
O Governo do Estado 
assumiu o desafio de redu-
zir o déficit habitacional em 
Alagoas. Construindo ou 
reformando unidades popu-
lares, o objetivo é levar o bem-
-estar e qualidade de vida 
às pessoas. O Vida Nova nas 
Grotas é um exemplo. 

O juiz Josemir Pereira de 
Souza, da 6ª Vara Criminal 
da Capital, deu um prazo de 
72 horas para que os coronéis 
da Reserva Remunerada (R/R) 
da Policia Militar de Alagoas, 

Adroaldo Freitas Goulart 
Filho e Marcos Antônio 
Cardoso de Brito, apresentem 
as provas das acusações que 
fizeram contra o tenente-coro-
nel Liziário, então coman-

dante do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv). A decisão, 
prolatada ontem, é uma inter-
pelação judicial endereçada 
aos oficiais da PM que fizeram 
denúncias contra o coronel 

Liziário, nas mídias sociais. 
Na decisão, o magistrado diz 
que os autos do caso foram 
encaminhados à Correge-
doria da PM, para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis. 

Na denúncia, Brito e Goulart 
acusa o tenente-coronel 
Liziário de tê-los desrespei-
tado diante da tropa. Liziá-
rio negou tudo e foi à Justiça 
contra os denunciantes.
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5COPA AMÉRICA TRANSFORMA O PAÍS NUMA BOMBA-RELÓGIO; STF QUER SABER IMPORTÂNCIA DO TORNEIO PARA O BRASIL

JUIZ ENQUADRA CORONÉIS 
DA RESERVA BRITO E GOULART

OFICIAIS DA RESERVA REMUNERADA TÊM 72 HORAS PARA APRESENTAR PROVAS DE DENÚNCIAS QUE FIZERAM CONTRA CORONEL 

MAIS PROTEÇÃO

Prefeitura entrega máscaras 
às comunidades vulneráveis

Pessoas que moram em 
comunidades vulneráveis 
em Maceió, quase na extrema 
pobreza, estão recebendo 
máscaras para proteção no 

enfrentamento à pande-
mia. Quase dois mil itens já 
foram entregues em diversos 
bairros de Maceió, onde há 
vulnerabilidade dos mora-

dores dessas comunidades. 
As ações estão sob a respon-
sabilidade da Secretaria de 
Governo e estão sob a respon-
sabilidade do assessor espe-

cial Fábio Rogério. “Essa ação 
não promove apenas a distri-
buição de máscaras, mas um 
trabalho sócio-educacioal”, 
disse.

Equipes da Secretaria de Governo vão até as comunidades em situação de vulnerabilidade, não só ao vírus da Covid-19, mas a todo tipo de doença

CORPUS CHRISTI

ESPECIAL

OPINIÃO

Mercados 
de Maceió 
terão horário 
especial

Governador 
quer reduzir 
o déficit 
habitacional

“Neutro é 
shampoo de 
bebê; eu sou 
de esquerda”
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Criado em 2011 como um 
partido de direita, o Patriotas 
(51), decidamente virou uma 
boa ideia para a família Bolso-
naro. Tanto que o senador Flávio 
Bolsonaro já se filiou à legenda.

Nacionalmente, o partido 
vive uma guerra interna por 
conta de uma reunião de diri-
gentes que querem a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro.

O rolo é grande por que a 

briga lá é pelo controle absoluto 
das verbas do Fundo Partidário, 
hoje administrado pelo presi-
dente Adilson Barroso.

Por isso, mesmo militantes 
do Patriota foram à imprensa 
e divulgaram as prestações de 
contas do partido relativas aos 
anos de 2017 a 2020. E o espanto 
geral é grande.

Segundo o relatório da pres-
tação de contas, o senhor Barroso, 

saltitante dirigente de verde e 
amarelo, pegou R$ 1,15 milhão 
da legenda e fez um rateio com 
os parentes dele. Incluindo, ele 
próprio, a esposa, a ex-mulher, 
os irmãos, a cunhada e os sobri-
nhos.

O relatório diz ainda que o 
senhor Barroso retira mensal-
mente dos cofres do partido – 
com direito a contracheque – a 
bagatela de R$ 25 mil. A atual 

mulher recebeu em 2020 R$ 
112 mil. Já o irmão, Aguinaldo 
Barroso, embolsou R$ 92 mil.

No ano passado, o Patriotas 
recebeu do Fundo Partidário 
para as eleições municipais nada 
mais, nada menos do que R$ 25 
milhões.

Com a chegada de Flávio 
Bolsonaro e, possivelmente, 
do pai dele, seu Jair Messias, a 
expectativa de Barroso e compa-

nhia é que essa verba cresça 
muito mais.

O  direitista Patriotas gosta 
mesmo de um caixa forte.

O problema agora é com 
o possível crescimento dessa 
receita. Os concorrentes do “caci-
que político” da legenda querem 
saber se o rateio vai continuar o 
mesmo?

Ou seja, só entre eles da famí-
lia que se diz direita.

Não existe mais modo auto-
mático na vida e, menos ainda, nas 
viagens. Até antes da pandemia, 
estávamos acostumados a fazer 
tudo de uma forma em que tudo 
se encaixava. Não é mais assim 
e, por enquanto, precisamos nos 
adaptar às novas realidades e aos 
perrengues que elas trazem, pois 
não sabemos quando ou mesmo se 
tudo voltará ao normal.

No turismo, o sistema desen-
caixou. Pense em uma engrena-
gem: ela funciona bem porque 
todas as peças se “entendem”, mas 
se um parafuso afrouxar, ela para 
ou fica descontrolada. No universo 
das viagens, as partes não estão 
mais conversando. As companhias 
aéreas não estão falando entre elas 
ou com os aeroportos, os hotéis ou 
mesmo as pessoas. Os aeroportos 
pouco explicam para os passagei-
ros quando algo dá errado in loco. 
Responsabilidades são jogadas de 
colo em colo, e ninguém quer assu-
mir os erros para os consumidores.

Percebeu um personagem 
que aparece em todas as situações 
- e sempre do lado que precisa de 
auxílio? As pessoas - passageiros, 
consumidores, eu e você.

O que fazer quando as coisas 
derem errado? E como se prevenir 
para evitar perrengues homéricos? 
Reuni algumas experiências que 
temos presenciado em nosso dia 
a dia na Wish International para 
tornar a sua vida mais fácil.

O SUCESSO ESTÁ NOS DETALHES
Quando mencionei que as 

companhias aéreas não estão 
conversando entre elas, não foi à 
toa. Com a capacidade reduzida 
por questões de segurança sanitá-
ria, alguns voos têm chegado com 
overbooking em suas paradas 
quando fazem parte de viagens 
com escalas. Os passageiros, 
que nada têm a ver com isso e só 
querem embarcar para seguir 
viagem, ficam à mercê do encaixe 
em um próximo voo.

Se a culpa é da empresa que 
vendeu a passagem ou da compa-
nhia aérea com overbooking, 
pouco importa - e nem adianta 
alimentar expectativas em relação 
a soluções imediatas. O melhor é 
pensar à frente e fazer de tudo para 
não passar por isso.

Tenha em mente o seguinte: as 
regras mudam todos os dias. Às 
vezes, no meio do dia. Enquanto 
você está no seu voo rumo a um 
aeroporto onde fará uma conexão. 
Não dá mais para fazer as coisas 
no gut feeling, como a intuição 
mandar. Tem que ser no papel, na 
checklist. Literalmente.

Ligue para a companhia aérea 
para checar o status do voo. Apro-
veite para confirmar se você está 
com toda a documentação necessá-
ria naquele dia e se os seus equipa-
mentos de segurança são os aceitos 
para o seu destino - muitos países 
não aceitam mais viajantes com 
máscaras faciais de pano, apenas a 
PFF-2. Talvez peçam para você usar 
face shield. Não existe confirmação 
excessiva.

Faça as contas da quarentena 
corretamente. Como a entrada de 
voos diretamente do Brasil está 
proibida na maioria dos países, será 
necessário cumprir uma quaren-
tena em algum lugar que permita 
a chegada e a estadia de voos brasi-
leiros. Todos pensam em 14 dias, 
mas na verdade são 16, porque 
você precisa contar os dias dos 
voos em si. Se fizer uma quaren-
tena redux, não poderá entrar no 
seu destino. E só por causa de uma 
conta imprecisa...

Leve as receitas médicas de 
todos os seus remédios, verifique o 
desbloqueio dos cartões de bancos 
e a habilitação do roaming do celu-
lar. Esses detalhes podem garantir 
sua tranquilidade caso um voo seja 
cancelado e você precise bancar 
uma hospedagem surpresa perto 
do aeroporto até conseguir embar-
car em outro, por exemplo.

Ter certeza de que a fronteira do 

país escolhido para a quarentena 
está aberta naquele dia também é 
importante. Como já falei e acho 
que não custa repetir: as regras 
estão mudando o tempo todo. 
Esteja preparado para tudo!

TERCEIRIZAR OS PORMENORES 
PODE SER A CHAVE DA TRANQUILIDADE

Talvez algumas pessoas achem 
tudo isso muito pesado. Talvez 
você não se sinta à vontade para 
cuidar de tantos pormenores. E 
tudo bem!

Nesses casos, vale muito lançar 
mão da ajuda de profissionais e 
empresas com expertise em provi-
denciar todos os detalhes para uma 
experiência de viagem tranquila e 
segura. E que, principalmente neste 
momento que estamos vivendo, se 
mantenha atualizada sobre regras 
por você.

Na Wish International, viabi-
lizamos o esquema door-to-door, 
ou seja, pegamos o cliente na porta 
da casa dele e ele só ficará por 
conta própria quando chegar ao 
destino final, passando inclusive 
pela quarentena nos hotéis mais 
seguros disponíveis no mercado. 
E isso se ele quiser ficar sozinho, é 
claro: sempre há a possibilidade de 
continuarmos acompanhando sua 
viagem.

Algumas coisas não são demais 
atualmente: os cuidados no dia a 
dia, os testes de Covid-19, as confir-
mações de serviços, as garantias de 
tranquilidade. Já estamos vivendo 
de uma forma tão diferente do 
nosso normal, com uma ânsia tão 
grande de poder voltar a viajar sem 
essas preocupações, que fazer tudo 
direitinho e fugindo de “roubadas” 
agora é imprescindível.

Quem conseguir se adaptar a 
tantas mudanças sairá sempre na 
frente, seja em nível pessoal ou de 
negócios. Acredite: quando tudo 
isso passar, você vai agradecer por 
ter prestado atenção a estes alertas 
e ter conseguido fugir dos perren-
gues de viagens da pandemia.

Se você nasceu em algum 
país do ‘ocidente’ ser de 
esquerda  é  um grande 
problema. Primeiro seus pais 
vão tentar de todas as formas 
lhe dissuadir desses ‘pensa-
mentos esquerdistas’.

Igualdade, fraternidade e 
Liberdade são palavras não 
bem vistas, você pode ser 
enquadrado e até morto por 
pensar em tais heresias liber-
tárias.

Pensar que o mundo pode 
ser menos desigual, que as 
pessoas possam usufruir 
dos bens materiais produzi-
dos pelo conjunto da huma-
nidade de forma equânime 
é algo capaz de lhe jogar 
no fogo do inferno eterno.
Toda a riqueza produzida 
nos últimos três mil anos 
seria suficiente para dar um 
lar, emprego, vida segura e, 
provavelmente, felicidade 
para bilhões de pessoas.

Infelizmente, não é possí-
vel. O ser humano é egocên-

trico, ganancioso, voraz e 
muito, muito competitivo. 
Por estas e outras caracterís-
ticas, somos fadados a acabar 
em alguns séculos. Sim, o ser 
humano, na velocidade que 
está destruindo este pequeno 
planeja, logo logo terá que se 
conformar com o fim. Talvez 
dure algumas décadas, ou 
séculos, mas virá.

O fim está próximo. Este 
é um chavão religioso que 
anuncia o cataclismo global.

O ser humano é ganan-
cioso por natureza. Nunca 
está satisfeito. Sempre estará 
buscando angariar mais 
e mais. Isso não tem fim. 
Quanto mais você ganha, 
mais você quer ostentar. É 
um vício louco.

Precisamos, não sei como, 
voltar ao princípio, onde 
coisas simples tinham mais 
valor. Onde a ostentação não 
era tão valorizada. Sei que 
isso é uma utopia, mas sei que 
não sou o único sonhador.

Patriota quer a filiação de Bolsonaro e presidente é denunciado 
por distribuir dinheiro do Fundo Partidário com a família

Conheça os perrengues enfrentados por 
quem precisa viajar durante a pandemia

A tristeza de morar no Brasil 
e ser de esquerda
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André Serafim
Ascom SMG

Dando conti-
n u i d a d e 
às ações de 

prevenção à Covid-19, a Secre-
taria Municipal de Governo 
(SMG) distribuiu mais de duas 
mil máscaras para a população. 
A ação, coordenada pela Asses-
soria de Políticas Sociais, teve 
início no dia 11 de maio, com 
a distribuição de mil máscaras. 
Na semana passada, outras mil 
foram entregues.

Foram contemplados mora-
dores de comunidades com 
maior vulnerabilidade social, 
no Jacintinho, Jatiúca, Vale 
do Reginaldo, Rosane Collor, 
Jardim Petrópolis, Tabuleiro dos 
Martins, Ipioca, Riacho Doce, 
Vergel do Lago e Ponta Grossa.

Para o assessor especial, 

Fábio Rogério, foi importante 
reforçar com as comunida-
des as medidas de prevenção, 
assim como pontuar outras 
necessidades dos moradores 

que foram encaminhados às 
demais secretarias municipais.

“Com esse primeiro contato, 
reafirmamos a importância 
de dialogar com os moradores 

nessas localidades, reforçando 
a conscientização quanto às 
recomendações dos cuida-
dos necessários com a saúde, 
mediante os protocolos de 

distanciamento social impostos 
por conta da pandemia”, ressal-
tou Fábio Rogério.

O secretário municipal 
de governo, Francisco Sales, 
salienta que o Município vem 
promovendo a fiscalização do 
cumprimento das medidas esta-
belecidas nesse período pandê-
mico e reforçando as medidas de 
prevenção para conter a doença. 
“Esperamos chegar a cada vez 
mais pessoas, mostrando que 
ações simples fazem toda dife-
rença no enfrentamento desse 
inimigo invisível”, disse Sales.

Ainda de acordo com Fábio 
Rogério, a ação promove não só 
a distribuição de máscaras, mas 
um trabalho sócio educacional, 
trazendo dignidade a diversos 
pontos da cidade e fortalecendo 
o papel das Políticas Sociais de 
forma integrada junto as comu-
nidades mais vulneráveis.

SMG distribui 2 mil máscaras 
e reforça prevenção à Covid

AÇÃO COORDENADA pela Assessoria de Políticas Sociais contemplou moradores de comunidades com maior vulnerabilidade social

Ascom Semtel e 
Ascom Semtabes

O Centro Pesqueiro do 
Jaraguá agora também conta 
com a administração da Secre-
taria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes). A deci-
são foi formalizada na tarde de 
ontem.

O espaço público, que 
anteriormente era gerenciado 
exclusivamente pela Semtel 
e o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sustenta-
bilidade (IABS), agora terá a 
coordenação e ordenamento da 
Semtabes, que também ficará 
responsável pela manutenção 
do espaço. Já a Semtel, perma-
nece com as funções adminis-
trativas, como pagamentos, 
disponibilização de recursos 
humanos e logística.

A decisão veio durante 
visita técnica com o titular da 
pasta, Carlos Ronalsa, e a secre-
tária adjunta de Turismo da 
Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer (Semtel), Josi Mendes.

De acordo com Josi Mendes, 
a gestão conjunta trará bons 
resultados para o Centro 
Pesqueiro, principalmente 

experiência da Semtabes na 
administração de mercados 
públicos. 

“Essa parceria será mais 
um diferencial na coordena-
ção desse espaço público, que 
busca valorizar a atividade da 
pesca em Maceió. Queremos 
focar na estruturação do Centro 
Pesqueiro e torná-lo mais um 
importante equipamento turís-
tico e cultural do destino”, 
destacou.

Para Carlos Ronalsa, a 
iniciativa vai aproximar ainda 
mais a população e turistas do 
local.

“Vamos trabalhar para 
garantir o pleno funcionamento 

do Centro Pesqueiro, encon-
trando caminhos de sustentabi-
lidade para o local. Além disso, 
queremos dinamizar o entorno 
para garantir maior adesão dos 
maceioenses e turistas”, ressal-
tou o secretário.

Com infraestrutura própria 
para atender os pescadores 
artesanais do Jaraguá, o Centro 
Pesqueiro foi criado para valori-
zar a cadeia produtiva da pesca, 
atividade tradicional da capital. 
Atualmente, o espaço conta 
com cerca de 85 beneficiários, 
distribuídos entre o mercado e 
a feira, e está localizado na Av. 
Industrial Cícero Toledo, no 
bairro de Jaraguá.

CENTRO PESQUEIRO

Prefeitura formaliza novo
modelo de administração 

Max Fernandes/Ascom SMG

Foram atendidas comunidades da parte alta e baixa da cidade; ação já distribuiu 2 mil máscaras só no mês de maio

Os mercados públicos, 
feiras livres e o Shopping 
Popular de Maceió terão 
horário de funcionamento 
diferenciado neste feriado 
de Corpus Christi, celebrado 
nesta quinta-feira (3). As medi-
das de restrição, impostas pelo 
decreto estadual de enfrenta-
mento à pandemia, influencia-
ram também na definição de 
quais estabelecimentos abrem 
ou fecham no feriado.

Ontem, as equipes da 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seminfra) estive-
ram no Conjunto Aprígio 
Vilela, localizado no Benedito 
Bentes, para realizar a limpeza 
e manutenção da rede de 
drenagem no local.

Receberam as melhorias 62 
bocas de lobo, incluindo a repo-
sição das tampas de concreto, 
além da retirada de cerca de 
16 toneladas de lixo e entulho 

descartados de forma irregular.
Ainda hoje, a programa-

ção segue para os Conjuntos 
Salvador Lyra e Eustáquio 
Gomes; o bairro de Guaxuma; 
as Avenidas da Paz, no Jaraguá, 
e Comendador Leão, no Poço; e 
para as ruas: Prof. Graça Leite, 
localizada na Gruta de Lour-
des; Pedro Monteiro, no Centro; 
Durval Guimarães, que fica na 
Ponta Verde; e Santa Margarida, 
no bairro do Trapiche da Barra.

FERIADO DE CORPUS CHRISTI

REDE DE DRENAGEM

Mercados e feiras 
livres irão funcionar

Conjunto Aprígio Vilela 
recebe manutenção

HORÁRIOS
Mercado da Produção: das 05h às 14h
Ideral: das 05h às 14h
Mercado do Tabuleiro: das 05h às 14h
Mercado do Jacintinho: das 05h às 14h
Mercado do Benedito Bentes: 05h às 14h
Mercado do Artesanato: das 05h às 14h
Mercado Caetés: das 05h às 14h
Mercado do Jaraguá: das 05h às 15h
Centro Pesqueiro: das 05h às 14h
Shopping Popular: Fechado
Shopping Popular Caetés: Fechado

Ascom Semtabes

Centro Pesqueiro agora conta com a coordenação da Semtabes e da Semtel
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O governador 
Renan Filho 
e o secretário 

de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano, Mosart Amaral, 
assinam amanhã, ordem de 
serviço para a duplicação da 
AL-101 Norte no trecho entre a 
Garça Torta e a Barra de Santo 
Antônio. A solenidade acon-
tecerá às 10 horas, no Salão de 
Despachos, no Palácio Repú-
blica dos Palmares.

O trecho a ser implan-
tado tem 28 quilômetros de 
extensão e é chamado de Via 
Expressa. Diferentemente do 
trecho já duplicado da AL-101 
Norte – entre a Escola Fazen-
dária e a Garça Torta, cuja 
via duplicada segue parale-
lamente à via existente –, o 
novo segmento da duplicação 
terá um novo traçado, preser-
vando, assim, o comércio local 
presente na atual rodovia, que 
se tornará, futuramente, uma 
via local.

A obra inicia na altura da 
ponte do bairro de Garça Torta, 
em Maceió, e segue interna-
mente, no sentido do conti-
nente, até logo após o povoado 
Santa Luzia, no município de 
Barra de Santo Antônio. Além 
da duplicação, também serão 

construídos cinco acessos, 
totalizando 6,7 quilômetros, 
que irão conectar a nova via 
expressa aos aglomerados 
urbanos situados às margens 
da AL-101 Norte – Riacho 
Doce, Saúde, Ipioca, Paripueira 
e Santa Luzia.

A duplicação terá um 
investimento total de R$ 285 

milhões oriundos do governo 
estadual. Além de melhorar a 
fluidez do trânsito, a continui-
dade da duplicação da AL-101 
Norte vai garantir mais segu-
rança aos motoristas que trafe-
gam pela região, contribuindo 
também para o fortalecimento 
do turismo no Litoral Norte do 
estado.

“Quando concluída, a 
rodovia duplicada vai possi-
bilitar mais segurança e 
agilidade no escoamento 
produtivo da região, bem 
como no transporte de pessoas 
para atividades turísticas ou 
de negócios”, destaca o secre-
tário de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 

Amaral, ressaltando ainda 
que a duplicação da rodovia 
AL-101 Norte é uma demanda 
antiga da população do Lito-
ral Norte alagoano, que há 
muitos anos convive com 
congestionamentos, lentidão 
e acidentes de trânsito numa 
das rodovias mais importan-
tes do estado.

Governo autoriza trecho para
duplicação da AL-101 Norte

COM INVESTIMENTO DE R$ 285 MILHÕES, trecho duplicado terá 28 quilômetros e receberá novo traçado

André Palmeira

A Polícia Civil, por meio 
da 1ª Delegacia Regional (1ª 
DRP) de Delmiro Gouveia, 
apreendeu um menor e pren-
deu um homem, suspeitos 
de participação no crime de 
homicídio que vitimou Eraldo 
Gomes da Silva, encontrado 
morto com tiros na cabeça, no 
dia 22 de maio de 2021.

O crime ocorreu em um 
canteiro às margens da prin-
cipal Avenida da Chácara São 
Vicente, em Delmiro Gouveia, 
no Sertão Alagoano.

“As imagens do circuito de 
monitoramento de imóveis 
foram importantes para 
desvendar o crime e identificar 
os autores. Agora estamos na 

busca de um terceiro envolvido 
que se encontra foragido”, rela-
tou o delegado Rodrigo Caval-
cante.

O delegado ainda informou 
que os dois suspeitos foram 
conduzidos para delegacia, 
ambos foram ouvidos, e o 
menor, de acordo com a legisla-
ção foi liberado.

DELMIRO GOUVEIA

PC captura suspeitos de 
homicídio por arma de fogo

Além de melhorar a fluidez do trânsito, a 
continuidade da duplicação da AL-101 
Norte vai garantir mais segurança aos 
motoristas que trafegam pela região

Ascom PC

Agentes da Polícia Civil apreenderam menor e prenderam maior por homicídio

Serviço

Assinatura de ordem de serviço 
para a duplicação da rodovia 
AL-101 Norte entre Garça Torta e 
Barra de Santo Antônio

Data: quarta-feira, 02 de junho
Horário: 10h
Local: Salão de Despachos, Palácio 
República dos Palmares, Maceió.
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Copa América transforma país 
em bomba-relógio para 3ª onda

A MÉDIA DE novos casos de Covid ficou em cerca de 56 mil por dia na última semana; óbitos já ultrapassam 462 mil casos

Os altos núme-
ros de casos 
da Covid-19, 

que indicam circulação intensa 
do coronavírus Sars-CoV-2 no 
país, e a vacinação ainda lenta 
contra a doença sinalizam que 
é inadequada a realização de 
uma competição como a Copa 
América no Brasil no atual 
momento, segundo médicos 
infectologistas.

“Trata-se de uma situação 
absurda e irresponsável. O 
campeonato está programado 
para ocorrer quando o país esti-
ver atingindo a faixa das 500 mil 
vidas perdidas pela Covid-19, 
um total desrespeito”, afirma 
Leonardo Weissmann, infecto-
logista do Instituto Emílio Ribas 
e consultor da Sociedade Brasi-
leira de Infectologia (SBI).

A média de novos casos 
de Covid-19 ficou em cerca 
de 56 mil por dia na última 
semana. Desde o início de 
maio, o número teve um cres-
cimento que já está refletido 
na alta ocupação dos hospitais 
em diversas partes do país. A 
média diária de mortes causa-
das pela doença está acima de 
1.000 há quase 130 dias. Até o 
domingo (30), o país registrava 
mais de 462 mil óbitos.

Os números indicam que 
a situação da pandemia está 
longe do controle –e os dados 
ainda não contam a história 

toda, uma vez que o Brasil faz 
muito poucos testes de Covid 
na população em compara-
ção com países como Estados 
Unidos e Alemanha, e muitos 
casos da doença nem entram na 
conta.

“Quanto maior a disse-
minação do vírus, maiores as 
chances de termos mutações 
que o ajudam a ser mais trans-
missível e até capaz de gerar 
doença mais grave”, diz o infec-
tologista e pediatra Marcelo 
Otsuka, coordenador do 
Comitê de Infectologia Pediá-
trica da Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI).

“Por mais que esteja 
previsto um isolamento dos 
times, sabemos que eles ainda 
entram em contato com muitas 
pessoas; nos aeroportos, com 
pessoas que prestam serviços 
de alimentação e limpeza dos 
quartos, e com os jogadores de 
outros países”, afirma o médico.

Essa interação inevitável em 
diversos momentos colabora 
para que seja grande o risco de 
uma variante estrangeira ser 
introduzida no Brasil, ou uma 
variante em circulação no país 
escapar para o exterior.

“O Brasil concentra, atual-
mente, quase metade dos 
óbitos de Covid-19 da América 
Latina, que recentemente ultra-
passou a marca de um milhão. 
A variante P.1 do vírus, que é 

extremamente contagiosa, está 
espalhada por todo o país. Não 
é momento para um evento 
desse porte no Brasil”, diz Weis-
smann.

A chegada de uma variante 
mais transmissível faz com 
que a doença rapidamente se 
alastre, como aconteceu em 
Manaus no início de 2021 com 
a P.1, e mais recentemente na 
Índia, com a variante B.1.617.

Assim, uma competição 
internacional traz maior risco 
do que torneios locais, como o 
Campeonato Brasileiro ou os 
campeonatos estaduais, reali-
zados regularmente no país 
sem a presença de público. 
Muitos dos jogadores das sele-
ções que competem na Copa 
América jogam por times euro-
peus ou asiáticos.

Além das delegações 

oficiais, não há hoje como evitar 
que os torcedores de países 
vizinhos venham para o Brasil 
(mesmo que não haja público 
nos estádios), aumentando 
ainda mais a circulação de 
estrangeiros no país.

Segundo os infectologistas, 
é possível conduzir um torneio 
em meio à pandemia sem maio-
res riscos, mas o Brasil não tem 
demonstrado capacidade para 
seguir os protocolos com o rigor 
necessário.

O principal exemplo de um 
torneio realizado na pandemia 
com segurança é a temporada 
de 2019-2020 da NBA, principal 
liga de basquete dos Estados 
Unidos. Ali, um isolamento 
rígido foi seguido por jogadores 
e equipes envolvidas na compe-
tição, com testagem constante 
de todos. O campeonato acabou 

servindo como laboratório para 
que cientistas entendessem 
melhor como o vírus é transmi-
tido e quais protocolos podem 
afastá-lo.

“Mas é possível organizar 
um protocolo para um evento 
dessa magnitude, em um 
formato de bolha, num período 
de apenas duas semanas? A 
conta seria paga pela Conmebol 
[Confederação Sul-Americana 
de Futebol] ou pelos contri-
buintes brasileiros, em sérias 
dificuldades pela pandemia?”, 
questiona Weissmann.

“Teríamos de fazer tudo 
que o país não tem feito até o 
momento: testar todos, com 
ou sem sintomas, pois quase 
metade dos contaminados não 
apresentam sintomas e podem 
transmitir o vírus mesmo 
assim. Devemos ainda ir atrás 
de todos os contatos do infec-
tado para testá-los e fazer o 
isolamento. Máscara e distan-
ciamento ajudam, mas precisa-
mos de medidas mais rigorosas 
para evitar a disseminação do 
vírus”, diz Otsuka.

“Gostamos de futebol e 
queremos acompanhar nosso 
time. Mas realizar o torneio 
agora, e da forma como está 
prevista, pode trazer prejuízos 
para os atletas, para a imagem 
do futebol brasileiro e para a 
população”, conclui o infecto-
logista.

O anúncio de que o Brasil 
será a sede da Copa América 
entre junho e julho gerou 
reações variadas no mundo 
político. Figuras aliadas ao 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) procu-
raram mostrar, embora timi-
damente, que veem com bons 
olhos a definição. Os oposicio-
nistas, com diferentes graus de 
indignação, questionaram a 
decisão repentina.

A Conmebol (Confedera-
ção Sul-Americana de Futebol) 
agradeceu nominalmente a Jair 
Bolsonaro pelo acerto, recebido 
com surpresa em um país que 
se aproxima das 500 mil mortes 
pelo novo coronavírus. Pela 
tabela original, os jogos ocor-
rerão entre 13 de junho e 10 de 
julho, o que exige muita agili-
dade para que o torneio seja 
realizado.

Está instalada no Senado 
uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) justa-

mente para investigar ações 
e omissões da gestão Bolso-
naro na pandemia, e o futebol 
agora ganha peso na discus-
são. Figuras como o presi-
denciável Ciro Gomes (PDT) 
apontaram que o presidente 
da CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol), Rogério 
Caboblo, deve ser chamado a 
depor.

“A CPI da Covid tem que 
agir preventivamente: convo-
car o presidente da CBF e as 
autoridades esportivas para 
saber quais os cuidados que 
serão tomados para realização 
da Copa América. A questão 
é não brincar com a vida dos 
brasileiros. E não fazer demago-
gia a troco da morte de inocen-
tes”, concluiu.

O presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM), foi questio-
nado pela reportagem sobre 
a Copa América e se posicio-
nou de maneira contrária à 
sua realização. No entanto, ele 

entendeu, em uma primeira 
avaliação, que o tema não deve 
entrar na pauta da comissão.

“Qual é o atrativo de uma 
Copa América no Brasil? Qual 
é o custo e o benefício? Só vejo 
custo. Mas [apurar a realização 
no Brasil] não será o papel da 
CPI. Poderá ser, vai depender da 
decisão da maioria. Hoje, quem 
deverá se manifestar sobre isso 
são os infectologistas, sanitaris-
tas, para falar sobre os riscos, não 
a CPI”, afirmou.

Já Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) vê como necessária 
a atuação da CPI no assunto. 
O vice-presidente da comis-
são, claro em sua oposição ao 
governo, afirmou ter protoco-
lado um requerimento para que 
Rogério Caboclo seja ouvido. 
De acordo com ele, o requeri-
mento será votado amanhã.

“O governo demorou nove 
meses para responder a 41 
emails da Pfizer oferecendo 
vacina. E demorou meia hora 

para responder à Conmebol. 
São curiosas as prioridades 
desse governo no enfrenta-
mento da pandemia. É neces-
sário que o Rogério Caboclo 
venha à CPI para nos informar 
quais medidas, se é que há 
medidas sanitárias, serão toma-
das para evitar uma propaga-
ção ainda maior do vírus com a 
vinda de 12 países diferentes ao 
nosso”, disse.

O relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), também 
se mostrou bastante crítico. 
“Com mais de 462 mil mortes, 
sediar a Copa América é um 
campeonato da morte. Sindi-
cato de negacionistas: governo, 
Conmebol e CBF. As ofertas de 
vacinas mofaram em gavetas, 
mas o ok para o torneio foi ágil. 
Escárnio”, publicou.

Também houve reação 
na outra Casa do Congresso 
Nacional. O deputado fede-
ral Júlio Delgado (PSB-MG) 
declarou que apelará ao STF 

(Supremo Tribunal Federal) 
contra a realização do torneio 
no Brasil.

“Os números nossos [da 
pandemia] e a proibição de 
eventos não permitem que o 
presidente Jair Bolsonaro deli-
beradamente decida que uma 
Copa desta importância seja 
realizada aqui, só pela questão 
financeira”, disse.

Entre as figuras ligadas ao 
governo, enquanto o próprio 
presidente não se manifesta 
sobre a questão, há uma tenta-
tiva de relativizar os riscos. 
O vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) admitiu que 
eles existem, mas afirmou que 
eles são menores do Brasil do 
que seriam na Argentina.

“Segundo as razões da 
Conmebol, nós temos estádio, 
organizamos a última [Copa 
América, em 2019], estamos 
com o campeonato [Brasileiro] 
correndo aí, sem problema 
nenhum”, disse Mourão. 

Competição tem repercussão no mundo político; veja reações
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O governador 
Renan Filho 
e o secretário 

de Transporte e Desenvolvi-
mento Urbano, Mosart Amaral, 
assinam amanhã, ordem de 
serviço para a duplicação da 
AL-101 Norte no trecho entre a 
Garça Torta e a Barra de Santo 
Antônio. A solenidade acon-
tecerá às 10 horas, no Salão de 
Despachos, no Palácio Repú-
blica dos Palmares.

O trecho a ser implan-
tado tem 28 quilômetros de 
extensão e é chamado de Via 
Expressa. Diferentemente do 
trecho já duplicado da AL-101 
Norte – entre a Escola Fazen-
dária e a Garça Torta, cuja 
via duplicada segue parale-
lamente à via existente –, o 
novo segmento da duplicação 
terá um novo traçado, preser-
vando, assim, o comércio local 
presente na atual rodovia, que 
se tornará, futuramente, uma 
via local.

A obra inicia na altura da 
ponte do bairro de Garça Torta, 
em Maceió, e segue interna-
mente, no sentido do conti-
nente, até logo após o povoado 
Santa Luzia, no município de 
Barra de Santo Antônio. Além 
da duplicação, também serão 

construídos cinco acessos, 
totalizando 6,7 quilômetros, 
que irão conectar a nova via 
expressa aos aglomerados 
urbanos situados às margens 
da AL-101 Norte – Riacho 
Doce, Saúde, Ipioca, Paripueira 
e Santa Luzia.

A duplicação terá um 
investimento total de R$ 285 

milhões oriundos do governo 
estadual. Além de melhorar a 
fluidez do trânsito, a continui-
dade da duplicação da AL-101 
Norte vai garantir mais segu-
rança aos motoristas que trafe-
gam pela região, contribuindo 
também para o fortalecimento 
do turismo no Litoral Norte do 
estado.

“Quando concluída, a 
rodovia duplicada vai possi-
bilitar mais segurança e 
agilidade no escoamento 
produtivo da região, bem 
como no transporte de pessoas 
para atividades turísticas ou 
de negócios”, destaca o secre-
tário de Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 

Amaral, ressaltando ainda 
que a duplicação da rodovia 
AL-101 Norte é uma demanda 
antiga da população do Lito-
ral Norte alagoano, que há 
muitos anos convive com 
congestionamentos, lentidão 
e acidentes de trânsito numa 
das rodovias mais importan-
tes do estado.

Governo autoriza trecho para
duplicação da AL-101 Norte

COM INVESTIMENTO DE R$ 285 MILHÕES, trecho duplicado terá 28 quilômetros e receberá novo traçado

André Palmeira

A Polícia Civil, por meio 
da 1ª Delegacia Regional (1ª 
DRP) de Delmiro Gouveia, 
apreendeu um menor e pren-
deu um homem, suspeitos 
de participação no crime de 
homicídio que vitimou Eraldo 
Gomes da Silva, encontrado 
morto com tiros na cabeça, no 
dia 22 de maio de 2021.

O crime ocorreu em um 
canteiro às margens da prin-
cipal Avenida da Chácara São 
Vicente, em Delmiro Gouveia, 
no Sertão Alagoano.

“As imagens do circuito de 
monitoramento de imóveis 
foram importantes para 
desvendar o crime e identificar 
os autores. Agora estamos na 

busca de um terceiro envolvido 
que se encontra foragido”, rela-
tou o delegado Rodrigo Caval-
cante.

O delegado ainda informou 
que os dois suspeitos foram 
conduzidos para delegacia, 
ambos foram ouvidos, e o 
menor, de acordo com a legisla-
ção foi liberado.

DELMIRO GOUVEIA

PC captura suspeitos de 
homicídio por arma de fogo

Além de melhorar a fluidez do trânsito, a 
continuidade da duplicação da AL-101 
Norte vai garantir mais segurança aos 
motoristas que trafegam pela região

Ascom PC

Agentes da Polícia Civil apreenderam menor e prenderam maior por homicídio

Serviço

Assinatura de ordem de serviço 
para a duplicação da rodovia 
AL-101 Norte entre Garça Torta e 
Barra de Santo Antônio

Data: quarta-feira, 02 de junho
Horário: 10h
Local: Salão de Despachos, Palácio 
República dos Palmares, Maceió.
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A IBM anun-
ciou hoje que 
redesenhou 

a solução de URA (Unidade 
de Resposta Audível) do 
Grupo Equatorial para aten-
dimento de chamadas telefô-
nicas dos clientes usando IBM 
Watson e IBM Cloud Pak for 
Applications, oferecendo um 
ambiente de nuvem híbrida 
com flexibilidade, estabili-
dade e escalabilidade para 
suportar o atendimento nos 
períodos de pico. Além disso, 
o ambiente criado em Red Hat 
OpenShift, plataforma líder 
em Kubernetes empresariais, 
permitiu a integração de apli-
cativos dos canais digitais para 
atender melhor o mercado. 

O Grupo Equatorial , 
holding que atua no setor 
elétrico brasileiro, tem mais 
de 22% do território nacional 
e 10% dos clientes do País nos 
estados de Alagoas, Piauí, 
Maranhão, Pará e recente-
mente no Rio Grande do Sul. 
A empresa vem investindo 
em tecnologia nos últimos 
anos, mesmo antes da recente 
pandemia, para oferecer um 
atendimento simples, cômodo 
e rápido e, o mais importante, 
de fácil acesso para os clientes 
por meio de seus canais digi-

tais, que hoje são responsáveis 
por cerca de 84% dos atendi-
mentos da empresa. 

“Os canais digitais ofere-
cem comodidade aos clientes 
para solicitar serviços e obter 
suporte de forma rápida e 
eficiente, principalmente em 
momentos de maior utilização 
de atendimento remoto. Para 
a IBM é uma grande satisfação 
poder ajudar a Equatorial com 
recursos de nuvem híbrida 
e inteligência artificial para 
atender da melhor forma às 
necessidades de seus clientes 
nos diferentes canais, assim 
como aprimorar a estabili-
dade e escalabilidade, o que 
é especialmente importante 
durante períodos de pico de 
demanda”, explica Joaquim 
Campos, Vice-presidente de 
Technology da IBM América 
Latina. 

Como parte da evolução 
dos canais digitais do Grupo 
Equatorial, a empresa criou 
a assistente virtual Clara 
usando IBM Watson Assis-
tant em IBM Cloud em 2019. 
Clara usa recursos avançados 
de processamento de lingua-
gem natural para interagir 
com clientes na internet e pelo 
WhatsApp e em 2020 teve um 
crescimento de 108% em suas 

interações. 
A assistente recentemente 

se tornou também uma URA 
com infusão de IA para inte-
ragir com os clientes por tele-
fone usando os serviços de 
transcrição (Speech to Text) 
e sintetização de voz (Text 
to Speech) do Watson. Eles 
permitem que a Clara possa 
conversar com os consumido-
res e entender termos especí-
ficos do cliente da Equatorial, 
além de regionalismos. As 
tecnologias utilizadas permi-
tem a integração com os siste-
mas internos de telefonia e o 
acompanhamento completo 
do cliente, incluindo trans-
ferência para um atendente 
humano, quando necessário, 

além de monitoramento de 
chamadas e abertura de soli-
citações. Hoje, são realizadas 
em média 61.000 ligações pela 
URA por dia, com mais de 
139 milhões de mensagens já 
trocadas desde sua criação. 

“Essa mudança permitiu 
o aumento na retenção na 
URA e melhorou a experiên-
cia dos clientes”, diz Marcelo 
Augusto, que conduz as 
iniciativas de Digital e Inova-
ção do Grupo Equatorial 
Energia. “Temos investido 
maciçamente em inovação 
e tecnologia e a Clara é uma 
destas iniciativas que nossos 
clientes percebem com maior 
facilidade. Com a Clara enten-
dendo as intenções dos clien-

tes e respondendo por voz 
durante as ligações telefôni-
cas, tivemos redução de falhas 
nas chamadas e aumenta-
mos a satisfação dos clientes. 
Também conseguimos ofere-
cer orientação para serviços 
não atendidos na URA e redu-
ção no tempo de resposta de 
conversação”, explica Marcelo 
Augusto. 

Usando IBM Watson, 
Clara agora está projetada 
para atender a uma variedade 
de solicitações dos clientes, 
incluindo registro de falta 
de energia, solicitação de 
segunda via de conta e reli-
gação, que antes eram feitos 
apenas por atendentes huma-
nos quando o cliente ligava 
para a Equatorial. Dessa 
forma o call center pode focar 
em atendimentos mais quali-
ficados, nos quais são neces-
sárias análises e respostas 
mais personalizadas, melho-
rando a experiência ofere-
cida. Os clientes também têm 
a possibilidade de solicitar 
automaticamente serviços 
como consulta de débitos, 
código para pagamento e 
cadastro no programa Tarifa 
Social Baixa Renda, esse 
último bastante demandado 
durante a pandemia. 

Equatorial moderniza canais 
de atendimento ao cliente

IBM AJUDOU  as Distribuidoras do Grupo a orquestrar as aplicações de seus canais digitais e aumentar a estabilidade 
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Governo de AL quer diminuir
déficit habitacional no Estado

POR MEIO da construção e reforma de casas populares, Seinfra visa a diminuição do déficit habitacional 

Ascom Seinfra

O Governo de 
Alagoas tem 
feito gran-

des esforços para entregar 
moradia digna a quem precisa. 
Com o objetivo de diminuir o 
déficit habitacional no Estado, 
várias casas populares estão 
sendo construídas ou refor-
madas para levar bem-estar 
e segurança ao cidadão. Essa 
ação é realizada por meio dos 
programas habitacionais da 
Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Seinfra). 

Para o desenvolvimento 
dessas ações habitacionais, o 
Governo de Alagoas promo-
veu programas para conclusão 
e construção de unidades habi-
tacionais, e para melhorias em 
moradias inadequadas, tanto 
nas Grotas de Maceió como 
mais recentemente no inte-
rior. São promovidas ações de 
conclusão para as habitações 
que começaram a ser constru-
ídas através dos programas 
federais Operações Coletivas 
e Sub-50, mas que por dificul-
dade do repasse de recursos, 
paralização de obras e inva-
sões, nunca foram concluídas. 
Já o programa para a cons-
trução de novas moradias, 
é priorizado as famílias em 
situação de vulnerabilidade, 
que moram em casas precá-
rias, muitas vezes de taipa e 
sem infraestrutura básica. Em 
muitos casos, essas famílias 
são vítimas de desastres natu-
rais.  

Os Programas Habita-
cionais ofertados para todo 
o estado são executados pela 
Seinfra ou através da assina-
tura de convênios entre estado 

e município. Atualmente, 
essa série de obras está sendo 
conduzida com recursos 
oriundos do Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Fecoep) e também do 
Tesouro Estadual.  

Para a Superintendente 
de Habitação, Lorena Coim-
bra, o estado tem se destacado 
nesse âmbito. “Mesmo num 
momento em que vemos a 
diminuição de recursos volta-
dos para políticas habitacio-
nais, o Governo de Alagoas, 
sabendo da situação e da 
necessidade, vem investindo 
cada vez mais em projetos de 
moradias, tanto com a cons-
trução ou conclusão de novas 
casas e projetos de melhorias 
habitacionais, como com a 
universalização da água e do 
esgoto”.  

VIDA NOVA NAS GROTAS 
O Vida Nova nas Grotas, já 

bastante conhecido pela popu-
lação da capital alagoana, é um 

desses projetos. O programa 
é desenvolvido pelo Estado 
em parceria com a Organi-
zação das Nações Unidas 
para assentamentos urbanos 
(ONU-Habitat). 

Cerca de 342 casasjá 
foram entregues ou estão 
em processo de reforma nas 
Grotas da Macaxeira, Piabas 
e Aterro, numa iniciativa 
premiada internacionalmente 
e que proporciona mudanças 
com um papel essencial na 
vida da população residente 
em Grotas.  

No último mês de feve-
reiro, foi dada a ordem de 
serviço para a reforma em 
mais 675 casas nas Grotas do 
Rafael, Alto de Ipioca e Anta-
res e mais recentemente 125 
unidades na Grota do Grutão. 

A Seinfra participa do 
projeto implementando ações 
de melhorias em habitações de 
situação precária nas Grotas 
de Maceió e, atualmente, são 
4.160 casasem processo de lici-

tação para obras em mais dez 
grotas.  

A iniciativa visa a melho-
rias das moradiassegundo 
critérios de inadequação defi-
nidos pelo IBGE e de insalu-
bridade identificados pelos 
técnicos da Seinfra, com a 
perspectiva de atender a todas 
as Grotas de Maceió. “Cerca 
de 300 mil pessoas moram nas 
Grotas de Maceió. Esse projeto 
veio para mudar a realidade 
dessa parcela da população. 
Infelizmente, com a pande-
mia tivemos que paralisar as 
obras e as visitas das nossas 
equipes. Mas estamos reto-
mando aos poucos e muito em 
breve vamos entregar novas 
casas reformadas.” Destacou 
o Secretário de Infraestrutura, 
Maurício Quintella. 

AVANÇO NO INTERIOR 
No Programa Habita-

cional de novas moradias, já 
com infraestrutura básica, 
serão entregues 620 unidades 

habitacionais nos municípios 
de Paulo Jacinto, Chã Preta e 
Murici.  

Além da ação de novas 
moradias, o Estado prevê a 
construção do sistema de 
esgotamento sanitário em 
Paulo Jacinto, no Loteamento 
Francisco de Assis Barbosa, e 
a ampliação dos sistemas de 
Viçosa, nos Conjuntos Habi-
tacionais Santa Ana e Santo 
Antônio e em Ibateguara, no 
Residencial Ibateguara. Aten-
dendo assim mais de 700 famí-
lias. 

J á  e m  p r o c e s s o  d e 
conclusão deUnidades 
Habitacionais,dotados de 
toda infraestrutura, são1.461 
casas em 21 municípios de 
Alagoas. São eles: Delmiro 
Gouveia, Feliz Deserto, 
Piaçabuçu, Viçosa, Mara-
gogi, Senador Rui Palmeira, 
Santana do Ipanema, Olho 
D’Água do Casado, Pari-
conha, Pindoba, São Sebas-
tião, Belo Monte, Estrela de 
Alagoas, Feira Grande, Olho 
d’Água das Flores, Palestina 
e Matriz de Camaragibe, 
Paulo Jacinto, Junqueiro, 
Craíbas, Monteirópolis e 
Ibateguara.  

No município de Olho 
d’Água das Flores, esco-
lhido como piloto para o 
programa de Melhoria das 
Unidades Habitacionais no 
Interior, recebe obras em 200 
moradias. “Nosso objetivo é 
realizar essas reformas nos 
mesmos moldes do Vida 
Nova nas Grotas. Quere-
mos levar o sucesso que esse 
programa representa em 
Maceió para as cidades do 
interior.” Afirmou o Secretá-
rio Maurício Quintella.
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A IBM anun-
ciou hoje que 
redesenhou 

a solução de URA (Unidade 
de Resposta Audível) do 
Grupo Equatorial para aten-
dimento de chamadas telefô-
nicas dos clientes usando IBM 
Watson e IBM Cloud Pak for 
Applications, oferecendo um 
ambiente de nuvem híbrida 
com flexibilidade, estabili-
dade e escalabilidade para 
suportar o atendimento nos 
períodos de pico. Além disso, 
o ambiente criado em Red Hat 
OpenShift, plataforma líder 
em Kubernetes empresariais, 
permitiu a integração de apli-
cativos dos canais digitais para 
atender melhor o mercado. 

O Grupo Equatorial , 
holding que atua no setor 
elétrico brasileiro, tem mais 
de 22% do território nacional 
e 10% dos clientes do País nos 
estados de Alagoas, Piauí, 
Maranhão, Pará e recente-
mente no Rio Grande do Sul. 
A empresa vem investindo 
em tecnologia nos últimos 
anos, mesmo antes da recente 
pandemia, para oferecer um 
atendimento simples, cômodo 
e rápido e, o mais importante, 
de fácil acesso para os clientes 
por meio de seus canais digi-

tais, que hoje são responsáveis 
por cerca de 84% dos atendi-
mentos da empresa. 

“Os canais digitais ofere-
cem comodidade aos clientes 
para solicitar serviços e obter 
suporte de forma rápida e 
eficiente, principalmente em 
momentos de maior utilização 
de atendimento remoto. Para 
a IBM é uma grande satisfação 
poder ajudar a Equatorial com 
recursos de nuvem híbrida 
e inteligência artificial para 
atender da melhor forma às 
necessidades de seus clientes 
nos diferentes canais, assim 
como aprimorar a estabili-
dade e escalabilidade, o que 
é especialmente importante 
durante períodos de pico de 
demanda”, explica Joaquim 
Campos, Vice-presidente de 
Technology da IBM América 
Latina. 

Como parte da evolução 
dos canais digitais do Grupo 
Equatorial, a empresa criou 
a assistente virtual Clara 
usando IBM Watson Assis-
tant em IBM Cloud em 2019. 
Clara usa recursos avançados 
de processamento de lingua-
gem natural para interagir 
com clientes na internet e pelo 
WhatsApp e em 2020 teve um 
crescimento de 108% em suas 

interações. 
A assistente recentemente 

se tornou também uma URA 
com infusão de IA para inte-
ragir com os clientes por tele-
fone usando os serviços de 
transcrição (Speech to Text) 
e sintetização de voz (Text 
to Speech) do Watson. Eles 
permitem que a Clara possa 
conversar com os consumido-
res e entender termos especí-
ficos do cliente da Equatorial, 
além de regionalismos. As 
tecnologias utilizadas permi-
tem a integração com os siste-
mas internos de telefonia e o 
acompanhamento completo 
do cliente, incluindo trans-
ferência para um atendente 
humano, quando necessário, 

além de monitoramento de 
chamadas e abertura de soli-
citações. Hoje, são realizadas 
em média 61.000 ligações pela 
URA por dia, com mais de 
139 milhões de mensagens já 
trocadas desde sua criação. 

“Essa mudança permitiu 
o aumento na retenção na 
URA e melhorou a experiên-
cia dos clientes”, diz Marcelo 
Augusto, que conduz as 
iniciativas de Digital e Inova-
ção do Grupo Equatorial 
Energia. “Temos investido 
maciçamente em inovação 
e tecnologia e a Clara é uma 
destas iniciativas que nossos 
clientes percebem com maior 
facilidade. Com a Clara enten-
dendo as intenções dos clien-

tes e respondendo por voz 
durante as ligações telefôni-
cas, tivemos redução de falhas 
nas chamadas e aumenta-
mos a satisfação dos clientes. 
Também conseguimos ofere-
cer orientação para serviços 
não atendidos na URA e redu-
ção no tempo de resposta de 
conversação”, explica Marcelo 
Augusto. 

Usando IBM Watson, 
Clara agora está projetada 
para atender a uma variedade 
de solicitações dos clientes, 
incluindo registro de falta 
de energia, solicitação de 
segunda via de conta e reli-
gação, que antes eram feitos 
apenas por atendentes huma-
nos quando o cliente ligava 
para a Equatorial. Dessa 
forma o call center pode focar 
em atendimentos mais quali-
ficados, nos quais são neces-
sárias análises e respostas 
mais personalizadas, melho-
rando a experiência ofere-
cida. Os clientes também têm 
a possibilidade de solicitar 
automaticamente serviços 
como consulta de débitos, 
código para pagamento e 
cadastro no programa Tarifa 
Social Baixa Renda, esse 
último bastante demandado 
durante a pandemia. 

Equatorial moderniza canais 
de atendimento ao cliente

IBM AJUDOU  as Distribuidoras do Grupo a orquestrar as aplicações de seus canais digitais e aumentar a estabilidade 
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Seguro Cyber Risk: o que você precisa saber sobre os riscos cibernéticos

Hoje em dia, há uma 
grande interconexão 
virtual entre pessoas, 

governos e mercados. Por causa 
disso, são vários os riscos ciber-
néticos relacionados a golpes 
digitais, roubo de dados e outras 
possibilidades de ataques 
online.

No meio corporativo, além 
da ação de cibercriminosos, a 
exposição a problemas digi-
tais também se dá por parte 
de fraude de funcionários e de 
não conformidade com as leis 
e as boas práticas que regulam 
o ambiente virtual. Os cibera-
taques tem gerado prejuízos 
financeiros globais que pode-
rão chegar a US$6 trilhões, até 
o final de 2021. 

Para diminuir os riscos 
online e proteger economica-
mente o seu negócio, o seguro 
cyber risk surge como uma 
solução eficiente para esse 
tipo de imprevisto.

Um dos maiores riscos 
virtuais envolve a proteção 
de informações de consu-
midores. Toda empresa que 
transita dados, internos ou de 
clientes, está exposta a qual-
quer tipo de evento que possa 
implicar em uma reclamação 
de terceiros, conforme deter-
mina a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD).

O b v i a m e n t e ,  a l g u n s 
segmentos estão mais expostos 
por transitarem uma quanti-
dade maior de dados de pessoas 
físicas (PFs), como os relaciona-
dos a call centers, instituições 

de educação, bancos etc. No 
entanto, o seguro cyber risk é 
indicado para todas as organi-
zações, especialmente para as 
desse grupo mais suscetível a 
ciberataques.

CONCEITO E COBERTURA 
DO SEGURO CYBER RISK

O objetivo da cobertura 
de seguro cyber risk, como 
qualquer outro seguro, é a 
transferência de risco relacio-
nado a ameaças virtuais. No 
caso, para a seguradora. Por 
exemplo, se uma empresa que 
contratou esse seguro sofre 
um ataque digital, gerando 
prejuízo financeiro para um 
terceiro, a seguradora faz 
frente a esse prejuízo.

Mas não é só esse o seu 
objet ivo.  A seguradora, 
normalmente, oferece ferra-
mentas para ajudar na mitiga-
ção desse tipo de evento, como 
scanner e antivírus. Também 
pode englobar soluções 
voltadas para o pós-ataque. 
Esses serviços assessorarão a 
empresa que sofreu qualquer 
tipo de invasão, a trabalhar a 
gestão da crise causada pelo 
ataque cibernético.

Por exemplo, imagine uma 
negociação que envolve uma 
extorsão de dados cibernéti-
cos, na qual o agente crimi-
noso solicita o pagamento de 
um resgate para devolver uma 
base de informações “seques-
trada”. Nesse caso, todo o 
processo seria assessorado por 
uma empresa especializada 

nesse tipo de evento, a fim de 
lidar melhor com a situação.

Em resumo, podemos dizer 
que o seguro cyber risk busca 
mitigar o risco ou o prejuízo 
após a ocorrência de ataques 
cibernéticos a uma empresa.

IMPORTÂNCIA DO SEGURO PARA 
EMPRESAS DE VÁRIOS PORTES

Esse produto é cada vez 
mais difundido no ambiente 
empresarial. Isso porque 
as organizações procuram 
contratar seguros que não 
necessariamente estejam 
vinculados a ativos físicos, 
mas sim a eventuais danos de 
responsabilidade financeira 
que possam ser causados a 
pessoas físicas ou jurídicas.

Dentro desse contexto, 
o cyber risk se destaca por 
ser uma solução importante 
para atender à legislação 
sobre segurança virtual, que 
demanda maior proteção aos 
dados da pessoa física ou jurí-
dica, e pela própria proteção 
desses agentes.

Nesse seguro, o custo está 
diretamente associado com 
a exposição, com o perfil da 
empresa e com o seu porte. Por 
falar em porte, vale mencio-
nar que a lei atinge todas as 
organizações, sem distinção 
de tamanho.

O volume de dados tran-
sitados em uma Pequena 
ou Média Empresa (PME) 
é menor do que em uma 
grande corporação, mas, por 
outro lado, ela conta com 

uma exposição maior. Afinal, 
seus investimentos em anti-
vírus e em infraestrutura de 
TI tendem a ser menores. 
Portanto, ela é mais suscetível 
a uma invasão em seu sistema 
organizacional.

Muitas vezes, o sistema 
principal é até bem “blin-
dado”, porém há fragilidades 
em ativos tecnológicos peri-
féricos plugados a ele pelos 
quais podem ocorrer inva-
sões. Por exemplo, digamos 
que ela use um sistema de CS 
TV para captação de imagens. 
Normalmente, não existe uma 
preocupação imediata de 
proteção desse tipo de ferra-
menta, mas um hacker pode 
invadir esse sistema perifé-
rico e depois acessar o sistema 
“mãe” da empresa, ao qual 
ele está plugado. Nesse caso, 
o seguro cyber risk também 
pode ajudar a empresa, 
mesmo que seja uma PME.

VANTAGENS DE 
CONTRATAR O SEGURO

Entre as sanções da LGPD, 
o art. 52, inciso II, determina 
multa que pode chegar a 2% 
do faturamento da empresa 
em seu último exercício 
(excluídos os tributos). Aliás, 
esse valor pode atingir até 50 
milhões de reais. 

Entre os fatores que são 
considerados para essa multa, 
temos extensão do prejuízo 
causado pelo ciberataque e 
gravidade do fato. Entram na 
conta, por exemplo, eventu-

ais informações pessoais que 
venham a ser disponibiliza-
das a terceiros. Vale destacar 
que uma multa dessa magni-
tude pode vir a inviabilizar 
o negócio de uma empresa, 
porém, com o seguro cyber 
risk, isso pode ser evitado.

CONCLUSÃO
Em suma, é preciso desta-

car que o seguro cyber risk é 
extremamente especializado, 
envolvendo aspectos jurídi-
cos por conta da regulação 
legal e do marco legal. Além 
disso, ele demanda conheci-
mento no segmento de linhas 
financeiras e de tecnologia, 
pois as situações que o seguro 
abarca são de Tecnologia da 
Informação (TI).

É essencial contar com 
uma equipe de consultores 
que tenha expertise em TI, 
para entender como é estrutu-
rada a infraestrutura tecnoló-
gica da empresa, quais são os 
hubs, como os sistemas intera-
gem dentro do negócio etc. 

Ficou com alguma dúvida 
ou quer saber mais sobre o 
seguro cyber risk? Entre em 
contato conosco para que 
possamos ajudar você! Acom-
panhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 
FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), 
a partir das 9h. Participem 
com suas perguntas!  Até a 
próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 


