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UM DIA DE CHUVA
MACEIÓ ‘ACORDA’ INUNDADA E POPULAÇÃO SOFRE COM OS TRANSTORNOS DOS TEMPORAIS

Trânsito lento ou inter-
ditado. Pouca luz e muita 
chuva.  Foi  assim hoje 
durante a maior parte do 
dia. O maceioense já acor-
dou “debaixo de chuva”. 
Ou nem dormiu, como foi 
o caso de quem mora nas 

grotas e encostas. Em Fernão 
Velho, a água arrastou 
asfalto, derrubou paredes, 
inundou ruas e casas e fez o 
trem deslizar na água como 
se fosse uma embarcação. 
Vídeos e fotos divulgados 
nas redes sociais mostra-

ram os transtornos causa-
dos pelas chuvas no bairro. 
A Defesa Civil informou 
que foram registradas 50 
ocorrências até o meio-dia. 
Foram mobilizadas 12 equi-
pes do órgão para o apoio 
aos moradores de áreas críti-

cas. O prefeito JHC esteve 
em comunidades atingidas 
pelas chuvas. O total de 
pessoas que precisaram ser 
desalojadas ainda não foi 
divulgado. De acordo com a 
Defesa Civil escolas muni-
cipais da capital estão sendo 

disponibilizadas para rece-
ber os moradores.  Choveu 
menos na parte baixa da 
cidade, que também viveu 
os transtornos de um dia de 
chuva.A meteorologia diz 
que ainda vai chover muito 
no Estado inteiro. 3 e 4

Em Fernão Velho, o asfalto foi arrastado pelas águas, que invadiram as casas e transformaram as ruas em lagos; o VLT deslizou devagar sobre os trilhos submersos, como se fosse uma embarcação 

Morador “mergulha” em bueiro para desentupir galeria e a água escoar; rua principal de Fernão Velho virou um ‘ rio’; em forma de bacia, Presídio Baldomero Cavalcanti também foi inundado                                                        
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Noticiar nesta pandemia vem 
se tornando frustrante e cansativo. 
Além da tragédia e corrupção (de 
sempre), há o negacionismo. Refor-
çar diariamente o óbvio (o vírus é 
grave, a ciência precisa ser ouvida) 
se tornou necessário porque 
muitos estão fixados em argumen-
tos completamente conspiratórios, 
incompreensíveis e mentirosos.

Apesar do recorde no número 
de mortes, lotação em hospitais 
(mesmo com o aumento de 61% 
na oferta de leitos), falta de medi-
camentos e colapso até no mercado 
de caixões, com a primeira queda 
da expectativa de vida do brasileiro 
desde 1945 e até mesmo a popula-
ção diminuindo de tamanho, há 
quem ainda teime contra a gravi-
dade do vírus.

A covid-19 já matou 360 mil 
pessoas no Brasil e mais outras 3 
mil a cada 24h, provocando uma 
tragédia sem tamanho. Com diver-
sas ramificações, sejam sanitárias, 
econômicas ou políticas, a luz no 
fim do túnel vai ficando cada vez 
mais apagada à medida que as vaci-
nas disponíveis tardam a chegar.

E apesar de toda essa tragédia 
imposta pelo vírus, claramente é 
possível encontrar um culpado por 
catalisar, por piorar a situação, o 
responsável pelo erro humano na 
ingerência, sabotagem e omissão.

Não, não é China, local do 
primeiro contágio. Nem do PT, 
que não governa o país há 5 anos. 
Ou de João Doria, que com um 
milhão de ressalvas, governa o 
estado que fabricou mais de 80% 
de nossas vacinas. Nem dos demais 
governadores e prefeitos, que estão 
tomando medidas que são neces-
sárias hoje porque ontem (ano 
passado) alguém resolveu ignorar 
a gravidade da situação.

Não precisa nem florear: o 
culpado é Jair Bolsonaro.

O que desdenhou, o que falou 
em gripezinha, o que falou em 
menos de 800 mortes, o que gritou 
“histeria”, o que sabe mais que a 
OMS,o que receitou cloroquina, 
o que “não é coveiro”, o que quis 
esconder números, o que não 
comprou a porcaria das vacinas 
no segundo semestre de 2020, 
o que duvidou da “demanda“, 
o que ainda fala em tratamento 
precoce, o que não é especialista 
em nada, o que duvidou das 
mortes, o que jogou a população 
contra prefeitos e governadores, 
o que fez campanha para verifi-
car lotação em hospital, o que fez 
acabar oxigênio e medicamento 
em UTIs, o que riu do aumento 
de suicídios, o que tem um gado 
valente para proteger, o que quer 
cristão disposto a morrer para 
manter igrejas abertas com aglo-
meração, o que minimiza o luto, o 
que fez a analogia do leite derra-
mado, o que reclamou de frescura 
e mimimi.

Por ignorância, conveniência 
ou pura maldade, há gente demais 
fechada com o presidente Jair 
Bolsonaro, o maior nome, rosto 
e propagador de uma das piores 
seitas de que se tem história no 
Brasil: o bolsonarismo.

BOLSONARISMO
O presidente Jair Bolsonaro, 

eleito democraticamente por quase 
58 milhões de brasileiros, entrará 
na história como o maior erro polí-
tico do Brasil. Antes da pandemia, 
a Economia já sofria. Assim como 
as questões ambientais, de saúde, 
educação e diplomáticas. Há 
momentos de puro esterco em seus 
primeiros meses de governo.

Entretanto, se ele quer pergun-
tar o que é golden shower ou 
dar piti toda vez que encontram 
corrupção entre seus filhotes, isso 
é problema sexual dele. Politica-
mente, temos uma outra saga a 
contar: a prioridade aqui é tentar 
entender como diabos alguém tão 
neurótico, esquentado, cientifica-
mente inválido e inclinado à cons-
piração conseguiu o apoio de tanta 
gente.

Se Bolsonaro é o maior erro 
político, não pode deixar de ser um 
dos mais aclamados presidentes 
da história. Não pela maioria real, 
de carne e osso. Gente de verdade 
em 2018 formou maioria contra ele 
(Haddad + votos em branco/nulo e 
ausentes). Perfil virtual no Twitter e 
Facebook também não conta. Mas 
aqueles 30% de sempre das pesqui-
sas, esses sim, amam Bolsonaro.

Bolsonaro pode falar que vai 
matar. Bolsonaro pode falar pala-
vrão pra caralho. Bolsonaro pode 
enriquecer sem ter relação com 
seu salário. Bolsonaro pode rir de 
estupro, homofobia, racismo e de 
suicídio. Bolsonaro pode tudo e 
seus apoiadores deixam. Engolem 
sem cuspir. Virou um dever cívico. 
Bolsonaro é uma entidade verde-
-amarela que salvará o Brasil da cor 
vermelha.

Mesmo que precise espalhar 
muito sangue no meio do caminho.

É difícil falar da atuação do 
presidente sem mirar sua política. 

Sua fantasia de governar “sem 
ideologia”, apesar da imposição de 
seus extremos, o bolsonarismo. E 
é em seus extremos que ele conse-
guiu simpatizantes.

Pessoas frustradas, que por um 
motivo ou outro não atingiram seu 
potencial e ficaram satisfeitas em 
ver alguém semelhante na presi-
dência. É o povo se sentindo repre-
sentado.

O problema é que essa repre-
sentação, o fervor pelo bolsona-
rismo, tirou do armário o que 
vinha enrustido dentro de muita 
gente “de bem”, de muito “pai de 
família”. Ficaram escancarados o 
ódio, o olho no olho, o individua-
lismo, a falta de empatia e a vitória 
da convicção cega diante dos fatos 
e evidências.

E se antes era possível ficar 
do lado de quem pesava negros 
em arrobas, esboçou um atentado 
terrorista (leia aqui sobre o relató-
rio do Exército sobre Bolsonaro, o 
corno e muambeiro), minimizou o 
estupro, tentou legalizar a milícia 
(enquanto ganha muito com isso 
de forma ilegal), não seria muito 
forçado ficarem do lado também de 
quem fala em “frescura e mimimi” 
numa pandemia.

Carregaram caixões em protes-
tos. Fizeram campanha contra 
vacinação, em nome de um medi-
camento que não funciona contra 
covid-19 e que com uso continu-
ado pode ser letal. Estão agredindo 
ou matando pessoas que pediram 
o uso de máscaras. Que pessoa 
sensata consegue não só aceitar, 
como participar disso?

E isso não vem só da pessoa 
simples, do iletrado ou que não 
concluiu o ensino médio (como 
Olavo de Carvalho). Há médicos, 
que receitam o que não deviam, 
advogados e juristas que distorcem 
a lei, formadores de opinião que 
vomitam ódio e mentiras, gente 
que até pouco tempo parecia uma 
pessoa boa.

Desconhecidos, vizinhos, cole-
gas, amigos, parentes distantes ou 
próximos. Rico, pobre, analfabeto 
ou pós graduado. Não importa 
classe social, idade ou sexo: iludi-

dos pelos ideais do bolsonarismo e 
que abraçam com orgulho o geno-
cídio.

Todo dia vem sendo uma bata-
lha. Uma luta para não tentar só 
informar e noticiar, mas também 
tentar fazer abrir os olhos para o 
óbvio: tem muita gente sendo infec-
tada, internada, morrendo, e ainda 
assim há quem ainda defenda o 
presidente, que siga bolsonarista.

E não é como se estivessem só 
ajudando a matar outras pessoas. 
É um risco de vida para o próprio 
seguidor do presidente. Ser bolso-
narista é praticamente participar de 
um culto suicida.

Vista aérea de Jonestown, 
Guiana, após o suicídio coletivo de 
909 pessoas

SEITA NÃO É FICÇÃO
Em 1978, mais de 900 pessoas 

na cidade de Jonestown, Guiana, 
incluindo 304 crianças, morre-
ram envenenadas por cianeto. O 
líder da seita, Jim Jones, dizia aos 
membros do Templo que a União 
Soviética não iria negociar após 
assassinatos de um congressista e 
de membros da imprensa.

O líder da seita, conseguiu 
convencer seus seguidores de 
que os inimigos iriam “atirar em 
alguns dos nossos bebês inocen-
tes” e “torturar nossos filhos, tortu-
rar alguns dos nossos membros, 
torturar nossos idosos”. A saída 
foi beber suco de uva com cianeto 
e sedativos.

    “Parem com essa histeria! Este 
não é o caminho para as pessoas 
que são socialistas ou comunistas 
morrer. Este não é jeito que nós 
vamos morrer. Devemos morrer 
com um pouco de dignidade.” Jim 
Jones, aos gritos, incentivando o 
envenenamento.

Em 27 de março de 1997, 39 
seguidores da seita Heaven’s Gate 
morreram em um suicídio coletivo, 
no Rancho Santa Fe, Califórnia. 
Eles acreditavam que, de acordo 
com os ensinamentos de seu grupo, 
através de seus suicídios sair de 
“seus navios humanos” e suas 
almas poderiam ir em uma viagem 
a bordo de uma nave espacial.

A nave espacial estaria 
seguindo o cometa Hale-Bopp. 
Alguns homens do grupo chega-
ram a ser submetidos a castração 
voluntária, em preparação para 
a vida eles acreditavam que os 
aguardava após o suicídio.

E no Brasil, em 2021, mesmo 
diante de tudo o que aconteceu 
no mundo, ainda há quem engula 
a história de que a pandemia é 
um plano para tirar Bolsonaro do 
poder. Alguém que só tem relevân-
cia negativa no escopo mundial. E 
que defende como solução a nebu-
lização ou ingestão de outros medi-
camentos que só estão piorando a 
situação.

LÍDER DA SEITA
Como todo líder de uma seita 

que se preze, Bolsonaro deveria ser 
insano o suficiente para acreditar 
no que fala. Afinal, biblicamente, 
ele afirma que a verdade o libertará. 
Sendo este o caso, fica a dica para o 
presidente: nunca se vacine.

Jair Bolsonaro precisa acreditar 
em seu discurso. Ele afirma que já 
fez o melhor ao seu sistema imuno-
lógico ao ser infectado com o novo 
coronavírus. Portanto, não precisa-
ria ser vacinado, como pergunta-
ria um imbecil. Afinal, só “idiota” 
pediria pra comprar mais vacina, 
só se for na casa da mãe.

Mas ele diz para seu gado, para 
seus seguidores, que a vacina não é 
necessária. Ainda mais a “vachina”, 
usada em 80% dos casos no Brasil. 
Então ele precisa ouvir mais seus 
próprios conselhos. Fazer parte 
do povo, abraçar de vez o bolsona-
rismo.

Bolsonaro precisa seguir 
com o povo. Mas nos hospitais, 
onde também precisam de sua 
presença. E que vá sem máscara, 
pois é “coisa de viado“. Tem que 
abraçar e dar beijo hétero em 
médico que receita tratamento 
precoce. Fazer nebulização 
de hidroxicloroquina. Abusar 
de ivermectina. Enfiar ozônio 
no rabo. Encarar o vírus como 
homem, e não maricas.

Basta que ele acredite nos seus 
ideais e ignore todos os sinais. 
Afinal, é só uma gripezinha. Ele 
precisa ser um patriota. Dar o valor 
à sua vida o mesmo que a nossa 
vem valendo aos seus seguidores: 
nada.

Sugerir isso não é errado, pois 
ele fala com tanta convicção, parece 
estar tão certo disso (convenhamos, 
é literalmente o que ele vem suge-
rindo há mais de um ano) que não 
há outra alternativa que não o líder 
dos bolsonaristas encarar de perto e 
seu medo o vírus.

Tão certo quanto saber que 
se tem alguém para culpar nessa 
tragédia nacional, é Jair Bolso-
naro, presidente da República, que 
infelizmente tem tirado a vida de 
muitos brasileiros.

Bolsonarismo, uma seita que 
mata brasileiros todos os dias



Erick Maia
Defesa Civil

Nas últimas 
24 horas, o 
volume de 

chuvas em Maceió atingiu uma 
média de 131 milímetros. Para 
auxiliar a população dos bair-
ros atingidos pelas chuvas, a 
Defesa Civil Municipal entrou 
em estado operacional de 
alerta máximo.

Com o objetivo de atender 
as ocorrências, 12 equipes de 
trabalho percorrem as ruas 
da Capital alagoana nos bair-
ros das partes alta e baixa da 
cidade. A intenção é garantir a 
proteção da vida dos morado-
res das áreas de risco ou daque-
las que sofrem com o grande 
volume de chuvas.

Até o momento, foram 
registradas mais de 50 ocor-
rências como deslizamento de 
barreiras, inundações, alaga-

mentos e quedas de árvores. 
Em 10 bairros da Capital já 
choveu mais de 100 milíme-
tros. Para se ter uma ideia da 
intensidade das chuvas, no 
Santos Dumont, o volume 
atingiu 177 mm; no Tabuleiro, 
166 mm; Cidade Universitária, 
163; Antares, 158 mm; Bene-
dito Bentes, 153 mm; Pitangui-
nha, 140 mm; Santa Lúcia, 135 
mm; Gruta de Lourdes, 130 
mm; Chã da Jaqueira, 126 mm; 
e Cruz das Almas, 124mm.

A população atingida pelas 
chuvas pode pedir ajuda pelo 
número 199 e enviar mensa-
gem para o SMS 40199. Ao 
entrar em contato com a Defesa 
Civil, o cidadão vai informar o 
número do CEP de onde mora 
e passa a receber mensagens de 
texto no celular de alertas de 
risco de chuvas intensas, desli-
zamentos em áreas de encosta 
e orientações para procurar 
abrigo em um local seguro.
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Defesa Civil percorre bairros 
atingidos pelas fortes chuvas

SÃO 12 EQUIPES QUE TRABALHAM para ajudar a população e evitar riscos de acidentes; órgão está em alerta máximo

Ascom Defesa Civil

Vanessa Napoleão
Ascom Semas

A segunda etapa do cadas-
tro das crianças de 0 a 2 anos 
para o recebimento do Cartão 
Cria (Criança Alagoana) 
começa amanhã em Maceió. 
A partir de amanhã até o dia 
23 de abril, serão cadastrados 
os responsáveis que possuem 
iniciais do nome de M a Z. Na 
primeira etapa, foram cadas-
tradas 528 crianças.

O atendimento está sendo 
feito por agendamento. Quem 
deseja cadastrar seus filhos 
deve ficar atento ao crono-
grama divulgado pela Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social (Semas). É preciso ligar 
para o posto de cadastro 
correspondente à unidade 
de saúde em que a criança é 
acompanhada para marcar o 
dia.

Os postos de cadastro estão 
localizados nos 16 Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras); na sede do 
Cadastro Único (CadÚnico), 
na Serraria; no Centro de 
Atendimento Socioassistencial 

(Casa), no bairro do Prado; e 
no Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social 
(Creas) da Santa Lúcia. O 
horário de atendimento nessas 
unidades é das 8h às 13h.

Para fazer o cadastro 

da criança são necessários 
os seguintes documentos: 
Certidão de Nascimento da 
criança, Cartão SUS, RG-CPF 
do responsável, Comprovante 
de Residência, NIS do Respon-
sável e da Criança e, por fim, a 

Caderneta da Criança.
Nessa etapa, também 

poderão se cadastrar gestan-
tes e crianças com síndrome 
congênita por Zyka Vírus que 
foram inseridas no CadÚnico 
até dezembro de 2020. Elas 

deverão levar os seguintes 
documentos: NIS, Caderneta 
da Gestante, Cartão SUS, 
RG-CPF e Comprovante de 
Residência;

Para o cadastro das crianças 
com síndrome por Zyca Vírus, 
o responsável deverá levar: 
Certidão de Nascimento da 
criança, Cartão SUS, RG-CPF 
do responsável, Comprovante 
de Residência, NIS do Respon-
sável e da Criança e Laudo 
Médico.

Cada família tem acesso 
a somente um benefício. Se a 
família já cadastrou a gestante 
no CRIA, a criança de 0 a 2 
anos não poderá ser inserida.

O Cartão Cria é uma inicia-
tiva do Governo Estadual e 
auxilia com R$ 100 mensais 
gestantes, bebês e crianças de 
até seis anos de idade e crian-
ças com síndrome congênita 
por Zyka Vírus, de 0 a 7 anos. 
Os participantes do programa 
precisam estar inscritos no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
e ter renda mensal de até R$ 
178,00 por pessoa em situa-
ção de pobreza ou extrema 
pobreza.

BENEFÍCIO

Cartão Cria: começa amanhã segunda 
etapa para os cadastros em Maceió

Equipes da Defesa Civil Municipal estão em alerta máximo; nas últimas 24 horas já choveu uma média de 131 milímetros

Ascom Semas 

Nessa etapa do benfício às famílias, também poderão se cadastrar crianças com síndrome congênita por Zika Vírus
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Marcio Chagas
Repórter

O volume de 
c h u v a  e m 
A l a g o a s 

segue intenso. Devido ao 
acumulado significativo de 
chuvas que já ocorreram e com 
previsão de mais chuvas para os 

próximos dias, a Sala de Alerta 
da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos (Semarh), teve a necessi-
dade de substituir o Aviso, para 
Alerta Meteorológico, hoje pela 
manhã, que pode, inicialmente, 
se estender até a amanhã. 

Isso acontece porque as 
condições atmosféricas próxi-

mas a costa leste do Nordeste 
devem se manter favoráveis 
para ocorrência de pancadas 
de chuva, gerando acumula-
dos significativos em pontos 
isolados do Agreste, Litoral, 
Baixo São Francisco e Zona da 
Mata. Essa chuva pode atingir 
as outras regiões ambientais do 
estado, com menor intensidade.

“Nas últimas 24h, Maceió 
já registrou um volume apro-
ximado de 150 mm de chuvas. 
Isso mantém a Defesa Civil 
em alerta e o risco de trans-
bordo nos pequenos riachos 
e o risco de movimentação 
de massas é grande, então foi 
necessário fazer essa alteração 
para Alerta”, explicou o coor-

denador da Sala de Alerta da 
Semarh, Vinícius Pinho. 

Até o momento, os princi-
pais rios e lagoas de Alagoas 
não apresentam risco de trans-
bordamento. A Sala de Alerta 
segue monitorando as condi-
ções sinóticas e novas atuali-
zações poderão ser enviadas a 
qualquer momento.

Defesa Civil monitora riachos 
para evitar transbordamentos

RISCO DE TRANSBORDAMENTO: Com previsão de mais chuvas para os próximos dias, Semarh emite alerta meteorológico

P o l i c i a i s  c i v i s  d a 
10ª DRP de Novo Lino, 
comandados pelo Dele-
gado Regional  Isaías 
R o d r i g u e s ,  p r e n d e -
ram ontem, um homem 
acusado de estuprar uma 
menor de 14 anos.

O crime vinha sendo 
cometido desde 2020. 
Tanto a vítima quanto o 
criminoso são desalojados 
da chuva e vivem em um 
abrigo na cidade de Jacu-
ípe, interior de Alagoas. 

Conforme as investi-
gações, o autor usava uma 
faca para ameaçar a vítima 
e praticar atos libidinosos. 
Após investigações que 
se iniciaram a partir de 
denúncias, os agentes da 
10ª DRP passaram a moni-
torar o suspeito e conse-
guiram localizar a atual 
moradia dele e efetuaram 
sua prisão. 

A ação policial contou 
com o apoio da Gerên-
cia de Polícia de Área 2 
(GPJ2), sob coordenação 
do delegado Valter Nasci-
mento, dando cumpri-
mento ao mandado de 
prisão expedido pela 1ª 
Vara de Porto Calvo.

 “As operações na 
região de Novo Lino serão 
cada vez mais intensifi-
cadas, visando com isso 
diminuir a criminalidade 
e trazer mais tranquili-
dade à população dos sete 
municípios que compõe 
esta região”, disse o dele-
gado. O acusado está à 
disposição do Juízo de 
Porto Calvo, que responde 
pela cidade de Jacuípe.

JACUÍPE
Adolescente 
é vítima de 
estupro em 
alojamento

Policiais civis da Dele-
gacia do Pilar prenderam, 
ontem à noite, um homem  
de 50 anos suspeito de 
praticar crime de estupro 
de vulnerável. Ele teve a 
prisão preventiva decre-
tada após ser indiciado 
em inquérito policial que 
apurou abusos sexuais 
praticados por ele, contra 
sua enteada, de 13 anos.

Segundo o delegado 
do Pilar, Sidney Tenório, 
a adolescente procurou o 
Centro Integrado de Segu-
rança Pública (CISP) para 
denunciar que o padrasto 
vinha tentando praticar 
sexo com ela, tendo prati-
cado alguns atos libidino-
sos, como tocar em suas 
partes íntimas, aprovei-
tando momentos em que 
a mãe da vítima não estava 
em casa.

“Inicialmente a vítima 
contou o caso para uma 
colega e esta levou ao 
conhecimento de adultos. 
Tão logo o caso foi denun-
ciado para a polícia, demos 
celeridade ao inquérito e 
pedimos a prisão preven-
tiva do acusado, que foi 
decretada pelo Poder 
Judiciário e cumprida hoje 
[ontem]”, explicou o dele-
gado.

O suspeito foi inter-
rogado e negou qualquer 
abuso sexual em face da 
enteada. O delegado disse 
ainda que o homem será 
transferido ainda hoje para 
o Sistema Prisional, onde 
deve responder ao crime 
de estupro de vulnerável 
preso.

EM PILAR
Acusado
de estuprar 
a enteada
é preso

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) e o 
Ministério Público do Estado, 
por meio do Grupo de Atua-
ção Especial de combate ao 
Crime Organizado (GAECO), 
coordenaram uma operação 
integrada das Polícias Civil 
e Militar com o objetivo de 
prender integrantes de uma 
organização criminosa que 
atua na cidade de Anadia e em 
Maceió.  A ação aconteceupara 
o cumprimento de 11 manda-
dos de prisão e 16 de busca e 
apreensão, todos expedidos 
pela 17ª Vara Criminal da 
Capital.

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo do 
GAECO, realizado de forma 
integrada com o 4º Batalhão de 
Polícia Militar e a Divisão Espe-
cial de Investigações e Capturas 
(DEIC). 

A operação ganhou o nome 
de “Cerco”, pois esta organi-

zação atuava fortemente em 
Maceió, no bairro do Clima 
Bom, mas estendeu suas ativi-
dades criminosas para o muni-
cípio de Anadia. Graças ao 
trabalho realizado pelo 4º Bata-
lhão e pela 1ª Companhia Inde-
pendente foi possível chegar ao 
líder e aos membros da orga-
nização criminosa, originando 
assim o nome da operação. 

Em Anadia, os mandados 
foram cumpridos nos bairros da 
Chã da Mangabeira, Mutirão, 
Tabuleiro Grande e Laranjei-
ras, regiões onde a organização 
criminosa atuava com tráfico 
de drogas. Já em Maceió, um 
mandado foi cumprido no 
bairro do Clima Bom. 

Até o momento, sete pessoas 
foram foram presas. Durante o 
cumprimento dos mandados 
de prisão, um dos indivíduos 
atirou contra as equipes poli-
ciais, que reagiu à injusta agres-
são sofrida. Ele foi socorrido e 

encaminhado para Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
São Miguel dos Campos. 

Também foram apreendi-
das duas armas e uma quanti-
dade de drogas que ainda não 
foi pesada. Todos os acusados 
e materiais apreendidos foram 
encaminhados para a sede da 
DEIC, na Santa Amélia, para a 
confecção dos procedimentos 
cabíveis.

O EFETIVO 
Para o cumprimento dos 

mandados durante a operação 
integrada foram empregados 
policiais militares dos 3º, 4º e 10º 
Batalhão, da 1ª e 4ª Companhia 
Independente, do Batalhão de 
Radiopatrulha (BPRp), do Bata-
lhão de Operações Especiais 
(BOPE), Batalhão Rodoviário 
(BPRv), Grupamento Aéreo, 
além de agentes da Gerência 
de Polícia Judiciária de Área 2 
(GPJ2), ASFIXIA, e da DEIC.

MACEIÓ E ANADIA

Operação desarticula 
organização criminosa

Ascom/SSP

Policiais civis e militares recebem as últimas orientações antes do início da operação para prender traficantes
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ALÉM DELA, há uma comissão parlamentar, mas os trabalhos dessa estão parados há um ano por causa da pandemia

Folhapress

Assim que for 
i n s t a l a d a , 
a  C P I  d a 

Covid poderá ser a única em 
funcionamento no Senado. 
Além dela, há uma comis-
são parlamentar instalada na 
Casa, mas os trabalhos dessa 
estão parados há um ano por 
causa da pandemia da Covid, 
a CPI da Chapecoense.

Trata-se de um grupo de 
senadores que acompanha a 
situação de parentes das víti-
mas do acidente aéreo com 
o clube de futebol em 2016. 
O avião da Chapecoense 
sofreu uma pane por falta de 
combustível e caiu em uma 
área de floresta nas imedia-
ções de Medellín, na Colôm-
bia. Das 77 pessoas a bordo, 
71 morreram.

Na última movimenta-
ção, o relator da colegiado, o 
senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF), pediu em fevereiro 
deste ano que o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), estendesse o 
prazo de trabalho do grupo.

A comissão foi instalada 
em dezembro de 2019 para 
funcionar por seis meses 
e teve apenas sete reuni-
ões, antes de ser interrom-
pida pela pandemia até a 
retomada das atividades 
regulares do Congresso. O 
presidente da comissão é 
o senador Jorginho Mello 
(PL-SC).

Há a inda  mais  duas 

CPIs no Senado que espe-
ram pela instalação da Casa, 
ambos tratam de questões 
ambientais. São elas: a CPI 
da Amazônia, que investiga 
o desmatamento na Amazô-
nia Legal, e a CPI das Quei-
madas.

A duas tiveram o reque-
rimento de criação lido em 
plenário em novembro de 
2019 e, no andamento na 
Casa, constam como à espera 
de “publicação para que 
produza efeitos”. Nenhuma 
das duas tem presidentes.

A CPI da Amazônia foi 
apresentada em requeri-
mento do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM) para 
investigar, no prazo de 120 
dias, as causas de amplia-
ção dos índices do desmata-
mento na Amazônia Legal.

O período a ser inves-
tigado é de 1º de janeiro de 
2018 a 27 de agosto de 2019. 
Também é objeto de apura-
ção o aumento dos índices de 
queimadas.

Entre os focos,  nesse 
estão, estão os repasses 
dinheiro público a ONGs. 
O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) chegou a 
acusar, sem provas, as enti-
dades de estarem envolvidas 
em queimadas.

Já a CPI das Queimadas 
foi sugerida pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), com o objetivo quase 
idêntido ao da comissão da 
Amazônia.

A ideia é apurar, no prazo 

de 120 dias, as causas da 
ampliação dos índices de 
desmatamento e de quei-
madas na Amazônia Legal. 
O senador ainda destacou 
que analisaria medidas do 
governo para combater o 
desmatamento.

O Senado também atua 
com a Câmara dos Depu-
tados na CPMI (Comis-
são Parlamentar Mista de 
Inquérito) das Fake News, 
que investiga ataques ciber-
néticos que atentam contra 
a democracia, uso de perfis 
falsos nas eleições 2018 e a 
prática de cyberbullying.

O grupo foi instalado em 
setembro de 2019 e fez 23 
reuniões até ser interrom-
pido por causa da pandemia.

Nesta quarta-feira (14), 
o presidente do colegiado, 
senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA), se mostrou favo-
rável ao adiamento da insta-
lação da CPI da Covid tendo 
como base a experiência 
no grupo que apura as fake 
news.

Em manifestação nas 
redes sociais, ele disse que, 
“no momento, não é possí-
vel fazer oitivas de forma 
remota”. “Por isso, defendo 
que iniciemos os trabalhos 
para ouvir todos os convo-
cados assim que a pandemia 
desacelerar em nosso país”, 
escreveu.

A comissão foi criada 
nesta terça-feira (13), cinco 
dias depois da decisão do 
ministro do STF (Supremo 

Tr ibunal  Federa l )  Luís 
Roberto Barroso de mandar 
o Senado instalar a CPI da 
Covid.

Nesta  quar ta ,  o  STF 
confirmou a decisão de 
Barroso. Por 10 a 1, os minis-
tros concordaram que, como 
a minoria da Casa Legislativa 
conseguiu apoio de um terço 
dos senadores, há o direito 
de se abrir uma comissão 
para apurar ações e possí-
veis omissões do governo 
Bolsonaro na condução da 
crise sanitária decorrente da 
pandemia do coronavírus.

O colegiado precisa reali-
zar a primeira reunião para a 
comissão ser instalada. Com 
poderes de investigação 
próprios das autoridades 
judiciais, as CPIs são cria-
das por requerimento de um 
terço dos senadores.

O grupo pode convocar 
pessoas para depor, ouvir 
testemunhas,  requisitar 
documentos e determinar 
diligências, entre outras 
medidas.

Segundo o regimento do 
Senado, ao final dos traba-
lhos, a comissão envia à 
Mesa o relatório final e as 
conclusões da comissão para 
conhecimento do plenário.

O  r e l a t ó r i o  p o d e r á 
concluir pela apresentação 
de projeto de lei e, se for o 
caso, suas conclusões serão 
remetidas ao Ministério 
Público, para que promova 
a responsabilização civil e 
criminal dos infratores.

CPI da Covid poderá ser a única 
em funcionamento no Senado

As CPIs no Senado

CPI da Chapecoense
Instalação: 11.dez.19 Escopo: apurar, no 
prazo de 180 dias, a situação dos paren-
tes das vítimas da queda do avião da 
Chapecoense e identificar o motivo pelos 
quais ainda receberam suas devidas 
indenizações Estágio atual: suspensa em 
março por causa da pandemia da Covid

CPI da Amazônia
Instalação: não instalada; matéria lida 
em plenário em 5.nov.19 Escopo: inves-
tigar, no prazo de 120 dias, as causas de 
ampliação dos índices do desmatamento 
na Amazônia Legal no período entre 1º de 
janeiro de 2018 e 27 de agosto de 2019, 
assim como o aumento dos índices de 
queimadas na Amazônia Legal. Estágio 
atual: aguardando instalação

CPI das Queimadas
Instalação: não instalada; matéria lida 
em plenário em 6.nov.19 Escopo: Apurar, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as 
causas da ampliação dos índices de 
desmatamento e de queimadas na 
Amazônia Legal, entre outros Estágio 
aual: aguardando instalação

CPI da Covid
Instalação: não instalada; criada em 
13.abr.21 Escopo: apurar, no prazo de 
90 dias, as ações e omissões do governo 
federal no enfrentamento da pandemia 
e o agravamento da crise sanitária no 
Amazonas com a falta de oxigênio para 
pacientes e possíveis irregularidades em 
contratos com recursos da União, bem 
como outras ações ou omissões come-
tidas por administradores públicos fede-
rais, estaduais e municipais Estágio atual: 
aguardando instalação

CPMI das Fake News
Instalação: 4.set.19 Escopo: investigar, 
no prazo de 180 dias, os ataques ciber-
néticos que atentam contra a democracia 
e o debate público; a utilização de perfis 
falsos nas eleições 2018; e a prática de 
cyberbullying Estágio atual: suspensa por 
causa da pandemia.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
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Repórter

O volume de 
c h u v a  e m 
A l a g o a s 

segue intenso. Devido ao 
acumulado significativo de 
chuvas que já ocorreram e com 
previsão de mais chuvas para os 

próximos dias, a Sala de Alerta 
da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos (Semarh), teve a necessi-
dade de substituir o Aviso, para 
Alerta Meteorológico, hoje pela 
manhã, que pode, inicialmente, 
se estender até a amanhã. 

Isso acontece porque as 
condições atmosféricas próxi-

mas a costa leste do Nordeste 
devem se manter favoráveis 
para ocorrência de pancadas 
de chuva, gerando acumula-
dos significativos em pontos 
isolados do Agreste, Litoral, 
Baixo São Francisco e Zona da 
Mata. Essa chuva pode atingir 
as outras regiões ambientais do 
estado, com menor intensidade.

“Nas últimas 24h, Maceió 
já registrou um volume apro-
ximado de 150 mm de chuvas. 
Isso mantém a Defesa Civil 
em alerta e o risco de trans-
bordo nos pequenos riachos 
e o risco de movimentação 
de massas é grande, então foi 
necessário fazer essa alteração 
para Alerta”, explicou o coor-

denador da Sala de Alerta da 
Semarh, Vinícius Pinho. 

Até o momento, os princi-
pais rios e lagoas de Alagoas 
não apresentam risco de trans-
bordamento. A Sala de Alerta 
segue monitorando as condi-
ções sinóticas e novas atuali-
zações poderão ser enviadas a 
qualquer momento.

Defesa Civil monitora riachos 
para evitar transbordamentos

RISCO DE TRANSBORDAMENTO: Com previsão de mais chuvas para os próximos dias, Semarh emite alerta meteorológico

P o l i c i a i s  c i v i s  d a 
10ª DRP de Novo Lino, 
comandados pelo Dele-
gado Regional  Isaías 
R o d r i g u e s ,  p r e n d e -
ram ontem, um homem 
acusado de estuprar uma 
menor de 14 anos.

O crime vinha sendo 
cometido desde 2020. 
Tanto a vítima quanto o 
criminoso são desalojados 
da chuva e vivem em um 
abrigo na cidade de Jacu-
ípe, interior de Alagoas. 

Conforme as investi-
gações, o autor usava uma 
faca para ameaçar a vítima 
e praticar atos libidinosos. 
Após investigações que 
se iniciaram a partir de 
denúncias, os agentes da 
10ª DRP passaram a moni-
torar o suspeito e conse-
guiram localizar a atual 
moradia dele e efetuaram 
sua prisão. 

A ação policial contou 
com o apoio da Gerên-
cia de Polícia de Área 2 
(GPJ2), sob coordenação 
do delegado Valter Nasci-
mento, dando cumpri-
mento ao mandado de 
prisão expedido pela 1ª 
Vara de Porto Calvo.

 “As operações na 
região de Novo Lino serão 
cada vez mais intensifi-
cadas, visando com isso 
diminuir a criminalidade 
e trazer mais tranquili-
dade à população dos sete 
municípios que compõe 
esta região”, disse o dele-
gado. O acusado está à 
disposição do Juízo de 
Porto Calvo, que responde 
pela cidade de Jacuípe.

JACUÍPE
Adolescente 
é vítima de 
estupro em 
alojamento

Policiais civis da Dele-
gacia do Pilar prenderam, 
ontem à noite, um homem  
de 50 anos suspeito de 
praticar crime de estupro 
de vulnerável. Ele teve a 
prisão preventiva decre-
tada após ser indiciado 
em inquérito policial que 
apurou abusos sexuais 
praticados por ele, contra 
sua enteada, de 13 anos.

Segundo o delegado 
do Pilar, Sidney Tenório, 
a adolescente procurou o 
Centro Integrado de Segu-
rança Pública (CISP) para 
denunciar que o padrasto 
vinha tentando praticar 
sexo com ela, tendo prati-
cado alguns atos libidino-
sos, como tocar em suas 
partes íntimas, aprovei-
tando momentos em que 
a mãe da vítima não estava 
em casa.

“Inicialmente a vítima 
contou o caso para uma 
colega e esta levou ao 
conhecimento de adultos. 
Tão logo o caso foi denun-
ciado para a polícia, demos 
celeridade ao inquérito e 
pedimos a prisão preven-
tiva do acusado, que foi 
decretada pelo Poder 
Judiciário e cumprida hoje 
[ontem]”, explicou o dele-
gado.

O suspeito foi inter-
rogado e negou qualquer 
abuso sexual em face da 
enteada. O delegado disse 
ainda que o homem será 
transferido ainda hoje para 
o Sistema Prisional, onde 
deve responder ao crime 
de estupro de vulnerável 
preso.

EM PILAR
Acusado
de estuprar 
a enteada
é preso

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) e o 
Ministério Público do Estado, 
por meio do Grupo de Atua-
ção Especial de combate ao 
Crime Organizado (GAECO), 
coordenaram uma operação 
integrada das Polícias Civil 
e Militar com o objetivo de 
prender integrantes de uma 
organização criminosa que 
atua na cidade de Anadia e em 
Maceió.  A ação aconteceupara 
o cumprimento de 11 manda-
dos de prisão e 16 de busca e 
apreensão, todos expedidos 
pela 17ª Vara Criminal da 
Capital.

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo do 
GAECO, realizado de forma 
integrada com o 4º Batalhão de 
Polícia Militar e a Divisão Espe-
cial de Investigações e Capturas 
(DEIC). 

A operação ganhou o nome 
de “Cerco”, pois esta organi-

zação atuava fortemente em 
Maceió, no bairro do Clima 
Bom, mas estendeu suas ativi-
dades criminosas para o muni-
cípio de Anadia. Graças ao 
trabalho realizado pelo 4º Bata-
lhão e pela 1ª Companhia Inde-
pendente foi possível chegar ao 
líder e aos membros da orga-
nização criminosa, originando 
assim o nome da operação. 

Em Anadia, os mandados 
foram cumpridos nos bairros da 
Chã da Mangabeira, Mutirão, 
Tabuleiro Grande e Laranjei-
ras, regiões onde a organização 
criminosa atuava com tráfico 
de drogas. Já em Maceió, um 
mandado foi cumprido no 
bairro do Clima Bom. 

Até o momento, sete pessoas 
foram foram presas. Durante o 
cumprimento dos mandados 
de prisão, um dos indivíduos 
atirou contra as equipes poli-
ciais, que reagiu à injusta agres-
são sofrida. Ele foi socorrido e 

encaminhado para Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
São Miguel dos Campos. 

Também foram apreendi-
das duas armas e uma quanti-
dade de drogas que ainda não 
foi pesada. Todos os acusados 
e materiais apreendidos foram 
encaminhados para a sede da 
DEIC, na Santa Amélia, para a 
confecção dos procedimentos 
cabíveis.

O EFETIVO 
Para o cumprimento dos 

mandados durante a operação 
integrada foram empregados 
policiais militares dos 3º, 4º e 10º 
Batalhão, da 1ª e 4ª Companhia 
Independente, do Batalhão de 
Radiopatrulha (BPRp), do Bata-
lhão de Operações Especiais 
(BOPE), Batalhão Rodoviário 
(BPRv), Grupamento Aéreo, 
além de agentes da Gerência 
de Polícia Judiciária de Área 2 
(GPJ2), ASFIXIA, e da DEIC.

MACEIÓ E ANADIA

Operação desarticula 
organização criminosa

Ascom/SSP

Policiais civis e militares recebem as últimas orientações antes do início da operação para prender traficantes
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A atração de 
novos negó-
cios é uma das 

políticas públicas mais atuantes 
no âmbito do desenvolvimento 
econômico de uma região e 
tem reflexo direto na geração 
de emprego, renda e criação de 
oportunidades para a popula-
ção. Em Alagoas, estas ações são 
amplamente impulsionadas 
por um competitivo programa 
de incentivo fiscal, que conduz 
as ações do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(Conedes) desde outubro de 
2007, sob a liderança da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur).

Juntos, os elementos da 
tríplice - novos empreendi-
mentos implantados, investi-
mentos econômicos e oferta de 
postos de trabalho - apresen-
tam um resultado global signi-
ficativo. No período de 2017 
até abril deste ano, os cerca de 
90 negócios incentivados pelo 
Governo de Alagoas injetaram 
um montante de aproximada-
mente R$ 3,5 bilhões na econo-
mia estadual com a geração 

de mais de 44 mil empregos 
diretos e indiretos. No portfó-
lio diversificado de empresas 
instaladas tem grandes nomes 
como Natura, hotel Vila Galé, 
Mineração Vale Verde, Coca-
-Cola e a chinesa produtora de 
fibra ótica, ZTT.

“O Conedes tem hoje um 
papel decisivo na política de 
atração de investimentos do 
Governo do Estado. Já firma-
mos o compromisso com 
grandes grupos nacionais e 
internacionais, graças a um 
dos diferenciais mais competi-
tivos de mercado de concessão 
de incentivos. Neste período, 
conquistamos o maior hotel 
da história de Alagoas – o Vila 
Galé; o mais expressivo inves-
timento privado do estado 
nos últimos 10 anos com R$1,2 
bilhão e geração de 2 mil empre-
gos diretos – a Mineração Vale 
Verde; e a gigante Natura, que 
será a empresa de maior fatu-
ramento da nossa história com 
R$3 bilhões”, comemora o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e presi-
dente do Conedes, Rafael Brito.

Seja  no segmento da 
indústria, turismo, alimen-
tício ou de mineração, por 

exemplo, o Conedes constrói 
um trabalho de deliberação 
decisiva para a conquista de 
novos empreendimentos. 
Isso porque, entre as missões 
exercidas no âmbito estadual, 
o Conselho é responsável 
pela aprovação de conces-
são de incentivos fiscais e/
ou locacionais, que é um dos 
diferenciais competitivos 
que consolidam Alagoas em 
uma posição privilegiada de 
mercado em todo o país.   

Para isso, 27 conselheiros, 
representados por membros 
da sociedade civil, instituições 
públicas e privadas, se reúnem 
periodicamente para fomentar 
ações estratégicas que fortale-
çam os cenários econômico e 
social de Alagoas. Desde 2015 
compondo o conselho como 
representante da sociedade 
civil, o diretor presidente da 
Usina Caeté, Fernando Lopes 
de Farias avalia a importância 
do grupo no movimento de 
conquista de novos mercados.

“A atuação do Conedes é 
estratégica para o nosso Estado 
oportunizar cada vez mais a 
entrada de novas empresas em 
Alagoas. Com rigorosa avalia-
ção dos projetos e um cole-

giado comprometido e muito 
bem-intencionado, assegura-
mos expansão empresarial e 
consequente desenvolvimento 
econômico e social”, salienta o 
conselheiro Fernando Lopes de 
Farias.

INTERIORIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO
Nos quatro anos, a interio-

rização do desenvolvimento se 
apresenta como diretriz priori-
tária das decisões do conselho. 
O objetivo tem sido descentra-
lizar a inserção de incentivos 
apenas na região metropolitana 
e diversificar o rol de empreen-
dimentos para todo o estado, 
com exemplos de cases de 
sucesso já consolidados como 
a Mineração Vale Verde, no 
Agreste, o hotel Vila Galé, no 
Litoral Norte e a Natura, que 
fortalece o fomento da Zona da 
Mata, como destaca o secretário 
Rafael Brito.

“Alagoas é um estado plural 
e com capacidade de obter 
investimentos nos variados 
setores produtivos. Temos nos 
preocupado em difundir ao 
máximo estas empresas por 
todas as regiões, nos valendo do 
potencial competitivo que são 

inerentes a cada uma delas. O 
mais importante neste processo 
é que conseguimos potencia-
lizar a geração de emprego, 
renda e melhoria da qualidade 
de vida para toda a população 
alagoana”, acentua.

A ideia de que a atração 
de novos negócios transite 
por todo o estado também é 
temática defendida pelo conse-
lheiro e presidente da Asso-
ciação Comercial de Alagoas, 
Kennedy Calheiros.

“O Conedes tem uma 
responsabilidade determi-
nante para o futuro destes 
novos negócios e a sobrevida 
das empresas. A discussão de 
novos núcleos econômicos tem 
sido pauta muito presente no 
conselho, na medida em que a 
chegada de empreendimentos 
como Natura e Duratex, por 
exemplo, vão permitir uma 
virada de página em eixos de 
investimentos menos explora-
dos no nosso estado. É neces-
sário que consigamos olhar 
as regiões com equidade para 
que possamos garantir uma 
nova feição do ponto de vista 
do desenvolvimento econô-
mico para Alagoas”, considera 
o conselheiro.

Conedes garante R$ 3,5 bi com 
atração de novas empresas

DE 2017 ATÉ ABRIL DESTE ANO, foram aprovados incentivos para cerca de 90 empreendimentos em Alagoas
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O Corretor de Seguros é Essencial para o mercado
Desde março de 2020, o mundo 
inteiro está passando por um perí-
odo desafiador com a pandemia do 
novo COVID-19, e todos os setores 
estão sendo afetado, o mercado de 
seguros é um deles.
Porém, a pandemia evidenciou a 
importância de estar protegido em 
casos de incidentes inesperados, 
fazendo com que muitas pessoas 
passassem a enxergar uma real 
necessidade em ter um seguro de 
vida ou algum bem essencial, o que 
antes não era uma prioridade. Isso 
demonstrou o quanto o setor de 
seguros, assim como seus correto-
res, são essenciais para a vida do 
brasileiro neste momento.
O governo do Estado de Alagoas 
classificou a atividade desenvol-
vida pelo corretor de seguros nos 
chamados “Serviços Essenciais”, 
que podem exercer o atendimento 
presencial.
No entanto, vale lembrar que todas 
as medidas de segurança necessá-
rias devem ser cumpridas, seguindo 
os protocolos gerais e setoriais do 
Plano de distanciamento social, a fim 
de conter a disseminação do vírus.
Confira os motivos que fazem do 
corretor de seguros uma figura de 
extrema importância em tempos 
como os que estamos vivendo.

O Corretor de Seguros é respon-
sável por proteger o patrimônio 
das pessoas.
Há o ditado que só damos valor às 
coisas quando perdemos, não é? O 
corretor de seguros é responsável 
por auxiliar as pessoas na prevenção 
de danos e proteção de seus bens 
para que frustrações futuras sejam 

atenuadas e os danos materiais e 
financeiros compensados na medida 
do possível.

O Corretor de Seguros deve ser 
especialista.
O corretor de seguros trabalha 
diariamente com esse mercado 
e sabe quais são as tendências e 
serviços adequados a cada cliente. 
Ele identifica necessidades e indica 
as soluções viáveis a cada cliente, 
garantindo segurança e tranquili-
dade ao comprador.

O Corretor de Seguros está 
presente em todos os processos.

O corretor envolve-se desde a pros-
pecção de clientes até a renovação 
dos serviços. Ele possui o histórico 
completo de apólices e documentos 
de determinado cliente, o que agiliza 
o atendimento quando necessário e 
também permite a identificação de 
outros tipos de seguros que possam 
ser úteis de acordo com o perfil de 
cada cliente.

O Corretor de Seguros é um 
dos contatos em casos de coli-
são, roubo ou furto, incêndio, 
enchente, entre outros.
Além da seguradora, o contratante 
pode acionar o corretor de seguros 

caso necessite usar o seguro. Este 
profissional tem ampla experiência 
em orientar os clientes com calma 
e segurança mesmo em momentos 
de forte tensão, como após um roubo 
ou um acidente de carro, por exem-
plo, e guiar todos os seus passos 
sobre como proceder para acionar 
o seguro.

Conclusão
Em suma, a Resolução 407/21 do 
CNSP, publicada no dia 29 de março, 
estabelece mudanças nas normas 
válidas para os seguros de gran-
des riscos. A medida traz uma nova 
realidade para o corretor, que passa, 

efetivamente, de intermediário para 
analista de riscos, tendo, para isso, 
que conhecer todos os produtos, 
detalhadamente, de modo a indicar 
o melhor e mais adequado para os 
clientes, garantindo efetivamente 
os interesses de cada um deles. A 
presença do Corretor garante muito 
mais segurança e tranquilidade para 
a sociedade.
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. Participem com suas 
perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço! 
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Rafaela Pimentel
Repórter

A atração de 
novos negó-
cios é uma das 

políticas públicas mais atuantes 
no âmbito do desenvolvimento 
econômico de uma região e 
tem reflexo direto na geração 
de emprego, renda e criação de 
oportunidades para a popula-
ção. Em Alagoas, estas ações são 
amplamente impulsionadas 
por um competitivo programa 
de incentivo fiscal, que conduz 
as ações do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(Conedes) desde outubro de 
2007, sob a liderança da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur).

Juntos, os elementos da 
tríplice - novos empreendi-
mentos implantados, investi-
mentos econômicos e oferta de 
postos de trabalho - apresen-
tam um resultado global signi-
ficativo. No período de 2017 
até abril deste ano, os cerca de 
90 negócios incentivados pelo 
Governo de Alagoas injetaram 
um montante de aproximada-
mente R$ 3,5 bilhões na econo-
mia estadual com a geração 

de mais de 44 mil empregos 
diretos e indiretos. No portfó-
lio diversificado de empresas 
instaladas tem grandes nomes 
como Natura, hotel Vila Galé, 
Mineração Vale Verde, Coca-
-Cola e a chinesa produtora de 
fibra ótica, ZTT.

“O Conedes tem hoje um 
papel decisivo na política de 
atração de investimentos do 
Governo do Estado. Já firma-
mos o compromisso com 
grandes grupos nacionais e 
internacionais, graças a um 
dos diferenciais mais competi-
tivos de mercado de concessão 
de incentivos. Neste período, 
conquistamos o maior hotel 
da história de Alagoas – o Vila 
Galé; o mais expressivo inves-
timento privado do estado 
nos últimos 10 anos com R$1,2 
bilhão e geração de 2 mil empre-
gos diretos – a Mineração Vale 
Verde; e a gigante Natura, que 
será a empresa de maior fatu-
ramento da nossa história com 
R$3 bilhões”, comemora o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e presi-
dente do Conedes, Rafael Brito.

Seja  no segmento da 
indústria, turismo, alimen-
tício ou de mineração, por 

exemplo, o Conedes constrói 
um trabalho de deliberação 
decisiva para a conquista de 
novos empreendimentos. 
Isso porque, entre as missões 
exercidas no âmbito estadual, 
o Conselho é responsável 
pela aprovação de conces-
são de incentivos fiscais e/
ou locacionais, que é um dos 
diferenciais competitivos 
que consolidam Alagoas em 
uma posição privilegiada de 
mercado em todo o país.   

Para isso, 27 conselheiros, 
representados por membros 
da sociedade civil, instituições 
públicas e privadas, se reúnem 
periodicamente para fomentar 
ações estratégicas que fortale-
çam os cenários econômico e 
social de Alagoas. Desde 2015 
compondo o conselho como 
representante da sociedade 
civil, o diretor presidente da 
Usina Caeté, Fernando Lopes 
de Farias avalia a importância 
do grupo no movimento de 
conquista de novos mercados.

“A atuação do Conedes é 
estratégica para o nosso Estado 
oportunizar cada vez mais a 
entrada de novas empresas em 
Alagoas. Com rigorosa avalia-
ção dos projetos e um cole-

giado comprometido e muito 
bem-intencionado, assegura-
mos expansão empresarial e 
consequente desenvolvimento 
econômico e social”, salienta o 
conselheiro Fernando Lopes de 
Farias.

INTERIORIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO
Nos quatro anos, a interio-

rização do desenvolvimento se 
apresenta como diretriz priori-
tária das decisões do conselho. 
O objetivo tem sido descentra-
lizar a inserção de incentivos 
apenas na região metropolitana 
e diversificar o rol de empreen-
dimentos para todo o estado, 
com exemplos de cases de 
sucesso já consolidados como 
a Mineração Vale Verde, no 
Agreste, o hotel Vila Galé, no 
Litoral Norte e a Natura, que 
fortalece o fomento da Zona da 
Mata, como destaca o secretário 
Rafael Brito.

“Alagoas é um estado plural 
e com capacidade de obter 
investimentos nos variados 
setores produtivos. Temos nos 
preocupado em difundir ao 
máximo estas empresas por 
todas as regiões, nos valendo do 
potencial competitivo que são 

inerentes a cada uma delas. O 
mais importante neste processo 
é que conseguimos potencia-
lizar a geração de emprego, 
renda e melhoria da qualidade 
de vida para toda a população 
alagoana”, acentua.

A ideia de que a atração 
de novos negócios transite 
por todo o estado também é 
temática defendida pelo conse-
lheiro e presidente da Asso-
ciação Comercial de Alagoas, 
Kennedy Calheiros.

“O Conedes tem uma 
responsabilidade determi-
nante para o futuro destes 
novos negócios e a sobrevida 
das empresas. A discussão de 
novos núcleos econômicos tem 
sido pauta muito presente no 
conselho, na medida em que a 
chegada de empreendimentos 
como Natura e Duratex, por 
exemplo, vão permitir uma 
virada de página em eixos de 
investimentos menos explora-
dos no nosso estado. É neces-
sário que consigamos olhar 
as regiões com equidade para 
que possamos garantir uma 
nova feição do ponto de vista 
do desenvolvimento econô-
mico para Alagoas”, considera 
o conselheiro.

Conedes garante R$ 3,5 bi com 
atração de novas empresas

DE 2017 ATÉ ABRIL DESTE ANO, foram aprovados incentivos para cerca de 90 empreendimentos em Alagoas



A f a l t a  d e 
v o n t a d e 
política e a 

resposta falha do Governo à 
emergência da pandemia de 
covid-19 está matando milha-
res de brasileiros e a levando o 
Brasil a uma catástrofe huma-
nitária, acusou hoje a organi-
zação Médicos Sem Fronteiras 
(MSF).

Em comunicado, a organi-
zação avaliou que “mais de 12 
meses após o início da emer-
gência da covid-19 no Brasil, 
ainda não há uma resposta de 
saúde pública eficaz, centrali-
zada e coordenada ao surto”.

“A falta de vontade polí-
tica para responder adequa-
damente à pandemia está 
matando milhares de brasi-
leiros. A MSF está pedindo 
urgentemente às autoridades 
brasileiras que reconheçam a 
gravidade da crise e imple-
mentem um sistema central 
de coordenação e resposta a 
covid-19 para prevenir futu-
ras mortes “, destacou a orga-
nização.

Na segunda semana de 
abril, o Brasil foi responsável 
por 11% das infecções mundiais 

por covid-19 e por 26,2% das 
mortes globais provocadas pela 
doença.

A MSF realçou que, em 
08 de abril, 4.249 mortes pró 
covid-19 foram registradas no 
país num período de 24 horas, 
juntamente com 86.652 novas 
infecções.

“Esses números impres-
sionantes são uma prova clara 
do fracasso das autoridades 
em gerir as crises de saúde e 
humanitária no país e proteger 
os brasileiros, especialmente 
os mais vulneráveis, do vírus”, 
acusou a organização não-
-governamental.

Citado no mesmo comuni-
cado, Christos Christou, presi-
dente internacional da MSF, 
destacou que as medidas de 
saúde pública se tornaram um 
campo de batalha político no 
Brasil.

“Como resultado, as polí-
ticas baseadas na ciência estão 
associadas a opiniões políti-
cas, em vez da necessidade de 
proteger os indivíduos e suas 
comunidades da covid-19”, 
criticou Christou.

“O Governo federal prati-
camente recusou-se a adotar 

diretrizes de saúde pública 
abrangentes baseadas em 
provas, deixando a equipe 
médica dedicada do Brasil 
para gerir os mais doentes em 
unidades de terapia intensiva 
e improvisar soluções quando 
não houver camas disponí-
veis”, completou o presidente 
internacional da MSF.

Segundo o especialista, esta 
situação colocou o Brasil num 
estado de luto permanente 
e levou ao quase colapso do 
sistema de saúde.

Já Meinie Nicolai, diretora 
geral da MSF, afirmou que 
a resposta dada à pandemia 
no Brasil precisa começar na 
comunidade, não nos hospi-
tais nem nas alas de tratamento 
intensivo onde são atendidos os 
pacientes graves.

“Não apenas suprimentos 
médicos como oxigênio, seda-
tivos e EPI [equipamento de 
proteção] devem chegar onde 
são necessários, mas o uso 
de máscaras, distanciamento 
físico, medidas de higiene rígi-
das, restrição de movimento 
e de atividades não essenciais 
devem ser promovidos e imple-
mentados na comunidade de 

acordo com a situação epide-
miológica local”, defendeu 
Meinie Nicolai.

“As diretrizes de tratamento 
da covid-19 devem ser atuali-
zadas para refletir as pesquisas 
médicas mais recentes e os testes 
rápidos de antígenos devem ser 
amplamente disponibilizados 
para facilitar o atendimento ao 
paciente e o controle do surto”, 
acrescentou.

Na semana passada, as 
camas de terapia intensiva 
(UTI) estavam lotadas em 21 
das 27 capitais brasileiras.

Nos hospitais de todo o 
país, há escassez contínua de 
oxigênio, necessário para tratar 
pacientes graves, e de sedati-
vos, necessários para intubar 
pacientes em estado crítico.

“A devastação que as equi-
pes da MSF testemunharam 
pela primeira vez na região do 
Amazonas se tornou realidade 
em grande parte do Brasil”, 
disse Pierre Van Heddegem, 
coordenador de emergência da 
resposta a covid-19 da organi-
zação no Brasil.

“A falta de planejamento e 
coordenação entre as autori-
dades sanitárias federais e as 

suas contrapartes estaduais e 
municipais tem consequências 
de vida ou morte. Não só os 
pacientes morrem sem acesso 
aos cuidados de saúde, mas o 
pessoal médico está exausto e 
a sofrendo de graves traumas 
psicológicos”, acrescentou.

A MSF criticou ainda a 
campanha de vacinação no 
país, que está muito lenta.

“Cerca de 11% das pessoas 
receberam pelo menos uma 
dose [de vacina]. Isso significa 
que milhões de vidas dentro do 
Brasil, e mesmo fora das suas 
fronteiras, estão sob risco de 
mais de 90 estirpes do vírus que 
circulam atualmente no país, 
bem como de quaisquer novas 
variantes que possam surgir”, 
concluiu a MSF.

O Brasil registrou mais de 
13,6 milhões de casos de covid-
19 e a doença provocou 361.884 
mortes no país desde o ano 
passado.

A pandemia de SARS-
-CoV-2 fez pelo menos 2.974.651 
mortos em todo o mundo. No 
total, mais de 138.213.350 infe-
ções foram oficialmente diag-
nosticadas desde o princípio da 
crise sanitária.
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MSF aponta situação do país 
como ‘catástrofe humanitária’

NOS HOSPITAIS DE TODO O PAÍS, há escassez contínua de oxigênio e de sedativos, necessários para intubar pacientes graves


