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PRESIDENTE BOLSONARO REINAUGURA AMANHÃ VIADUTO DA PRF, OBRA DOS GOVERNOS DILMA E TEMER

OPERAÇÕES SÃO PARA COMBATER TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Ministério Público de 
Alagoas “acordou” o estado hoje 
com duas grandes operações 
contra o crime. As ações envol-
veram promotores do Gaesf e do 

Gaeco, o apoio das Polícias Civil 
e Militar para o cumprimento de 
mais de 100 mandados judiciais, 
entre prisões e busca e apreen-
são. Em Maceió, a Operação 

Replay acuou o tráfico de drogas 
em vários bairros da cidade. 
A Operação Noteiras foi além 
fronteiras e chegou a São Paulo. 
Nesta operação, o MP apurou a 

movimentação fraudulenta de 
mais de R$ 4 bilhões em notas 
fiscais frias, dando um preju-
ízo de quase R$ 500 milhões ao 
Tesouro Estadual. 3 E 5

MP ‘ACORDA’ ALAGOAS 
COM DUAS OPERAÇÕES 
DE COMBATE A CRIMES
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RUTH DE SOUZA

Centenário: 
ações que 
perpetuam
o seu legado

Na operação contra o tráfico de drogas, foram aprendidos crack e cocaína Promotores e policiais conferem documentos apreendidos com suspeitos

COVID-19

Maceió começa a vacinação dos 
profissionais da educação básica

Os profissionais da educa-
ção básica começaram a ser 
imunizados hoje contra a 
Covid-19. Eles chegaram cedo 
ao local e compartilharam 
palavras de esperança após 
mais de um ano longe das 
salas de aula. A imunização 
da categoria começou a partir 
dos 55 anos de idade, faixa que 
deve ser reduzida nos próxi-
mos dias até cobrir todos os 
profissionais da área. Uma das 
primeiras na fila, a professora 

Regina Correia, destacou que 
a ansiedade pela vacinação 
era grande. “Por mais que a 
gente se esforce, faça o nosso 
melhor, não é a mesma coisa. 
Não vejo a hora de voltar a ver 
os alunos chegando na escola 
e tudo voltar ao normal. A 
ansiedade é grande pelo nosso 
retorno, e agora com a vacina 
a esperança fica ainda maior”, 
conta a educadora, pouco 
depois de receber a primeira 
dose.

Ascom Semed

Ascom/MPAscom/SSP

Professora Regina Correia foi umas das primeiras a se vacinar contra a Covid-19
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Marcelo Firmino * Jornalista

Licitada em 2016 e com 
recursos empenhados no 
governo Dilma Roussef, a 
construção do viaduto no trevo 
da Polícia Rodoviária Federal, 
em Maceió, foi entregue ao 
Consórcio Rotatória Rodovi-
ária (S. A. Paulista/Astec), que 
recebeu um aporte de R$ 23 
milhões para iniciar a obra.

Nessa época o senador 
Renan Calheiros foi quem 
conseguiu os recursos junto ao 
governo petista.

Dilma sofreu em seguida o 
impeachment e a obra foi conti-
nuada pelo então presidente 
Michel Temer que, em dezem-
bro de 2017, liberou mais R$ 
46,3 milhões para a construção 
do viaduto. Temer concluiu 
o orçamento de um total de 
quase R$ 80 milhões em 2018.

Entre 2017 e 2018, a libe-

ração dos recursos foi capita-
neada e alardeada pelo então 
ministro dos Transportes, 
Maurício Quintella.

Para o governo do Estado, 

a obra já está inaugurada e não 
recebeu um centavo sequer do 
governo atual. Por isso mesmo, 
o governador Renan Filho 
(MDB) não estará no palanque 

do evento que o presidente Jair 
Bolsonaro estará realizando 
nesta quinta-feira, 13, para 
dizer que a obra é sua.

O viaduto foi construído 
pela Secretaria Estadual de 
Transportes, com os recursos 
recebidos dos governos ante-
riores.

Por ser o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, tem 
todo o direito de dizer que o 
viaduto foi concluído em seu 
governo, mesmo sem ter libe-
rado verbas para a obra. Isso é 
da política.

Mas, o ato dele em Maceió, 
além de posar para a foto no 
viaduto, tem como essência 
o contraponto ao trabalho da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), que investiga 
as omissões do governo fede-
ral no combate à pandemia do 

Covid-19.
Mais emblemático ainda 

por que o relator da CPI é o 
senador Renan Calheiros, pai 
do governador de Alagoas, 
adversário de Bolsonaro.

Nesse contexto, o governa-
dor do Estado não estará com 
o Presidente da República na 
festa do viaduto.

Renan Filho vai a Major 
Isidoro, nesta quinta-feira, 
assinar a ordem de serviço da 
duplicação do primeiro trecho 
rodovia que liga Arapiraca a 
Delmiro Gouveia.

Em todo o caso, na placa da 
inauguração deverá constar 
Presidente Jair Messias Bolso-
naro e Governador José Renan 
Filho.

Quanto a Dilma, Temer 
e Maurício Quintella, só no 
registro da história.

Antônio Pereira *Jornalista

O dia-a-dia do presidente 
Jair Bolsonaro é semelhante a 
um monarca do século 18, com 
muitos assessores para lhe 
servir, festas, comes e bebes à 
vontade, viagens para locais 
paradisíacos e muitos, muitos 
gastos com cartão corporativo 
do ‘reino’ brasilis.

Segundo levantamento 
recente realizado pelo jornal 
Folha de São Paulo, o presi-
dente já torrou só no ano 
passado perto de R$ 8 milhões 
(oito milhões de reais), o que 
dá um gasto mensal de R$ R$ 
672,1 mil. Sim, o presidente 
brasileiro é uma máquina de 
gastar dinheiro público. Boa 
parte destes recursos foram 
usados nas viagens constan-
tes do ‘monarca’ brasileiro 
por locais os mais variados 
possíveis, mesmo ele prefe-
rindo praias, claro.

Em suas  ‘merecidas ’ 
férias em uma praia de Santa 
Catarina, Bolsonaro conse-
guiu a proeza de gastar mais 
de R$ 2,4 milhões aos cofres 
públicos. Bolsonaro tirou 
férias de 18 de dezembro 
de 2020 a 5 de janeiro deste 
ano. Do total dispendido, 
quase R$ 1,2 milhão foram 
gastos com o cartão corpo-
rativo do governo federal, 
R$ 1,05 milhão bancaram 
combustível e manutenção 

de aeronaves, e R$ 202 mil, 
diárias da equipe de segu-
rança presidencial. Uma 
verdadeira farra monumen-
tal num momento em que o 
país passa, juntamente com o 
planeta, da maior crise sani-
tária da história moderna.

Com mais de 400 mil brasi-
leiros e brasileiras mortos 
pela Covid-19, o rega-bofe 
do presidente com dinheiro 
público é muito mais do que 
um escândalo, é um crime 
contra a memória de tantos 
seres humanos mortos por 
uma doença que já  tem 
vacina, mas que o governo, 
ao que tudo indica, delibera-
damente não providenciou 
a compra para imunizar a 
população e assim sair da 
crise, evitando mortos e mais 
mortos como estamos vendo 
atualmente.

A clara intenção do presi-
dente de rir dos mortos e 
da mortandade de pessoas 
que acontece diariamente 
em vários locais do país é 
um soco no estomago de 
todos nós. Longe de ser uma 
afronta, o sorriso sempre 
largo de Bolsonaro desde 
que começou esta pande-
mia demonstra total equi-
distância com o sentimento 
humano de se compadecer 
com a morte do seu seme-

lhante.
Bolsonaro prefere as boas 

coisas que o dinheiro público 
pode comprar, se esbaldando 
em praias e comendo carne 
com o valor maior do que 
de um salário mínimo. Sim, 
nosso presidente recente-
mente fez uma festança com 
nosso dinheiro usando carne 
com o preço do quilo a R$ 
1.799, em mais uma demons-
tração de que não está nem aí 
pelo nosso sofrimento.

Milhões de brasileiros 
estão neste momento sem ter 
ao menos algo sólido para 
colocar em seus estômagos, 
dado o nível de pobreza que 
estamos vendo reascender no 
país depois de tantos meses 
de pandemia. Sem emprego, 
sem renda, milhões estão 
de volta a pobreza extrema, 
num país que deveria já estar 
trabalhando normalmente, 
caso o governo tivesse provi-
denciado a tempo a tão espe-
rada vacinação.

O mito de que Bolsonaro é 
preguiçoso não é totalmente 
mentiroso. O nosso presi-
dente ‘trabalha’ pouco, muito 
pouco. Levantamentos feitos 
por jornalistas especializa-
dos apontam que Bolsonaro, 
levando em conta sua agenda, 
trabalha pouco mais de duas 
horas por dia, em média.

Bolsonaro curte adoidado a boa vida de 
presidente enquanto povo morre de Covid

Renan Filho não vai 5ª ao viaduto, obra construída 
com recursos dos governos Dilma e Temer

Helena Chagas *Jornalista

Ao abrir nesta manhã o 
depoimento do ex-secretário 
da Secom Fabio Wajngarten na 
CPI da Covid, o relator Renan 
Calheiros já deu a primeira 
pista sobre um dos crimes de 
responsabilidade pelos quais 
será acusado o presidente Jair 
Bolsonaro. Confirmando o que 
já se dizia nos bastidores ontem, 
depois do depoimento do dire-
tor presidente da Anvisa, Antô-
nio Barra Torres, Renan usou a 
palavra “fraude” para se refe-
rir à tentativa do Planalto de 
mudar a bula dos remédios à 
base de cloroquina para incluir 
a Covid.

Integrantes oposicionis-
tas da CPI ficaram muito 
animados com o depoimento 
de Barra Tores, que conside-
ram, de forma inesperada, o 
mais importante até agora. Ao 
mencionar uma reunião convo-
cada pelo então ministro chefe 
do Gabinete Civil, Braga Netto, 
para tratar do assunto, Barra 
Torres começou a desenrolar 
um nova meada na investiga-

ção, e há poucas dúvidas de 
que virá por aí uma acusação 
por crime de responsabilidade. 
É provável até que a CPI chegue 
a outros, mas esse já está certo.

Talvez por isso os governis-
tas tenham chegado nervosos 
nesta manhã à sessão da CPI, 
esbravejando contra a lerdeza 
do colegiado em aprovar 
convocações de governadores, 
como o do Amazonas, para 
prestar depoimento e desviar 
as atenções do governo fede-
ral. Até o momento, a CPI não 
avançou um centímetro sequer 
nesse caminho, e nada indica 
que o fará. 

A comissão deve continuar 
seguindo a cloroquina, cami-
nho que está dando resultados 
e pode trazer novas revelações 
em depoimentos que estão 
sendo propostos, como o do 
ministro Braga Netto, agora na 
Defesa, e da médica Nise Yama-
gushi, defensora da cloroquina 
que já mandou dizer que está à 
disposição da CPI. Mais estrago 
à vista. 

CPI encontra primeiro crime de 
responsabilidade de Bolsonaro



Janaína Ribeiro
Ascom MP/AL

O M i n i s t é r i o 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL), por meio do 
Grupo de Atuação Especial 
de combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco), e a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP) coordenaram uma opera-
ção integrada das Polícias Civil 
e Militar com o objetivo de 
prender supostos integrantes 
de uma organização criminosa 
(Orcrim) que atua em Maceió.  
A ação acontece hoje e cumpre 
10 mandados de prisão e 09 de 
busca e apreensão, todos expe-
didos pela 17ª Vara Criminal da 
Capital. 

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo do Gaeco 
- que instaurou um procedi-
mento investigatório crimi-
nal (PIC) - 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 “Replay”, pois esta 
organização atuava forte-
mente em Maceió, no bairro 

do Clima Bom, mas estendeu 
suas atividades criminosas 
para o bairro do Canaã, atra-
vés do mesmo homem inves-
tigado como suposto chefe do 
tráfico. 

Graças ao trabalho reali-
zado pelo Gaeco em parceria 
com o 4º Batalhão e a Secretaria 
da Segurança Pública foi possí-
vel chegar aos núcleos de venda 
de entorpecentes e aos supos-

tos membros da organização 
criminosa, originando assim o 
nome da operação. 

No bairro do Canaã, prin-
cipal foco da Orcrim, foram 
cumpridos cinco mandados 
expedidos. Outros dois foram 
cumpridos no Clima Bom e 
mais dois no Saem. 

Até o momento,  seis 
homens e duas mulheres foram 
presos. Com eles a polícia apre-
endeu uma quantidade relativa 
de crack e de cocaina, que ainda 
serão pesadas oficialmente.  

Todos os indivíduos e mate-
riais apreendidos foram enca-
minhados para a sede da DEIC, 
no bairro da Santa Amélia, para 
a confecção dos procedimentos 
cabíveis. 

O EFETIVO PARTICIPANTE 
Para o cumprimento dos 

mandados durante a opera-
ção integrada foram emprega-
dos policiais militares dos  4º  
Batalhão, do Batalhão Escolar 
(Bpesc) e agentes da DEIC.
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‘Operação Replay’ desarticula 
quadrilha de tráfico de drogas

GAECO E SSP coordenam operação integrada das Polícias Civil e Militar e prende organização criminosa que atuava em Maceió

Polyanna Monteiro
Ascom/ SMS

Cerca de 2.000 pessoas em 
situação de rua com 18 anos 
ou mais já começaram a ser 
vacinadas contra a Covid-19 
hoje em Maceió. A imuniza-
ção ocorre de forma integrada 
entre equipes da Gerência de 
Imunização e Consultório na 
Rua da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), que realiza 
uma busca ativa nos bairros 
da capital.

O quantitativo a ser vaci-
nado foi definido a partir 
de dados cadastrados pelas 
equipes do Consultório na 
Rua no sistema informativo 
do SUS (e-SUS). Benedito 
Bentes, Jacintinho, Centro e 
região da Orla Lagunar serão 
os primeiros locais a recebe-
rem a visita das equipes para 
imunização.

Considera-se população 
em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo 
que possui em comum a 
pobreza extrema, os víncu-
los familiares interrompidos 

ou fragilizados e a inexis-
tência de moradia conven-
cional regular. Eles também 
utilizam os logradouros 
públicos e áreas degrada-
das como espaço de mora-
dia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, 
bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite 
temporário ou como mora-
dia provisória, definido no 

art. 1º do decreto nº 7.053 de 
23 de dezembro de 2009.

Até o dia 12 de maio, 
haviam 2.457 pessoas em 
situação de rua cadastradas 
no e-SUS pela SMS. Segundo 
os dados do Consultório 
na Rua, 86 delas já haviam 
contraído o novo coronavírus 
desde o início da pandemia e 
dez entraram para estatística 
como vítimas fatais.

COVID-19

Começa hoje vacinação
de moradores de rua 

Imunização contra a Covid-19 começa hoje para pessoas em situação de rua

Divulgação

Polyanna Monteiro

Operação cumpriu dez mandados de prisão e nove de busca e apreensão; crack e cocaína foram apreendidos

A Prefeitura de Maceió 
distribuiu 40 cestas básicas aos 
guias de turismo em Maceió. 
A ação solidária foi realizada 
hoje e marcou a semana de 
comemoração ao Dia Nacional 
do Guia de Turismo, celebrado 
no dia 10 de maio. A secretá-
ria adjunta de Turismo da 
capital, Josi Mendes, destacou 
a importância das doações, 
especialmente neste período 
de pandemia, onde a reto-
mada das atividades turísticas 
tem sido realizada de forma 
gradual.

“O principal objetivo da 
nossa gestão é cuidar das 
pessoas. Precisamos reconhe-
cer a importância dos guias 
de turismo para o funcio-
namento do setor em nossa 
cidade. Eles são fundamentais 
no acolhimento dos nossos 
visitantes e responsáveis pela 
promoção do nosso destino”, 
afirmou.

A distribuição das cestas 
rea l izada pela  Secreta -
ria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel) foi 
direcionada aos guias cadas-
trados no Sindicato dos 

Guias de Turismo do Estado 
de Alagoas (SINGTUR). Os 
profissionais foram selecio-
nados de maneira voluntária, 
após contato com a entidade.

O guia de turismo Curt 
Mendes foi um dos benefi-
ciários. Ele exerce a função 
há 33 anos e elogiou a inicia-
tiva da Prefeitura nesse perí-
odo de pouco movimento 
das atividades turísticas. “O 
turismo tem várias vertentes, 
entre elas, a função de guia 
de turismo, que está sendo 
bastante afetada com a baixa 
no número de visitantes. A 
cesta doada vai ajudar muitos 
profissionais que estão neces-
s i tando nesse momento 
complicado”, disse.

O turismo na capital 
corresponde a cerca de 38% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado, segundo a Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal). Os guias turísticos são 
essenciais para proporcio-
nar uma rica experiência de 
viagem aos turistas que visi-
tam Maceió, transmitindo 
conhecimentos históricos e 
culturais.

GUIAS DE TURISMO

Prefeitura distribui
40 cestas básicas



4 O DIA DIGITAL  l 12 de maio  I  2021

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

Kaue Costa
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinam na próxima 
sexta-feira a ordem de serviço 
para o início das obras do 
Minha Cidade Linda em Bran-
quinha, Santana do Mundaú, 
Joaquim Gomes, Colônia 
Leopoldina e Campestre. A 
solenidade acontecerá às 10h, 
no Salão de Despachos, no 
Palácio República dos Palma-
res. O investimento total nas 
cinco cidades é na ordem de 
R$ 20,3 milhões em recursos 
estaduais.

Branquinha será contem-
plada com a pavimentação de 
18 vias urbanas, equivalente a 
de 2,5 quilômetros de extensão, 
além de receber uma acade-
mia ao ar livre à disposição 
da população branquinhense. 
Ainda na Região Serrana dos 
Quilombos, o município de 

Santana do Mundaú terá 66 
ruas beneficiadas, totalizando 
1,7 quilômetro. A cidade rece-
berá ainda a implantação de 
uma academia ao ar livre e um 
parque infantil para prática de 
esporte e lazer. 

Também em Joaquim 

Gomes o programa contem-
plará 66 ruas, totalizando 8 
quilômetros de extensão. Na 
cidade serão instaladas duas 
academias ao ar livre e um 
parque infantil que ficará à 
disposição dos 24 mil morado-
res. 

Já no Norte do estado, a 
cidade de Colônia Leopol-
dina recebe a pavimentação 
de 35 vias urbanas, que totali-
zam mais de 5 quilômetros e 
garantem melhoria de mobili-
dade urbana dentro da cidade, 
além da implantação de dois 

equipamentos de esporte e 
lazer. Ainda na Região Norte, 
Campestre será contemplada 
com a pavimentação de 33 
ruas, no total de 5 quilômetros, 
uma academia ao ar livre e um 
parque infantil para uso dos 6 
mil moradores da cidade.

O  p r o g r a m a  M i n h a 
Cidade Linda, lançado no 
início deste ano, já chegou a 
26 cidades alagoanas com o 
intuito de transformar para 
melhor os espaços públicos 
e as ruas de todas as cidades 
alagoanas, e melhorar a quali-
dade de vida da população 
por meio de obras nas vias 
urbanas – como a implan-
tação de calçamento –, da 
instalação de academias ao 
ar livre e de parques infantis, 
além de pintura das fachadas 
das moradias. A revitalização 
dos espaços e ruas diminui 
a violência e os acidentes, 
melhora a mobilidade e 
acessibilidade das pessoas, 
e proporciona lazer, esporte 
e momentos de interação 
social.

Renan Filho autoriza obras 
em mais cinco municípios

‘MINHA CIDADE LINDA’: municípios das regiões Serrana dos Quilombos e Norte recebem investimentos de mais de R$ 20 milhões

Ascom Setrand

A renovação do Decreto 
Emergencial anunciada, na 
noite desta terça-feira (11), 
pelo governador Renan Filho, 
alterou o horário de funciona-
mento de bares, restaurantes 
e shoppings centers para as 
21h – inclusive durante os fins 
de semana – já a partir da 0h 
desta quarta-feira (12). Outra 
novidade é a volta do funcio-
namento de cinemas, teatros, 
circos, museus e parques temá-
ticos com 30% de ocupação, 
mas apenas a partir da próxima 
sexta-feira (14), e a ampliação 
do horário de circulação de 
pessoas das 21h para as 22h.

As novas medidas de 
enfrentamento ao novo coro-
navírus têm validade pelos 
próximos 15 dias – até lá 
Alagoas segue na Fase Verme-
lha do Plano de Distancia-
mento Social Controlado 
– e foram estabelecidas após 
avaliação dos principais indi-
cadores relativos à pandemia, 
como a redução na taxa de 

ocupação de leitos e a tendên-
cia de queda no número de 
óbitos por Covid-19.

“O Estado segue na Fase 
Vermelha, sobretudo porque 
ainda temos, mesmo em 
queda, um número de mortes 
semanal alto, mas com algu-
mas flexibilizações e com 
a possibilidade de seguir-
mos avançando de fase mais 
adiante”, explicou o governa-
dor Renan Filho.

Com as mudanças,  o 
estado restabelece o funcio-
namento do setor produtivo 
próximo à totalidade. “Os 
outros segmentos estão todos 
funcionando com público 
diminuído, mas com a possi-
bilidade de, se continuar o 
ritmo de redução de morte, a 
gente seguir flexibilizando a 
economia, desde que as condi-
ções sanitárias permitam”, 
considerou o gestor.

EVENTOS E EDUCAÇÃO
Durante a coletiva, ao ser 

questionado sobre a possi-
bilidade de avanços para o 
segmento de eventos, o gover-
nador lembrou que o setor é 
o que mais vai de encontro 
às necessidades sanitárias. 
“Aglomerar pessoas ainda 
não é possível, nem familiar-
mente é recomendável. Os 
médicos e técnicos da área de 
saúde pública não recomen-
dam que o cidadão se aglo-
mere em sua própria casa 
trazendo entes que residem 

em outros lugares”, justificou 
Renan Filho.

Bom senso tem s ido 
palavra-chave nas decisões 
tomadas pelo governador, 
que procura articular duas 
questões principais: garantir 
o funcionamento da econo-
mia e, ao mesmo tempo, 
assegurar o arrefecimento da 
doença no estado. “Como os 
eventos são eventuais – como 
o próprio nome diz –, eles 
sofrem uma influência menor 
do que outros segmentos que 
precisam funcionar, senão não 
abrirão mais. A gente tem um 
olhar diferente para segmen-
tos diferentes do setor produ-
tivo. Mas em breve chegará 
a retomada para eventos”, 
acrescentou o chefe do Execu-
tivo estadual.

Sobre a volta das aulas 
presenciais na rede pública 
de ensino, o governador 
anunciou que, nos próximos 
dias, será lançado “um amplo 
plano da retomada das aulas 

e de fortalecimento da educa-
ção do Estado de Alagoas” e 
que as escolas só irão retornar 
com a vacinação dos profis-
sionais da educação. “Não 
adianta imaginar que vamos 
retomar aulas sem vacinar 
os profissionais de educação. 
Os profissionais vão voltar de 
maneira insegura e isso vai 
fazer com que as aulas não 
rendam”, alertou.

A vacinação dos profis-
sionais da educação já foi 
autorizada. Alguns municí-
pios já começaram a vacinar, 
enquanto outros elaboram o 
calendário de imunização. “A 
gente espera que isso ocorra 
o quanto antes – nas nossas 
previsões entre os meses de 
maio e junho –, para a partir 
daí retomarmos as aulas com 
segurança para os profis-
sionais e com um protocolo 
rígido para que os alunos não 
contaminem e levem o vírus 
para a sua família”, finalizou 
Renan Filho.

NOVO DECRETO

Governo de AL amplia funcionamento de 
restaurantes, bares e shoppings centers

Márcio Ferreira

Govenador flexibiliza novo decreto

Os municípios de Branquinha, Santana do Mundaú, Joaquim Gomes, Colônia Leopoldina e Campestre serão benecifiados
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Janaina Ribeiro
MP/AL

O Ministér io 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL), por meio 
do Gaesf – Grupo de Atuação 
Especial no Combate à Sone-
gação Fiscal e Lavagem de 
Bens, deflagrou, na manhã 
de hoje, a operação Notei-
ras, cujo objetivo é desar-
ticular uma organização 
criminosa (Orcrim) especiali-
zada no cometimento de frau-
des fiscais que podem chegar 
à casa dos R$ 435 milhões. A 
ação ocorre simultaneamente 
em Alagoas e em São Paulo.  

Ao todo, foram expedidos 
77 mandados judiciais, todos 
da 17ª Vara Criminal da Capi-
tal. Para Alagoas, são 10 de 
prisão e, para São Paulo, outros 
14. Já de busca e apreensão são 
37 no estado paulista e mais 

16 em Maceió. Além disso, a 
pedido do Gaesf, o Judiciário 
alagoano também determi-
nou o bloqueio de 265 contas-
-correntes de pessoas físicas e 
jurídicas, no valor total de R$ 
435.132.254,09 (quatrocentos 
e trinta e cinco milhões, cento 
e trinta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e quatro reais e nove 
centavos). Segundo os inves-
tigadores, esse é o valor esti-
mado do prejuízo ao tesouro 
estadual de Alagoas e dos 
demais estados.

“Esta é uma investiga-
ção que já dura dois anos 
e foi planejada com muito 
cuidado porque envolve 
pessoas de outros estados. 
Inclusive, temos uma promo-
tora de Justiça que está fora 
de Alagoas exatamente para 
acompanhar o cumprimento 
dos mandados de prisão na 
capital paulista”, informou 
o coordenador do Gaesf, 

promotor de Justiça Cyro Blat-
ter.

“A Noteiras, em resumo, 
pretende cumprir prisões, 
bloquear contas e valores, 
apreender documentos, 
bem como qualquer outro 
elemento de convicção supos-
tamente utilizado na prática 
desses crimes ligados às atua-
ções ilícitas da Orcrim que age, 
principalmente, em Alagoas e 
em São Paulo”, acrescentou o 
promotor.

 
O ESQUEMA 
De acordo com o Gaesf, as 

fraudes aconteceram por meio 
da emissão de cerca de 20 mil 
notas fiscais fraudulentas, 
no valor aproximado de R$ 
4 bilhões, visando a geração 
de falsos créditos tributários 
através de empresas fantas-
mas, com informações inverí-
dicas relativas a propriedade 
e gestão desses estabeleci-

mentos comerciais que jamais 
existiram.  

Para o cometimento dos 
ilícitos penais havia partici-
pações criminosas de conta-
dores, empresários, “testas de 
ferro” e “laranjas”. Todos eles 
são acusados de organização 
criminosa, falsidades ideoló-
gica e de documentos, fraudes 
societárias, lavagens de bens, 
dentre outros ainda em apura-
ção. Tudo isso causou vulto-
sos prejuízos ao erários dos 
dois estados e o valor exato 
final do dano se encontra em 
apuração nas fazendas públi-
cas de Alagoas e de São Paulo. 
Outros estados também serão 
alvos de operações posterio-
res.  

Para esta operação, o 
MPAL contou com o apoio 
do Ministério Público de 
São Paulo, da Secretaria de 
Fazenda de São Paulo e da 
Procuradoria-Geral do Estado 

de São Paulo.  
Os nomes dos suspei-

tos serão divulgados após o 
encerramento da operação. 

 
NOTEIRAS 
O nome da operação faz 

referência ao apelido recebido 
por empresas que emitem 
notas fiscais falsas. Essas notas 
são emitidas visando a gera-
ção de créditos fiscais ilícitos.

COMPOSIÇÃO DO GAESF
O Gaesf é composto pelo 

Ministério Público do Estado 
de Alagoas, Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz), 
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE/AL), Secretaria de Segu-
rança Pública de Alagoas 
(SSP), por meio das Polícias 
Civil e Militar, Secretaria de 
Estado de Ressocialização e 
Inclusão Social (Seris) e Polícia 
Penal, com o apoio da Perícia 
Oficial de Alagoas.

Noteiras: Gaesf desarticula
quadrilha por fraudes fiscais

OPERAÇÃO cumpre mandados contra suspeitos de causar prejuízo estimado de R$ 435 mi em fraudes fiscais em AL e outros estados 
Fotos: Divulgação

Agentes do Gaesf cumpriram ao todo 77 mandados em Alagoas e São Paulo Organização criminosa é desarticulada por ter cometido fraudes fiscais de aproximadamente R$ 435 milhões

Celulares e notebooks foram apreendidos para procedimentos Foram cumpridos 10 mandados de prisão em Alagoas e 37 em SP Esquema emitiu cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas
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Kaue Costa
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinam na próxima 
sexta-feira a ordem de serviço 
para o início das obras do 
Minha Cidade Linda em Bran-
quinha, Santana do Mundaú, 
Joaquim Gomes, Colônia 
Leopoldina e Campestre. A 
solenidade acontecerá às 10h, 
no Salão de Despachos, no 
Palácio República dos Palma-
res. O investimento total nas 
cinco cidades é na ordem de 
R$ 20,3 milhões em recursos 
estaduais.

Branquinha será contem-
plada com a pavimentação de 
18 vias urbanas, equivalente a 
de 2,5 quilômetros de extensão, 
além de receber uma acade-
mia ao ar livre à disposição 
da população branquinhense. 
Ainda na Região Serrana dos 
Quilombos, o município de 

Santana do Mundaú terá 66 
ruas beneficiadas, totalizando 
1,7 quilômetro. A cidade rece-
berá ainda a implantação de 
uma academia ao ar livre e um 
parque infantil para prática de 
esporte e lazer. 

Também em Joaquim 

Gomes o programa contem-
plará 66 ruas, totalizando 8 
quilômetros de extensão. Na 
cidade serão instaladas duas 
academias ao ar livre e um 
parque infantil que ficará à 
disposição dos 24 mil morado-
res. 

Já no Norte do estado, a 
cidade de Colônia Leopol-
dina recebe a pavimentação 
de 35 vias urbanas, que totali-
zam mais de 5 quilômetros e 
garantem melhoria de mobili-
dade urbana dentro da cidade, 
além da implantação de dois 

equipamentos de esporte e 
lazer. Ainda na Região Norte, 
Campestre será contemplada 
com a pavimentação de 33 
ruas, no total de 5 quilômetros, 
uma academia ao ar livre e um 
parque infantil para uso dos 6 
mil moradores da cidade.

O  p r o g r a m a  M i n h a 
Cidade Linda, lançado no 
início deste ano, já chegou a 
26 cidades alagoanas com o 
intuito de transformar para 
melhor os espaços públicos 
e as ruas de todas as cidades 
alagoanas, e melhorar a quali-
dade de vida da população 
por meio de obras nas vias 
urbanas – como a implan-
tação de calçamento –, da 
instalação de academias ao 
ar livre e de parques infantis, 
além de pintura das fachadas 
das moradias. A revitalização 
dos espaços e ruas diminui 
a violência e os acidentes, 
melhora a mobilidade e 
acessibilidade das pessoas, 
e proporciona lazer, esporte 
e momentos de interação 
social.

Renan Filho autoriza obras 
em mais cinco municípios

‘MINHA CIDADE LINDA’: municípios das regiões Serrana dos Quilombos e Norte recebem investimentos de mais de R$ 20 milhões

Ascom Setrand

A renovação do Decreto 
Emergencial anunciada, na 
noite desta terça-feira (11), 
pelo governador Renan Filho, 
alterou o horário de funciona-
mento de bares, restaurantes 
e shoppings centers para as 
21h – inclusive durante os fins 
de semana – já a partir da 0h 
desta quarta-feira (12). Outra 
novidade é a volta do funcio-
namento de cinemas, teatros, 
circos, museus e parques temá-
ticos com 30% de ocupação, 
mas apenas a partir da próxima 
sexta-feira (14), e a ampliação 
do horário de circulação de 
pessoas das 21h para as 22h.

As novas medidas de 
enfrentamento ao novo coro-
navírus têm validade pelos 
próximos 15 dias – até lá 
Alagoas segue na Fase Verme-
lha do Plano de Distancia-
mento Social Controlado 
– e foram estabelecidas após 
avaliação dos principais indi-
cadores relativos à pandemia, 
como a redução na taxa de 

ocupação de leitos e a tendên-
cia de queda no número de 
óbitos por Covid-19.

“O Estado segue na Fase 
Vermelha, sobretudo porque 
ainda temos, mesmo em 
queda, um número de mortes 
semanal alto, mas com algu-
mas flexibilizações e com 
a possibilidade de seguir-
mos avançando de fase mais 
adiante”, explicou o governa-
dor Renan Filho.

Com as mudanças,  o 
estado restabelece o funcio-
namento do setor produtivo 
próximo à totalidade. “Os 
outros segmentos estão todos 
funcionando com público 
diminuído, mas com a possi-
bilidade de, se continuar o 
ritmo de redução de morte, a 
gente seguir flexibilizando a 
economia, desde que as condi-
ções sanitárias permitam”, 
considerou o gestor.

EVENTOS E EDUCAÇÃO
Durante a coletiva, ao ser 

questionado sobre a possi-
bilidade de avanços para o 
segmento de eventos, o gover-
nador lembrou que o setor é 
o que mais vai de encontro 
às necessidades sanitárias. 
“Aglomerar pessoas ainda 
não é possível, nem familiar-
mente é recomendável. Os 
médicos e técnicos da área de 
saúde pública não recomen-
dam que o cidadão se aglo-
mere em sua própria casa 
trazendo entes que residem 

em outros lugares”, justificou 
Renan Filho.

Bom senso tem s ido 
palavra-chave nas decisões 
tomadas pelo governador, 
que procura articular duas 
questões principais: garantir 
o funcionamento da econo-
mia e, ao mesmo tempo, 
assegurar o arrefecimento da 
doença no estado. “Como os 
eventos são eventuais – como 
o próprio nome diz –, eles 
sofrem uma influência menor 
do que outros segmentos que 
precisam funcionar, senão não 
abrirão mais. A gente tem um 
olhar diferente para segmen-
tos diferentes do setor produ-
tivo. Mas em breve chegará 
a retomada para eventos”, 
acrescentou o chefe do Execu-
tivo estadual.

Sobre a volta das aulas 
presenciais na rede pública 
de ensino, o governador 
anunciou que, nos próximos 
dias, será lançado “um amplo 
plano da retomada das aulas 

e de fortalecimento da educa-
ção do Estado de Alagoas” e 
que as escolas só irão retornar 
com a vacinação dos profis-
sionais da educação. “Não 
adianta imaginar que vamos 
retomar aulas sem vacinar 
os profissionais de educação. 
Os profissionais vão voltar de 
maneira insegura e isso vai 
fazer com que as aulas não 
rendam”, alertou.

A vacinação dos profis-
sionais da educação já foi 
autorizada. Alguns municí-
pios já começaram a vacinar, 
enquanto outros elaboram o 
calendário de imunização. “A 
gente espera que isso ocorra 
o quanto antes – nas nossas 
previsões entre os meses de 
maio e junho –, para a partir 
daí retomarmos as aulas com 
segurança para os profis-
sionais e com um protocolo 
rígido para que os alunos não 
contaminem e levem o vírus 
para a sua família”, finalizou 
Renan Filho.

NOVO DECRETO

Governo de AL amplia funcionamento de 
restaurantes, bares e shoppings centers

Márcio Ferreira

Govenador flexibiliza novo decreto

Os municípios de Branquinha, Santana do Mundaú, Joaquim Gomes, Colônia Leopoldina e Campestre serão benecifiados
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Hoje, Ruth de Souza comple-
taria 100 anos e o Itaú Cultu-
ral celebra subindo material 

especial em seu site www.itaucultural.
org.br. Das memórias, traz destaques 
de sua história no teatro, cinema e tele-
visão, onde foi de encontro às constru-
ções estereotipadas de personagens 
negros e criou gestuais e universos 
próprios para suas personagens. O 
material também revela ações que 
perpetuam e difundem, para novas 
gerações, a importância da atriz. 
Ainda, exibe duas cartas que marcam 
tempos: a primeira, entregue para ela, 
em 2019, pouco antes de sua morte. A 
segunda, escrita agora, será seguida de 
mais 99 que serão exibidas na próxima 
edição do festival.

O material abre com olhar biográfico 
sobre a trajetória de Ruth, destacando 
momentos marcantes e fundamentais 
da carreira da atriz, em um mergulho na 
sua importância e presença na cultura 
brasileira, que pode ser conferida no 
verbete sobre ela na Enciclopédia Itaú 
Cultural (http://enciclopedia.itaucultu-
ral.org.br/pessoa349507/ruth-de-souza).

A influência da atriz sobre outros 
atores e gerações das artes cênicas 
também tem destaque nesta homena-
gem. O material traz uma entrevista com 
os artistas e produtores Ellen de Paula e 
Gabriel Cândido, idealizadores de Dona 
Ruth: Festival de Teatro Negro de São 
Paulo, evento anual criado em 2019, 
reunindo espetáculos teatrais, leituras 

encenadas e dramática, performan-
ces, contação de histórias, intervenção 
artística, show e conversas, entre outras 
ações. Um ano depois, com o início 
da pandemia, a programação ganhou 
edição online com cerca de 25 atividades 
gratuitas. O formato da 3ª edição, ainda 
indefinido por conta da vacinação contra 
a covid-19 no país, seguirá com uma 
programação dedicada ao centenário 
junto a espetáculos, debates e atividades 
formativas. Mais informações sobre as 
ações do festival podem ser conferidas 
em https://www.instagram.com/dona-
ruth.ftnsp/?hl=pt

Dessas duas pontas da história, o visi-
tante do site do Itaú Cultural vai conhe-
cer em primeira mão dois documentos 
históricos que reafirmam a importân-
cia de artistas referenciais como Ruth. 
O primeiro é a carta escrita por Ellen 
e Cândido e entregue para a atriz em 
2019, contando a intenção de realiza-
ção do festival Dona Ruth. O segundo 
é a primeira das 100 cartas que os dois 
reunirão para festejar os 100 anos de 
Ruth de Souza. A publicação desta carta 
marca o início da ação, que integrará o 
festival deste ano, previsto para aconte-
cer no segundo semestre.

Nascida no Rio de Janeiro, Ruth de 
Souza se encantou pelas artes cênicas 
ainda criança. A vivência no teatro teve 
início na década de 1940, com o Teatro 
Experimental do Negro (TEN), do 
escritor e dramaturgo Abdias Nasci-
mento (1914-2011). Sua estreia nos 

palcos foi aos 24 
anos, no Theatro 
Municipal do Rio 
de Janeiro, com 
participação na 
peça O Imperador 
Jones. Anos mais 
tarde, começou sua 
trajetória no cinema. 
A carreira na televi-
são teve início nos 
anos 1950, com tele-
teatros, nas TVs Tupi 
e Record. Morou nos 
Estados Unidos, onde 
estudou e pesquisou 
as artes cênicas na 
American National 
Theater and Academy, 
na Karamu House e 
na Universidade de 
Harvard.

Pioneira no teatro, 
cinema e televisão, em 1969 tornou-
-se a primeira protagonista negra de 
um folhetim televisivo, A Cabana do 
Pai Tomás. Sua longa trajetória profis-
sional, com repercussão nacional e 
internacional, foi marcada, ainda, 
pelo posicionamento político que a 
fez contrariar as construções este-
reotipadas de personagens negros, 
criando gestuais e universos próprios 
para suas personagens. Ruth de Souza 
contribuiu com a reconfiguração do 
imaginário cultural brasileiro em rela-
ção à população negra.

Serviço

O QUÊ: 

Comemoração ao centenário 

de Ruth de Souza

ONDE: No site do Itaú Cultural: 

www.itaucultural.org.br 
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Pandemia modifica cenário de seguros de vida!

Em março de 2020, na primeira onda 
de Covid-19 no Brasil, as apólices de 

seguros de vida não previam a cobertura 
de pandemias, eventos cujos riscos são 
impossíveis de serem calculados. Em 
comum acordo, porém, as seguradoras 
decidiram honrar as indenizações das 
pessoas acometidas pela nova doença.
De lá para cá, o que se viu foi um já espe-
rado aumento dos sinistros nos seguros 
de vida, tanto individuais quanto coleti-
vos. Segundo dados do órgão regulador 
do setor, a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), eles somaram R$ 1,39 
bilhão nos dois primeiros meses deste 
ano, contra R$ 945,7 milhões no mesmo 
período de 2020.
O volume de prêmios (valor que o segu-
rado paga à seguradora pelo seguro 
para transferir a ela o risco previsto nas 
condições contratuais) também subiu, 
indicando que mais pessoas contrata-
ram a proteção de um ano para o outro. 
Nos dois primeiros meses de 2021, os 
prêmios de seguro de vida individuais e 
coletivos chegaram a R$ 3,305 bilhões, 
contra R$ 2,967 bilhões no mesmo perí-
odo de 2020.
Diversas seguradoras optaram por cobrir 
os eventos decorrentes especificamente 
de Covid-19 (atualmente representando 
mais de 80% do mercado), mesmo se 
tratando de um risco excluído nos contra-
tos firmados. 
De acordo com a SUSEP, desde o início 
da pandemia, intensificou o monitora-
mento do setor e implementou uma série 
de medidas de flexibilização de prazos 
para possibilitar fôlego e adaptações por 
parte das empresas supervisionadas 
ao cenário em decorrência do estado 
de calamidade pública. A flexibilização 

de condições contratuais relacionadas 
à cobertura de Covid-19 por parte das 
empresas que operam com seguros 
de vida é um dos avanços obtidos no 
mercado segurador brasileiro.
O Brasil está em um processo evolutivo 
em relação à conscientização securitá-
ria. Essa necessidade de proteção vem 
aumentando nos últimos anos de forma 
significativa. Teve um amadurecimento 
do próprio Estado, como o órgão regula-
dor, a Susep, e das companhias.

Cobertura de Covid mantida
A avaliação do mercado é de que a deci-
são de fazer a cobertura dos casos de 
Covid-19 foi correta e deve ser mantida.  
A pandemia tem sido muito mais impac-
tante do que as seguradoras previam 

anteriormente, não pelo volume de 
casos individuais de sinistros relaciona-
dos à Covid, mas pelo tempo de duração 
do quadro pandêmico. Já se passou um 
ano e acredito que ainda falta um perí-
odo longo para que voltemos ao normal, 
especialmente nos países em desenvol-
vimento.
A pandemia trouxe uma consciência 
às pessoas de proteger seu patrimô-
nio, seus entes queridos. Entretanto a 
penetração de seguros de vida no Brasil 
é baixa. O mercado de seguros de vida 
ainda representa menos de 1% do PIB 
do Brasil, segundo dados da Confedera-
ção Nacional das Seguradoras (CNseg). 
Nos EUA por exemplo, a penetração é 
de 2,9% do PIB, e no Japão, de 6,7%. 
Apenas 15% das famílias brasileiras 

possuem algum tipo de seguro de vida, 
no Japão esse percentual chega a 90% 
das famílias.   

Conclusão
Em suma, ainda são poucas as pessoas 
que por conta própria procuram um 
corretor de seguros para contratar uma 
apólice de seguro de vida por conta 
própria, mas não deveria ser assim. 
Engana-se quem acha que o produto é 
coisa de rico ou se refere apenas à morte.
Ao contratar o seguro, você tem que 
saber exatamente que pacote de cober-
turas está contratando, pois eles podem 
ser muito diferentes um do outro. O 
corretor apresentará a você produtos de 
diferentes seguradoras. Essa pesquisa 
de mercado é essencial para comparar 

preços e coberturas.
Observe as exclusões, que são todos 
aqueles riscos que não serão cober-
tos pelo seguro que você escolheu. 
Algumas apólices possuem carên-
cia, um período em que não se pode 
usar o seguro, mesmo estando em 
dia com o pagamento. No caso das 
coberturas relacionadas à Covid, por 
exemplo, a carência média que tem 
sido praticada pelo mercado é de 
três meses.
Gostou do tema de hoje? Acompa-
nhe também nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR 
(Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande abraço! 
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Hoje, Ruth de Souza comple-
taria 100 anos e o Itaú Cultu-
ral celebra subindo material 

especial em seu site www.itaucultural.
org.br. Das memórias, traz destaques 
de sua história no teatro, cinema e tele-
visão, onde foi de encontro às constru-
ções estereotipadas de personagens 
negros e criou gestuais e universos 
próprios para suas personagens. O 
material também revela ações que 
perpetuam e difundem, para novas 
gerações, a importância da atriz. 
Ainda, exibe duas cartas que marcam 
tempos: a primeira, entregue para ela, 
em 2019, pouco antes de sua morte. A 
segunda, escrita agora, será seguida de 
mais 99 que serão exibidas na próxima 
edição do festival.

O material abre com olhar biográfico 
sobre a trajetória de Ruth, destacando 
momentos marcantes e fundamentais 
da carreira da atriz, em um mergulho na 
sua importância e presença na cultura 
brasileira, que pode ser conferida no 
verbete sobre ela na Enciclopédia Itaú 
Cultural (http://enciclopedia.itaucultu-
ral.org.br/pessoa349507/ruth-de-souza).

A influência da atriz sobre outros 
atores e gerações das artes cênicas 
também tem destaque nesta homena-
gem. O material traz uma entrevista com 
os artistas e produtores Ellen de Paula e 
Gabriel Cândido, idealizadores de Dona 
Ruth: Festival de Teatro Negro de São 
Paulo, evento anual criado em 2019, 
reunindo espetáculos teatrais, leituras 

encenadas e dramática, performan-
ces, contação de histórias, intervenção 
artística, show e conversas, entre outras 
ações. Um ano depois, com o início 
da pandemia, a programação ganhou 
edição online com cerca de 25 atividades 
gratuitas. O formato da 3ª edição, ainda 
indefinido por conta da vacinação contra 
a covid-19 no país, seguirá com uma 
programação dedicada ao centenário 
junto a espetáculos, debates e atividades 
formativas. Mais informações sobre as 
ações do festival podem ser conferidas 
em https://www.instagram.com/dona-
ruth.ftnsp/?hl=pt

Dessas duas pontas da história, o visi-
tante do site do Itaú Cultural vai conhe-
cer em primeira mão dois documentos 
históricos que reafirmam a importân-
cia de artistas referenciais como Ruth. 
O primeiro é a carta escrita por Ellen 
e Cândido e entregue para a atriz em 
2019, contando a intenção de realiza-
ção do festival Dona Ruth. O segundo 
é a primeira das 100 cartas que os dois 
reunirão para festejar os 100 anos de 
Ruth de Souza. A publicação desta carta 
marca o início da ação, que integrará o 
festival deste ano, previsto para aconte-
cer no segundo semestre.

Nascida no Rio de Janeiro, Ruth de 
Souza se encantou pelas artes cênicas 
ainda criança. A vivência no teatro teve 
início na década de 1940, com o Teatro 
Experimental do Negro (TEN), do 
escritor e dramaturgo Abdias Nasci-
mento (1914-2011). Sua estreia nos 

palcos foi aos 24 
anos, no Theatro 
Municipal do Rio 
de Janeiro, com 
participação na 
peça O Imperador 
Jones. Anos mais 
tarde, começou sua 
trajetória no cinema. 
A carreira na televi-
são teve início nos 
anos 1950, com tele-
teatros, nas TVs Tupi 
e Record. Morou nos 
Estados Unidos, onde 
estudou e pesquisou 
as artes cênicas na 
American National 
Theater and Academy, 
na Karamu House e 
na Universidade de 
Harvard.

Pioneira no teatro, 
cinema e televisão, em 1969 tornou-
-se a primeira protagonista negra de 
um folhetim televisivo, A Cabana do 
Pai Tomás. Sua longa trajetória profis-
sional, com repercussão nacional e 
internacional, foi marcada, ainda, 
pelo posicionamento político que a 
fez contrariar as construções este-
reotipadas de personagens negros, 
criando gestuais e universos próprios 
para suas personagens. Ruth de Souza 
contribuiu com a reconfiguração do 
imaginário cultural brasileiro em rela-
ção à população negra.

Serviço

O QUÊ: 

Comemoração ao centenário 

de Ruth de Souza

ONDE: No site do Itaú Cultural: 

www.itaucultural.org.br 



Uma das medidas antipáticas tomada pelo prefeito foi suspender as barreiras sanitárias na cidade. Vale lembrar que Chã Preta 
é uma via de entrada de pernambucanos em Alagoas, pela cidade de Correntes. Pois bem, a cidade receberia R$ 100 mil do 
Estado para manter essa fiscalização. Acabaram-se os primeiros R$ 50 mil e a primeira providenciar foi suspender os serviços 
dos técnicos.A cidade não tem dinheiro para manter as barreiras enquanto a verba estadual chega? É assando e comendo 
mesmo? Só quando chegarem os próximos R$ 50 mil é que as barreiras serão reabertas. Enquanto isso, o coronavírus entra e 
sai da cidade sem nenhum impedimento. Só este ano, morreram seis pessoas de Covid-19 em Chã Preta. Até o dia 9 de maio, 
eram 269 casos. Outra coisa: Maurício Holanda está se esquecendo de dar o crédito das benfeitorias feitas na cidade (União 
e Estado). Só a Prefeitura de Chã Preta leva os louros. Em tempo: o secretário de Saúde saiu do cargo.

Ainda por ali, o prefeito é mal avaliado, mas não é bobo. Com apenas quatro, dos nove vereadores na sua bancada, ele 
encontrou uma forma comum para passar a ter a maioria na Câmara Municipal. Contratou para a Secretaria de Cultura a 
esposa do vereador Daniel Klinger, que apoiava o grupo de Francisco Tenório, oposição ferrenha a Maurício Holanda. Pois 
bem, no cargo de Diretora de Cultura, a prima do prefeito vai receber R$ 1.500,00, colocou mais um vereador na bancada de 
apoio ao prefeito e o gestor virou o jogo. Aliás, dos cinco vereadores de apoio ao prefeito, três são seus familiares. Bem como 
o vice-prefeito que também está sem poder resolver promessas de campanha. Esse posicionamento do prefeito está dando 
margem à formação de uma nova composição política na cidade. Enfim, a linda Chã Preta precisa ter seus trilhos ajustados.

Uma família inteira de venezuelanos está passando por sérias difi-
culdades em Maceió. Esta semana, a coluna observou o pessoal 
pedindo ajuda nos cruzamentos da Gruta (Big Bompreço) e do 
Farol (Casa Vieira). No grupo há adultos (duas mulheres e um 
homem); uma adolescente e duas crianças, sendo uma de colo. 
A coluna não tem informações sobre o local e condições em que 
a família está vivendo, mas, dadas as circunstâncias, imagina-se 
um grande aperto. Outra família de colombianos ganha a vida 
fazendo malabarismos num cruzamento em Cruz das Almas 
(Parque Shopping).

Há 30 anos, um homem matou a tiros um vizinho, na zona rural de Água Branca. O motivo: uma discussão boba. Fugiu para 
São Paulo, deixou a poeira baixar e depois voltou para morar em Delmiro Gouveia, a poucos quilômetros do local do crime. 
O assassino morou muitos anos no local como se não tivesse cometido nenhum crime, mas muita gente sabia do passado 
dele. Pois bem, somente 30 anos depois do crime, já perto da prescrição, a Polícia Civil de Alagoas localizou e prendeu o 
criminoso. Um atraso de 30 anos na caminhada da polícia é algo humilhante que nem deveria ser contado como vantagem.

A ex-secretária de Saúde – e ex-reitora da Uncisal – Rosângela Wyszomirska (dá um nó na língua), não vai ficar de fora da 
eleição na Universidade de Ciências da Saúde Alagoas (Uncisal). Não, ela não será candidata. Mas, com a moral que tem 
lá, vai colocar um nome da sua confiança para a disputa. Se vencer a eleição, vai fortalecer o seu grupo. Se perder, já era. O 
atual reitor, Henrique de Oliveira é naturalmente candidato à reeleição. 

Segundo Paulão, é um crime votar uma matéria dessa magnitude em regime de 
urgência, sem discussão. O parlamentar alagoano informa que nove ex-ministros 
do Meio Ambiente são contra o PL do não licenciamento ambiental. Eles alertam que 
o projeto de lei traz insegurança jurídica, agrava a crise econômica e coloca o Brasil 
na contramão dos países signatários dos acordos que defendem o desenvolvimento 
sustentável. (RR)

Depois do depoimento 
do pres idente da 
Anvisa, Antônio Barra 
Torres, confirmando a 
intenção do presidente 
Jair Bolsonaro de burlar 
a bula da cloroquina, 
fica cada vez mais 
evidente a negligência 
do governo federal no 
combate ao corona-
vírus. Só falta agora o 
ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, confirmar, à CPI da Covid-19 no 
Senado, que houve incompetência do governo, ao rejeitar 70 milhões de doses da 
vacina Pfizer, na fase mais aguda da pandemia, no Brasil. (RR)

O juiz aposentado Jairo Xavier, alvo da operação ‘Causa Nostra’ deflagrada na 
semana passada, apareceu nas mídias sociais dando uma de inocente e se dizendo 
perseguido, só não citou por quem. Aviso dos promotores de Justiça do MP Alagoas 
ao magistrado aposentado: “O senhor não está sendo perseguindo, está sendo 
investigado”. Acusação: crimes contra a administração pública e a Justiça. (RR). 

A fila da vacina contra a Covid-19 em Alagoas está mais furada do que tábua 
de pirulito. E o que é pior, parece que as autoridades estão com receio de punir 
os envolvidos no esquema. Até agora ninguém foi punido e apenas o nome 
do ex-prefeito Palmery Neto veio à tona. Ele teria furado a fila em Passo do 
Camaragibe, embora more em Maceió e tenha reduto eleitoral em Cajueiro.  
Até estudantes universitários da área de saúde estão entre os investigados de 
furar a fila da vacinação em Maceió. (RR)
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Prefeito perdido 

Ligeirinhas

O prefeito de Chã Preta, 
Maurício Holanda, se 

perdeu na curva. Cria da polí-
tica local e filho da terra, ele 
começa a ter inabilidades que 
podem influenciar na adminis-
tração. Como resultado, parte 
de seus eleitores e apoiadores 
está se afastando dele.Maurí-
cio Holanda, filho do fazendeiro 
Audálio Holanda, ex-prefeito 
com gestões bem avaliadas em 
Chã Preta, Maurício – que sabe 
muito bem todos os atalhos 
que levam à Prefeitura – bem 
como, todos os problemas da 
cidade e de sua população – 
tem agido como um “Magnata 
da Princesinha das Serras”. Se 
não fossem as cestas básicas, 
projeto do leite, vacinação, ruas 
a serem calçadas com recursos estaduais e federais, Chã Preta estaria definhando. Não que não esteja. Se 
só dependesse do entusiasmo de “lesma com câimbra” do prefeito, a cidade do Professor Pedro Teixeira 
já teria começado a sucumbir. E olhem que só foram pouco mais de 100 dias gestão. Um sinal de alerta já 
aparece. Em tempo: após a rejeição pela esposa dele na chefia de gabinete, ele nomeou a cunhada.

» Complicada essa decisão de liberar cinemas, teatros e 
museus – mesmo com 30% da sua capacidade – numa 
situação de Fase Vermelha em Alagoas. O governador está 
sofrendo todo tipo de pressão dos setores. 

» Os números não são favoráveis a essa flexibilização. Os casos 
novos diários não baixam e os de óbitos por Covid-19 tiveram uma 
leve queda. Torcer para que uma eventual terceira onda da pande-
mia não aconteça.

» Os deputados de Alagoas mantiveram a obrigatoriedade 
de o Estado fornecer a carteira de estudante gratuitamente 
para a categoria. O projeto é da deputada Cibele Moura e 
havia sido vetado pelo governador Renan Filho. Os deputa-
dos derrubaram o veto.

» Pegando bigu nas gestões passadas – ele mesmo só constrói 
brigas e desavenças – o presidente Jair Bolsonaro deve estar 
amanhã na inauguração do Viaduto da PRF. A obra é do Governo 
Dilma, sequenciado no Governo Temer. Mas o “pai do filho alheio” 
vai dizer que a obra é dele.

O deputado federal Paulão (PT/AL) alerta para a maior de todas as boiadas do 
governo Jair Bolsonaro. A que visa aprovar o Projeto de Lei que acaba com a 
exigência do licenciamento ambiental para qualquer negociação envolvendo 
nossas reservas extrativistas. A proposta está para entrar em votação, a 
qualquer momento e em regime de urgência, na Câmara. Se aprovada, está 
aberta a porteira, como quer o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.  
(Ricardo Rodrigues)

Chã Preta sem barreiras 

Vem pra cá, primo!

Estrangeiros nos sinais

‘Agilidade’ da polícia

Eleição na Uncisal

Boiada ambiental 1

Boiada ambiental 2

Burlando a bula 

Juiz investigado

Tábua de pirulito


