFEITOS E VEREADORES SÃO MULTADOS EM QUASE R$ 2 MILHÕES

CHEGOU A VEZ!

SEGURANÇA

Maceió inicia 
vacinação de 
idosos acima 
de 62 anos 

Palmeira e  
Novo Lino  
terão bases 
das polícias
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Ibama

PREVENÇÃO

Prefeitura retira o lixo 
do Riacho Salgadinho

Equipes trabalham na  retirada de areia, barro, vegetação e todo tipo de lixo para evitar transbordamento

4

Rafaela Chafer/Secom
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1) Alguém em sã consciência 
acha mesmo que o governador 
de São Paulo, João Dória, pode 
abrir mão de sua candidatura a 
presidente, depois do advento 
da coronavac, um grande feito 
sem dúvida, e dos seguidos 
embates com Bolsonaro?

2) É mais fácil a praia de 
Iracema, em Fortaleza, subita-
mente secar do que Ciro Gomes 
abdicar de sua quarta tenta-
tiva de chegar à presidência da 
República. Seu ego superdimen-
sionado e o componente autori-
tário de sua personalidade são 
barreiras intransponíveis para 
um gesto de desprendimento 
de sua parte.  

3) Entre os signatários 
do texto assinado pelos ilus-
tres eleitores arrependidos 
de Bolsonaro, que está sendo 
chamado pela mídia comercial 
de “manifesto dos presiden-
ciáveis”, três estão dispostos a 
deixar de lado suas ambições 
presidenciais em nome de uma 
costura da direita liberal, que no 
Brasil adota o epíteto de centro: 
Huck, Mandetta e Amoêdo. 
Um porque está cada vez mais 
próximo da vaga de Faustão 
nos domingos da Globo, outro 
por ser considerado “pato 
novo” no jogo comandado 
pelos caciques e o terceiro por 

falta de expressão política pura 
e simples. Para ser fiel ao título 
deste artigo, evito comentários 
sobre a pretensão de Eduardo 
Leite, governador tucano do 
Rio Grande do Sul.  

4) Ainda sobre o manifesto, 
o principal fato político que 
dele emerge é a formalização de 
Ciro como integrante do bloco 
de direita, conversão há muito 
visível através de seu antipe-
tismo doentio e das ofensas a 
Lula.

5) O grande drama da 
terceira via para se viabilizar 
é o natural e necessário movi-
mento de Lula para anga-
riar apoios fora do campo da 
esquerda, independentemente 
de se refletir ou não na forma-
ção da chapa do ex-presidente. 
Para se ter uma ideia da força 
potencial de atração de Lula 
sobre esses setores, decorrido 
pouquíssimo tempo da recupe-
ração de seus direitos políticos, 
várias personalidades insus-
peitas de serem de esquerda já 
manifestaram seu apoio, entre 
os quais o influenciador digi-
tal Felipe Neto e o ex-ministro 
Delfim Neto.

6) Cada eleição é uma histó-
ria e surpresas estão sempre 
à espreita. Vejo como pouco 
provável, mas não descartá-

vel de pronto, o derretimento 
de Bolsonaro a ponto de não 
chegar nem mesmo ao segundo 
turno. Mas se tivesse dez fichas, 
apostaria pelo menos oito em 
um segundo turno entre Lula e 
Bolsonaro, com amplas chances 
de vitória de Lula.

7) Esse cenário, porém, 
sofreria uma hecatombe diante 
de um eventual  impeachment 
de Bolsonaro. É de se imaginar 
Mourão adotando um discurso 
de conciliação nacional, de 
governo de transição constitu-
cional, o que certamente atrairia 
a direita liberal. Essa hipótese 
remota só vira objeto de analise 
dada a capacidade infinita de 
Bolsonaro de produzir fatos 
negativos, afrontando até os 
militares. Sua imensa responsa-
bilidade no morticínio em curso 
no Brasil pode ter consequên-
cias imprevisíveis.

8) Como a política preside 
tudo na vida, a mudança de 
direção dos ventos bloqueia 
praticamente todos os cami-
nhos para que o establishment 
opere uma reviravolta judicial 
que impeça a candidatura de 
Lula. Mas, convém manter um 
olho no padre, outro na missa, 
pois a história ensina que não 
há limites para a canalhice da 
elite brasileira.

A decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Kássio Nunes de liberar a 
realização de cultos religiosos no 
momento de maior incidência 
de propagação do coronavírus 
no Brasil é, no mínimo, questio-
nável. Dez em dez cientistas ates-
tam que a contaminação pela 
Covid-19 acontece entre huma-
nos a partir de gotículas da respi-
ração, principalmente quando 
falamos e estamos próximos de 
outras pessoas. Assim, como 
único meio de contenção da 
doença, esses mesmos cientistas 
recomendam o distanciamento 
social e o fim das aglomerações.

Cultos religiosos presenciais 
são fortes vetores para a propa-
gação desta doença que já matou 
330 mil brasileiros e brasileiras 
desde o início do ano passado. 
Vivemos neste momento um 
aumento exponencial dos casos 
de contaminação e mortes. Ao 
contrário de vários países do 
mundo, o Brasil é atualmente o 
maior vetor de transmissão da 
doença no globo. Muitos desses 
números são atribuídos a falta 
de ação do governo federal, na 
pessoa do presidente Jair Bolso-
naro, que tem feito tudo o que 

é possível para impedir o isola-
mento social e as medidas de 
contenção da doença.

Kássio Nunes foi indicado 
ao STF por Jair Bolsonaro, que 
por sua vez comemorou e muito 
a liberação dos cultos religiosos. 
Bolsonaro e uma meia dúzia de 
líderes evangélico e católicos, ao 
que parece, acreditam que ainda 
não morreram pessoas o sufi-
ciente.

A decisão estapafúrdia do 
ministro Kássio Nunes escan-
cara o uso ideológico/partidário 
do Supremo Tribunal, em bene-
fício dos grupos que apoiam o 
presidente Jair Bolsonaro.

Além de ter sido uma deci-
são contra a saúde pública, 
Kássio Nunes carimba em sua 
testa a placa de subserviente aos 
interesses paroquiais em detri-
mento dos interesses públicos.

Lamentavelmente podemos 
prever ainda maior número de 
pessoas infectadas, mortas e 
também sequeladas devido a 
contaminação cada vez maior 
do vírus mortal.

Espero que Deus esteja 
vendo isso e puna com o rigor 
necessário os responsáveis. 
Amém.

Falando sério sobre 2022 Ao liberar cultos religiosos, 
ministro do STF ajuda vírus 

a continuar matando

Ricardo Viveiros *Jornalista 

A palavra “genocida” está 
na pauta do dia. Substantivo e 
adjetivo com dois gêneros, cuja 
etimologia está na junção do 
prefixo “geno”, com o sentido de 
“raça”, e do sufixo “cida”, deter-
minando o ou a “que mata”. 
Genocida é quem extermina 
muita gente em pouco tempo.

No Século 13 o impera-
dor Gengis Khan, na Ásia e no 
Leste Europeu, matou cerca 
de 40 milhões de pessoas. Ele 
pretendia instaurar uma grande 
confederação, que o levasse à 
condição de “dono do Mundo”. 
No século seguinte, o turco-
-mongol Tamerlão, outro impe-
rador, resolveu concretizar o 
sonho não realizado de Khan. 
Na Ásia Central e no Oriente 
Médio, sob fundamento islâ-
mico, matou em torno de 17 
milhões de pessoas, 5% da 
população mundial, à época.

Na década de 1890, o rei 
Leopoldo II, na extração da 
borracha, dizimou entre 5 a 8 
milhões de pessoas escravi-

zadas no Congo, então colô-
nia da Bélgica. Entre 1915 e 
1923, na Turquia, da 1ª Guerra 
Mundial até a queda do Impé-
rio Otomano, o governo matou 
de 2 a 2,7 milhões de pessoas 
consideradas “traidoras” por 
terem lutado ao lado da inimiga 
Rússia. Armênios, curdos, 
gregos, assírios foram vitima-
dos pela fome e mal tratos em 
campos de concentração.

Na década de 1930 a 1940, 
Josef Stalin, no comando da 
então URSS, obrigou que alguns 
países da Cortina de Ferro 
exportassem a totalidade dos 
alimentos produzidos para 
manter a economia, matando 
entre 20 e 25 milhões de pessoas 
de fome. Disse Stalin: “A morte 
de uma pessoa é uma tragédia; 
a de milhões, uma estatística.” 
De 1939 a 1945 o Nazismo, sob 
a liderança de Adolf Hitler, 
exterminou de 17 a 20 milhões 
de pessoas na Europa. Foram 
judeus, ciganos, romenos, 
sérvios, eslavos e, também, defi-

cientes físicos e gays de qualquer 
origem étnica.

Em 1945, após a 2ª Guerra 
Mundial, Stalin obrigou os 
estrangeiros que estavam no 
leste europeu, a regressarem a pé 
aos países de origem. Morreram 
entre 1,5 a 2 milhões de pessoas. 
De 1958 a 1969, no “Grande 
Salto Adiante”, Mao Tsé-Tung, 
comandou na China e no Tibete 
um conflito para criar potên-
cias industriais. Morreram de 
fome 40 milhões de pessoas. Na 
“Revolução Cultural”, de 1966 
a 1969, houve novo extermínio 
na China. Desta vez, com outra 
“preocupação econômica”: a 
família do condenado era obri-
gada a pagar pela bala usada 
para matar o parente.

Em 1971, a leste do Paquistão 
aconteceu a guerra para inde-
pender Bangladesh. De 2 a 3 
milhões de muçulmanos, sepa-
ratistas hindus e sikhs foram 
mortos. Entre 1975 e 1979, Pol 
Pot, líder do “Khmer Verme-
lho”, no Camboja, comandou 

uma revolução que, em quatro 
anos, exterminou 1,7 milhões 
de pessoas de fome nos campos 
de concentração - 20% da popu-
lação do país, à época. Foram 
sumariamente executados inte-
lectuais, professores, artistas, 
estrangeiros ou os que usassem 
óculos. No entendimento de 
Pot, o uso de óculos determina 
ser culto, instruído e, portanto, 
perigoso.

Em 6 de abril de 1994, o 
presidente de Ruanda, Juvénal 
Habyarimana, de etnia hutu, 
é assassinado em pleno voo 
quando voltava da Tanzânia. 
Horas depois, a primeira-minis-
tra ruandesa Agathe Uwilin-
giyimana, também hutu, seria 
morta por membros da Guarda 
Presidencial. Os responsáveis 
pelos atentados nunca foram 
condenados. Os hutus, prová-
veis assassinos, aproveitaram a 
omissão e apontaram os tutsis 
como culpados. Foi o pretexto 
para que as milícias hutus 
mobilizassem a população da 

etnia para atacar os adversários. 
Quem matasse um tutsi poderia 
se apossar da propriedade da 
vítima, sem qualquer punição. 
Cerca de 800 mil a 1 milhão de 
pessoas foram mortas em três 
meses e pouco - o equivalente a 
70% da população tutsi, naquele 
momento.

Como se pode constatar, 
por absurdas razões de caráter 
étnico, religioso, ideológico, 
econômico, cultural e outros, 
os genocidas assassinaram 
milhões de seres humanos ao 
longo dos séculos. Com o alto 
número de vítimas da pande-
mia da Covid-19 no Brasil, a falta 
de planejamento e o descaso 
para com a gravidade do 
problema, sem falar de quatro 
ministros da Saúde em apenas 
dois anos, a palavra genocida 
está nas conversas de todos os 
brasileiros. Saber se a aplicação 
do termo é correta ou não, no 
aspecto legal é um debate para 
os juristas. Já quanto às mortes 
por incompetência...

Genocida ou incompetente



Vanessa Siqueira
Repórter

O feriado da 
S e m a n a 
S a n t a  e m 

Alagoas de 2021 teve uma 
redução de 69% no número 
de homicídios. O resultado 
também é o menor número 
registrado em toda a série 
histórica. Segundo dados do 
Núcleo de Estatística e Análise 
Criminal (NEAC), da Secreta-
ria de Estado da Segurança 
Pública de Alagoas (SSP), 
de quinta-feira a domingo, 

Alagoas registrou sete homi-
cídios, sendo que deste total, 
dois foram na capital.

Em comparação aos núme-
ros do ano passado, a queda 
observada é de 69,5%. No ano 
passado, o mesmo período tota-
lizou 23 crimes contra a vida. 
Ao analisar a série histórica, 
iniciada em 2012, o resultado 
desde ano é o menor já conta-
bilizado pelo Núcleo de Estatís-
tica da SSP.

O secretário Alfredo Gaspar 
de Mendonça avaliou como 
positivo o resultado, fruto de 
ações integradas entre as Polí-

cias, que se empenharam para 
garantir a segurança da popula-
ção neste feriado. 

“Agradeço às forças de 
segurança pela determina-
ção de garantir que vidas 
sejam preservadas. No mês 
de março também tivemos 
queda de 23,9% no número de 
homicídios, o melhor resul-
tado obtido em um mês de 
março no histórico dos dados 
criminais do Neac. Vamos 
seguir trabalhando firme 
para alcançar resultados cada 
vez melhores”, afirmou o 
secretário.
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Semana Santa registra queda 
histórica de homicídios em AL

MACEIÓ TAMBÉM TEM redução expressiva no número de assassinatos durante o feriadão em relação a 2020

O delegado-geral Paulo 
Cerqueira reuniu-se com dire-
tores da instituição para tratar 
da realização de audiências de 
custódia nas sedes das delega-
cias plantonistas em Alagoas.

A reunião teve a participa-
ção dos delegados Francisco 
Amorim e José Carlos André, 
respectivamente, responsáveis 
pelos setores administrativo e 
de informática da instituição.

Atualmente, as audiências 
são realizadas de forma presen-
cial, sendo necessária a remo-
ção dos presos até os fóruns das 
diversas Comarcas do Estado.

Quando o novo sistema 
for implantado, elas ocorrerão 
de forma remota, via internet, 
evitando-se o deslocamento 
dos presos até os fóruns.

Essa nova sistemática será 

possível mediante parceria 
entre a Polícia Civil e o Tribunal 
de Justiça de Alagoas.

O delegado Francisco 
Amorim informou que está 
agilizando a aquisição dos 
demais equipamentos necessá-
rios para dar início, em breve, 
ao novo processo de audiências 
de custódia.

O delegado José Carlos 
disse que com a implantação 
de meio técnico para realiza-
ção da audiência de custódia 

diretamente das Delegacias 
plantonistas, por meio de vide-
oconferência, a Polícia Civil de 
Alagoas atende uma demanda 
do Poder Judiciário, adequa-se 
as novas realidades impostas 
pela pandemia e dá um impor-
tante passo no uso da tecnolo-
gia cada mais vez constante nas 
atividades da Polícia Judiciária.

O delegado-geral Paulo 
Cerqueira solicitou aos direto-
res agilidade na instalação do 
novo sistema.

U m a  r e s i d ê n c i a  f o i 
roubada na zona rural de 
Arapiraca, ontem à tarde. 
O crime foi cometido por 
três homens que fingiram 
ser vendedores de bolo. De 
acordo com as informações 
da polícia, uma guarnição 

da Força Tarefa foi acionada 
para um roubo em uma resi-
dência localizada na entrada 
da Vila Bananeiras.

A vítima relatou que três 
homens, em uma Hilux de 
cor branca, chegaram em 
sua casa vendendo bolos. 

Um deles portando armada 
de fogo anunciou o roubo. 
Foram roubados um tanque 
de lavar de roupas, uma tele-
visão e um botijão de gás.  A 
polícia realizou rondas, mas 
nenhum suspeito foi locali-
zado.

POLÍCIA CIVIL

ARAPIRACA

Audiências de custódia 
serão nas plantonistas

Falsos vendedores de 
bolos assaltam casa

Ascom/SSP

Ações preventivas como as abordagens ajudaram a reduzir a criminalidade

Duas pessoas morreram 
e quatro ficaram feridas nas 
rodovias alagoanas durante o 
feriado de Páscoa. Os núme-
ros divulgados na manhã de 
hoje pelo Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) são da 
Operação Páscoa e mostram 
uma redução de casos em 
comparação com 2020. 

“Tivemos uma Operação 
Páscoa que registrou menos 
violência em relação ao ano 
passado nas rodovias alagoa-
nas”, afirmou o tenente-coro-
nel Liziário sobre o balanço 
da Operação Páscoa que 
ocorreu entre a quinta-feira 
(1) e ontem com a intenção de 
fiscalizar crimes e prevenir 
acidentes.

Mesmo com a diminui-
ção no número de mortes, 
os acidentes aumentaram, 
sendo oito acidentes, dois 
a mais que no ano passado. 
Marechal Deodoro, na rodo-

via AL-101 Sul, e Arapiraca, 
na AL-115 e AL-220 foram os 
municípios que mais registra-
ram acidentes.  

O acidente de trânsito 
mais frequente foi a colisão 
traseira, sendo quatro casos, 
sem nenhum óbito. Já os 
acidentes com vítima fatal 
foram em Boca da Mata e 
Arapiraca, sendo uma coli-
são frontal e uma saída da 
pista, ambos envolvendo 
motocicletas. Nenhuma 
ocorrência foi registrada 
neste domingo.

Se tratando de aborda-
gens, o índice também cresceu 
sendo em 2021 1.746 veículos 
abordados, 457 a mais do que 
em 2020. As atuações também 
aumentaram, foram 810 este 
ano, assim como o número de 
veículos e Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNH) reco-
lhidas, que foram 29 e três, 
respectivamente.

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Número é menor na 
Páscoa deste ano

Motorista de aplicativo é esfaqueado 
após reagir a assalto, em Maceió

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, sofreu uma tenta-
tiva de homicídio, ontem à noite, durante um assalto, em 
Maceió, capital de alagoas. Ele foi esfaqueado após reagir 
ao assalto. De acordo com as informações da Polícia, uma 
guarnição foi acionada para uma tentativa de homicídio a 
um motorista do Uber, no bairro Santos Dumond.
Dois homens solicitaram a corrida, e quando anunciarem 
o assalto, o motorista reagiu, e foi atingido por golpes de 
arma branca no braço e nas costas. Os acusados fugiram 
do local. A vítima foi socorrido por uma equipe do Samu.

Ascom/Polícia Civil

Delegado-Geral, Paulo Cerqueira, trata do assunto com diretores da Polícia Civil
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Maceió vacina idosos com 62 
anos nos oito pontos da capital

CORUJÃO ESTENDE VACINAÇÃO até 21h em dois pontos: drive-thru do estacionamento de Jaraguá e do Papódromo

Luciano Milano
Ascom/SMS

Os idosos de 62 
anos ou mais 
começaram 

hoje a tomar a vacina contra 
a Covid-19, em Maceió.Hoje 
ocorre, também, o Corujão 
da Vacina, com extensão dos 
horários de vacinação nos dois 

pontos via drive-thru, de 9h às 
21h. Nos pontos fixos, a aplica-
ção das doses é de 9h às 16h.

Os dois drives-thrus estão 
localizados no estacionamento 
de Jaraguá e na Justiça Federal 
(Serraria). A capital ainda conta 
com seis pontos fixos: no Papó-
dromo (Vergel do Lago), nos 
Shoppings Maceió (Mangabei-
ras) e Pátio, nas praças Padre 

Cícero (Benedito Bentes) e do 
terminal de ônibus do Osman 
Loureiro, e, ainda, na área 
externa do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

“O compromisso  do 
prefeito JHC é que Maceió 
vacine o maior número de 
pessoas possível, com cele-
ridade e organização. Com 
os oito postos de imunização 

da Secretaria de Saúde (SMS) 
pela cidade, a população tem 
opções cada vez mais confor-
táveis de deslocamento e horá-
rio para se vacinar. A vida de 
cada um de nós está em jogo e 
vamos cuidar de todos”, desta-
cou o secretário da pasta, Pedro 
Madeiro.

Entre idosos, idosos acama-
dos, idosos em instituições de 

longa permanência, traba-
lhadores de saúde e pessoas 
institucionalizadas, Maceió 
já vacinou, até esta segunda-
-feira, 150.513 pessoas, sendo 
que 117.220 com a primeira 
dose, e 33.293, com a segunda 
dose (D2) do imunizante. Para 
saber mais sobre a vacinação 
na capital, é só acessar o site 
vacina.maceio.al.gov.br.

O prefeito JHC anunciou 
hoje, que os guardas munici-
pais de Maceió já podem ser 
vacinados contra a Covid-
19. O prefeito lembrou que 
os profissionais trabalham 
na linha de frente, na prote-
ção da população, com risco 
diário de contaminação pelo 
vírus, por isso estão sendo 
priorizados.

“Fico muito feliz por toda 
nossa Guarda Municipal, 
que de forma muito aguer-
rida tem se disponibilizado, 
especialmente nos pontos de 
vacinação, na linha de frente, 
nas nossas f iscalizações 
todos os dias em Maceió para 
poder nos fazer vencer esse 
momento desafiador para 
todos nós”, afirmou JHC.

Ele lembrou que teve 
uma reunião nesta segunda 
com os secretários de Segu-

rança Comunitária e Conví-
vio Social Thiago Prado, e 
da Saúde, Pedro Madeiro, 
na qual foi pactuada a vaci-
nação dos guardas. “A nossa 
força de segurança municipal 
estará ainda mais fortalecida 
e a gente está aqui pra isso, 
para trabalhar para vocês e 
trazer boas perspectivas para 
a nossa Guarda”, afirmou 
JHC.

O  s e c r e t á r i o  T h i a g o 
Prado, agradeceu ao prefeito 
por atender à classe. “A partir 
de hoje, você que está na 
ativa e tem mais de 45 anos, 
se prepara que a vacinação já 
começa hoje no nosso quartel 
da Guarda Municipal”, disse.

Em Maceió, são ao todo 
697 guardas municipais, que 
têm como função também a 
proteção de bens, serviços e 
instalações do município.

GUARDAS MUNICIPAIS

Começa a vacinação 
para agentes da GM

Como medida preventiva 
à quadra chuvosa, a Prefei-
tura de Maceió, através da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), iniciou, nesta 
quinta-feira (1), a limpeza do 
Riacho Salgadinho, princi-
pal canal de escoamento da 
cidade. As equipes seguirão 
atuando no local por 15 dias, 
evitando possíveis alaga-
mentos e transtornos à popu-
lação.

Fazendo a utilização de 
máquinas como retroescava-

deiras e caminhões, a equipe 
responsável pela execução 
do serviço trabalha na remo-
ção de areia, sedimentos e 
outros detritos acumulados 
no fundo do Riacho. A previ-
são é que sejam retiradas 
mais de 20 toneladas de resí-
duos do local.

Ivens Tenório, Superin-
tendente da Sudes, diz que 
o trabalho preventivo ajuda 
na resolução de possíveis 
problemas de forma mais 
ágil. “Por se tratar de um 
local importante para o esco-

amento de águas pluviais, 
vamos dar uma atenção 
maior.  Queremos evitar 
que a passagem da água 
seja obstruída em decorrên-
cia do descarte de resíduos 
inadequados que é reali-
zado pela população. Dessa 
forma, evitamos alagamen-
tos, sobretudo no período 
chuvoso”, explicou Tenório.

A l é m  d o  s e r v i ç o  d e 
desassoreamento, as equipes 
ainda irão realizar a capina-
ção manual e remoção de 
resíduos da via pública.

As equipes da Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs) estiveram em campo 
durante todo o feriado da 
Semana Santa realizando ações 
educativas e fiscalizações para 
garantir o cumprimento do 
decreto governamental. Em 
quatro dias de ação, máscaras 
foram distribuídas e mais de 
360 pontos foram fiscalizados 
em toda Maceió.

Na Operação Páscoa, reali-
zada entre quarta (31) e sexta-
-feira (2), as equipes estiveram 
nos principais pontos de venda 
de peixe, como o Mercado da 
Produção, Centro Pesqueiro e 
Balança do Peixe, realizando 
um trabalho educativo e de 

ordenamento, além da distri-
buição de máscaras para a 
população.

A operação contou com a 
participação da Guarda Muni-
cipal, Vigilância Sanitária, 
Gabinete de Gestão Integrada 
de Combate à Covid-19 e a 
Secretaria Municipal do Traba-

lho, Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes).

Ainda na sexta-feira (2) e 
no sábado (3), os fiscais percor-
reram a orla e faixa de areia da 
capital, incluindo a região da 
Guaxuma e Praia da Sereia. 
Nenhum estabelecimento foi 
notificado.

PREVENÇÃO

OPERAÇÃO DE PÁSCOA

Prefeitura faz  limpeza 
do Riacho Salgadinho

SEMCS fiscaliza pontos
comerciais em feriado

Força-Tarefa esteve nas praias em operação de fiscalização e educação

Secom Maceió

Alberto Jorge/Semscs

Prefeito JHC esteve num ponto de vacinação e confirmou a vacina para a GM

Semas alerta para mensagens falsas em redes sociais

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) alerta a população mais uma 
vez para um novo golpe que está sendo aplicado nas redes sociais. Grupos de Face-
book e Whatsapp estão divulgando mensagens falsas sobre um processo seletivo para 
funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e para o recebimento 
de cestas básicas, solicitando o cadastro dos usuários. A  Diretora de Proteção Social 
Básica da Semas, Aline Pedrosa,  esclarece que essas mensagens são falsas. “A popu-
lação deve ficar atenta a esses golpes e não deve fornecer seus dados pessoais. 
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Estudo revela envolvimento de 
políticos em crimes ambientais

DEPUTADOS, PREFEITOS E VEREADORES são multados em mais de R$ 1,7 milhão por algum crime ao meio ambiente

Maria Luíza Ávila* e 
Lucas Maia
Agência Tatu

De s m a t a -
m e n t o 
de vários 

hectares de mata nativa, 
pesca ilegal e descumpri-
mento de embargos estão 
entre as infrações ambien-
tais cometidas ao longo dos 
anos por políticos que hoje 
são prefeitos, vereadores e 
deputados em Alagoas.

Os dados analisados pela 
Agência Tatu foram forneci-
dos pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), por meio do 
portal de dados abertos do 
Governo Federal. Os nomes 
e CPFs informados na base 
de dados do instituto foram 
cruzados com os dados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para encontrar quais 
deputados estaduais, prefei-
tos ou vereadores eleitos já 
cometeram infrações ambien-
tais registradas pelo Ibama. 
As informações abrangem 
toda a série histórica da insti-
tuição, iniciada em 1980.

Foram localizadas 35 
infrações totais, cometidas por 
sete prefeitos, sete vereadores 
e dois deputados estaduais. 
60% dos casos são de desma-
tamento ilegal em unidades 
de preservação ambiental, 
mata nativa ou cursos de 
água. As demais infrações se 
referem ao cativeiro de aves 
silvestres, pesca sem licença, 
má destinação de resíduos 
sólidos, descumprimento de 
embargos e infrações admi-
nistrativas. O total de multas 
expedidas é de mais de R$ 1,7 
milhão.

DEPUTADOS ESTADUAIS
Entre os políticos anali-

sados, o que teve a maior 
quantidade de infrações 
ambientais registradas 
pelo órgão foi o deputado 
estadual Olavo Calheiros 
(MDB), que entre 1997 e 
2020, recebeu um total de 
dez infrações. As multas do 
parlamentar somam R$750 
mil e envolvem, em sua 
maioria, o desmatamento de 
mata na cidade de Murici, 
na Zona da Mata alagoana, 
assim como a construção 
de rodovias em área de 
preservação ambiental e o 
descumprimento de embar-
gos. 

O outro deputado estadual 
que consta na lista é o também 
emedebista Paulo Dantas, 
que responde a três infrações, 
geradas em 2019 e 2020, pelo 
desmatamento de 52 hecta-
res de vegetação nativa da 
caatinga; 0,8 hectare em área 
de preservação permanente 
e uma infração administra-
tiva por deixar de apresentar 
informações ambientais sobre 
uma fazenda de sua proprie-
dade. O total das multas é de 
R$69 mil.

PREFEITOS
Teófilo Pereira (PP) é 

prefeito de Craíbas e acumu-
lou a maior dívida ambiental 
entre os prefeitos do estado. 
Foram  R$336 mil em multas 
por duas infrações ambien-
tais no município de São 
Braz, onde Pereira era 
prefeito na época. 
De acordo com 
o  Ibama 
ele foi 

responsável por desmatar 15 
hectares de Caatinga, além 
de descumprir um termo de 
embargo.

O prefeito de Joaquim 
Gomes, Adriano Barros (PTB), 
acumula multas de R$13 mil  
por duas infrações ambien-
tais. A primeira infração, em 
março de 2007, por destruir 
oito hectares de vegetação 
em médio e avançado está-
gio de regeneração em área 
de Mata Atlântica. A segunda 
infração, em fevereiro de 
2016, foi por não atender às 
exigências legais ao apresen-
tar informação parcialmente 
falsa no sistema oficial de 
controle estadual (Sisflora), 
por ter comercializado crédi-
tos de madeiras em toras para 
acobertar a origem ilegal do 
material.

Djalma Beltrão (REPUBLI-
CANOS), prefeito de Piaça-
buçu, recebeu uma multa no 
valor de R$10mil em setem-
bro de 2009. O prefeito foi 
autuado por causar danos a 
uma unidade de conservação,  
ao destinar resíduos sólidos 
criando um lixão no local.

Já o prefeito de Pão de 
Açúcar, Jorge Dantas (PSDB), 
foi autuado em R$59,5 mil 
por três infrações. As autu-
ações são dos dias 10 a 16 
de novembro de 2018, por 
desmatamento de cerca de 
52 hectares de vegetação 
nativa da Caatinga, sem 

autorização, na 
r e g i ã o  d a 

d i v i s a 
entre 

São José da Tapera e Pão de 
Açúcar.

João Victor (REPUBLI-
CANOS), que é prefeito de 
Viçosa, recebeu uma multa 
de R$21 mil como pena por 
dano à flora no ano de 2019, 
na cidade de Junqueiro. A 
autuação foi feita por conta 
de queimada ilegal de mais 
de um hectare de vegetação 
nativa da Mata Atlântica.

Em São Sebastião, Zé 
Pacheco (PP) foi multado em 
R$50,5 mil por uma infração 
ambiental registrada em 2015. 
O prefeito mantinha 11 espé-
cies de aves da fauna silvestre 
em cativeiro, sendo uma delas 
ameaçada de extinção.

Olavo Neto (MDB), atual 
prefeito de Murici e filho do 
deputado Olavo Calheiros, 
também se encontra na lista, 
com uma infração por má 
destinação de resíduos sólidos 
em um lixão a céu aberto em 
2018, gerando uma multa de 
R$ 2,6 mil.

VEREADORES
Entre todos os vereado-

res de Alagoas eleitos no ano 
passado, sete cometeram 
infrações ambientais, totali-
zando R$403 mil em multas 
por 11 autuações, desde 1996. 
Os representantes municipais 
atuam nas cidades de Murici, 
Japaratinga, Piaçabuçu, Belo 
Monte, Piranhas e Barra de 
São Miguel.

As informações completas 
estão disponíveis nos dados 
abertos disponibilizados ao 
final desta reportagem.

O OUTRO LADO
O gabinete do deputado 

Olavo Calheiros infor-
mou que os dados 

registrados pelo 
Ibama dizem 

respeito a assuntos jurídicos 
de empresa agropecuária 
de propriedade do parla-
mentar. Informa ainda que, 
por razão de fazer parte do 
grupo de risco do coronaví-
rus, o deputado se encontra 
liberado dos trabalhos legis-
lativos e não pode responder 
aos questionamentos desta 
reportagem.

Em nota, a assessoria 
do deputado Paulo Dantas 
informa que, apesar de 
reconhecer a seriedade e 
a importância do trabalho 
desempenhado pelo Ibama, 
verificou inconsistências na 
autoria e na materialidade das 
autuações. “Ao fim da apura-
ção, as imputações serão reco-
nhecidas como ilegítimas”, 
afirmou.

A assessoria do prefeito 
de Pão de Açúcar, Jorge 
Dantas, informou em nota 
que as infrações citadas 
foram as únicas em mais 
de 30 anos de propriedade 
rural. Diz também que havia 
plantado palma em um local 
e decidiu colher muitos anos 
depois, o que acabou sendo 
identificado como desma-
tamento de área nativa pelo 
Ibama.

De acordo com a nota, 
não havia mata ciliar no local, 
apenas palma. O chefe do 
executivo municipal diz acre-
ditar que o processo irá cair 
por ser inteiramente baseado 
em imagens de satélite. Dantas 
alega ainda que sempre houve 
preocupação de sua parte em 
relação às políticas ambientais 
do município.

Esta reportagem tentou 
contato com os demais citados 
por meio de suas assessorias e 
através de redes sociais, no 
entanto, até a publicação da 
matéria não houve resposta.

IBAM
A
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Maceió vacina idosos com 62 
anos nos oito pontos da capital

CORUJÃO ESTENDE VACINAÇÃO até 21h em dois pontos: drive-thru do estacionamento de Jaraguá e do Papódromo

Luciano Milano
Ascom/SMS

Os idosos de 62 
anos ou mais 
começaram 

hoje a tomar a vacina contra 
a Covid-19, em Maceió.Hoje 
ocorre, também, o Corujão 
da Vacina, com extensão dos 
horários de vacinação nos dois 

pontos via drive-thru, de 9h às 
21h. Nos pontos fixos, a aplica-
ção das doses é de 9h às 16h.

Os dois drives-thrus estão 
localizados no estacionamento 
de Jaraguá e na Justiça Federal 
(Serraria). A capital ainda conta 
com seis pontos fixos: no Papó-
dromo (Vergel do Lago), nos 
Shoppings Maceió (Mangabei-
ras) e Pátio, nas praças Padre 

Cícero (Benedito Bentes) e do 
terminal de ônibus do Osman 
Loureiro, e, ainda, na área 
externa do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

“O compromisso  do 
prefeito JHC é que Maceió 
vacine o maior número de 
pessoas possível, com cele-
ridade e organização. Com 
os oito postos de imunização 

da Secretaria de Saúde (SMS) 
pela cidade, a população tem 
opções cada vez mais confor-
táveis de deslocamento e horá-
rio para se vacinar. A vida de 
cada um de nós está em jogo e 
vamos cuidar de todos”, desta-
cou o secretário da pasta, Pedro 
Madeiro.

Entre idosos, idosos acama-
dos, idosos em instituições de 

longa permanência, traba-
lhadores de saúde e pessoas 
institucionalizadas, Maceió 
já vacinou, até esta segunda-
-feira, 150.513 pessoas, sendo 
que 117.220 com a primeira 
dose, e 33.293, com a segunda 
dose (D2) do imunizante. Para 
saber mais sobre a vacinação 
na capital, é só acessar o site 
vacina.maceio.al.gov.br.

O prefeito JHC anunciou 
hoje, que os guardas munici-
pais de Maceió já podem ser 
vacinados contra a Covid-
19. O prefeito lembrou que 
os profissionais trabalham 
na linha de frente, na prote-
ção da população, com risco 
diário de contaminação pelo 
vírus, por isso estão sendo 
priorizados.

“Fico muito feliz por toda 
nossa Guarda Municipal, 
que de forma muito aguer-
rida tem se disponibilizado, 
especialmente nos pontos de 
vacinação, na linha de frente, 
nas nossas f iscalizações 
todos os dias em Maceió para 
poder nos fazer vencer esse 
momento desafiador para 
todos nós”, afirmou JHC.

Ele lembrou que teve 
uma reunião nesta segunda 
com os secretários de Segu-

rança Comunitária e Conví-
vio Social Thiago Prado, e 
da Saúde, Pedro Madeiro, 
na qual foi pactuada a vaci-
nação dos guardas. “A nossa 
força de segurança municipal 
estará ainda mais fortalecida 
e a gente está aqui pra isso, 
para trabalhar para vocês e 
trazer boas perspectivas para 
a nossa Guarda”, afirmou 
JHC.

O  s e c r e t á r i o  T h i a g o 
Prado, agradeceu ao prefeito 
por atender à classe. “A partir 
de hoje, você que está na 
ativa e tem mais de 45 anos, 
se prepara que a vacinação já 
começa hoje no nosso quartel 
da Guarda Municipal”, disse.

Em Maceió, são ao todo 
697 guardas municipais, que 
têm como função também a 
proteção de bens, serviços e 
instalações do município.

GUARDAS MUNICIPAIS

Começa a vacinação 
para agentes da GM

Como medida preventiva 
à quadra chuvosa, a Prefei-
tura de Maceió, através da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes), iniciou, nesta 
quinta-feira (1), a limpeza do 
Riacho Salgadinho, princi-
pal canal de escoamento da 
cidade. As equipes seguirão 
atuando no local por 15 dias, 
evitando possíveis alaga-
mentos e transtornos à popu-
lação.

Fazendo a utilização de 
máquinas como retroescava-

deiras e caminhões, a equipe 
responsável pela execução 
do serviço trabalha na remo-
ção de areia, sedimentos e 
outros detritos acumulados 
no fundo do Riacho. A previ-
são é que sejam retiradas 
mais de 20 toneladas de resí-
duos do local.

Ivens Tenório, Superin-
tendente da Sudes, diz que 
o trabalho preventivo ajuda 
na resolução de possíveis 
problemas de forma mais 
ágil. “Por se tratar de um 
local importante para o esco-

amento de águas pluviais, 
vamos dar uma atenção 
maior.  Queremos evitar 
que a passagem da água 
seja obstruída em decorrên-
cia do descarte de resíduos 
inadequados que é reali-
zado pela população. Dessa 
forma, evitamos alagamen-
tos, sobretudo no período 
chuvoso”, explicou Tenório.

A l é m  d o  s e r v i ç o  d e 
desassoreamento, as equipes 
ainda irão realizar a capina-
ção manual e remoção de 
resíduos da via pública.

As equipes da Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs) estiveram em campo 
durante todo o feriado da 
Semana Santa realizando ações 
educativas e fiscalizações para 
garantir o cumprimento do 
decreto governamental. Em 
quatro dias de ação, máscaras 
foram distribuídas e mais de 
360 pontos foram fiscalizados 
em toda Maceió.

Na Operação Páscoa, reali-
zada entre quarta (31) e sexta-
-feira (2), as equipes estiveram 
nos principais pontos de venda 
de peixe, como o Mercado da 
Produção, Centro Pesqueiro e 
Balança do Peixe, realizando 
um trabalho educativo e de 

ordenamento, além da distri-
buição de máscaras para a 
população.

A operação contou com a 
participação da Guarda Muni-
cipal, Vigilância Sanitária, 
Gabinete de Gestão Integrada 
de Combate à Covid-19 e a 
Secretaria Municipal do Traba-

lho, Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes).

Ainda na sexta-feira (2) e 
no sábado (3), os fiscais percor-
reram a orla e faixa de areia da 
capital, incluindo a região da 
Guaxuma e Praia da Sereia. 
Nenhum estabelecimento foi 
notificado.

PREVENÇÃO

OPERAÇÃO DE PÁSCOA

Prefeitura faz  limpeza 
do Riacho Salgadinho

SEMCS fiscaliza pontos
comerciais em feriado

Força-Tarefa esteve nas praias em operação de fiscalização e educação

Secom Maceió

Alberto Jorge/Semscs

Prefeito JHC esteve num ponto de vacinação e confirmou a vacina para a GM

Semas alerta para mensagens falsas em redes sociais

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) alerta a população mais uma 
vez para um novo golpe que está sendo aplicado nas redes sociais. Grupos de Face-
book e Whatsapp estão divulgando mensagens falsas sobre um processo seletivo para 
funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e para o recebimento 
de cestas básicas, solicitando o cadastro dos usuários. A  Diretora de Proteção Social 
Básica da Semas, Aline Pedrosa,  esclarece que essas mensagens são falsas. “A popu-
lação deve ficar atenta a esses golpes e não deve fornecer seus dados pessoais. 
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Novo auxílio emergencial 
começa a ser pago amanhã

BENEFÍCIO SERÁ pago em quatro parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375; Governo Federal destinou R$ 44 bilhões

Agência Brasil

Co m  q u a t r o 
parcelas de 
R$ 150 a R$ 

375, dependendo da família, 
o auxílio emergencial come-
çará a ser pago amanhã a 
quem recebia o benefício em 
dezembro de 2020. Também 
é necessário cumprir outros 
requisitos para ter direito à 
nova rodada.

Como no ano passado, 
o benefício será depositado 
nas contas poupança digitais 
dos trabalhadores informais e 
inscritos no Cadastro Único de 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), onde 
poderá ser movimentado pelo 
aplicativo Caixa Tem. Somente 
de duas a quatro semanas após 
o depósito, o dinheiro poderá 
ser sacado em espécie ou trans-
ferido para uma conta corrente.

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamento 
ocorre de forma distinta. Os 
inscritos no programa social 

podem sacar diretamente o 
dinheiro nos dez últimos dias 
úteis de cada mês. O auxílio 
emergencial somente será pago 

quando o valor for superior ao 
benefício do Bolsa Família.

Cerca de R$ 44 bilhões 
foram destinados ao auxí-

lio emergencial por meio da 
promulgação da Emenda Cons-
titucional 109/2021, a chamada 
PEC Emergencial.

A emenda constitucio-
nal abriu caminho para que o 
governo federal ultrapasse o 
limite do teto de gastos, sem 
comprometer a meta de resul-
tado fiscal primário e sem afetar 
a chamada regra de ouro (espé-
cie de teto de endividamento 
público para financiar gastos 
correntes).

Segundo o Ministério 
da Cidadania, do valor total 
estabelecido pelo Congresso 
Nacional, R$ 23,4 bilhões 
serão destinados ao público 
já inscrito em plataformas 
digitais da Caixa Econômica 
Federal, R$ 6,5 bilhões para 
integrantes do Cadastro Único 
do Governo Federal e R$ 12,7 
bilhões para atendidos pelo 
Bolsa Família.

Confira as principais dúvidas sobre a nova rodada do auxílio emergencial
1) Qual o valor do auxílio emergencial 2021?
•    Pessoa que mora sozinha: R$ 150
•    Mãe solteira que sustenta a família: R$ 375
•    Demais famílias: R$ 250

2) Qual o número de parcelas?
Quatro parcelas mensais de abril a julho

3) Quem tem direito a receber o auxílio 
emergencial em 2021?
Todos os trabalhadores informais, inscritos no 
CadÚnico e beneficiários do Bolsa Família que já 
recebiam o auxílio emergencial de R$ 600 ou a 
extensão do auxílio emergencial de R$ 300 em 
dezembro de 2020.
O beneficiário também deve cumprir as seguin-
tes regras:
•    ter mais de 18 anos (exceto no caso de mães 
adolescentes de 12 a 17 anos com pelo menos 
um filho);
•    não ter carteira assinada (vínculo formal 
ativo);
•    não receber benefício previdenciário, assis-
tencial, trabalhista ou programa de transferência 
de renda federal, com exceção do Bolsa Família 
e do abono salarial do PIS/Pasep;
•    não ter renda familiar mensal per capita 
(renda total dividida pelo número de membros 
de uma família) acima de meio salário mínimo;
•    não ser membro de família com renda mensal 
total acima de três salários mínimos;
•    não morar no exterior;
•    não ter recebido, em 2019, rendimentos 
tributáveis (como salário e aposentadoria) acima 
de R$ 28.559,70;
•    não possuir patrimônio superior a R$ 300 mil 
em 31 de dezembro de 2019;
•    não ter recebido rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, acima de R$ 40 mil em 2019;
•    não estar preso em regime fechado nem 
receber auxílio-reclusão;
•    não ter sido incluído, em 2019, como depen-
dente na declaração do Imposto de Renda na 
condição de cônjuge, filho ou enteado de até 21 

anos (caso geral) ou até 24 anos (matriculado 
em instituição de ensino superior ou de ensino 
técnico médio, ou companheiro com o qual o 
contribuinte tenha filho ou com o qual conviva 
há mais de cinco anos;
•    não ter indicativo de óbito no Sistema Nacio-
nal de Informações de Registro Civil (SIRC) ou no 
Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi);
•    não ter CPF vinculado, como instituidor, à 
concessão de pensão por morte de qualquer 
natureza;
•    não estar com o auxílio emergencial ou a 
extensão do auxílio cancelado no momento da 
avaliação de elegibilidade da nova rodada de 
2021;
•    não ter movimentado os valores do auxílio 
emergencial depositados na conta poupança 
digital ou na conta de depósito do Bolsa Família 
ao longo de 2020;
•    não ser estagiário, residente médico, resi-
dente multiprofissional ou beneficiário de bolsas 
de estudo concedidas em nível municipal, esta-
dual ou federal.

4) Quais os beneficiários do Bolsa Família 
que receberão o auxílio?
Os atuais beneficiários do programa social têm 
direito ao auxílio emergencial, desde que o valor 
do benefício do Bolsa Família seja menor que a 
parcela do auxílio.

5) Quais são as datas de pagamento?
Como em 2020, a nova rodada do auxílio emer-
gencial será paga com dois calendários distin-
tos: um para o público geral, que segue o mês 
de nascimento do beneficiário, e outro para o 
Bolsa Família.

6) É possível pedir o auxílio emergencial?
Trabalhadores informais e inscritos no CadÚ-
nico que não receberam auxílio emergencial em 
2020 não podem pedir o benefício em 2021. 
Será usado o cadastro encerrado em 3 de julho 
de 2020. O benefício será pago automatica-
mente a quem estava recebendo o auxílio de R$ 

600 ou a extensão de R$ 300 em dezembro do 
ano passado e que cumpra as regras atuais.

7) Como posso saber se vou ser conside-
rado apto a receber o auxílio?
Os trabalhadores podem verificar, desde 2 de 
abril, se receberão a nova rodada do auxílio 
emergencial. A consulta pode ser feita no site da 
Dataprev , estatal responsável por processar o 
cadastro do benefício, bastando informar nome 
completo, data de nascimento, CPF e nome da 
mãe. A verificação também pode ser feita no site 
auxilio.caixa.gov.br e no telefone 111, da Caixa 
Econômica Federal.

8) Quantas pessoas da mesma família 
podem receber o auxílio emergencial?
O benefício só será pago a um membro de cada 
família na nova rodada, contra até duas pessoas 
da mesma família na rodada anterior. Os crité-
rios de prioridade para decidir quem receberá 
seguirão a seguinte ordem.
•    mulher provedora de família monoparental 
(mãe solteira arrimo de família);
•    data de nascimento mais antiga;
•    do sexo feminino, caso haja empate;
•    ordem alfabética do primeiro nome, se 
necessário, em caso de empate.

9) Quem recebe seguro-desemprego, 
auxílio-doença ou Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) tem direito ao auxílio-
-emergencial?
Não. O benefício não será pago a quem receba 
outros benefícios sociais, previdenciários, traba-
lhista ou transferência de renda, à exceção do 
Bolsa Família e do abono salarial do PIS/Pasep.

10) Quem tem membro da família que 
receba o BPC pode receber o auxílio emer-
gencial 2021?
O pagamento do auxílio emergencial, nesse 
caso, dependerá da renda per capita da família. 
Caso alguém da família receba o BPC, a renda 
entrará no cálculo. Se o resultado for inferior a 

meio salário mínimo por pessoa da família e o 
usuário cumprir os demais critérios, poderá 
receber o auxílio emergencial.

11) Quem teve o auxílio emergencial de R$ 
600 ou a extensão de R$ 300 canceladas 
poderá receber o benefício em 2021?
Não. A legislação veda o acesso ao auxílio emer-
gencial a quem teve o benefício cancelado.

12) O CPF precisa estar regularizado?
Sim. O contribuinte precisa estar com o Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) em dia para ter 
direito à nova rodada do auxílio emergencial. A 
situação também deverá estar regularizada com 
a Receita Federal.
A consulta ao CPF pode ser feita no site da 
Receita Federal . Caso esteja irregular, o contri-
buinte deve procurar a Receita Federal, entrando 
no site, no Centro de Atendimento Virtual da 
Receita (e-CAC), ou ligando no número 146.

13) Beneficiários do Bolsa Família preci-
sam regularizar o CPF?
Não. Os inscritos no Bolsa Família não precisam 
comprovar a regularidade fiscal, pois usam o 
Número de Inscrição Social (NIS) para sacar o 
benefício.

14) É preciso atualizar o aplicativo Caixa 
Tem para receber o benefício?
Desde 14 de março, a Caixa Econômica Federal 
abriu o aplicativo Caixa Tem para que os benefi-
ciários atualizem os dados cadastrais. O proce-
dimento, no entanto, não é obrigatório. Nenhum 
beneficiário deixará de receber o auxílio emer-
gencial porque não atualizou as informações.

15) O auxílio poderá ser cancelado após o 
início do pagamento?
Sim. O governo fará um pente-fino permanente 
nos cadastros para verificar se o beneficiário 
cumpre os critérios para receber o auxílio. Em 
caso de irregularidade ou inconsistências nos 
dados, o auxílio emergencial será cancelado.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Clara Lis Cavalcante
Portal Eufêmea

Com a chegada 
d a  P á s c o a 
d e s t e  a n o , 

as empreendedoras que 
possuem pequenos negó-
cios precisaram se reinven-
tar por causa da pandemia 
causada pelo novo coronaví-
rus e criaram ovos de páscoa 
artesanais. Com o intuito 
de incentivar a sociedade a 
comprar do pequeno, o Eufe-
mea traz a história de quatro 
mulheres do ramo da confei-
taria em Maceió.

CHIARA XAVIER 
Ela tem 32 anos, é a confei-

teira da Cakerie e possui o seu 
próprio negócio há quase 09 
anos. No início, Chiara investiu 
em sobremesas para delivery 
e segundo ela, sempre teve o 
desejo de fazer doces diferen-
ciados. Foi na pandemia que 

ela viu a oportunidade de tocar 
o negócio.

Mas a demanda de enco-
mendas de bolos voltou a 
crescer e depois de algumas 
semanas não conseguia mais 
dar continuidade às sobreme-
sas.

“Para atender a demanda 
por bolos menores, lancei a Box 
Festinha na Medida, para até 
quatro pessoas, o que teve uma 
saída muito boa”, disse.

Chiara contou que esse  ano 
começou em um ritmo mais 
lento, diferente do ano passado, 
mas as vendas já normalizaram.

Quando questionada o 
porquê as pessoas devem 
comprar de pequenas empre-
endedoras, ela diz: 

 “Porque são pessoas que, 
em sua maioria, exercem o 
trabalho com amor e dedicação, 
buscando frutos. Não apenas o 
sustento em si, mas se realizar 
no que faz e buscar a satisfação 
do cliente”, afirmou.

GIULIA PAOLA 
Ela tem 27 anos e entrou no 

mundo do empreendedorismo 
há pouco mais de três meses, 
mas sempre gostou da área e 
fazia para família e amigos. Sua 
primeira encomenda ocorreu 
em dezembro de 2020, então aí 
ela viu a oportunidade.

Giulia conta que vendeu 
“bem na medida do possível”. 
Segundo ela, a concorrência 
nessa área é grande e é difícil. 
“É complicado ter o retorno 
de clientes de imediato. É um 
trabalho de formiguinha”.

Ela explicou que possui 
outra empresa de alimentação 
que foi muito afetada com a 
pandemia do novo coronavírus 
e a Giulia Confeitaria veio para 
ter um extra.

Sobre os pequenos negócios, 
Giulia não tem dúvida de que o 
cuidado está em primeiro lugar. 
“Trabalhamos com muito amor 
e o principal: feito bem artesanal-
mente. Quem compra valoriza o 

trabalho e o sonho dos pequenos 
empreendedores”.

MARIA ALICE FEITOSA 
Alice tem 20 anos e está há 

um pouco mais de um ano no 
ramo, e durante a pandemia ela 
tentou se reinventar trazendo 
materiais que ainda não tinham 
aqui em Maceió, usando da 
sua criatividade e sempre estu-
dando.

Em comparação ao ano 
passado ela afirma que houve 
uma diminuição nas enco-
mendas, por conta do aumento 
do preço dos materiais. “As 
pessoas não estão comprando 
tanto, mas não foi algo muito 
alarmante”, disse.

Alice disse ao Eufemea que 
comprar do pequeno faz a dife-
rença para o empreendedor e 
consumidor. “Pois você está 
adquirindo um produto que foi 
feito com muito carinho, com 
muito amor. Temos um dife-
rencial: o atendimento perso-

nalizado e cada encomenda 
leva esse carinho especial para 
o cliente.”

TACIANA ALVES 
Taciana Alves, 36 anos, 

trabalha com produtos veganos 
há 4 anos. Durante a pandemia, 
ela entrou em algumas platafor-
mas de entregas e criou produ-
tos mais baratos e menores para 
atingir um maior número de 
pessoas.

Ela afirmou que no ano 
passado vendeu bem, mas 
nesse ano as vendas estão mais 
ociosas.

E por qual motivo devemos 
comprar do pequeno negócio? 
Para Taciana, o pequeno empre-
endedor se reinventa diaria-
mente.

 “Nos esforçamos para 
divulgar e levar o nosso 
produto até você. Grandes 
empresas já têm todo o aparato 
para sobreviverem, nossa luta é 
diária!”, finalizou.

Páscoa: Mulheres se reinventam 
e produzem ovos artesanais

EMPREENDEDORAS superam dificuldades da pandemia e repaginam seus negócios com novos produtos 

Sebrae

Em fevereiro de 2021, as 
micro e pequenas empresas 
foram responsáveis pela gera-
ção de 68,5% dos empregos 
criados no Brasil, o que corres-
ponde a um pouco mais de 275 
mil vagas, mais do que o dobro 
dos postos de trabalho gera-
dos pelas empresas de médio 
e grande porte, que foi de 101,8 
mil. Os dados constam em 
levantamento feito pelo Sebrae 
com base nos dados do Caged 
do Ministério da Economia.

O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, destaca que 
esse resultado positivo vem 
ocorrendo há oito meses 
seguidos e que é mais uma 
prova de que os pequenos 
negócios são essenciais para 
a retomada do crescimento 
da economia do país e para a 
geração de empregos. “Esse 
é o 8? mês consecutivo que as 
micro e pequenas empresas 
puxam a geração de empre-
gos com carteira assinada. 
São os pequenos negócios 
que sustentam a geração de 

empregos nos país e, por isso, 
é tão importante que sejam 
realizadas políticas públicas 
que amparem esse segmento”, 
afirma o presidente do Sebrae.

No acumulado do ano, 
dos cerca de 611 mil empregos 
gerados no primeiro bimestre, 
476,7 mil (72,26%) foram das 
micro e pequenas empresas, 
enquanto que as médias e gran-
des empresas criaram 134, 1 mil 
novas vagas. Apesar dos fortes 
impactos da pandemia nesse 
segmento, esse quantitativo 
é superior ao total de empre-

gos gerados em 2020, quando 
foram criados 301,9 mil novos 
postos de trabalho, o que repre-
senta um aumento de mais de 
102%. As MPE aumentaram 
a sua participação em 199.563 
novas contratações contra 
109.413 das MGE.

Setorialmente, os empre-
gos nas micro e pequenas 
empresas seguem sendo 
puxados pelos segmentos 
de serviços (107.980 vagas), 
seguido pelo comércio (65.084 
vagas) e indústria de trans-
formação (63.963 vagas). Nas 

médias e grandes empresas, o 
Comércio continua fechando 
postos de trabalho, acumu-
lando, nesse bimestre, um 
saldo negativo de -24.626.

Mato Grosso, Goiás e Santa 
Catarina permanecem como 
as três Unidades da Federa-
ção que mais contrataram 
proporcionalmente. Amazo-
nas segue como a única UF 
com mais desligamentos do 
que admissões em 2021. Esse 
saldo negativo é consequência 
do elevado número de demis-
sões nas MPE.

FEVEREIRO

Pequenos negócios foram responsáveis 
por quase 70% dos empregos gerados

Chiara Xavier expandiu o negócio na pandemia Maria Alice entrou na confeitaria há um anoGiulia entrou na confeitaria para ter renda extra Taciana Alves se espeializou em produtos veganos



Rafael Calheiros
Repórter

Pr e v e n i r 
t a m b é m  é 
salvar. A força-

-tarefa de guarda-vidas do 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Alagoas (CBM/AL) vem 
atuando desde o final do ano 
passado durante a Operação 
Verão – momento de maior 
incidência de pessoas nas 
praias alagoanas – para garan-
tir segurança aos banhistas. O 
trabalho preventivo consiste 
em orientar os banhistas 
sobre os locais mais seguros 
para evitar ocorrências de 
afogamentos. Com um traba-
lho ostensivo nas areias, os 
guarda-vidas também contri-
buíram para a diminuição de 
crianças perdidas nas praias 
através da distribuição de 
pulseiras de identificação. 
A Operação Verão do CBM 
terminou ontem (04).

Em janeiro, o aumento de 
ações preventivas dos guarda-
-vidas com o apoio da força-
-tarefa, aumentou em 61,23%. 
Foram 19.664 ações de preven-
ção de acidentes, sendo 7.472 
da força-tarefa. Em fevereiro, 
o crescimento de preven-
ções foi de 56,19%, segundo 
o sistema de estatísticas do 
CBM. 15.813 pessoas recebe-

ram orientações dos guarda-
-vidas. Destes, 5.686 foram do 
programa. O saldo dos dois 
primeiros meses de 2021 foi 
de 35.477 ações preventivas. 
Destas, 13.158 (37,08%) foram 
da força-tarefa de guarda-
-vidas. Os dados preliminares 
de março também apontam 
para um número bastante 
posit ivo,  mesmo com o 
Decreto Estadual que proibiu 
o acesso às praias durante 
os finais de semana devido 
à pandemia da Covid-19. O 
balanço oficial com todos os 
dados da Operação Verão 
deve sair nos próximos dias.

Na região metropolitana, 
os postos de guarda-vidas da 
força-tarefa ficam localizados 
no Gunga, Pajuçara, Ponta 
Verde e Cruz das Almas, e 
complementam os postos fixos 
localizados na Barra de São 
Miguel, Francês, Sobral, Jati-
úca, Guaxuma e Mirante da 
Sereia. Por ser uma região turís-
tica bastante visitada durante o 
verão, as cidades de Maragogi, 
Japaratinga, Porto de Pedras 
e São Miguel dos Milagres 
também foram agraciadas 
com o programa. No sertão 
banhado pelo rio São Francisco, 
os municípios de Piranhas e 
Pão de Açúcar foram contem-
plados, assim como Penedo e 
Piaçabuçu no litoral sul. Após 

a implantação da força-tarefa, 
em conjunto com o efetivo 
ordinário de guarda-vidas, não 
houve óbitos por afogamento 
em nenhuma das praias e rios 
guardados pelos bombeiros.

Aproximadamente cem 
militares fazem parte do 
programa de serviços volun-
tários que são distribuídos nos 
dias de folga do militar para não 
comprometer suas atividades 
ordinárias. Eles são incorpo-
rados ao efetivo ordinário de 
guarda-vidas da corporação.

DECRETO
O retorno da Fase Verme-

lha em Alagoas está valendo 
desde o dia 19 de março. O novo 
decreto proibiu aos sábados, 
domingos e feriados o acesso 
às praias, calçadões, lagoas e 
rios, sendo permitido apenas 
de segunda a sexta-feira em 
pequenos grupos ou individu-
almente. 

Mesmo com a Fase Verme-
lha em vigor e a redução drás-
tica de movimento nas praias, 
ainda é possível verificar a 
presença de algumas pessoas 
que desrespeitam o decreto 
e vão às praias aos finais de 
semana. Muitos são turistas que 
alegam o não conhecimento da 
norma. É o caso da Sarah Carva-
lho, turista de Recife que veio 
passar a lua-de-mel em Maceió. 

“Não sabíamos que Alagoas 
estava com acesso restrito às 
praias. Em Pernambuco já está-
vamos passando por medidas 
rígidas. Viemos para passar 
cinco dias e só poderemos 
frequentar a praia nos dias de 
semana. Nos demais dias tere-
mos que ficar no hotel. A maio-
ria dos passeios está suspensa 
devido à pandemia. Sabemos 
que é uma medida importante 
para ajudar a conter o corona-
vírus. Só nos resta respeitar”, 
conta. 

A força-tarefa realiza rondas 
motorizadas nos litorais norte 
e sul orientando as pessoas 
acerca da proibição de acesso às 
praias e dando apoio logístico 
aos postos de guarda-vidas. 

EXTENSÃO DO PROGRAMA
Estatisticamente, a implan-

tação da força-tarefa já pode ser 
considerada bem-sucedida. A 
presença ostensiva nas praias 
aumentou as ações preventi-
vas e deixou a população mais 
segura. Para o comandante 
geral do CBM, coronel André 
Madeiro, a ideia é estender o 
programa para outras áreas.

“Percebemos que conclu-
ímos a Operação Verão com 
êxito. Não tivemos nenhum 
óbito em meio aquoso. Temos 
a intenção de não só manter 
o programa, mas estender 

para outras áreas de atua-
ção dos bombeiros. Temos 
uma demanda muito forte 
de vistorias e fiscalizações de 
estabelecimentos comerciais 
e condomínios residenciais 
em relação ao Código de 
Segurança Contra Incêndio 
e Pânico (Coscip). Também 
estamos estudando a viabili-
dade de aumentar o número 
de guarnições de atendimento 
pré-hospitalar e combate a 
incêndios. Vamos alinhar 
com a Secretaria de Segurança 
Pública para tornar viável”, 
disse. 

PARCERIA
Em parceria com a Secreta-

ria de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (SEDETUR), 
os guarda-vidas distribuem 
pulseiras de identificação para 
as crianças. Nelas, é possível 
escrever o nome do menor, dos 
pais ou dos responsáveis e um 
telefone para contato. Além das 
pulseiras, a campanha de verão 
também incluiu a instalação de 
placas de sinalização de risco de 
afogamento tanto para locais de 
águas doces como para pontos 
de águas salgadas, passeios de 
embarcação e áreas com banhos 
de piscina. A ação contribuiu 
com a redução do número de 
afogamentos e de ocorrências 
com crianças perdidas.
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Força-Tarefa de guarda-vidas já 
salvou mais de 13 mil pessoas

PROGRAMA FOI  incorporado durante a Operação Verão e contribuiu com o aumento de prevenções a acidentes

Guarda-vidas fazem o primeiro atendimento na praia, enquanto a unidade de resgate é acionada Também distribuem pulseiras de identificação para dirimir ocorrências de crianças perdidas

Sempre atentos, guarda-vidas observam o movimento nas praias Vítima de mau súbito foi socorrida pela força-tarefa dos bombeiros Militares orientam banhistas sobre a proibição do acesso às praias

Fotos: Divulgação


