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5UM MINUTO DE APLAUSOS EM HOMENAGEM A PAULO GUSTAVO E VÍTIMAS DE ATAQUE EM CRECHE, EM SANTA CATARINA

MAIS POLÍCIA NAS RUAS, MENOS BANDIDOS

SSP ZERA
ASSALTOS
A ÔNIBUS

“Fiquei vendo costurarem 
os ferimentos; chorava e 
agradecia por ele estar vivo”

TRAGÉDIA EM SAUDADES

Pequeno Henryque, de um ano e oito meses, foi atacado a golpes de facão, mas foi socorrido e sobreviveu

5

Arquivo pessoal

Ascom/SSP

O mês de abril fechou 
em Maceió sem o registro de 
ataques a ônibus urbanos. No 
mesmo período, em 2020 - já 
com as restrições devido à 
pandemia da Covid-19 – ocor-
reram seis ataques a ônibus. 
As informações são do Núcleo 
de Estatísticas e Análises 
da Secretaria de Segurança 

Pública (SSP). Para a SSP, a 
presença da polícia nas opera-
ções de saturação está inibindo 
as ações dos bandidos. O fato 
de os ônibus circularem com 
menos dinheiro devido à 
bilhetagem eletrônica também 
é um fator que concorre para a 
redução dessa modalidade de 
crime. em Maceió.

Em apenas quatro meses, a polícia apreendeu mais de uma tonelada de drogas

Apreensão de drogas 
cresce 435% em AL

CERCO AO TRÁFICO

7

3

EM JUNQUEIRO

Polícia prende 
acusado de 
estuprar as 
três enteadas

4
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Não é de hoje que o presi-
dente Jair Bolsonaro e seu filho, 
o deputado Eduardo Bolso-
naro atacam o maior parceiro 
comercial brasileiro. Os dois 
insistem em um guerra amalu-
cada contra a nação que cami-
nha a passos largos para ser a 
maior economia do planeta. 
Sim, é insano essa briga, já 
que a China responde por US$ 
7o,08 bilhões de exportações 
só no ano passado. O superá-
vit comercial do Brasil com 
a China é de 35,44 bilhões de 
dólares.

Bolsonaro age como se 
ainda estivesse na década de 
sessenta do século passado, 
insuflando planos mirabolan-
tes de teorias da conspiração, 
onde os ‘comunistas chineses’ 
planejam dominar o mundo.

Acontece que o Brasil é 
muito dependente da ‘fome’ 
chinesa pelos produtos do 
agronegócio. Soja, milho, aço 
e carnes são os carros chefes 

desta relação, onde o Brasil tem 
na China um extraordinário 
parceiro comercial.

Na sua louca cruzada 
contra China, Bolsonaro insiste 
nas fake news da ultradireita 
sobre o início da pandemia 
no mundo, acusando o país 
asiático de lançar o planeta na 
maior crise sanitária da histó-
ria moderna. Em sua declara-
ção recente, Bolsonaro reforça 
sua teoria da conspiração. “Os 
militares sabem que é guerra 
química, bacteriológica e 
radiológica. Será que não esta-
mos enfrentando uma nova 
guerra? Qual o país que mais 
cresceu seu PIB? Não vou dizer 
para vocês”, ressaltou.

Recentemente a China 
anunciou um crescimento 
e c o n ô m i c o  r e c o r d e  n o 
primeiro trimestre, de 18,3% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, em 
grande parte devido à base 
de comparação reduzida em 

relação ao começo de 2020, 
quando a pandemia paralisou 
a atividade.

Além da balança comercial 
e dos milhares de empregos 
que o agronegócio propor-
ciona, o Brasil é dependente 
da China no que se refere a 
produção de insumos para 
vacinas contra a Covid-19. As 
declarações hostis do presi-
dente Bolsonaro podem preju-
dicar enormemente o povo 
brasileiro, caso o governo 
chinês resolva retaliar o Brasil e 
suspender ou retardar o envio 
destes insumos.

Esta crise provocada por 
Bolsonaro pode trazer enor-
mes prejuízos para o Brasil com 
“graves danos” ao país caso a 
potência asiática adote barrei-
ras comerciais contra produtos 
brasileiros e busque outros 
fornecedores de commodities 
(são todas as matérias-primas 
essenciais que possuem baixo 
nível de industrialização).

Em sua defesa patética, 
Bolsonaro diz que a China é 
dependente do Brasil e não 
poderá retaliar, pois precisa 
dos produtos brasileiros. 
Acontece que o gigante 
asiático está diversificado 
profundamente suas relações 
comerciais, buscando novos 
mercados. Os especialistas 
alertam que é ilusão achar-
mos que a China vai continuar 
dependendo eternamente das 
nossas importações. Há outros 
países no mundo. A China está 
financiando projetos agrícolas 
importantes na África, em regi-
ões que têm um clima e solo 
parecidos com o Brasil, está em 
entendimentos também para 
aumentar a produção de soja 
na Rússia e na Ucrânia.

Neste momento de crise 
mundial brigar com seu maior 
parceiro comercial por ques-
tões ideológicas do século 
passado parece ser realmente 
algo insano.

DOENTE MENTAL
O deputado Fausto Pinato 

(PP-SP), presidente da Frente 
Parlamentar Brasil-China, 
voltou a fazer fortes críticas ao 
governo federal por ataques ao 
país asiático. Após o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
dizer que a China teria utili-
zado o vírus da covid-19 como 
parte de uma suposta “guerra 
química” para obter vanta-
gens econômicas, Pinato disse 
suspeitar de doença mental do 
chefe de Estado brasileiro.

 “Estou preocupado sobre 
um possível desvio de perso-
nalidade da maior autoridade 
do Brasil”, escreveu o parla-
mentar, em nome da frente 
parlamentar. “A meu ver, não 
se trata de uma pessoa irres-
ponsável, desequilibrada e 
sem noção de mundo. Na 
verdade pode tratar-se de uma 
grave doença mental que faz 
nosso presidente confundir 
realidade com ficção”.

Eric Nepomuceno * JornalistaMarcelo Firmino * Jornalista

Já se sabe que a distância entre 
Jair Messias e a realidade alcançou 
uma dimensão assombrosa. Aliás, 
convém recordar as relações entre 
os dois – Jair Messias e a realidade 
– sempre foram péssimas. E agora 
parecem estar chegando a um 
ponto de ruptura sem volta.

Acuado, tornou a ouvir 
piamente os conselhos e as deter-
minações do mais desvairado de 
seus quatro filhos, o vereador no 
Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. 
Que, aliás, aparece muito mais 
no Palácio do Planalto que na 
Câmara de Vereadores – que asse-
gura o seu salário e um sem-fim de 
penduricalhos – para aconselhar 
o pai desequilibrado e dar mais e 
mais mostras de falta de noção e 
de qualquer vestígio de controle.

A estas alturas, várias carac-
terísticas se consolidaram de 
maneira clara, de uma claridade 
luminosa. 

O quarteto de filhos presiden-
ciais, por exemplo, cada um com 
sua marca pessoal, e sua participa-
ção nos movimentos do pai.

O mais sereno, ao menos 
nas aparências, é o mais velho, 
o senador Flávio. Além de suas 
assombrosas qualidades na hora 
de administrar dinheiro, por 
exemplo, em especial dinheiro 
público, é um conspirador de 
bastidores. Além de, em seus 
tempos de deputado estadual 

no Rio, concentrar esforços para 
estruturar o esquema de “racha-
dinha”, uma vez eleito senador 
aprimorou sua arte de conspirar e 
barganhar.

O mais delirante – e por isso 
mesmo o mais perigoso – é o 
segundo, o vereador Carlos. E 
é justamente quem mais poder 
exerce sobre o pai no aspecto de 
se comunicar com o exército de 
seguidores mais fiéis e fanáticos.

Aí vem o terceiro, o deputado 
federal Eduardo, que seria apenas 
patético se não fosse filho do presi-
dente, o que faz com que suas 
opiniões bizarras ganhem peso 
específico e, portanto, podem 
causar – e causam – consequentes 
altamente negativas para o país.

O quarto, Renan, está apenas 
em começo de carreira, trei-
nando e mostrando, nesse treino, 
qualidades concretas na arte de 
alcançar altos benefícios graças 
a uma única qualidade: ser filho 
de quem é. Pois é nesse quinteto 
que se concentra, acima de tudo e 
de todos, o poder em nosso país. 
Ao redor dele giram os cúmplices, 
tanto os fardados como os empija-
mados e os civis.

E o eixo do quinteto, o presi-
dente Jair Messias, continua livre 
e solto, embora pesadíssimo, 
tornando suas relações com a 
realidade cada vez mais distan-
tes e esgarçadas. A consequência 

de suas atitudes, declarações, 
iniciativas e ações se traduzem no 
panorama trágico que vivemos: 
um meticuloso genocídio.   

E também expõem, de 
maneira decisiva, a inércia de 
um enorme bando de poltrões 
distribuídos entre a Câmara de 
Deputados, que nada fazem para 
que seu presidente, Artur Lira, 
tire um, e apenas um, dos mais 
de uma centena de pedidos de 
abertura de impeachment que 
dormem debaixo de seu traseiro. 
Inércia covarde, inadmissível, e 
que conta ainda com a omissão 
de outros poltrões assentados na 
corte suprema de Justiça deste 
pobre país.

Aliás e a propósito, Jair 
Messias deveria é defender as 
medidas de isolamento social, em 
vez de combater cada uma delas 
dia e noite. Pois é graças a essas 
medidas que as ruas não ficam 
lotadas exigindo seu expurgo. 
Da mesma forma, ele é ingrato ao 
atacar frontalmente os mesmos 
grandes conglomerados de comu-
nicação que foram essenciais para 
que ele chegasse onde chegou. 
E também ao atacar o ex juizeco 
manipulador e desonesto que 
saiu dos confins da República de 
Curitiba para o ocaso.

O que acontece no Brasil é de 
pasmar qualquer um. É trágico, é 
tenebroso. E parece não ter fim.

E o “cientista” na sua aluci-
nada obsessão disparou para os 
auxiliares:

-Tragam aqui a Cloroquina 
e incluam aí que é um placebo 
bom para matar Covid-19.

E matou. Não a Covid e 
sim mais de 400 mil brasilei-
ros. Afinal, o virus ficou solto, 
passando de cara em cara, de 
mão em mão, e foi  fazendo suas 
vitimas, negacionistas ou não.

Mas, segue a ordem do 
comandante:

– Firmem-se contratos sem 
licitação, produzam milhões de 
comprimidos de cloroquina e 
vamos pagar essa empreitada. 
Sou eu que mando. Dê-se ciên-
cia, e cumpra-se!

Deixem esse negócio de 
“vachina” pra lá. Vachina do 
Dória? Não vai ser comprada e 
quem tomar vai virar jacaré.

Mas tem também outras 
fórmulas, que muita gente aqui 
está tomando escondido, como 
o  “ozônio no reto”. Alguns 
gostaram muito. Inclusive 
general…

Mas o negócio é Cloroquina, 
cloroquina, cloroquina…

Anvisa avisa aí que o decreto 
colocou na bula que o remédio 
é cloroquina. Se tiver em pó, 
melhor por que basta cheirar… 
Cura e ainda tem barato.

Ah, faltou dizer no decreto 
que quem quiser a “vachina” vá 
tomar na casa da sua mãe.

Está decretado e pronto!
Depois ficam aí dizendo que 

eu sou um caso patológico. Que 
é genocídio. Não é cloroquina!

E vamos acabar com essa 
merda, essa putaria de vachina. 
Queiroz já disse que eles têm 
um cometa pra enfiar na gente. 
Mas tudo tem um limite.

Acabou. Acabou porra!
Caso patológico um cara-

lho! Quem manda sou eu.
E agora uma pausa para o 

meu leite condensado…

 A distância entre Jair Messias e a realidadeAnvisa, acabou porra; 
coloca aí na bula que estou 

mandando: é cloroquina

Transloucado, Bolsonaro ataca China 
para desespero do agronegócio brasileiro



Vinícius Teodósio
Repórter

Um dos crimes 
q u e  m a i s 
afeta a vida 

do trabalhador é o assalto a 
coletivos urbanos. Em Maceió, 
porém, dados apontam uma 
forte redução, graças ao traba-
lho de presença e saturação 
realizado pelas forças de segu-
rança. Segundo o Núcleo de 
Estatística e Análise Crimi-
nal (NEAC), da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP), nenhum ônibus foi assal-
tado durante o mês de abril em 

Maceió neste ano. 
Segundo levantamento 

estatístico, em abril de 2020, seis 
ocorrências foram contabiliza-
das. O resultado é ainda mais 
significativo quando compa-
ramos os números dos quatro 
primeiros meses deste ano.

De janeiro a abril de 2021, 20 
ocorrências foram registradas, 
o que representa uma redução 
de 42,9% em comparação ao 
mesmo período de 2020. Nos 
quatro primeiros meses do 
ano passado, 35 assaltos foram 
contabilizados. 

Para o secretário da Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar, 

os trabalhadores do transporte 
público e seus usuários dese-
jam o mínimo de segurança 
enquanto se locomovem na 
cidade e a SSP tem conseguido 
garantir esse anseio da popula-
ção.

“A proteção social em 
Alagoas tem sido cada vez 
mais eficiente, principalmente 
direcionada ao trabalhador que 
precisa ter um deslocamento 
seguro. Seguimos intensifi-
cando esse trabalho, junto ao 
Comando de Policiamento da 
Capital, agora, para coibir os 
roubos e assaltos em pontos de 
ônibus”, afirmou o secretário. 
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Mês de abril zera ocorrências 
de assaltos a ônibus na capital

DADOS ESTATÍSTICOS também apontam resultado positivo no acumulado do primeiro quadrimestre deste ano 

Ascom SSP

Maceió zera assaltos a ônibus em abril; em 2020 foram seis no mesmo período

Erik Maia
Secom Maceió

A Defesa Civil de Maceió 
respondeu, na tarde de ontem, 
um ofício onde informa ao 
Ministério Público Federal 
(MPF) que não houve registro 
de atividade sísmica nos equi-
pamentos que fazem parte do 
monitoramento dos bairros 
afetados pelo afundamento de 
solo. O questionamento foi feito 
após relatos da população de 
suposto tremor de terra regis-
trado na última sexta-feira (30) 
na região do bairro do Canaã.

Abelardo Nobre, coorde-
nador geral da Defesa Civil 
de Maceió, explicou que após 
os relatos de possível tremor, 
equipes do órgão municipal 
adotaram todas as medidas 
necessárias.

“Assim que recebemos 
os primeiros relatos sobre o 
ocorrido, solicitei informações 
desses equipamentos e nenhum 

deles apontou para a ocorrência 
de fenômeno geológico. Ainda 
assim, no mesmo dia, pedi que 
duas equipes fossem a região 
para tentar identificar o que 
pode ter causado o problema”, 
informou o coordenador.

Ele explicou ainda que os 
relatos colhidos pelos técnicos 
da Defesa Civil são semelhan-
tes e apontam para um grande 
estrondo que teria aconte-
cido em galpões localizados 
na Avenida Durval de Góes 
Monteiro, no bairro de Canaã.

“Os relatos caracterizam 
algo semelhante a uma explo-
são. Já na segunda-feira [3], 
nossas equipes voltaram ao 
local e realizaram um sobrevôo 
de drone. Num dos galpões 
encontramos sinais que indi-
cam combustão, mas não o que 
pode ter causado aquilo. Para 
isso se fazer necessário uma 
investigação mais minuciosa e 
de alguém que tenha respaldo 
técnico para isso”, informou.

Mais de 112 mil pessoas que 
residem no entorno da Praça 
Carlos Nogueira, na Jatiúca, 
serão beneficiadas com as obras 
de revitalização do local, que 
vai acomodar o espaço multi-
funcional Parque da Mulher. 
O projeto foi concebido pela 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet) e a previsão é 
que a obra seja entregue em até 
sete meses.

Moradora da Jatiúca há mais 
de quarenta anos, a professora 
Iolanda Soares declarou que 
toda a comunidade está bastante 
agradecida com a concretização 
do projeto. “Vamos fazer uma 
grande festa na inauguração 
desse espaço, porque será uma 
verdadeira transformação para 
as nossas famílias”, celebrou a 
moradora.

A ordem de serviço foi 
assinada pelo prefeito JHC, na 
semana passada, e ele confir-
mou que a base do projeto já 
está pronta, mas assegurou que 
os ajustes finais serão definidos 

pelos moradores e comerciantes 
das proximidades. A obra está 
orçada em R$ 2 milhões e vai 
beneficiar 112 mil habitantes da 
parte baixa de capital alagoana.

A obra terá extensão de 755 
metros e vai contar com espaços 
dedicados à interação social, a 
exemplo de bicicletário, ciclo-
via, quadra poliesportiva, play-
ground, áreas para food truck e 
atrações culturais.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Territorial e 
Meio Ambiente afirmou que a 
Prefeitura não vai medir esfor-
ços para que Maceió seja vitrine 
para o Brasil e o mundo. Pedro 
Vieira salientou ainda que o 
espaço deve incentivar e moti-
var o convívio sadio da comuni-
dade da região. 

Para o secretário adjunto 
de Planejamento Urbano, 
Tácio Rodrigues, o projeto do 
Parque da Mulher representa 
uma luta árdua da equipe de 
técnicos do órgão e trará valo-
rização e desenvolvimento 
para a região.

EM RESPOSTA AO MPF PARQUE DA MULHER...

Defesa Civil descarta
tremores no Canaã

...Vai beneficiar mais
de 112 mil habitantes

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Abelardo Nobre: “Não houve registro de atividade sísmica no bairro do Canaã”

A Prefeitura de Maceió 
inicia, nesta quinta-feira 
(6), a vacinação de pessoas 
com comorbidades a partir 
dos 45 anos. Já amanhã, 
começam a ser imunizados 
trabalhadores da saúde 
com 25 anos ou mais.

A imunização aconte-
cerá das 9h às 16h, nos oito 
pontos de vacinação: drive-
-thru do Estacionamento 
do Jaraguá, drive-thru da 
Justiça Federal (Serraria), 
Papódromo (Vergel do 
Lago), Shopping Maceió 
(Mangabeiras), Shopping 
Pátio (Cidade Universi-
tária), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), termi-
nal do Osman Loureiro e 
área externa do Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacinti-
nho).

DOCUMENTAÇÃO
Para ser imunizada, a 

pessoa com comorbidade 
precisa apresentar docu-
mento com foto e CPF, 
além de um dos documen-
tos a seguir com cópia que 
fica retida no local de vaci-
nação: prescrição médica 
para a vacina contendo a 
condição que justifique a 
imunização; exames espe-
cíficos que estabeleçam 
o diagnóstico; relatório 
médico; ou cadastros espe-
cíficos no Sistema Único de 
Saúde (SUS)

COVID-19

Prefeitura 
divulga novo
calendário 
de vacinação
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Kaue Costa e 
Vinícius Teodósio
Repórteres

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinam amanhã as 
ordens de serviço para o início 
das obras do Minha Cidade 
Linda e dos serviços de recons-
trução da ponte Carnaúba, 
em Porto Real do Colégio. Na 
cidade, Renan Filho inaugu-
rará ainda a pavimentação de 
diversas vias urbanas executa-
das por meio do Pró-Estrada 
e, junto ao secretário de Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar, 
fará a entrega do 28º Centro 
Integrado de Segurança 
Pública (CISP). A solenidade 
acontecerá às 10h, na Avenida 
Governador Moacir Andrade, 
Centro.

Em Porto Real do Colégio, 
as obras Minha Cidade Linda 
irão contemplar nove ruas, 
numa extensão de 1,7 quilôme-
tro, garantindo mais qualidade 

de vida, mobilidade urbana e 
segurança viária aos morado-
res. O programa implantará 
ainda dois equipamentos de 
esporte e lazer que ficarão à 
disposição da população a 
fim de requalificar o espaço 
urbano e oferecer mais uma 
alternativa de lazer ao público. 
O investimento no município é 
na ordem de R$ 1,5 milhão em 
recursos estaduais.

O governo dará início 
também às obras de recupe-
ração dos 44 metros da ponte 
sobre o Rio Itiúba, no povoado 
Carnaíbas, por meio de um 
amplo programa de recupera-
ção que identifica pontes com 
sinais de corrosão e age com 
seus serviços a fim de garantir 
segurança à população alago-
ana, com um investimento 
de R$ 1,4 milhão de recursos 
próprios.

Com o Pró-Estrada, Porto 
Real do Colégio foi beneficiada 
com a pavimentação de 3,4 
quilômetros de vias urbanas 
que já facilitam a mobilidade 
urbana, o tráfego dentro da 
cidade, além da segurança 

de motoristas e pedestres. 
Um investimento de R$ 1,3 
milhão de recursos do Estado. 
O programa já está presente 
em mais de 90 municípios, e 
rendeu a Alagoas o primeiro 
lugar no ranking de melho-
res rodovias do país, segundo 
dados da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), 
desde 2019.

CISP
Os CISPs fazem parte de 

uma grande política pública 
que visa cada vez mais reno-

var e modernizar as instala-
ções das forças de segurança, 
contribuindo para o trabalho 
de integração entre as polícias, 
diminuindo a criminalidade e, 
assim, efetivando o combate ao 
crime.

A cidade de Porto Real do 
Colégio foi escolhida pela sua 
localização estratégica, já que 
está na divisa entre Alagoas e 
Sergipe. Para a construção da 
unidade foram investidos mais 
de R$ 1,8 milhão de recursos do 
Tesouro Estadual.

Em Alagoas, outros 27 

Centros Integrados já estão 
em funcionamento, em todas 
as regiões do estado, instala-
dos nos municípios de Boca 
da Mata, Murici, São José da 
Laje, São José da Tapera, Girau 
do Ponciano, Ouro Branco, 
Cajueiro, Igaci, Viçosa, São 
Luís do Quitunde, Junqueiro, 
Pão de Açúcar, São Miguel dos 
Milagres, Mata Grande, Bata-
lha, Major Isidoro, Messias, 
Teotônio Vilela, Campo Alegre, 
Pilar, São Sebastião, Taqua-
rana, Marechal Deodoro, 
Maribondo, Lagoa da Canoa, 
Coruripe e Joaquim Gomes.

Renan Filho entrega o 28º 
CISP e assina ordens de serviço

INVESTIMENTOS EM infraestrutura viária em Porto Real do Colégio ultrapassam R$ 4 milhões; Minha Cidade Linda chega ao município

SERVIÇO

Inuguração do Centro Integrado de 
Segurança Pública de Porto Real do 
Colégio, assinatura de ordens de 
serviço para início das obras do Minha 
Cidade Linda e recuperação da Ponte 
Carnaíba e inauguração de diversas 
vias urbanas

Data: 07/05/2021
Horário: 10 horas
Local: Avenida Governador Moacir 
Andrade, Centro.

Ascom Setrand

Em Porto Real do Colégio, obras do Pró-Estrada recuperaram a malha viária

Agentes do 80º Distrito 
Policial (80ºDP) de Junqueiro, 
coordenados pelo delegado 
Alexandre César, prende-
ram, ontem um homem de 
40 anos, suspeito de estuprar 
três enteadas de 9, 11 e 13 
anos.

O acusado foi localizado 
no povoado de Palmeirinha 
e de acordo com as informa-
ções do chefe de operações 
do 80º DP, José Mariano, 
as crianças vinham sendo 
abusadas sexualmente pelo 
padrasto há cinco meses 
e uma das meninas, de 13 
anos, chegou a ficar grávida, 
mas perdeu a criança.

O caso segue sob inves-
tigação da Polícia Civil e o 
suspeito irá responder por 
estupro de vulnerável.

As meninas serão acom-
panhadas por uma equipe de 
Serviço Social do município, 
com apoio de um psicólogo.

Um acordo judicial firmado 
entre o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Clínica 
Alerta Médico, no mês de abril, 
garantiu a destinação de cestas 
básicas às instituições filantrópi-
cas Casa do Pobre e Associação 
Espírita Nosso Lar, localizadas 
em Maceió. A conciliação foi 
homologada pela 6ª Vara do 
Trabalho da capital e é resultado 
de uma ação civil pública ajui-
zada pelo MPT para garantir 
condições adequadas de saúde 
e segurança na empresa.

Pelos termos do acordo, a 
Central de Emergência Médica 
de Alagoas (Alerta Médico) 
assumiu o compromisso de 
pagar o total de R$ 20.160,00, 
revertidos na compra de 36 
cestas básicas por mês durante 
o período de oito meses. A Casa 
do Pobre de Maceió e a Associa-
ção Espírita Nosso Lar recebe-
rão, cada uma, 18 cestas básicas 
mensais.

EM JUNQUEIRO... INSTITUIÇÕES

...Homem é 
preso por  
estuprar 
enteadas

MPT garante 
a destinação 
de 36 cestas 
básicas 

A Polícia Civil deflagrou 
hoje pela manhã a Operação 
Peça Certa 3, sob comando do 
delegado Valter Nascimento, 
gerente de Polícia Judiciária 
da Capital (GPJ 1) e da dele-
gada Maria Angelita, titular 
da Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos de Veícu-
los e Cargas (DRFVC). A 
operação cumpriu manda-
dos de busca e apreensão em 
ferros velhos na parte alta de 
Maceió.

Foram apreendidos dois 
motores de veículos rouba-
dos. Um homem, de 47 anos, 
foi preso e levado para a 
Delegacia Especializada de 
Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas. Além dos policiais 
civis da GPJ 1 e DRFVC, a 
ação contou com o apoio 
de equipes do Instituto de 
Criminalística (IC), da Perí-
cia Oficial de Alagoas.

“Operações como esta são 
muito importantes devido 

ao seu caráter fiscalizador 
e sobretudo de orientação 
aos comerciantes de peças 
da região, visando evitar o 
comércio ilegal e a receptação 
de peças e veículos rouba-
dos”, disse a delegada Maria 
Angelita.

O delegado Valter Nasci-
mento destacou a ação da 
DRFVC e disse que trabalhos 
como este sempre contarão 
com o apoio da equipe de 
sua Gerência  e da direção da 
Polícia Civil, na pessoa do 
delegado-geral Carlos Reis.

FERROS-VELHOS

Polícia Civil apreende 
dois motores roubados

Ascom/SSP

Policiais civis estiveram em ferros-velhos durante a Operação Peça Certa 3
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Kaue Costa e 
Vinícius Teodósio
Repórteres

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinam amanhã as 
ordens de serviço para o início 
das obras do Minha Cidade 
Linda e dos serviços de recons-
trução da ponte Carnaúba, 
em Porto Real do Colégio. Na 
cidade, Renan Filho inaugu-
rará ainda a pavimentação de 
diversas vias urbanas executa-
das por meio do Pró-Estrada 
e, junto ao secretário de Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar, 
fará a entrega do 28º Centro 
Integrado de Segurança 
Pública (CISP). A solenidade 
acontecerá às 10h, na Avenida 
Governador Moacir Andrade, 
Centro.

Em Porto Real do Colégio, 
as obras Minha Cidade Linda 
irão contemplar nove ruas, 
numa extensão de 1,7 quilôme-
tro, garantindo mais qualidade 

de vida, mobilidade urbana e 
segurança viária aos morado-
res. O programa implantará 
ainda dois equipamentos de 
esporte e lazer que ficarão à 
disposição da população a 
fim de requalificar o espaço 
urbano e oferecer mais uma 
alternativa de lazer ao público. 
O investimento no município é 
na ordem de R$ 1,5 milhão em 
recursos estaduais.

O governo dará início 
também às obras de recupe-
ração dos 44 metros da ponte 
sobre o Rio Itiúba, no povoado 
Carnaíbas, por meio de um 
amplo programa de recupera-
ção que identifica pontes com 
sinais de corrosão e age com 
seus serviços a fim de garantir 
segurança à população alago-
ana, com um investimento 
de R$ 1,4 milhão de recursos 
próprios.

Com o Pró-Estrada, Porto 
Real do Colégio foi beneficiada 
com a pavimentação de 3,4 
quilômetros de vias urbanas 
que já facilitam a mobilidade 
urbana, o tráfego dentro da 
cidade, além da segurança 

de motoristas e pedestres. 
Um investimento de R$ 1,3 
milhão de recursos do Estado. 
O programa já está presente 
em mais de 90 municípios, e 
rendeu a Alagoas o primeiro 
lugar no ranking de melho-
res rodovias do país, segundo 
dados da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), 
desde 2019.

CISP
Os CISPs fazem parte de 

uma grande política pública 
que visa cada vez mais reno-

var e modernizar as instala-
ções das forças de segurança, 
contribuindo para o trabalho 
de integração entre as polícias, 
diminuindo a criminalidade e, 
assim, efetivando o combate ao 
crime.

A cidade de Porto Real do 
Colégio foi escolhida pela sua 
localização estratégica, já que 
está na divisa entre Alagoas e 
Sergipe. Para a construção da 
unidade foram investidos mais 
de R$ 1,8 milhão de recursos do 
Tesouro Estadual.

Em Alagoas, outros 27 

Centros Integrados já estão 
em funcionamento, em todas 
as regiões do estado, instala-
dos nos municípios de Boca 
da Mata, Murici, São José da 
Laje, São José da Tapera, Girau 
do Ponciano, Ouro Branco, 
Cajueiro, Igaci, Viçosa, São 
Luís do Quitunde, Junqueiro, 
Pão de Açúcar, São Miguel dos 
Milagres, Mata Grande, Bata-
lha, Major Isidoro, Messias, 
Teotônio Vilela, Campo Alegre, 
Pilar, São Sebastião, Taqua-
rana, Marechal Deodoro, 
Maribondo, Lagoa da Canoa, 
Coruripe e Joaquim Gomes.

Renan Filho entrega o 28º 
CISP e assina ordens de serviço

INVESTIMENTOS EM infraestrutura viária em Porto Real do Colégio ultrapassam R$ 4 milhões; Minha Cidade Linda chega ao município

SERVIÇO

Inuguração do Centro Integrado de 
Segurança Pública de Porto Real do 
Colégio, assinatura de ordens de 
serviço para início das obras do Minha 
Cidade Linda e recuperação da Ponte 
Carnaíba e inauguração de diversas 
vias urbanas

Data: 07/05/2021
Horário: 10 horas
Local: Avenida Governador Moacir 
Andrade, Centro.

Ascom Setrand

Em Porto Real do Colégio, obras do Pró-Estrada recuperaram a malha viária

Agentes do 80º Distrito 
Policial (80ºDP) de Junqueiro, 
coordenados pelo delegado 
Alexandre César, prende-
ram, ontem um homem de 
40 anos, suspeito de estuprar 
três enteadas de 9, 11 e 13 
anos.

O acusado foi localizado 
no povoado de Palmeirinha 
e de acordo com as informa-
ções do chefe de operações 
do 80º DP, José Mariano, 
as crianças vinham sendo 
abusadas sexualmente pelo 
padrasto há cinco meses 
e uma das meninas, de 13 
anos, chegou a ficar grávida, 
mas perdeu a criança.

O caso segue sob inves-
tigação da Polícia Civil e o 
suspeito irá responder por 
estupro de vulnerável.

As meninas serão acom-
panhadas por uma equipe de 
Serviço Social do município, 
com apoio de um psicólogo.

Um acordo judicial firmado 
entre o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Clínica 
Alerta Médico, no mês de abril, 
garantiu a destinação de cestas 
básicas às instituições filantrópi-
cas Casa do Pobre e Associação 
Espírita Nosso Lar, localizadas 
em Maceió. A conciliação foi 
homologada pela 6ª Vara do 
Trabalho da capital e é resultado 
de uma ação civil pública ajui-
zada pelo MPT para garantir 
condições adequadas de saúde 
e segurança na empresa.

Pelos termos do acordo, a 
Central de Emergência Médica 
de Alagoas (Alerta Médico) 
assumiu o compromisso de 
pagar o total de R$ 20.160,00, 
revertidos na compra de 36 
cestas básicas por mês durante 
o período de oito meses. A Casa 
do Pobre de Maceió e a Associa-
ção Espírita Nosso Lar recebe-
rão, cada uma, 18 cestas básicas 
mensais.

EM JUNQUEIRO... INSTITUIÇÕES

...Homem é 
preso por  
estuprar 
enteadas

MPT garante 
a destinação 
de 36 cestas 
básicas 

A Polícia Civil deflagrou 
hoje pela manhã a Operação 
Peça Certa 3, sob comando do 
delegado Valter Nascimento, 
gerente de Polícia Judiciária 
da Capital (GPJ 1) e da dele-
gada Maria Angelita, titular 
da Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos de Veícu-
los e Cargas (DRFVC). A 
operação cumpriu manda-
dos de busca e apreensão em 
ferros velhos na parte alta de 
Maceió.

Foram apreendidos dois 
motores de veículos rouba-
dos. Um homem, de 47 anos, 
foi preso e levado para a 
Delegacia Especializada de 
Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas. Além dos policiais 
civis da GPJ 1 e DRFVC, a 
ação contou com o apoio 
de equipes do Instituto de 
Criminalística (IC), da Perí-
cia Oficial de Alagoas.

“Operações como esta são 
muito importantes devido 

ao seu caráter fiscalizador 
e sobretudo de orientação 
aos comerciantes de peças 
da região, visando evitar o 
comércio ilegal e a receptação 
de peças e veículos rouba-
dos”, disse a delegada Maria 
Angelita.

O delegado Valter Nasci-
mento destacou a ação da 
DRFVC e disse que trabalhos 
como este sempre contarão 
com o apoio da equipe de 
sua Gerência  e da direção da 
Polícia Civil, na pessoa do 
delegado-geral Carlos Reis.

FERROS-VELHOS

Polícia Civil apreende 
dois motores roubados

Ascom/SSP

Policiais civis estiveram em ferros-velhos durante a Operação Peça Certa 3
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PAULO GUSTAVO E VÍTIMAS DE ATAQUE EM CRECHE foram lembradas com manifestação de parlamentares durante sessão

Parlamentares 
interrompe-
ram os traba-

lhos às 20h de ontem para 
fazer um minuto de aplausos 
em homenagem ao ator Paulo 
Gustavo, vítima da covid-19. 
A homenagem também se 
estendeu às vítimas de um 
ataque a uma creche em Santa 
Catarina na tarde de ontem.

A lembrança se uniu a um 
movimento iniciado nas redes 
sociais. Fãs se organizaram 
para homenagear o ator que 
morreu ontem, após mais de 
50 dias internado no Rio de 
Janeiro. Durante os aplausos, 
deputados gritaram “viva 
Paulo Gustavo”.

“Todos os brasileiros estão 
consternados com a passa-
gem de Paulo Gustavo, que é 
da minha cidade, de Niterói. 
Niterói  declarou luto de três 
dias”, disse a deputada Soraya 
Santos (Pl-RJ). A parlamentar 
disse ainda que os aplausos 
eram para celebrar a vida e o 
legado cultural do ator. “Basta 
de perder pessoas para essa 
pandemia”, disse.

O deputado Bohn Gass 
(PT-RS) lembrou em plená-
rio sobre a CPI da Covid e 
disse que em apenas dois 
dias de CPI da Covid foi 
possível entender que o 

presidente Jair Bolsonaro 
“cometeu crimes” e conti-
nua “agredindo e inter-
rompendo governadores”, 
apontou.”Essa casa tem a 
tarefa de fazer o afastamento 
e interdição deste governo 
pelos enormes crimes que 
foram cometidos”, disse.

Já General Girão (PSL-RN) 

afirmou que não é possível 
atribuir as perdas ao presi-
dente da República. Ele 
afirma que há má-gestão dos 
governadores. “É lamentá-
vel ouvir repetidos discursos 
de pessoas que querem atri-
buir as perdas humanas, que 
lamentamos muito, ao Presi-
dente da República.”

Rafafá (PSDB-PB) mandou 
condolências à família de 
Paulo Gustavo e de todos os 
familiares de vítimas da covid-
19. “Eu defendo que haja mais 
vacina no nosso País para que 
as pessoas não morram mais”, 
defendeu.

Ontem, pelas redes sociais, 
o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), manifes-
tou solidariedade aos familia-
res e amigos do ator em nome 
da Casa.

Dados do Ministério da 
Saúde desta quarta-feira 
mostram que o Brasil teve 
2.811 mortes nas últimas 24 
horas. O total de vítimas da 
covid-19 no país é de 414.399.

Deputados homenageiam ator 
com um minuto de aplausos

 Reprodução TV Câmara 

Deputados fizeram homenagem ao ator Paulo Gustafo e às vítimas da Covid-19 durante um minuto de aplausos, na sessão ordinária de ontem, na Câmara

Ontem, a família de Henry-
que, 1 ano e 8 meses, uma das 
vítimas do ataque à creche em 
Saudades, Santa Catarina, rece-
beu uma boa notícia: o pequeno 
teve alta da UTI. Em entrevista 
à CRESCER, a mãe, Adriana 
Martins, contou que o filho 
estava frequentando a creche há 
pouco mais de um mês. “Nos 
primeiros dias, não o levamos 
porque tinham muitos casos 
positivos de covid”, conta.

Ela também relembrou 
como foi a manhã da última 
terça-feira:

“Estava na firma em que 
trabalho, uma empresa de 
confecção, quando chamaram 
todos os funcionários e fala-
ram que quem tinha filhos na 
creche era para buscar, pois 

havia acontecido algo muito 
grave. Fui correndo até lá e 
encontrei meu marido saindo 
da creche, dizendo que nosso 
filho estava no hospital. Ele 
contou que um louco entrou 
na creche com um facão 
atacando todos. Fiquei deses-
perada! Ele pediu para eu me 
acalmar e fomos até o hospital. 
Quando chegamos, eles esta-
vam fechando os ferimentos 
do Henryque e ele chorava 
muito. Muitas pessoas vieram 
nos acalmar e lembro de uma 
amiga dizer: ‘Agradece a Deus. 
Ele está vivo e é um milagre. 
Ele estava na linha de frente e 
Deus cuidou dele’. Mas ouvir 
o choro dele e não poder pegá-
-lo, acalmá-lo e estar junto 
dele foi muito difícil. Fiquei só 

vendo costurarem os ferimen-
tos. Sem palavras para expres-
sar o que eu senti. Eu chorava, 
orava e agradecia a Deus por 
ele estar vivo. Henryque teve 
um corte perto do olho que 
atingiu até o osso da face, 
cortes nos lábios e gengivas, 
outro perto do pescoço, que 
atingiu o pulmão, na barriga 
e mais alguns superficiais. 
Apesar de tudo, em nenhum 
momento, eu pensei que iria 
perde-lo. Confiei muito em 
Deus! Sabia que Deus estava 
junto dele, pois ele já era um 
milagre apenas por estar vivo 
com tantos cortes.”

Adriana também lamentou 
pelas cinco vítimas fatais do 
ataque — uma professora, uma 
agente educativa e três bebês. 

“Sinto muito pelas famílias que 
perderam seus entes queridos. 
Não tenho palavras pra dizer 
o que sinto. Agradeço a Deus 
por ter o Henryque nos meus 
braços, mas me coloco no lugar 
das outras pessoas. Isso é triste 
demais”, finalizou. Segundo 
ela, ainda não se sabe se Henry-
que ficará com alguma sequela 
dos cortes e ainda não há previ-
são de alta do hospital.

SOBRE O ATAQUE
O ataque aconteceu por 

volta das 9h30 da manhã, 
quando o agressor, um jovem 
de 18 anos, morador do muni-
cípio, chegou em uma bicicleta. 
A creche Aquarela atendia 
bebês de 6 meses a 2 anos de 
idade. Ainda segundo a polí-

cia, cada vítima recebeu, no 
mínimo, cinco golpes de facões. 
“As professoras se trancaram 
dentro da sala para que o agres-
sor não entrasse”, disse a Polí-
cia Civil, em entrevista coletiva. 
Dois bebês e uma professora 
morreram no local. Um bebê e 
uma agente educacional foram 
socorridos, mas não resistiram 
aos ferimentos. 

Ainda segundo Polícia 
Civil, o jovem era instrospec-
tivo, maltrava animais, jogava 
jogos online violentos, ficava 
trancado no quarto e cursava o 
ensino médio, mas não queria 
ir para a escola, pois sofria 
bullying. Após atacar as víti-
mas, ele tentou cometer suicí-
dio e está internado em estado 
grave.

TRAGÉDIA EM SAUDADES

“Fiquei vendo costurarem os ferimentos; 
chorava e agradecia por ele estar vivo”
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Crescer é um 
dos princi-
pais desejos 

dos microempreendedores 
individuais(MEI). Com o cená-
rio de pandemia, crescer de 
forma organizada se tornou 
um desafio ainda maior. E 
para passar por essa barreira, 
muitos empresários têm 
buscado capacitações e solu-
ções do Sebrae Alagoaspara 
adaptação à nova realidade. 
Em Alagoas, um deles é o 
empreendedor Ewerton 
Santos, da empresa Edilson 
100% Bebidas.

Há mais  de  11  anos 
de atuação no mercado, a 
empresa fica no bairro da 
Serraria, em Maceió, e traba-
lha com a venda de uma 
grande variedade de bebidas, 
entre elas destilados e cerve-
jas. Ao receber uma consulto-
ria empresarial de acordo com 
as necessidades da empresa, 
sobretudo com suporte em 
relação ao MEI, Ewerton viu 
o negócio ganhar mais visibi-
lidade e passou a aumentar a 
clientela.

“O que me levou a procu-
rar o Sebrae foi a necessidade 
de crescer e de organizar mais 
toda nossa empresa. Com 

esse trabalho, hoje, o que mais 
mudou foi nossa visibilidade 
no mercado nesse último ano. 
Aumentamos quase que o 
triplo no número de clientes”, 
afirma.

Mesmo com o seu negó-
cio afetado pela pandemia, 
por conta dos decretos de 
restrições ao funcionamento 
e horário de vários segmen-
tos, Ewerton considera que 
a orientação dada na consul-
toria lhe ajuda a superar 
as eventuais adversidades 
surgidas. Há pouco mais de 
um ano, a empresa passou a 
atuar com delivery e a incluir 
as vendas em plataformas 
digitais como Ifood, Insta-
gram e WhatsApp.

“Prezamos bastante o bom 
atendimento e agilidade nas 
entregas, que hoje sem dúvi-
das é o nosso diferencial. A 
pandemia não só afetou o 
negócio somente no início, 
mas como nos afeta até hoje. 
Porém, com toda a consultoria 
do Sebrae e essas novidades, 
atualmente conseguimos, sim, 
driblar os problemas coloca-
dos por essa fase”, destaca 
Ewerton.

O empreendedor também 
enfatiza a importância de se 
capacitar e buscar orientação 
para se manter no mercado. 
“Na verdade, você só cresce 

no mercado se tiver um dife-
rencial. Hoje o mercado está 
muito competitivo e para que 
seu negócio tenha visibilidade 
não adianta

apenas ter os produtos e 
um número de telefone. As 
plataformas digitais estão aí. 
O empreendedor tem que 

fazer acontecer e se destacar”, 
pontua.

Com a consultoria empre-
sarial do Sebrae Alagoas, 
Ewerton também passou a 
fazer planos para o futuro 
da empresa. “Nosso maior 
plano atualmente é abrir uma 
segunda loja na parte alta de 

Maceió e assim expandir mais 
nossa empresa. Nossa expec-
tativa é alta em relação aos 
próximos meses, mas estamos 
avançando com calma para 
que não tenhamos prejuízo”, 
conclui.

Atendimento remoto
Devido ao novo coro-

navírus, os empresários da 
pequena empresa podem 
contar com o atendimento 
do Sebrae de forma apenas 
remota até dia 30 de abril. 
A equipe do Sebrae está 
mobilizada para atender as 
demandas dos empresários, 
que também podem contar 
com a estrutura de cursos 
online e gratuitos do portal 
EAD Sebrae com mais de 100 
opções de cursos, basta aces-
sar https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/curso-
sonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a instituição 
pelos canais remotos e digi-
tais, como o portal sebrae.
com.br/alagoas, telegrama 
t.me/sebraealagoas, what-
sapp e Telefone 0800 570 0800, 
chat e e-mail fale.sebrae.com.
br, instagram @sebraeala-
goas, twitter @sebraealagoas, 
facebook /SebraeAlagoas, 
youtube @sebraealagoas e o 
linkedIn Sebrae Alagoas.

SEBRAE: Empresário triplica 
clientela após consultoria

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL busca consultoria do Sebrae para ter mais visibilidade e resultados satisfatórios
Fotos: Arquivo pessoal

Empresário procurou apoio do Sebrae e triplicou o número de clientes
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Crescer é um 
dos princi-
pais desejos 

dos microempreendedores 
individuais(MEI). Com o cená-
rio de pandemia, crescer de 
forma organizada se tornou 
um desafio ainda maior. E 
para passar por essa barreira, 
muitos empresários têm 
buscado capacitações e solu-
ções do Sebrae Alagoaspara 
adaptação à nova realidade. 
Em Alagoas, um deles é o 
empreendedor Ewerton 
Santos, da empresa Edilson 
100% Bebidas.

Há mais  de  11  anos 
de atuação no mercado, a 
empresa fica no bairro da 
Serraria, em Maceió, e traba-
lha com a venda de uma 
grande variedade de bebidas, 
entre elas destilados e cerve-
jas. Ao receber uma consulto-
ria empresarial de acordo com 
as necessidades da empresa, 
sobretudo com suporte em 
relação ao MEI, Ewerton viu 
o negócio ganhar mais visibi-
lidade e passou a aumentar a 
clientela.

“O que me levou a procu-
rar o Sebrae foi a necessidade 
de crescer e de organizar mais 
toda nossa empresa. Com 

esse trabalho, hoje, o que mais 
mudou foi nossa visibilidade 
no mercado nesse último ano. 
Aumentamos quase que o 
triplo no número de clientes”, 
afirma.

Mesmo com o seu negó-
cio afetado pela pandemia, 
por conta dos decretos de 
restrições ao funcionamento 
e horário de vários segmen-
tos, Ewerton considera que 
a orientação dada na consul-
toria lhe ajuda a superar 
as eventuais adversidades 
surgidas. Há pouco mais de 
um ano, a empresa passou a 
atuar com delivery e a incluir 
as vendas em plataformas 
digitais como Ifood, Insta-
gram e WhatsApp.

“Prezamos bastante o bom 
atendimento e agilidade nas 
entregas, que hoje sem dúvi-
das é o nosso diferencial. A 
pandemia não só afetou o 
negócio somente no início, 
mas como nos afeta até hoje. 
Porém, com toda a consultoria 
do Sebrae e essas novidades, 
atualmente conseguimos, sim, 
driblar os problemas coloca-
dos por essa fase”, destaca 
Ewerton.

O empreendedor também 
enfatiza a importância de se 
capacitar e buscar orientação 
para se manter no mercado. 
“Na verdade, você só cresce 

no mercado se tiver um dife-
rencial. Hoje o mercado está 
muito competitivo e para que 
seu negócio tenha visibilidade 
não adianta

apenas ter os produtos e 
um número de telefone. As 
plataformas digitais estão aí. 
O empreendedor tem que 

fazer acontecer e se destacar”, 
pontua.

Com a consultoria empre-
sarial do Sebrae Alagoas, 
Ewerton também passou a 
fazer planos para o futuro 
da empresa. “Nosso maior 
plano atualmente é abrir uma 
segunda loja na parte alta de 

Maceió e assim expandir mais 
nossa empresa. Nossa expec-
tativa é alta em relação aos 
próximos meses, mas estamos 
avançando com calma para 
que não tenhamos prejuízo”, 
conclui.

Atendimento remoto
Devido ao novo coro-

navírus, os empresários da 
pequena empresa podem 
contar com o atendimento 
do Sebrae de forma apenas 
remota até dia 30 de abril. 
A equipe do Sebrae está 
mobilizada para atender as 
demandas dos empresários, 
que também podem contar 
com a estrutura de cursos 
online e gratuitos do portal 
EAD Sebrae com mais de 100 
opções de cursos, basta aces-
sar https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/curso-
sonline.

O empresário pode entrar 
em contato com a instituição 
pelos canais remotos e digi-
tais, como o portal sebrae.
com.br/alagoas, telegrama 
t.me/sebraealagoas, what-
sapp e Telefone 0800 570 0800, 
chat e e-mail fale.sebrae.com.
br, instagram @sebraeala-
goas, twitter @sebraealagoas, 
facebook /SebraeAlagoas, 
youtube @sebraealagoas e o 
linkedIn Sebrae Alagoas.

SEBRAE: Empresário triplica 
clientela após consultoria

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL busca consultoria do Sebrae para ter mais visibilidade e resultados satisfatórios
Fotos: Arquivo pessoal

Empresário procurou apoio do Sebrae e triplicou o número de clientes

Vinícius Teodósio
Repórter

 

O forte traba-
lho repres-
são ao tráfico 

de drogas em Alagoas reali-
zado pelas forças da Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP) 
tem surtido efeito. Dados 
do Núcleo de Estatísticas e 
Análise Criminal (NEAC) 
da SSP, apontam que entre 
janeiro e abril deste ano houve 
um crescimento de 435% no 
número de drogas apreendi-
das em Alagoas. 

Os quatro primeiros meses 
de 2021 fecharam com saldo 
positivo, tirando de circula-
ção do tráfico 1,897 tonelada 
de drogas. Durante o mesmo 
período do ano passado, 
foram apreendidos 354 quilos 
em todo o estado, o que revela 
um aumento significativo de 
435,9% no número de apreen-
sões.

 Somente no mês de abril, 
as Forças de Segurança apre-
enderam 902 quilos de drogas, 
o que aumentou em 913,5% o 
total apreendido em compara-
ção com o mesmo mês do ano 
passado, quando se apreen-

deu 89 quilos de entorpecen-
tes. 

 Entre as drogas recolhi-
das, cocaína e maconha lide-
ram o ranking de apreensões. 
Nestes quatro meses, 1,2 

tonelada maconha e 626 kg 
de cocaína foram retiradas de 
circulação. O levantamento 
também aponta que crack e 
pasta base da cocaína foram 
apreendidas. 

MACEIÓ 
Os números estatísticos 

do NEAC comprovam que na 
capital alagoana o número de 
apreensão mais que dobrou 
entre janeiro e abril, quando 

comparamos com o mesmo 
período de 2020. 

Nos quatro primeiros 
meses do ano passado, 273 kg 
de drogas foram retirados de 
circulação. Já este ano, 662 kg 
de entorpecentes foram apre-
endidos no mesmo período, 
revelando um aumento de 
142%.  

Para o secretário da Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar 
de Mendonça, o resultado 
expressivo obtido decorre das 
ações de combate ao tráfico de 
drogas, aliado ao trabalho de 
inteligência. 

“Combater o tráfico de 
drogas em Alagoas é uma das 
principais missões das nossas 
forças policiais. Quando 
tiramos de circulação esses 
torpecentes, enfraquecemos 
o tráfico e desestabilizamos 
organizações criminosas. Esse 
aumento de mais de 400% 
demonstra a efetividade da 
ação policial, que trabalha 
com inteligência e eficiência. 
Parabenizo todas as insti-
tuições e seus integrantes 
que trabalham dia e noite 
para conseguir resultados 
tão importantes”, afirmou 
Gaspar.
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Apreensões de drogas crescem 
435% em quatro meses em AL

SEGUNDO LEVANTAMENTO DA SSP, mês de abril teve 10 vezes mais apreensões de drogas que mesmo período do ano passado

Divulgação

Polícias Civil, Militar e Penal apreenderam mais de uma tonelada de drogas em Alagoas de janeiro a abril deste ano
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O que é inovação na educação?

Webinário da Universidade das Nações 
Unidas
Fonte: United Nations University - UNU-WIDER

Oportunidades de Doutorado - Alemanha
Fonte: Sociedade Max Planck na América Latina

Programa de Bolsa German Chancellor Fellowship - Alemanha
Fonte: Fundação Max Planck

United Nations University - UNU-WIDER promove 
seminário para discutir as implicações da pandemia 
COVID-19 para economias em desenvolvimento e 
emergentes. 
Durante o evento, o Dr. Arkebe Oqubay Metik  apre-
sentará o resultado de sua pesquisa e sugestões 
para mudanças nas políticas. Esta análise baseia-se 
em pesquisas extensas apresentadas nas publica-
ções recentes, nomeadamente Desenvolvimento 
Econômico Africano: Evidência, Teoria, Política 
(Oxford University Press), The Oxford Handbook of 
Industrial Hubs and Economic Development  e The 
Oxford Handbook of Industrial Policy (2020). 
Dr. Arkebe Oqubay Metiku é Professor de Prática na 
Universidade de Joanesburgo (África do Sul), Profes-
sor Visitante na Sciences Po (Paris) e na Universidade 
Tecnológica de Nanyang (Cingapura) e Professor Visi-
tante Distinto na Universidade Fudan (Xangai). Ele é 
um pesquisador honorário da UNU-WIDER, Fellow no 
Overseas Development Institute (ODI) e Pesquisador 
Associado no Centro de Estudos Africanos da Univer-
sidade de Londres. Ele está no centro da formulação 
de políticas e da liderança governamental há mais 
de 30 anos. Atualmente, o Dr. Arkebe é candidato ao 
cargo de Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI).
Tony Addison seguirá como debatedor. Ele é 
Professor de Economia no Grupo de Pesquisa em 
Economia do Desenvolvimento da Universidade 
de Copenhagen (DERG) e Pesquisador Sênior Não 
Residente da UNU-WIDER. 
Anteriormente, ele foi Economista-Chefe / Diretor 
Adjunto da UNU-WIDER, também trabalhou como 
Professor de Estudos de Desenvolvimento na 
Manchester University (Reino Unido), como Dire-
tor Executivo do Brooks World Poverty Institute, na 
Manchester University, e ocupou cargos docentes 
na University of Warwick (UK) e na SOAS, London 
University.
O evento está previsto para 18 de maio às 22:00 
(16:00 UTC+3). Inscrições em https://bit.
ly/32VMvID . 

O escritório da Sociedade Max Planck na 
América Latina anunciou diversas vagas em 
seus institutos na Alemanha destinadas a 
pesquisadores no doutorado e pós-doutorado.
As oportunidades compreendem diversas áreas 
do conhecimento, como Direito, Economia Apli-
cada, Biologia Molecular, Astrofísica, Física, 

Neurociência, Ecologia Química e Informática. 
Fundada em 1948, a Sociedade Max Planck 
para a Promoção da Ciência é uma das orga-
nizações líderes em pesquisa no mundo. Para 
mais informações e detalhes sobre as vagas, 
visite o site do escritório para a América Latina 
em espanhol e inglês (https://bit.ly/3xt7G2K).

A Fundação Max Planck está  procurando os líde-
res do futuro. Você é graduado com experiência 
inicial em liderança e  vem do Brasil, da República 
Popular da China, da Índia, da Federação Russa, 
da África do Sul ou dos Estados Unidos, esta pode 
ser uma excelente oportunidade.
Para participar, você deverá ter interesse em  

implementar um projeto de escolha própria 
que apoie o desenvolvimento de sua carreira, 
seja socialmente relevante e tenha um impacto 
público duradouro.
Você está interessado em participar ativamente 
de uma rede internacional de líderes dedicados? 
Então poderá ir para a Alemanha com uma bolsa 

da Fundação Alexander von Humboldt para dar 
o próximo passo em sua carreira. O programa é 
patrocinado pelo Chanceler Federal da República 
Federal da Alemanha. Até 60 bolsas são concedi-
das a cada ano - até dez por país.
Maiores informações em  https://bit.
ly/2EMSrLA .

Yidan Prize Conference Series: Europe 2021 foi 
realizado em parceria com o Departamento de 
Educação da Universidade de Oxford em sessão 
virtual. A conferência homenageou as conquis-
tas do Prêmio Yidan para a Pesquisa em Educa-
ção Laureate 2020, Professor Carl Wieman, e 
do Prêmio Yidan para o Desenvolvimento da 
Educação Laureados em 2020, Lucy Lake e 
Angeline Murimirwa do CAMFED (Campanha 
pela Educação Feminina). 
A conferência também contou com a fala de  

Dr. Sobhi Tawil, Diretor do setor Futuro Apren-
dizado e Inovação da UNESCO, bem como 
de pesquisadores da Universidade de Oxford 
como Professor Sibel Erduran, Professor Harry 
Daniels  e Dra. Susan James Relly .  Tratando 
sobre temas amplos que vão  da motivação 
à metodologia, todos os palestrantes olharam 
para o futuro e buscando respostas sobre “o 
que é inovação na educação”. 
O programa incluiu:
•visão do Dr. Sobhi Tawil, Diretor, Futuro Apren-

dizado e Inovação da UNESCO;
•painéis de discussão sobre como a motivação 
afeta o comportamento e como  fazer uma abor-
dagem científica para melhorar o ensino;
•Perguntas e respostas com os laureados, 
ilustres e especialistas da Universidade de 
Oxford.
Os interessados também puderam participar 
da Primeira Conferência Internacional Prêmio 
Yidan Doutorado, que explorou os seguintes 
questionamentos:

•Como a educação será oferecida no futuro?
•Quais são as habilidades que os jovens preci-
sam para enfrentar seus desafios?
A Conferência Doutoral do Prêmio Yidan é um 
evento fechado. Os organizadores coletaram 
documentos de conferências dos participantes 
para publicar um volume inaugural de uma série 
de Anais de Conferência.
O programa completo está em https://bit.
ly/3e0WHG2 . A conferência já aconteceu, mas 
os interessados podem assisti-las pelo youtube.


