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5ENTIDADES DO JORNALISMO COBRAM AO CONGRESSO NACIONAL COMPROMISSO COM A LIBERDADE DA IMPRENSA

MÁFIA DO FRANGO
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUAVAM EM ALAGOAS E PERNAMBUCO; SETE PRESOS

Sete pessoas presas, armas e munições e quase R$ 1 milhão em 
dinheiro vivo – inclusive moedas estrangeiras – apreendidos foi o resul-
tado de uma grande operação policial ocorrida na parte da manhã de 
hoje, em cinco cidades em Alagoas e duas em Pernambuco. A Operação 
Pirâmide Feudal desarticulou organizações criminosas que atuavam no 
ramo de compra e venda de frangos e sonegavam impostos, além de 
venderem aves em condições impróprias para o consumo. A operação 
envolveu policiais civis da DEIC e do Batalhão de Policiamento Rodo-
viário (BPRv). Foram cumpridos sete mandados de prisão. Seis pessoas 
não foram encontradas e estão na condição de foragidas. 7

SANITIZAÇÃO

SMTT ‘fecha’ amanhã
Devido à sanitização que 

será executada na SMTT, 
amanhã, o expediente presen-
cial dos colaboradores estará 
suspenso na sede do órgão. 

A medida sanitária integra as 
ações de combate à proliferação 
da Covid-19. Por causa da ação, 
o Disque SMTT, no número 118 
– utilizado pela população para 

sanar dúvidas, sugerir melho-
rias relacionadas ao transporte 
coletivo ou solicitar serviços 
– não irá funcionar. O serviço 
volta na segunda-feira (12).

OPINIÃO

“Lugar de 
fé é no 
coração, não 
na boca!”

2

SAÚDE

Infectologista 
orienta sobre 
os cuidados 
após a vacina

7

O governador Renan Filho 
anunciou, para o próximo dia 
16, o lançamento do Programa 
Planta Alagoas, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária, Pesca 
e Aquicultura). A iniciativa 

vai garantir a distribuição de 
mil toneladas de sementes de 
milho, feijão, sorgo e arroz a 50 
mil beneficiários, entre agricul-
tores familiares, quilombolas, 
indígenas, assentados e acam-
pados da reforma agrária.

Governo anuncia a 
doação de sementes

PLANTA ALAGOAS

4
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Algumas denominações 
religiosas não sobrevivem ou 
não lucram o suficiente se os 
templos não estiverem cheios 
de gente disposta a dar tudo 
o que tem em troca de alguma 
bênção divina. Para isso, essas 
pessoas, humildes em sua 
maioria, preferem se arriscar 
em nome do que chamam 
de Deus, mesmo diante da 
maior pandemia da história 
moderna, que atualmente 
está matando quase três mil 
pessoas por dia na média de 
mortes mensal.

A discussão no Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre a 
possibilidade de abertura total 
dos templos religiosos, mesmo 
durante a pandemia levou 
autoridades do governo fede-
ral, orientadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro a travar uma 
‘cruzada’ verbal em defesa dos 
cultos, mesmo com a grande 

possibilidade de aumentar os 
casos de Covid, mesmo com 
a grande possibilidade de 
aumentar o número de mortos, 
mesmo com a grande possibi-
lidade de aumentar a contami-
nação na sociedade como um 
todo.

Assim, o agora Advogado 
Geral da União, considerado 
uma pessoa ‘terrivelmente 
evangélico’, André Mendonça 
fez uma das defesas mais contro-
vérsias na história do Supremo, 
ao desdenhar da Constituição 
e enaltecer a Biblia, tudo para 
justificar a abertura dos cultos, 
e consequente faturamento das 
igrejas que ele defende.

‘Não há cristianismo sem 
vida comunitária. Não há cris-
tianismo sem a casa de Deus. 
Não há cristianismo sem o dia 
do Senhor. É por isso que os 
verdadeiros cristãos não estão 
dispostos, jamais, a matar 

por sua fé, mas estão sempre 
dispostos a morrer para garan-
tir a liberdade de religião e 
de culto”, afirmou André 
Mendonça, no que foi dura-
mente criticado.

Durante sua manifestação, 
o ministro Gilmar Mendes fez 
duras críticas às posições de 
André Mendonça, Augusto 
Aras e do próprio ministro 
Kássio Nunes Marques e argu-
mentou que os alegados direitos 
associados à liberdade religiosa, 
especialmente quando em um 
aspecto restrito do exercício 
do culto, não podem anular 
outras normas constitucionais, 
sobretudo aquelas que dizem 
respeito aos direitos à saúde e 
à vida.

Não satisfeito em promo-
ver diariamente ações contra 
o isolamento social, uso de 
máscaras, boicotar a compra 
de vacinas e jogar a popula-

ção contra governadores e 
prefeitos, Jair Bolsonaro lança 
seu grupo contra o Supremo 
Tribunal Federal (STF), trasn-
formando o órgão que deveria 
ser ‘guardião da Constituição’, 
em um circo armado para agra-
dar fundamentalistas religiosos 
que precisam urgentemente de 
gente para manter seus cofres 
cheios do dinheiro, mesmo que 
seja às custas de vidas, muitas 
vidas.

O ministro Kássio Nunes 
Marques, recentemente indi-
cado por Jair Bolsonaro foi o 
primeiro a dar o toque inicial 
nesta ‘cruzada’ insana de libe-
ração de cultos, aglomerações e 
outras práticas que contrariam 
todas as orientações de especia-
listas em saúde. Kássio Nunes 
Marques concedeu liminar a 
um grupo que se autointitula 
‘advogados evangélicos’.

Correndo por fora para 

agradar Jair Bolsonaro está, 
pasmem, o Procurador Geral 
da República, Augusto Aras, de 
olho em uma cadeira no próprio 
Supremo, ele faz coro com os 
fundamentalistas bolsonaria-
nos defendendo a realização 
dos cultos presenciais, mesmo 
contrariando a ciência e a lógica 
como um todo.

Para essas pessoas a morte 
de pessoas pouco importa, 
desde que seus interesses 
amalucados sejam garantidos.

A decisão sobre o caso ainda 
não foi tomada. Hoje haverá 
nova sessão para continuar a 
votação. Até agora só Gilmar 
Mendes votou contra a realiza-
ção de cultos durante a pande-
mia como determina a ciência e 
está sendo adotada pelos gover-
nadores e prefeito que pensam 
nas vidas antes de qualquer 
coisa material ou mesmo espi-
ritual.

Eduardo Guimarães * Blog da Cidadania

Hoje o Supremo deve 
concluir o julgamento da limi-
nar concedida pelo capacho 
patético que Bolsonaro colocou 
no STF e que faculta a igrejas 
desesperadas com a queda 
dos dízimos por falta de cultos 
decidirem se voltarão a passar 
crédito e débito ou não.

A decisão dessas entidades 
não é difícil de adivinhar. O 
Brasil se arrisca, assim, a ser o 
único país importante a permi-
tir que templos de oração se 
transformem em matadouros 
de pessoas hipnotizadas por 
picaretas ávidos por enriquecer 
com a burrice alheia.

Com efeito, inúmeros estu-
dos revelam que a associação 
entre religião, pobreza e desi-
gualdade é íntima. Pesquisa 
intitulada “Americans are far 
more religious than adults in 
other wealthy nations”, do 
Instituto PEW (31/07/2018), 
confirma tal premissa. 

Entre dezenas de outras 
iguaizinhas. 

Os efeitos deletérios da 
mistura entre política e religião 
se fazem sentir no país desde o 
descobrimento. No começo, era 
a igreja católica que construía 
uma nação superpovoada por 
obrigar famílias e mulheres 
sozinhas a terem filhos que não 
poderiam criar. 

O argumento de muitos 

para sustentar essa loucura 
era o de que as pessoas podem 
optar por não fazer sexo ou 
fazer sexo com camisinha ou 
anticoncepcionais, o que a 
igreja católica pregava que seus 
fiéis NÃO deviam fazer, pois o 
sexo seria admissível somente 
para procriação. Assim, cons-
truímos uma superpopulação 
que não podemos atender.

Mas quando chegamos ao 
ponto de a exploração da fé 
pelos tais “pastores” em um 
nível absolutamente crimi-
noso, movendo céus e terras 
para levarem incautos a passa-
rem seus cartões bancários nas 
maquininhas infames da explo-
ração religiosa, algo precisa ser 
feito. 

As vítimas dessa loucura 
não serão apenas os tais “cris-
tãos”, mas todos com os quais  
eles tiverem contato ao saírem 
das igrejas contaminados. 

Enquanto isso, o ex-minis-
tro da Justiça e atual advogado-
-geral da União de Bolsonaro, 
André Mendonça, diz que o 
suicídio dos fiéis será um ato 
de “fé”. Ao mesmo tempo, o 
procurador-geral da República 
endossa aglomerações em igre-
jas dizendo que Deus pode, por 
exemplo, fazer um milagre. 

Já passou do limite e da hora 
de esse tipo de ação criminosa 
ser punida. Mas como criar leis 
civilizatórias em um Congresso 
tomado por exploradores da 
fé, no qual a maior bancada 
temática é a Bancada da Bíblia, 
seguida pelas da Bala e do Boi?

Cabe aos líderes religio-
sos sérios ensinarem aos seus 
“rebanhos” que o lugar da fé 
não é na boca e, sim, no coração. 
Qualquer um pode se dizer 
“cristão” ou “patriota”; poucos 
podem não ficar só no dizer e 
agirem como tais. Infelizmente.

Lugar da fé é no coração, não na boca

Governistas transformam STF em circo 
com show de fundamentalismo religioso

Marcelo Firmino * Jornalista

O Brasil segue a sua triste 
saga com a morte batendo às 
portas de todos, sem que isso 
escandalize ou sensibilize 
grande parte da sociedade nos 
dias atuais.

São pessoas que incorpo-
raram o pensamento e alma 
do atual presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, que nesta 
quarta-feira, 7 de abril, em Foz 
do Iguaçu (PR) desconsiderou 
completamente as vítimas da 
Covid-19 no País.

Ao ser questionado sobre 
os números  – mais de 340 mil 
mortes, vítimas da pandemia 
–  o presidente reagiu aos costu-
mes, para o delírio dos apoiado-
res: – Não vamos chorar o leite 
derramado.

Isso vai além da tristeza, 
muito além da tortura da alma. 
Isso vai direto e célere pelo 
caminho mais tortuoso da 
mediocridade.

Mas, é assim: Os medíocres 
se reconhecem. Operam juntos, 
agem irmanados e reverberam 
em uníssono.

Não chorar o leite derra-
mado é relevar a dor alheia, é 
desconsiderar quem morreu, é 
não ter empatia, nem compai-

xão para com as famílias que 
perderam seus entes para uma 
doença que arrasa o País. É 
descartar a essência humana.

Infelizmente, a mediocri-
dade vive a escalar meios de 
garantir a própria existência, 
sobretudo no poder. Daí lapi-
dam frases escandalosas que 
caem bem ao gosto de quem os 
segue ou admira.

Triste, mas o Brasil virou 
essa excrescência com o sorriso 
cúmplice de uma gente que 
cultua as bolhas de egos e nelas  
vão alimentando suas idiossin-
crasias.

Isso não muda e tende a se 
fortalecer na forma como tudo 
foi programado, para que esses 
valores e costumes sobrevivam 
a toda e qualquer reação de 
quem quer que pense diferente.

É o conluio que perverte o 
sentimento e o amor à vida.

Mais de 340 mil mortos 
e ele diz que ‘não vamos 
chorar o leite derramado’



O G r u p o  d e 
T r a b a l h o 
responsável 

pelos mutirões de 
limpeza nos mercados públi-
cos de Maceió esteve ontem, 
no Mercado do Tabuleiro. 
Para melhorar as condições 
de vida de quem ali traba-
lha e dos consumidores, as 
intervenções no local deve-
rão acontecer já a partir da 
próxima semana.

Na segunda-feira (12), a 
Superintendência de Desen-
volvimento Sustentável 
(Sudes) inicia o recolhimento 
de entulhos e a pintura de 
meio fio. A Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura (Semin-
fra) atua na limpeza das 
galerias de esgoto no entorno 
do Mercado e em pequenos 
reparos na estrutura. Já atra-
vés da Superintendência de 
Iluminação (Sima), será feira 
a manutenção da rede elétrica.

A Vigilância Sanitária irá 

preparar um roteiro de normas 
a serem respeitadas pelos 
comerciantes, que será divul-
gado em banners pelo local já 
nos próximos dias. Dessa forma 
cumprimento das medidas será 
fiscalizado já durante o muti-
rão de higienização. E, ainda 
este mês, todas as Secretarias 
envolvidas participam de uma 
grande limpeza do Mercado do 
Tabuleiro, com lavagem de piso 
e bancadas e sanitização contra 
o coronavírus.

Durante a vistoria, foram 
encontrados aparelhos de free-
zer que, apesar das péssimas 
condições, ainda são usados 
pelos permissionários, além de 
caixas de isopor quebradas e 
sujas, facas enferrujadas, tábuas 
velhas ainda em uso e bancadas 
em mal estado de conservação. 
Alguns pontos também esta-
vam sem telha e, em todo o 
Mercado, havia a presença de 
animais, entre outras irregula-
ridades.

“As fiscalizações nos merca-
dos estavam paradas há anos, 
por isso encontramos tantos 
problemas. Estamos fazendo a 
fiscalização permanente desses 
locais, além de capacitações 
para permissionários, ambu-
lantes, vendedores de pescado 
para mudar essa realidade”, 
afirma o coordenador-geral da 
Vigilância Sanitária, Airton dos 
Santos.

Participam da ação a 
Secretaria  de Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), coor-
denadora da ação junto ao 
Gabinete de Gestão Inte-
grada para o Enfrentamento 
à Covid-19 (GGI Covid-19), 
além da Sudes, Seminfra, 
Sima, Secretaria de Assistên-
cia Social (Semas) e Vigilân-
cia Sanitária.

REFORMAS
De acordo com o coor-

denador do GGI Covid-19, 
Claydson Moura, o grupo 
constatou, ainda, a necessi-
dade de reformas nos banhei-
ros e em outros pontos do 
Mercado. A Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
do Estado de Alagoas (Arsal) 
será acionada para destinar 
recursos aos reparos necessá-
rios no local.

“Queremos promover 
as melhorias necessárias nos 
banheiros, com a instalação de 
novas torneiras e descargas e 
recuperando as bancadas, que 
estão abandonadas. Assim, 
daremos uma condição melhor 
ao comerciante e ao consumi-
dor. Também vamos cobrar 
aos permissionários que sigam 
as regras de higiene e limpeza, 
indicando ao cliente que só 
adquira produtos das bancas 
que atendem todas adequa-
ções”, afirmou.
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Mercado do Tabuleiro terá 
mutirão em ação conjunta

PROBLEMAS CONSTATADOS  no logradouro começam a ser corrigidos já a partir da próxima segunda-feira

GGI Covid-19

Coordenadores do GGI Covid-19 e da Vigilância Sanitária visitam mercado

O prefeito JHC se reuniu 
hoje com o presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Alagoas, desembargador 
Klever Loureiro, para tratar 
sobre a revitalização da 
Praça Deodoro, no Centro 
da cidade. A proposta da 
Prefeitura de Maceió e do TJ 
é transformar a área pública 
em um grande “pulmão 
verde”, com mais arboriza-
ção, acessibilidade e espaços 
de lazer.

“O objetivo é melhorar a 
qualidade de vida do nosso 
cidadão. A união de esfor-
ços é importante para isso”, 
disse JHC, para quem parce-
rias com a iniciativa privada 
podem ser feitas para viabili-
zar o projeto.

O prefeito lembrou ainda 
que a requalificação será 
o ponto de partida para a 
transformação do Centro e 
uma forma de valorizar os 
equipamentos no entorno 
da praça, como o Teatro 
Deodoro, a Academia Alago-
ana de Letras e o Centro de 
Cultura e Memória do Judi-
ciário, inaugurado no início 
do ano.

Para o presidente do TJ, 
“a revitalização é impor-
tante até para a própria 
reminiscência da história 
da praça. No que depen-
der do TJ estaremos juntos 
com a Prefeitura buscando 
levar o projeto para frente. 
É algo viável que vai bene-
ficiar toda a população de 
Maceió”

O projeto foi apresen-
tado pelo arquiteto Gilvan 
Rodrigues, segundo o qual 
Maceió é uma das cidades 
com menos metro quadrado 
de árvores per capita. “A 
proposta é transformar a 
Praça Deodoro, incorpo-
rando a Praça da Indepen-
dência que hoje funciona 
como estacionamento, 
transformando tudo em um 
grande parque, um pulmão 
verde onde as pessoas vão 
transitar e conviver”, expli-
cou.

O arquiteto revela ainda 
que o projeto prevê a cons-
trução de um estaciona-
mento subterrâneo. “Isso vai 
dar mais segurança e tran-
quilidade para as pessoas 
virem à praça”, disse.

“PULMÃO VERDE”

Praça Deodoro 
será revitalizada

Em Maceió, 3.931 pessoas 
ainda não tomaram a segunda 
dose da vacina no combate à 
Covid-19. O levantamento 
atualizado é da Diretoria de 
Vigilância em Saúde (DVS) 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). O órgão reitera 
o alerta feito nos últimos 
dias para a importância de 
a população não deixar de 
tomar a segunda dose.

De acordo com o coorde-
nador do Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrenta-
mento à Covid-19, Claydson 
Moura, é importante que as 
pessoas confiram em seus 
cartões de vacinação a data 
prevista para a segunda dose e 
retornem a um dos oito pontos 
da campanha (veja locais 
abaixo).

“Pedimos aos filhos, sobri-
nhos, cuidadores, cuidado-
ras, vizinhos que deem uma 
olhada no cartão do idoso. 
Vejam a data indicada. A 
vacina tem que chegar para 
todos. Não se pode negar sua 
eficácia. Com a vacinação, 
a internação e os óbitos de 

idosos já começaram a cair”, 
afirma Moura.

“Apesar de ter diminu-
ído o número de faltosos, o 
retorno das pessoas para a 
segunda dose ser considerado 
ainda tímido. Porém, espero 
que isso seguir mudando 
nos próximos dias”, explicou 
Fernanda Rodrigues, diretora 
da DVS.

VACINAÇÃO
Hoje e manhã, Maceió 

vacina somente as pessoas 
que precisam justamente da 

segunda dose. A imuniza-
ção para esse público ocorre, 
normalmente ,  nos  o i to 
pontos fixos da capital, que 
são os drives-trhu do estacio-
namento do Jaraguá e Justiça 
Federal (Serraria), além do 
Maceio Shopping (Manga-
beiras), Pátio Shopping e 
Praça Padre Cícero (ambos 
no Benedito Bentes), termi-
nal de ônibus do Osman 
Loureiro, área externa do 
Ginás io  Ar iva ldo  Maia 
( Jacintinho) e Papódromo 
(Vergel do Lago).

COVID-19

Prefeitura convoca a 
população para 2ª dose

Rafa Chafer

Quase quatro mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da CoronaVac
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Severino Carvalho e 
Mônica Cavalcante
Repórteres

O governador 
Renan Filho anunciou, 
para o próximo dia 

16, o lançamento do Programa 
Planta Alagoas, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Aquicultura (Seagri). A inicia-
tiva vai garantir a distribuição 
de mil toneladas de sementes 
de milho, feijão, sorgo e arroz 
a 50 mil beneficiários, entre 
agricultores familiares, quilom-
bolas, indígenas, assentados e 
acampados da reforma agrária.

“No dia 16 de abril, vamos 
lançar o Programa Planta 
Alagoas, que vai garantir 
sementes aos movimentos 
sociais e a agricultores familia-
res com o objetivo de induzir a 
produção do homem no campo. 
Esse é um programa funda-
mental para, nesse momento 
que trabalhamos para sair da 
pandemia, encontrar caminhos 
para gerar emprego e renda às 
pessoas que residem na zona 
rural dos municípios”, anun-
ciou Renan Filho.

Com um investimento de R$ 
15 milhões, o Programa Planta 
Alagoas contará com uma 
nova e moderna ferramenta de 
monitoramento: o aplicativo 
Agro + Perto, um APP que vai 
acompanhar o ritmo de plantio 
e os resultados agronômicos 
das culturas, levando em consi-
deração a produção, hectares 
plantados, produtividade, 
renda média e custo-benefício 

do valor aplicado.
“Trata-se de uma ferra-

menta inovadora e tenho 
certeza que Alagoas será um 
case de sucesso para todo o 
Brasil, através de um programa 
que a gente entende ser muito 
importante”, disse o secretá-
rio de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Aquicultura, 
João Lessa, que apresentou o 
programa durante reunião, 
na tarde de terça-feira (07), no 
Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares.

“A expectativa é de que 
a distribuição de sementes 
chegue a 50 mil produtores. 
Cada um deles terá, em média, 

20 kg de sementes a plantar, 
podendo ser de duas varieda-
des a escolher: milho, feijão ou 
sorgo. Já para os produtores 
do Baixo São Francisco vamos 
focar na produção do arroz”, 
acrescentou o secretário.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios Alagoanos 
(AMA), Hugo Wanderley, e 
a deputada estadual Ângela 
Garrote, presidente da Comis-
são de Agricultura da Assem-
bleia Legislativa de Alagoas 
(ALE), acompanharam a apre-
sentação do programa, assim 
como representantes de movi-
mentos sociais e da agricultura 
familiar.

O presidente do Fórum 
Alagoano dos Secretários de 
Agricultura de Alagoas (Fasa), 
Marciel Oliveira; e o represen-
tante da União Nacional das 
Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes), Antonino Carvalho, 
aprovaram o novo formato do 
programa de distribuição de 
sementes, que será lançado pelo 
Governo do Estado no próximo 
dia 16 de abril.

“Eu avalio de maneira 
muito positiva, devido a essa 
dinâmica de participação de 
todos os setores com a Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura, de ouvir os movimentos 

sociais e fazer com que a gente 
possa, após o recebimento das 
sementes, dá um retorno de 
produção”, afirmou Maciel 
Oliveira.

“O programa de distri-
buição de sementes é muito 
importante para toda a cate-
goria da agricultura familiar 
do Estado. Eu acredito que a 
nova formatação foi acertada, 
sendo a dinâmica de controle e 
de distribuição a grande novi-
dade. O aplicativo Agro Mais 
Perto será um mecanismo para 
que a gente possa controlar o 
que é ofertado ao produtor e o 
que se tem como resultado na 
produção”, avaliou Antonino 
Carvalho.

Participaram, ainda, da 
apresentação do Programa 
Planta Alagoas: o presidente da 
Emater, Adalberon Sá Júnior; 
o superintendente de Inclusão 
Produtiva da Seagri, Luciano 
Barros; e de Irrigação, Rodrigo 
Araújo; além do coordena-
dor regional do Movimento 
de Libertação dos Sem-Terra 
(MLST), Josival Oliveira, que 
representou os movimento 
sociais.

O Programa Planta Mais 
Alagoas será lançado no 
próximo dia 16, às 10 horas, no 
Salão de Despachos do Palá-
cio República dos Palmares. 
“Qualidade na aquisição da 
semente, distribuição no tempo 
correto e o trabalho próximo da 
assistência técnica para ajudar 
o agricultor. Esse programa 
leva em consideração essas três 
vertentes”, finalizou o governa-
dor Renan Filho.

Planta Alagoas: mil toneladas 
de sementes para agricultores

PROGRAMA VAI GARANTIR produção para 50 mil beneficiários da agricultura familiar, quilombolas, indígenas, e da reforma agrária

Márcio Ferreira 

Hugo Wanderley, Renan Filho, Ângela Garrote, João Lessa e Adalberon Júnior, em solenidadede anúncio do programa

Ascom Seinfra

As obras do trecho IV do 
Canal do Sertão estão em 
fase final. O secretário de 
Infraestrutura de Alagoas, 
Maurício Quintella, cumpriu 
agenda hoje, em Senador Rui 
Palmeira, para acompanhar 
de perto os últimos detalhes 
do trecho em andamento.

A visita foi realizada no 
trecho IV do Canal, localizado 
no município de Senador Rui 
Palmeira. Lá, o secretário 

pode verificar a reta final da 
conclusão do trecho que tem 
previsão de ser entregue em 
breve. Na ocasião, ele liberou, 
em caráter de teste, os últi-
mos 5 quilômetros de água 
restantes do trecho IV, tota-
lizando 123,4 quilômetros 
com água no Canal do Sertão. 
Além dessa ação, também 
foram realizados testes na 
comporta do sifão, que é um 
elemento específico, cons-
truído em tubos, que tem a 
função de ultrapassar a topo-

grafia do terreno, mantendo 
a declividade prevista para a 
obra sem precisar que a água 
seja bombeada.  

“Vim ver de perto os últi-
mos ajustes para concluir-
mos o trecho IV do Canal do 
Sertão. Essa, que é uma obra 
tão importante para a popu-
lação sertaneja. Realizamos 
alguns testes finais e tudo 
indica que foi um sucesso. 
Já estamos prontos para 
inaugurar a obra, assim que 
possível.”

EM ANDAMENTO

Infraestrutura faz últimos testes para  
conclusão do trecho IV do Canal do Sertão

Ascom Seinfra

Vistoria foi realizada no trecho IV do Canal do Sertão, em  Senador Rui Palmeira
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OITO ENTIDADES ENVIAM AO CONGRESSO documento que pede mais respeito e garantias ao trabalho dos jornalistas

Oi t o  o r g a -
n i z a ç õ e s 
e n v i a r a m 

ontem (7), Dia do Jornalista, 
uma carta aberta aos presi-
dentes da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
cobrando compromisso do 
Congresso com a liberdade 
de imprensa.

“O Brasil vive um cená-
rio preocupante de crescen-
tes ameaças à liberdade de 
imprensa. Dificuldade de 
acesso a dados públicos, 
censura judicial, remoção de 
conteúdo, ameaças e agres-
sões físicas, campanhas difa-
matórias e assédio online 
são elementos que compõem 
o cenário. Some-se a isso a 
impunidade em crimes come-
tidos contra jornalistas”, cita 
a carta, que lista uma série de 
dados comprovando o cená-
rio denunciado.

O documento é assinado 
pela Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo 
(Abraji), Artigo 19, Conectas 
Direitos Humanos, Intervo-
zes, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Instituto Vladi-
mir Herzog, Comitê para 

Proteção de Jornalistas (CPJ) 
e Repórteres sem Fronteiras 
(RSF).

“A  p o s t u r a  a b e r t a -
mente hostil ao trabalho da 
imprensa adotada por auto-
ridades, em especial federais, 
viola sistematicamente esses 
compromissos e contribui 
para a impunidade. A Repór-
teres sem Fronteiras (RSF) 
listou ao menos 580 episódios 
de ataques à imprensa em 
declarações oficiais do alto 
escalão do poder público, 
entre ministros, parlamenta-
res e o próprio presidente da 
República, apenas no ano de 
2020”, diz outro trecho.

A carta foi pauta de reunião 
realizada nesta quarta entre 
Pacheco e representantes das 
organizações que endossam o 
documento. Entre os pontos 
de preocupação das entida-
des, estão projetos que trami-
tam no Congresso e que, se 
aprovados, podem restringir 
a liberdade de imprensa e o 
trabalho dos jornalistas.

A o s  p r e s i d e n t e s  d a 
Câmara e do Senado, o grupo 
fez uma lista de sete recomen-
dações:

1 - Garantir que todos os 

projetos de lei que tenham 
impacto sobre o acesso 
à informação, o trabalho 
jornalístico e a liberdade de 
imprensa sejam amplamente 
debatidos com a sociedade 
civil, organizações de liber-
dade de imprensa, jornalistas 
e especialistas nos respecti-
vos temas;

2 - Garantir a posse dos/
das conselheiros/as do Conse-
lho de Comunicação Social 
do  Congresso Nacional e o 
seu pleno funcionamento, 
ainda que de forma remota, 
para que os projetos de lei que 
tratam dos temas da comuni-
cação sejam apreciados pelo 

referido Conselho, antes de 
serem submetidos à votação 
final;

3 - Garantir a lisura dos 
procedimentos legislativos 
internos na apreciação de 
projetos de lei, bem como 
a transparência e a devida 
divulgação das informações 
em tempo adequado para a 
garantia de análise técnica e 
debate externo com a socie-
dade;

4 - Garantir que qualquer 
projeto de lei aprovado estará 
alinhado com os compromis-
sos  assumidos pelo Brasil 
internacionalmente em rela-
ção ao direito de acesso à 

informação e à liberdade de 
imprensa;

5 - Garantir que qualquer 
projeto de lei aprovado estará 
alinhado com as garantias  
constitucionais que vedam a 
censura e protegem a liber-
dade de imprensa e o direito 
à informação, respeitará as 
normas internacionais e será 
um instrumento de fortaleci-
mento da democracia e dos 
direitos humanos;

6 - Adotar um discurso 
público que contribua para 
prevenir a violência contra 
comunicadores e para a cons-
trução de um ambiente favo-
rável para o livre exercício do 
jornalismo e da liberdade de 
expressão;

7 - Condenar de forma 
pública, inequívoca e siste-
mática qualquer forma de 
violência contra comunica-
dores e encorajar as autorida-
des competentes a agir com a 
devida diligência e rapidez 
na investigação dos fatos e na 
punição dos responsáveis.

Pacheco se comprometeu 
a repudiar qualquer tipo de 
agressão, violência ou mitiga-
ção de direitos de jornalistas 
no Brasil.

Carta cobra compromisso 
com a liberdade de imprensa
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Severino Carvalho e 
Mônica Cavalcante
Repórteres

O governador 
Renan Filho anunciou, 
para o próximo dia 

16, o lançamento do Programa 
Planta Alagoas, desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Aquicultura (Seagri). A inicia-
tiva vai garantir a distribuição 
de mil toneladas de sementes 
de milho, feijão, sorgo e arroz 
a 50 mil beneficiários, entre 
agricultores familiares, quilom-
bolas, indígenas, assentados e 
acampados da reforma agrária.

“No dia 16 de abril, vamos 
lançar o Programa Planta 
Alagoas, que vai garantir 
sementes aos movimentos 
sociais e a agricultores familia-
res com o objetivo de induzir a 
produção do homem no campo. 
Esse é um programa funda-
mental para, nesse momento 
que trabalhamos para sair da 
pandemia, encontrar caminhos 
para gerar emprego e renda às 
pessoas que residem na zona 
rural dos municípios”, anun-
ciou Renan Filho.

Com um investimento de R$ 
15 milhões, o Programa Planta 
Alagoas contará com uma 
nova e moderna ferramenta de 
monitoramento: o aplicativo 
Agro + Perto, um APP que vai 
acompanhar o ritmo de plantio 
e os resultados agronômicos 
das culturas, levando em consi-
deração a produção, hectares 
plantados, produtividade, 
renda média e custo-benefício 

do valor aplicado.
“Trata-se de uma ferra-

menta inovadora e tenho 
certeza que Alagoas será um 
case de sucesso para todo o 
Brasil, através de um programa 
que a gente entende ser muito 
importante”, disse o secretá-
rio de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Aquicultura, 
João Lessa, que apresentou o 
programa durante reunião, 
na tarde de terça-feira (07), no 
Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares.

“A expectativa é de que 
a distribuição de sementes 
chegue a 50 mil produtores. 
Cada um deles terá, em média, 

20 kg de sementes a plantar, 
podendo ser de duas varieda-
des a escolher: milho, feijão ou 
sorgo. Já para os produtores 
do Baixo São Francisco vamos 
focar na produção do arroz”, 
acrescentou o secretário.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios Alagoanos 
(AMA), Hugo Wanderley, e 
a deputada estadual Ângela 
Garrote, presidente da Comis-
são de Agricultura da Assem-
bleia Legislativa de Alagoas 
(ALE), acompanharam a apre-
sentação do programa, assim 
como representantes de movi-
mentos sociais e da agricultura 
familiar.

O presidente do Fórum 
Alagoano dos Secretários de 
Agricultura de Alagoas (Fasa), 
Marciel Oliveira; e o represen-
tante da União Nacional das 
Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes), Antonino Carvalho, 
aprovaram o novo formato do 
programa de distribuição de 
sementes, que será lançado pelo 
Governo do Estado no próximo 
dia 16 de abril.

“Eu avalio de maneira 
muito positiva, devido a essa 
dinâmica de participação de 
todos os setores com a Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura, de ouvir os movimentos 

sociais e fazer com que a gente 
possa, após o recebimento das 
sementes, dá um retorno de 
produção”, afirmou Maciel 
Oliveira.

“O programa de distri-
buição de sementes é muito 
importante para toda a cate-
goria da agricultura familiar 
do Estado. Eu acredito que a 
nova formatação foi acertada, 
sendo a dinâmica de controle e 
de distribuição a grande novi-
dade. O aplicativo Agro Mais 
Perto será um mecanismo para 
que a gente possa controlar o 
que é ofertado ao produtor e o 
que se tem como resultado na 
produção”, avaliou Antonino 
Carvalho.

Participaram, ainda, da 
apresentação do Programa 
Planta Alagoas: o presidente da 
Emater, Adalberon Sá Júnior; 
o superintendente de Inclusão 
Produtiva da Seagri, Luciano 
Barros; e de Irrigação, Rodrigo 
Araújo; além do coordena-
dor regional do Movimento 
de Libertação dos Sem-Terra 
(MLST), Josival Oliveira, que 
representou os movimento 
sociais.

O Programa Planta Mais 
Alagoas será lançado no 
próximo dia 16, às 10 horas, no 
Salão de Despachos do Palá-
cio República dos Palmares. 
“Qualidade na aquisição da 
semente, distribuição no tempo 
correto e o trabalho próximo da 
assistência técnica para ajudar 
o agricultor. Esse programa 
leva em consideração essas três 
vertentes”, finalizou o governa-
dor Renan Filho.

Planta Alagoas: mil toneladas 
de sementes para agricultores

PROGRAMA VAI GARANTIR produção para 50 mil beneficiários da agricultura familiar, quilombolas, indígenas, e da reforma agrária

Márcio Ferreira 

Hugo Wanderley, Renan Filho, Ângela Garrote, João Lessa e Adalberon Júnior, em solenidadede anúncio do programa

Ascom Seinfra

As obras do trecho IV do 
Canal do Sertão estão em 
fase final. O secretário de 
Infraestrutura de Alagoas, 
Maurício Quintella, cumpriu 
agenda hoje, em Senador Rui 
Palmeira, para acompanhar 
de perto os últimos detalhes 
do trecho em andamento.

A visita foi realizada no 
trecho IV do Canal, localizado 
no município de Senador Rui 
Palmeira. Lá, o secretário 

pode verificar a reta final da 
conclusão do trecho que tem 
previsão de ser entregue em 
breve. Na ocasião, ele liberou, 
em caráter de teste, os últi-
mos 5 quilômetros de água 
restantes do trecho IV, tota-
lizando 123,4 quilômetros 
com água no Canal do Sertão. 
Além dessa ação, também 
foram realizados testes na 
comporta do sifão, que é um 
elemento específico, cons-
truído em tubos, que tem a 
função de ultrapassar a topo-

grafia do terreno, mantendo 
a declividade prevista para a 
obra sem precisar que a água 
seja bombeada.  

“Vim ver de perto os últi-
mos ajustes para concluir-
mos o trecho IV do Canal do 
Sertão. Essa, que é uma obra 
tão importante para a popu-
lação sertaneja. Realizamos 
alguns testes finais e tudo 
indica que foi um sucesso. 
Já estamos prontos para 
inaugurar a obra, assim que 
possível.”

EM ANDAMENTO

Infraestrutura faz últimos testes para  
conclusão do trecho IV do Canal do Sertão

Ascom Seinfra

Vistoria foi realizada no trecho IV do Canal do Sertão, em  Senador Rui Palmeira
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João Henrique
Repórter

Um a  a ç ã o 
c o n j u n t a 
das Polícias 

Civil e Militar denominada de 
“Operação Pirâmide Feudal” 
prendeu sete pessoas hoje pela 
manhã. Os alvos da investi-
gação foram donos de gran-
jas localizadas em Alagoas e 
Pernambuco, que sonegavam 
impostos e cometiam crimes de 
corrupção passiva e ativa, além 
de comercializarem irregular-
mente aves e armas de fogo. Em 
uma das casas, em Arapiraca, 
os policiais encontraram mais 
de R$ 100 mil , além de euros e 
dólares. Em Garanhuns/PE, os 
policiais apreenderam um cofre 
cheio de dinheiro e armas.

A Operação Pirâmide 
Feudal tinha como objetivo 
desarticular três organizações 
criminosas que atuavam em AL 
e PE. De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP), 
14 mandados de prisão e 20 de 
busca e apreensão foram emiti-
dos pela 17ª Vara da Capital. 

Segundo as investigações 
comandadas pela Divisão Espe-
cial de Investigações e Capturas 

(DEIC), os envolvidos nas orga-
nizações criminosas comercia-
lizavam irregularmente armas 
e aves (frangos), além de trans-
portarem a carga alimentícia 
sem os mínimos cuidados sani-
tários. Os suspeitos também 
falsificavam os documentos e 
sonegavam impostos. 

Ainda foi esclarecido que 
um dos envolvidos nas práticas 
criminosas é o fiscal Leonardo 
Luiz Ferreira da Silva, da Agên-
cia de Defesa e Inspeção Agro-
pecuária de Alagoas (Adeal), de 
Ibateguara, onde uma grande 
quantia de dinheiro foi encon-
trada em sua casa. Leonardo é 
foragido da Justiça.

Além do fiscal, o proprietá-
rio da granja São José identifi-
cado como José Cavalcante da 
Silva Júnior e o dono da Granja 
Santa Helena, José Rogério 
Gomes da Costa, em Palmeira 
são procurados pela polícia. 
Outros quatro identificados 
como José Cavalcante da Silva 
Neto, Fabricio Costa da Silva e 
José Diogo Vieira, estão foragi-
dos.

De acordo com as informa-
ções, Edvanio da Rocha Nasci-
mento, José Eduardo Gomes, 
Robério Alexandre Santos, 

Wilson Ferreira de Oliveira, 
Lucilânio da Silva Mota, José 
Rodolpho Cavalcante e Célio 
Coelho Gonz foram presos por 
diversos crimes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
De acordo com a DEIC, os 

cumprimentos dos manda-
dos ocorreram em Arapiraca, 
Palmeira dos Índios, São José 
da Tapera, Penedo, Minador 
do Negrão e Ibateguara. Já em 
Pernambuco, as buscas foram 
feitas nos municípios de Gara-
nhuns e Correntes.

Em relato, os agentes infor-
maram que em uma das casas 
– alvo das investigações -, eles 
encontraram mais de R$ 100 mil 
guardados dentro de um cofre.

Euros e dólares também 
foram achados nas proprieda-
des dos suspeitos. 

Os policiais também apre-
enderam diversas armas de 
fogo de diferentes calibres. 
Entre as apreensões estão revól-
veres, pistolas e espingardas. 
Além do armamento, os agen-
tes também encontraram diver-
sas munições.

PIRÂMIDE FEUDAL
A denominação “Pirâmide 

Feudal” se deu devido à seme-
lhança do esquema com a divi-
são de classes sociais da Idade 
Média, onde os mais ricos fica-
vam no topo da pirâmide. 

No esquema, os donos das 
granjas estavam no topo. Eram 
eles que eram comparados com 
os reis. Os “reis” da Máfia do 
Frango enriqueciam através 
da sonegação fiscal e da falsi-
ficação dos documentos de 
vendas dos frangos que eram, 
muitas vezes, impróprios para 
o consumo. 

Os intermediários, lobistas 
e negociantes também eram 
parte da “nobreza”. Essa classe 
corrompia as pessoas, sonega-
vam os impostos e burlava as 
ficalizações.

O clero era composto pelos 
donos das avícolas, que traba-
lhavam em conjunto com a 
nobreza do esquema e os servos 
– parte da base da pirâmide, ou 
seja, os menos favorecidos -, 
eram aqueles que participavam 
do transporte, da segurança e 
daqueles que, de alguma forma, 
cooperassem que a mercadoria 
chegasse a seu destino final. 

A OPERAÇÃO
A ação foi movida por 

investigações da Polícia Civil 
e contou com o apoio dos poli-
ciais militares do Batalhão de 
Polícia Rodoviário (BPRv), do 
Grupamento Aéreo e de agen-
tes da DEIC.

O delegado de polícia 
da Deic, Gustavo Xavier, e o 
comandante do BPRv, Tenente-
-Coronel Liziário Júnior partici-
param da operação.

Armas e uma quantia não 
divulgada de dinheiro foram 
apreendidos durante a ação 
policial. Segundo as informa-
ções da polícia, euros e dólares 
também foram encontradas nas 
residências dos suspeitos. 

Segundo a SSP, os suspei-
tos e os materiais apreendidos 
na Operação Pirâmide Feudal 
foram encaminhados à sede 
da DEIC, no bairro da Santa 
Amélia, em Maceió.

A SSP ainda informou que 
a população é grande parceira 
das forças de segurança no 
combate ao crime organizado 
em Alagoas e pode contribuir 
com o trabalho da polícia atra-
vés do Disque Denúncia. O 
órgão informou que as infor-
mações são de forma anônima 
e gratuita por meio de ligações 
para o 181.

Máfia do Frango: BPRv e DEIC 
desarticulam bando criminoso

OPERAÇÃO PIRÂMIDE FEUDAL tinha como alvo donos de granja que sonegavam impostos em Alagoas e Pernambuco
Ascom/SSP

Somando os valores das moedas estrangeiras, operação apreendeu perto de R$ 1 milhão Organizações criminosas estavam bem armadas e municiadas; sete presos e seis foragidos

Tropa recebe orientações 
antes do início da operação 
para cumprir os mandados 

judiciais contra os acusados 
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Entenda por que o seguro não é feito para dar lucro para segurado
A operação de seguro tem quatro mil 
anos de história. Na antiga Mesopo-
tâmia já existia uma operação seme-
lhante, com o objetivo de garantir o 
ressarcimento das perdas dos inte-
grantes das caravanas. A operação, 
grafada em tábuas de escrita cunei-
forme, mostra que à época já existia 
um seguro de transporte terrestre, 
destinado a fazer frente aos prejuízos 
sofridos pelos mercadores em suas 
viagens pela região.
Sua essência é a mesma dos seguros 
modernos, a repartição proporcional 
dos prejuízos entre todos os compo-
nentes do grupo. Em outras palavras, 
todos, de forma proporcional à sua 
participação no bolo, no caso, a cara-
vana assume parte das perdas dos que 
são atingidos por eventos danosos, 
que, no caso, variavam de ataques de 
feras a tempestades de areia, de assal-
tos à morte dos camelos.
O objetivo da operação era reduzir 
as perdas dos mercadores. E essas 
perdas não eram iguais. Um podia 
perder três camelos, outro, a carga 
de dois animais, enquanto um terceiro 
não perdia nada. Visando a responsa-
bilização de todos na minora ção dos 
prejuízos sofridos, depois de encer-
rados os negócios, o saldo total da 
viagem era dividido proporcionalmente 
entre todos e as perdas de alguns eram 
suportadas pelo grupo, inclusive os 
diretamente prejudicados pelos even-
tos danosos.
Repor patrimônio e capacidade da 
atuação nas condições em que se 
encontravam no momento anterior 
ao evento que causou o dano não é 
simplesmente substituir o bem atin-
gido por outro novo. Se isso aconte-
cesse, o segurado estaria tendo um 

ganho, representado pela diferença a 
mais do valor do bem novo em rela-
ção ao valor do bem perdido. Repor 
o patrimônio nas condições anterio-
res à ocorrência do sinistro é fazer o 
pagamento da indenização levando 
em conta o valor real do bem atingido 
no momento e local dos fatos. É o 
chamado valor atual. Ele leva em conta 
a depreciação pelo uso, deterioração e 
valor de mercado, além de uma série 
de outras variáveis que podem inter-
ferir aumentando ou reduzindo o valor 
do bem e, consequentemente, o valor 
da indenização.
Existem situações, inclusive, em que 
não há a possibilidade do pagamento 
da indenização ser feito pelo valor atual. 
Não há como reconstruir um prédio 

pelo seu valor depreciado, o custo 
de reconstrução é obrigatoriamente 
maior, já que serão utilizados materiais 
novos, obrigatoriamente comprados 
pelo seu preço de mercado. O seguro 
prevê essa situação. Para isso, a 
apólice pode ser contratada com cláu-
sula de valor de novo.
Mas a indenização não é paga dire-
tamente pelo valor encontrado numa 
tomada de preço no mercado. Para 
que isso ocorra, são necessários 
alguns passos. O primeiro é o estabe-
lecimento do valor atual, ou o valor do 
bem no momento anterior à sua perda, 
no local em que se deu. Essa é a inde-
nização básica que a seguradora paga 
ao segurado, porque esse é o valor real 
da perda sofrida.

Definido esse total, a seguradora faz 
a conta entre a diferença da indeniza-
ção pelo valor atual e o valor de repo-
sição do bem novo, na data em que 
ela é feita. Se houver capital segu-
rado para isso, a seguradora efetua 
o complemento da indenização pelo 
valor de novo do bem. Mas ele só é 
feito caso o segurado faça a reposição 
física do bem, dentro de um período 
de tempo predefinido. Se o segurado 
decidir não repor o bem danificado e 
simples mente receber a indeniza-
ção, ele pode, porque é seu direito. 
Mas, nesse caso, a seguradora paga 
apenas o valor atual. Sem repor o 
bem, o valor de novo seria lucro e 
seguro não existe para dar lucro ao 
segurado. 

 Conclusão
Em suma, sua razão de ser é pagar a 
reposição de patrimônios e capacida-
des de atuação no estado em que se 
encontravam no momento anterior à 
ocorrência do evento danoso previsto 
no contrato. A operação de seguro 
não existe para dar lucro ao segurado. 
Essa regra é essencial para o instituto 
do seguro moderno.
Espero que o artigo tenha esclarecido 
as suas dúvidas sobre seguro para 
estagiário! Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a 
partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 
525 NET), a partir das 9h. Partici pem 
com suas perguntas! Até a próxima se 
Deus quiser! Um grande abraço! 
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Um a  a ç ã o 
c o n j u n t a 
das Polícias 

Civil e Militar denominada de 
“Operação Pirâmide Feudal” 
prendeu sete pessoas hoje pela 
manhã. Os alvos da investi-
gação foram donos de gran-
jas localizadas em Alagoas e 
Pernambuco, que sonegavam 
impostos e cometiam crimes de 
corrupção passiva e ativa, além 
de comercializarem irregular-
mente aves e armas de fogo. Em 
uma das casas, em Arapiraca, 
os policiais encontraram mais 
de R$ 100 mil , além de euros e 
dólares. Em Garanhuns/PE, os 
policiais apreenderam um cofre 
cheio de dinheiro e armas.

A Operação Pirâmide 
Feudal tinha como objetivo 
desarticular três organizações 
criminosas que atuavam em AL 
e PE. De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP), 
14 mandados de prisão e 20 de 
busca e apreensão foram emiti-
dos pela 17ª Vara da Capital. 

Segundo as investigações 
comandadas pela Divisão Espe-
cial de Investigações e Capturas 

(DEIC), os envolvidos nas orga-
nizações criminosas comercia-
lizavam irregularmente armas 
e aves (frangos), além de trans-
portarem a carga alimentícia 
sem os mínimos cuidados sani-
tários. Os suspeitos também 
falsificavam os documentos e 
sonegavam impostos. 

Ainda foi esclarecido que 
um dos envolvidos nas práticas 
criminosas é o fiscal Leonardo 
Luiz Ferreira da Silva, da Agên-
cia de Defesa e Inspeção Agro-
pecuária de Alagoas (Adeal), de 
Ibateguara, onde uma grande 
quantia de dinheiro foi encon-
trada em sua casa. Leonardo é 
foragido da Justiça.

Além do fiscal, o proprietá-
rio da granja São José identifi-
cado como José Cavalcante da 
Silva Júnior e o dono da Granja 
Santa Helena, José Rogério 
Gomes da Costa, em Palmeira 
são procurados pela polícia. 
Outros quatro identificados 
como José Cavalcante da Silva 
Neto, Fabricio Costa da Silva e 
José Diogo Vieira, estão foragi-
dos.

De acordo com as informa-
ções, Edvanio da Rocha Nasci-
mento, José Eduardo Gomes, 
Robério Alexandre Santos, 

Wilson Ferreira de Oliveira, 
Lucilânio da Silva Mota, José 
Rodolpho Cavalcante e Célio 
Coelho Gonz foram presos por 
diversos crimes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
De acordo com a DEIC, os 

cumprimentos dos manda-
dos ocorreram em Arapiraca, 
Palmeira dos Índios, São José 
da Tapera, Penedo, Minador 
do Negrão e Ibateguara. Já em 
Pernambuco, as buscas foram 
feitas nos municípios de Gara-
nhuns e Correntes.

Em relato, os agentes infor-
maram que em uma das casas 
– alvo das investigações -, eles 
encontraram mais de R$ 100 mil 
guardados dentro de um cofre.

Euros e dólares também 
foram achados nas proprieda-
des dos suspeitos. 

Os policiais também apre-
enderam diversas armas de 
fogo de diferentes calibres. 
Entre as apreensões estão revól-
veres, pistolas e espingardas. 
Além do armamento, os agen-
tes também encontraram diver-
sas munições.

PIRÂMIDE FEUDAL
A denominação “Pirâmide 

Feudal” se deu devido à seme-
lhança do esquema com a divi-
são de classes sociais da Idade 
Média, onde os mais ricos fica-
vam no topo da pirâmide. 

No esquema, os donos das 
granjas estavam no topo. Eram 
eles que eram comparados com 
os reis. Os “reis” da Máfia do 
Frango enriqueciam através 
da sonegação fiscal e da falsi-
ficação dos documentos de 
vendas dos frangos que eram, 
muitas vezes, impróprios para 
o consumo. 

Os intermediários, lobistas 
e negociantes também eram 
parte da “nobreza”. Essa classe 
corrompia as pessoas, sonega-
vam os impostos e burlava as 
ficalizações.

O clero era composto pelos 
donos das avícolas, que traba-
lhavam em conjunto com a 
nobreza do esquema e os servos 
– parte da base da pirâmide, ou 
seja, os menos favorecidos -, 
eram aqueles que participavam 
do transporte, da segurança e 
daqueles que, de alguma forma, 
cooperassem que a mercadoria 
chegasse a seu destino final. 

A OPERAÇÃO
A ação foi movida por 

investigações da Polícia Civil 
e contou com o apoio dos poli-
ciais militares do Batalhão de 
Polícia Rodoviário (BPRv), do 
Grupamento Aéreo e de agen-
tes da DEIC.

O delegado de polícia 
da Deic, Gustavo Xavier, e o 
comandante do BPRv, Tenente-
-Coronel Liziário Júnior partici-
param da operação.

Armas e uma quantia não 
divulgada de dinheiro foram 
apreendidos durante a ação 
policial. Segundo as informa-
ções da polícia, euros e dólares 
também foram encontradas nas 
residências dos suspeitos. 

Segundo a SSP, os suspei-
tos e os materiais apreendidos 
na Operação Pirâmide Feudal 
foram encaminhados à sede 
da DEIC, no bairro da Santa 
Amélia, em Maceió.

A SSP ainda informou que 
a população é grande parceira 
das forças de segurança no 
combate ao crime organizado 
em Alagoas e pode contribuir 
com o trabalho da polícia atra-
vés do Disque Denúncia. O 
órgão informou que as infor-
mações são de forma anônima 
e gratuita por meio de ligações 
para o 181.

Máfia do Frango: BPRv e DEIC 
desarticulam bando criminoso

OPERAÇÃO PIRÂMIDE FEUDAL tinha como alvo donos de granja que sonegavam impostos em Alagoas e Pernambuco
Ascom/SSP

Somando os valores das moedas estrangeiras, operação apreendeu perto de R$ 1 milhão Organizações criminosas estavam bem armadas e municiadas; sete presos e seis foragidos

Tropa recebe orientações 
antes do início da operação 
para cumprir os mandados 

judiciais contra os acusados 



Marcel Vital
Repórter

Até a última 
terça-feira, 
Alagoas já 

havia imunizado 363.969 
pessoas contra a Covid-19, 
sendo 294.589 vacinadas 
com a primeira dose e 69.380 
imunizadas com a segunda. 
Os cuidados, porém, não 
devem ser ignorados, mesmo 
por quem já completou o 
ciclo de vacinação. Segundo 
estudos sobre a viabilidade 
das vacinas contra a doença, 
a imunização contra o vírus 
só vai ser obtida 15 dias após 
a administração da segunda 
dose. Independente de estar, 
ou não, imunizado contra o 
novo coronavírus, a verdade 
é que não será possível aban-
donar as máscaras tão cedo, 
uma vez que depois de rece-
ber as suas doses, a pessoa 
tem menos chances de ficar 
doente com a Covid-19, mas, 
em contrapartida, ela ainda 
pode transmitir a doença, 
segundo explica a infectolo-
gista do Hospital da Mulher 
(HM), Sarah Dominique 
Dellabianca Araújo Holanda.

A médica ressalta que, 
em primeiro lugar, a popu-
lação deve se certificar da 
vacina que tomou, bem como 
se atentar sobre a data da 
próxima dose, já que existe 
uma diferença no intervalo 
da CoronaVac e da Astra-
Zeneca. Neste momento, 
apenas os vacinados com a 
CoronaVac estão recebendo 
a segunda dose, pois o inter-
valo de aplicação da vacina 
AstraZeneca é de até 90 
dias.  Além disso, o uso de 
máscara de proteção, higiene 
constante das mãos e manu-
tenção do isolamento social 
– especialmente no sentido 
de evitar aglomerações – 
continuam sendo fortes alia-
dos no combate à Covid-19, 
conforme destaca a infectolo-
gista do Hospital da Mulher. 

“O que acontece hoje é 
um aglomerado de pessoas 
dentro de suas residên-
cias ou em casas de praia. 
Muitas, inclusive, frequen-
tando pousadas. Elas esque-
cem que, mesmo para quem 
foi acometido pela Covid-
19, é possível, sim, ter um 
segundo episódio da doença 
pela nova cepa do novo 
coronavírus. Para aquelas 
pessoas que já estão vacina-

das e se sentem encorajadas 
a fazer um evento privativo, 
é bom sempre lembrar que 
nenhuma vacina protege 
100%. A imunização é uma 
estratégia coletiva para prote-
ger a sociedade como um 
todo e não um procedimento 
realizado para proteger cada 
indivíduo isoladamente. 
Independente do percen-
tual de eficácia das vacinas, 
o que realmente importa é a 
capacidade dos imunizantes 
em prevenir casos graves, 
que exijam internação nos 
leitos de UTI [Unidade de 
Terapia Intensiva]. A meu 
ver, o mais relevante neste 
momento pelo qual o Brasil 
está vivendo é salvar vidas”, 
destacou a especialista. 

Ela frisou que, embora a 
ciência tenha muitas informa-
ções sobre a Covid-19, algu-
mas perguntas continuam 
sem resposta. Não se sabe, 
por exemplo, por quanto 
tempo uma pessoa vacinada 
está imune à doença e nem 
com qual frequência as vaci-
nas precisarão ser aplicadas, 
já que diversas mutações do 
novo coronavírus estão sendo 
descobertas. A infectologista 
do HM tem observado que a 

segunda onda da Covid-19 
tem afetado os jovens, um 
grupo até então menos atin-
gido pela doença. Apesar de 
haver negacionistas de todas 
as idades e em todas as classes 
sociais, profissionais de saúde 
que estão na linha de frente 
do atendimento dos hospi-
tais, são unânimes em afirmar 
que o vírus tem circulado em 
maior número entre os jovens, 
desde o final de dezembro 
de 2020, antes mesmo de a 
vacinação estar disponível 
no Brasil. A razão para isso, 
de acordo com Dominique 
Dellabianca Araújo Holanda, 
é bastante clara: são os jovens 
que estão na porta dos bares, 
nos eventos e nas festas clan-
destinas, não raro sem o uso 
de máscara.

“A vacina está realmente 
protegendo os idosos de feve-
reiro para cá, sobretudo em 
março, mês em que foi inten-
sificada a vacinação contra 
a Covid-19 neste público. 
Tenho percebido desde o 
final de dezembro e início de 
janeiro, a hospitalização de 
jovens em estado grave. Esse 
público não mediu as rédeas 
durante as festas de fim de 
ano e o Carnaval, quando 

muitos se reuniram com 
familiares e amigos, cujas 
aglomerações foram compar-
tilhadas em redes sociais e, 
em seguida, veiculadas nos 
sites e na tevê. Eles se permi-
tiram – e ainda continuam 
– a fazer aglomerações clan-
destinas e a frequentar festas 
privadas com capacidade de 
mil pessoas num único lugar. 
A conta está se apresentando 
agora. Todavia, mesmo com 
a hospitalização juvenil nos 
leitos de UTI, a faixa etária de 
letalidade ainda é prevalente 
em idosos”, afirmou a infec-
tologista.

MUTAÇÕES 
Sarah Dominique Della-

bianca Araújo  Holanda 
ainda acrescentou que os 
vírus sofrem modificações a 
todo o momento e, quanto 
mais   c i rcular  entre  as 
pessoas, maior será a chance 
de ter mutações e se tornar 
agress ivo .  “Quando há 
aglomeração, os indivíduos 
promovem o cenário ideal 
para o vírus, favorecendo o 
trânsito dele entre as pessoas. 
É aí que ele tem o tempo hábil 
para acumular mutações e se 
adaptar no organismo. Não 

passa pela cabeça do jovem 
que frequenta uma festa e 
volta para casa contaminado 
pelo coronavírus que, ao ter 
o contato intradomiciliar e 
com os amigos no trabalho, 
ele, por sua vez, vai infec-
tar esses indivíduos. Logo, 
essas pessoas vão levar o 
vírus para seus pais, avós, 
tios, filhos, formando essa 
cadeia de transmissibili-
dade. Isso se explica, inclu-
sive, como algumas pessoas 
que não tiveram o contato 
com manauaras, tampouco 
v i a j a r a m  p a r a  M a n a u s 
acabaram sendo infectadas 
pelo novo coronavírus. Vale 
destacar que um vírus respi-
ratório não tem fronteiras. 
Às vezes fica impossível de 
você atrelar quem foi sua 
fonte de infecção. As pessoas 
que promovem encontros e 
disseminação de gotículas, 
estão dando ao vírus a opor-
tunidade de mutação”, expli-
cou, ao sentenciar: “É preciso 
que os jovens, sobretudo, 
tenham a mínima noção do 
risco que estão expondo a si e 
ao próximo. Pois, do contrá-
rio, muitas pessoas ainda 
irão perder a vida em decor-
rência da Covid-19”.
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Infectologista explica cuidados 
após vacinação contra a Covid

USO DA MÁSCARA, higiene constante das mãos e isolamento social continuam sendo fortes aliados no combate ao vírus

Marcel Vital

Sarah Dominique diz que 
tem aumentado o número de 
internações e de óbitos de 
jovens em razão da Covid-19


