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8ALAGOAS AINDA REGISTRA NÚMEROS ALTOS TODO DIA SOBRE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

COM TAXA DE 57% NA OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTIS, ALAGOAS REVELA ENFRENTAMENTO SÉRIO À COVID-19

MENOR OCUPAÇÃO DE UTI  
DOS ÚLTIMOS CINCO MESES
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SEGURANÇA

LITORAL NORTE

Craíbas chega 
a seis meses 
sem registro 
de homicídio

Investimentos 
são maiores 
na história 
da região

4
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...“E SE FOSSE VOCÊ?”

Motoristas de ônibus participaram hoje pela 
manhã de uma experiência diferente. Eles 

viveram o drama de ciclistas e cadeirantes no 
trânsito da cidade. Sentiram o que o cadeirante 

sente quando vai entrar ou sair do ônibus. Parte do 
que passageiro especial tem que enfrentar para 
ter acesso ao transporte. O frio na espinha, toda 
vez que um ônibus passa “tirando fino” no ciclista, 

quando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê 
uma distância mínima de 1,5m. O treinamento 
ocorreu numa área do Sest Senat, na Serraria e 
foi promovido pela SMTT, Sest Senat e Sinturb.

A Prefeitura de Maceió 
iniciou hoje o pagamento da 
primeira parcela do Bolsa Escola 
Municipal (BEM), que será 
depositado na conta do Caixa 
TEM dos 53 mil estudantes 
da rede municipal. O valor do 
benefício varia de R$ 70 a R$ 
300, a depender da quantidade 
de estudantes matriculados no 
núcleo familiar, e atende hoje aos 
nascidos entre janeiro e junho. 
Serão investidos R$ 12 milhões 
em recursos próprios da prefei-
tura na criação do benefício. 

BOLSA ESCOLA

Benefícios do
BEM vão para 
as contas de 
53 mil pessoas

Bruno Félix/Sinturb
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Eleito após uma suposta 
facada no “momento certo” 
da campanha, ganhando um 
álibi para não ser massacrado 
durante os debates – o que 
deixaria exposta sua incapa-
cidade para governar o país -, 
Bolsonaro deve ser operado em 
breve.

O problema de saúde, que 
não fica claro porque a transpa-
rência não é o forte desse desgo-
verno, surge num momento 

crítico para a falta de gestão fede-
ral. A cada dia, a CPI da Pande-
mia destrói o mito do governante 
“enviado por Deus”, quase um 
ser celestial, que não rouba e não 
deixa roubar.

O Ministério da Saúde 
completa a desmoralização 
ao reconhecer a ineficácia de 
alguns remédios do famige-
rado “kit covid-19” que Bolso-
naro, metido a veterinário, 
tentou receitar até para uma 

ema. Acrescente à “obra” bolso-
nariana os mais de meio milhão 
de mortos pela pandemia que 
ele ignora, além de sabotar 
todas as medidas necessárias 
para contê-la.

Metade dos brasileiros estão 
em situação de insegurança 
alimentar. A inflação, energia 
elétrica, combustíveis e o gás de 
cozinha estão com os preços nas 
alturas. A reprovação do desgo-
verno segue batendo recordes e 

a perspectiva de uma derrota 
humilhante nas urnas em 2022 
é real.

Essa doença, assim como 
a facada, poderia ser uma 
desculpa para o “mito” renun-
ciar. Nessa semana, vi algumas 
manifestações alegando que, 
nos bastidores, Bolsonaro esta-
ria negociando a renúncia. Em 
troca, impunidade para ele e os 
filhos.

Apesar de esperar tudo 

dessa raça, espero que não seja 
verdade. Que a cirurgia de 
Bolsonaro seja bem-sucedida, 
que ele se recupere plenamente 
e que, derrotado em 2022, vá 
para a cadeia, juntamente com 
os filhos, nem que seja por 
julgamento nos tribunais inter-
nacionais.

Que, além das leis dos 
homens, o “mito” responda 
também à lei do retorno. É o que 
esperamos.

Wadson Regis  * Jornalista Kátia Gerab Baggio  * Professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Há um silêncio descomunal 
na construção das alianças para 
as eleições de 2022. Com exce-
ção de Renato Filho, prefeito 
do Pilar, não há ninguém assu-
mindo a intenção de dispu-
tar o governo do Estado. Para 
o Senado, com exceção de 
Ronaldo Lessa, que diz aceitar 
o desafio, acontece o mesmo.

Também há um silêncio 
descomunal na formação de 
chapa para estadual e federal. 
Não apenas porque Arthur Lira 
luta em Brasília para que o Distri-
tão passe na Câmara e Senado e, 
desta maneira, mudando a regra 
do jogo e colocando os partidos 
nanicos no paredão.

Como disse Marcelo Victor, 
em sua interessante entrevista 
ao jornalista Arnaldo Ferreira, 
“A política tem correnteza 
própria. Tem uma rota própria”. 
É verdade. Mas... por que será 
que o silêncio predomina até 
mesmo no embate com as 
especulações? Há, sem dúvida, 
algo acontecendo na caverna 
do Batman, que o Coringa não 
está sabendo. Como também 
pode estar acontecendo algo 
na caverna, que o Batman e o 
Coringa não estão sabendo.

A rota da política é cons-
tante, sem troca de turno. Polí-
tico que dorme no ponto, que 
não se comunica, que evita o 
diálogo com os iguais e que não 
tem plano de ação para se posi-
cionar não tem chance de êxito.

Na política o Charada é 
peça chave na construção do 
roteiro. Como a maioria dos 
vilões do Batman, o Charada 
não tem nenhum super-poder, 
mas é um estrategista nato, 
considerado por muitos como 
o adversário mais inteligente 
do Cavaleiro das Trevas.

Para quem tem idade a 
partir dos 12 anos sabe que 
Robin, o Menino Prodígio 
(bulinado), tem buscado, ao 
longo do tempo, surpreender 
não apenas o Batman, mas o 
Coringa, o Charada, o Pinguim 
e até o Comissário Gordon. 

O silêncio, a esta altura, não é 
bom sinal. Tem algo na caverna 
do Batman que o Coringa não 
sabe. Ou... algo que nem o 
Batman nem o Coringa estão 
sabendo.

O que será?
E na foto... quem são os 

personagens que farão o circo 
pegar fogo?

Durante os últimos anos, e 
ainda hoje, escutamos que as 
instituições brasileiras funcio-
naram — e que continuam 
funcionando.

Não! As instituições brasi-
leiras não funcionaram para 
defender a democracia e o 
Estado Democrático de Direito.

Se tivessem funcionado 
devidamente, Dilma Rousseff 
não teria sofrido um impea-
chment sem crime de respon-
sabilidade comprovado; Lula 
não teria sido condenado 
e preso sem provas de que 
tivesse cometido qualquer 
crime; e Jair Bolsonaro teria 
tido seu mandato de depu-
tado federal cassado, com 
a devida perda dos direitos 
políticos, por falta de decoro 
parlamentar — em inúmeras 
ocasiões, incluindo atitudes 
agressivas contra colegas do 
Congresso, como o senador 
Randolfe Rodrigues, então no 
PSOL, em 2013; e a deputada 
federal Maria do Rosário (PT), 
em 2014 —, além de incontá-
veis manifestações racistas, 
misóginas e/ou homofóbicas. 
E por elogios a um torturador 
reconhecido como tal pelo 
Judiciário: o coronel do Exér-
cito Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, falecido em 2015, que 
foi diretor do Destacamento 
de Operações e Informações 
– Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-Codi), 
órgão subordinado ao Exér-
cito, em São Paulo, de setem-
bro de 1970 a janeiro de 1974, 
durante a ditadura militar.

No dia 17 de abril de 2016, 
na votação pela admissibili-
dade do processo de impeach-
ment da ex-presidente Dilma, 
o então deputado Jair Bolso-
naro declarou, no plenário da 
Câmara: “Perderam em 64, 
perderam agora em 2016. Pela 
família e pela inocência das 
crianças em sala de aula, que 
o PT nunca teve [sic]; contra o 
comunismo; pela nossa liber-
dade; contra o Foro de São 
Paulo; pela memória do Coro-
nel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, o pavor de Dilma Rous-
seff; pelo Exército de Caxias; 
pelas nossas Forças Armadas; 
por um Brasil acima de tudo 
e por Deus acima de todos, o 
meu voto é sim”.

Ao mencionar Ustra como 
“o pavor de Dilma Rousseff”, 
Bolsonaro admitiu, mesmo que 
tenha negado posteriormente, o 
passado de torturador do coro-
nel falecido. E não foi cassado 

por elogio à tortura, como deve-
ria ter sido. O processo, então 
aberto no Conselho de Ética da 
Câmara, foi arquivado, em 9 de 
novembro de 2016, sob a alega-
ção de que “o deputado apenas 
expressou sua livre opinião 
política, amparado na inviola-
bilidade parlamentar”.

Aceitou-se que Jair Bolso-
naro agredisse colegas parla-
mentares. Aceitou-se que 
defendesse um torturador, 
assim reconhecido pelo Judici-
ário. Aceitou-se que um notório 
defensor da ditadura militar 
mantivesse o seu mandato 
parlamentar.

As instituições falharam na 
defesa da democracia. Permi-
tiram que um herdeiro dos 
porões da ditadura militar 
chegasse ao cargo mais impor-
tante da República, com o voto 
de mais de 57 milhões de brasi-
leiros e brasileiras, conscientes 
ou ignorantes do seu passado 
— e presente — imerso no 
horror da ditadura, da tortura e 
das milícias.

Que as instituições, final-
mente, funcionem, aprovando 
a destituição de Jair Bolsonaro 
da Presidência da República, 
por crimes de responsabilidade 
comprovados.

Tem algo na caverna do Batman 
que o Coringa não sabe

As instituições não funcionaram

Renúncia à vista? Vamos conspirar



Numa Inicia-
tiva inédita 
no País ,  a 

cidade de Maceió lança o cartão 
de vacinação contra Covid-19 
em braile. O anúncio foi feito, 
ontem , pelo prefeito de Maceió, 
JHC, em evento na Associação 
de Cegos de Alagoas. Com isso, 
Maceió é a primeira capital a 
lançar o cartão.

Inicialmente, serão distri-
buídos dois mil cartões de 
vacinação e toda a comu-
nidade de cegos da capital 
será atendida. A Prefeitura 
de Maceió já disponibiliza 
tradutores de libras para atua-
rem na vacinação e, a partir 
da próxima semana, haverá 
também a opção de solicitar 
um tradutor de libras para o 
agendamento da vacinação.

O prefeito de Maceió, 
JHC, destaca que o cartão de 
vacinação em braile assegura 
acessibilidade às pessoas com 

deficiência visual, é um exem-
plo de inclusão e cidadania 
para pessoas com deficiência 
visual. “Essas pessoas vão ter 
agora um cartão em braile para 
que possam ter total acessibili-
dade nos pontos de vacinação”, 
ressalta.

Na próxima semana, 
informa JHC, estará sendo 
lançada na plataforma de 
agendamento on-line a possi-
bilidade para as pessoas com 
deficiência auditiva também 
terem o acompanhamento do 
tradutor de libras.

Cícera Oliveira da Cruz, 
da Associação de Cegos de 
Alagoas, afirmou que a inicia-
tiva é louvável e vai trazer 
benefícios para todos os defi-
cientes visuais e auditivos de 
Maceió, durante a campanha 
de vacinação contra a Covid-19. 
“Possibilidades para as pessoas 
com deficiência usufruírem do 
mesmo direito”, comemora.
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Inclusão: Prefeitura anuncia 
cartão de vacinação em braile

INICIALMENTE, DOIS MIL CARTÕES serão distribuídos e toda a comunidade de cegos da capital será atendida

Das 09h às 16h, de hoje, 
no Vale do Reginaldo, é a 
parada obrigatória do Ônibus 
da Vacina, onde as equipes 
da Secretaria Municipal da 
Saúde estarão administrando a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para gestantes, puér-
peras e pessoas com 37 anos ou 
mais. 

Vale ressaltar que as gestan-
tes devem comprovar estado 
gestacional, que pode ser feito 
com o Cartão de Acompanha-
mento da Gestante/Pré-natal. 
Já as puérperas devem apre-
sentar declaração ou certidão 
de nascimento da criança. Além 
disso, também devem apresen-

tar documento de identificação 
com foto e CPF, comprovante 
de residência (original e cópia), 
além da prescrição médica.

Em Maceió desde 9 de junho, 
o Ônibus da Vacina tem levando 
a primeira dose da vacina em 29 
localidades da capital, nas áreas 
periféricas e mais distantes, o 
que já beneficiou 9.711 pessoas, 
dando celeridade ao processo 
de vacinação.

A passagem da unidade 
móvel por Maceió é fruto da 
parceria entre a Prefeitura de 
Maceió com a Cruz Vermelha, 
e apoio financeiro da Mercedes-
-Benz e do Governo da Alema-
nha.

ÔNIBUS DA VACINA

Vale do Reginaldo 
é a parada da vez

Em mais uma ação das 
equipes de fiscalização da 
Vigilância Sanitária de Maceió, 
ontem, resultou na apreensão 
de 300 kg de produtos fora do 
prazo validade em um esta-
belecimento de laticínios no 
bairro do Jacintinho. O esta-
belecimento foi notificado e 
orientado a regularizar a situ-
ação. Além disso, pagará uma 
multa, que pode variar entre R$ 
180 e R$ 19 mil.

Durante a fiscalização, os 
técnicos da Vigilância Sanitá-
ria constataram produtos com 
prazo fora da validade, como 
queijos, linguiça calabresa, salsi-
chas, lombo de porco e presun-

tos. O prazo estava vencido 
desde janeiro deste ano.

As ações, desenvolvidas 
pela Vigilância Sanitária de 
Maceió, incluem inspeção de 
estabelecimentos denunciados 
por irregularidades, atualiza-
ção de alvarás de comerciantes 
e distribuição de material infor-
mativo.

Como informa Airton 
Santos, coordenador da Vigilân-
cia, o trabalho do órgão consiste 
em preservar a saúde do consu-
midor, exigindo dos comer-
ciantes cumprirem as normas 
sanitárias e, sobretudo, retirar 
todos os produtos que sejam 
impróprios para o consumo.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fiscais apreendem 
alimentos vencidos

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informa que prossegue, 
até 17 de agosto próximo, o pré-
-cadastro dos mototaxistas para 
regulamentação do serviço em 
Maceió. O atendimento acon-
tece nos dias úteis, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, no piso térreo 
do estacionamento garagem do 
Shopping Maceió, em Manga-
beiras. A ação é fruto da parceria 
entre a Prefeitura de Maceió, por 
meio da SMTT, com o Sindicato 
dos Mototaxistas e Motoboys do 
Estado de Alagoas (Simeal), e o 
procedimento visa organizar o 
serviço de mototáxi na capital.

Dados computados pela 
equipe técnica da SMTT revelam 
que em apenas uma semana, 
500 profissionais motociclistas 
já efetuaram o procedimento. O 
prazo para regulamentação se 
expira no dia 17 de agosto. 

Cada profissional deve apre-
sentar sua CNH, com observa-
ção de atividade remunerada, 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento do Veículo (CRLV) 
vigente, comprovante de resi-
dência e as certidões criminais 
estadual e federal. 

MOTOTAXISTAS

Pré-cadastro
continua até 
o próximo
sábado, 17

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Mais inclusão social: Maceió é a primeira capital do Brasil a ter cartão de vacinação contra a Covid-19 em braile

Divulgação

Vigilância Sanitária

gestantes, puérperas e pessoas com 37 anos podem se vacinar contra a Covid

Alguns dos produtos apreendidos estavam vencidos desde janeiro deste ano
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Após o recesso 
p a r l a -
m e n t a r , 

a Assembleia Legislativa 
de Alagoas irá começar a 
analisar um projeto e lei, de 
autoria do deputado Galba 
Novaes (MDB), que autoriza 
a realização de eventos-teste 
técnicocientíficos, esporti-
vos, corporativos, culturais, 
sociais e de entretenimento 
no âmbito do Estado de 
Alagoas.

Pelo projeto, o Poder Execu-
tivo estabelecerá, em regula-
mento próprio, os protocolos e 
as modalidades para a realiza-
ção das atividades identificadas 

nesta proposição para grupos 
vacinados ou validamente 
testados, passiveis de monito-
ramento pós-evento.

De acordo com o autor da 
matéria, o setor de eventos é o 
setor econômico mais preju-
dicado nos últimos quinze 
meses. “Este setor é um dos 
mais adaptados a trabalhar 
com protocolos em tempos de 
normalidade. Não nos parece 
que terão qualquer dificul-
dade de executar protocolos 
efetivamente seguros, tal como 
porventura determinado pela 
secretarias estaduais de Saúde 
e de Cultura”, destacou Galba 
Novaes.

ALE deve analisar projeto de 
lei que autoriza eventos-teste

SE APROVADO, Executivo regulamentará protocolos e modalidades para realização de eventos de diversas naturezas

Igor Pereira/ALE

A Polícia Civil de Alagoas, 
por meio da equipe do 62° 
Distrito Policial de Craí-
bas, coordenada pelo dele-
gado regional de Arapiraca, 
Guilherme Martim Iusten, 
informou que aquele municí-
pio está há mais de seis meses 
sem ocorrência de homicídio 
consumado, uma vez que o 
último caso se deu no dia 12 de 
janeiro e o penúltimo também 
aconteceu no início do ano, 
ambos elucidados com autoria.

Até a última terça-feira, 

não se registrou mais nenhum 
homicídio consumado na 
circunscrição do município 
de Craíbas, o que reflete a 
força do trabalho repressivo 
realizado pela Polícia Civil, 
bem como o trabalho preven-
tivo da Polícia Militar, pois as 
duas forças policiais trabalham 
atualmente cada vez mais inte-
gradas no Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP). 

A redução nos índices de 
CVLIs - crimes violentos letais 
e intencionais - tem sido uma 

constante em todo o Estado 
de Alagoas. De acordo com o 
delegado Guilherme Iusten, 
todos os inquéritos policiais 
também foram concluídos 
com autoria, evitando-se que 
acontecessem crimes mais 
graves como os homicídios 
consumados.

“A Polícia Civil perma-
nece firme apurando todo 
e qualquer tipo de infração 
penal, dando respostas rápi-
das à sociedade”, ressaltou o 
delegado.

João Victor Barroso
Repórter

Com taxa de 57%, a ocupa-
ção dos leitos de UTI Covid-19 é 
a menor dos últimos cinco meses 
em Alagoas, segundo dados da 
Central de Regulação de Leitos 
de Alagoas. Desde fevereiro, o 
índice estava acima dos 60%. 

Para Alexandre Ayres, secre-
tário de Estado da Saúde, essa 
é mais uma vitória alcançada 
pelos profissionais que, desde o 
ano passado, estão diariamente 
no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. “A nossa alegria 

é imensa. Desde fevereiro que 
a ocupação de leitos em UTI 
não apresentava um percentual 
abaixo dos 60%. Isso é fruto de 
muito trabalho, aceleração da 
vacina e respeito à ciência. Nossa 
missão continua sendo salvar 
vidas!”, ressaltou o titular da 
saúde estadual.

AMPLIAÇÃO DE LEITOS 
Antes da pandemia assolar 

o mundo, Alagoas possuía 186 
leitos de UTI para o tratamento 
de toda as enfermidades dos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). No decorrer desses 

18 meses de pandemia, a Secre-
taria de Estado da Saúde (Sesau) 
abriu 400 leitos de UTI exclusi-
vos para os pacientes diagnos-
ticados com um quadro mais 
grave da Covid-19.

Essas vagas em UTI SUS 
estão distribuídas estrategica-
mente em 20 unidades hospita-
lares e em 10 cidades alagoanas. 
Além de Maceió, há vagas exclu-
sivas de UTI em Arapiraca, 
Porto Calvo, Delmiro Gouveia, 
Penedo, União dos Palmares, 
Palmeira dos Índios, Santana 
do Ipanema, São Miguel dos 
Campos e Coruripe.

MAIS SEGURANÇA

ÚLTIMOS 5 MESES

Craíbas está há seis meses 
sem casos de homicídios

AL registra menor lotação 
nos leitos de UTI de Covid

Termina na próxima 
segunda-feira (19) a campanha 
“Casal Desconto Legal”, que 
dá 90% de desconto em juros, 
multas e correção monetária 
para clientes inadimplentes 
que querem limpar o nome e 
ficar com a situação regular 
junto à Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal). É 
possível parcelar o débito no 
cartão de crédito ou pagar em 
boleto.

Os interessados devem 
procurar o estande montado 
pela Casal no estacionamento 
do Parque Shopping, em Cruz 
das Almas, em Maceió, das 8h 
às 17h. No interior, o atendi-
mento ocorre no escritório da 
Companhia em cada cidade, 
das 7h30 às 11h30. Não precisa 
fazer agendamento prévio, é 
só comparecer ao local com os 
documentos pessoais e uma 
conta de água que será aten-
dido.

Em todos esses locais fica 
mantido o distanciamento 
social, o uso de máscara é obri-
gatório e há disponibilização 
de álcool em gel para as mãos. 
O objetivo é seguir os protoco-
los sanitários para prevenir a 
Covid-19.

O desconto de 90% é apli-
cado em juros, multas e atua-
lizações monetárias e é para 
quem estiver com contas em 
atraso ou situação irregular 
de consumo de água e uso 
de esgotamento sanitário. A 
iniciativa da Casal também é 

motivada pela pandemia do 
novo coronavírus, que deixou 
muitos clientes com a renda 
reduzida nos últimos meses.

Vale destacar que o paga-
mento, nesse caso da campa-
nha, é exclusivo com cartão de 
débito, crédito ou boleto (em 
caso de boleto, o pagamento 
não é parcelado). Para todo 
mundo a Companhia vai apli-
car o desconto de 90%, mesmo 
para quem fizer o pagamento 
parcelado. Já o número de 
parcelas vai depender da 
disponibilidade do cartão de 
crédito do cliente.

A campanha “Casal 
Desconto Legal” contempla 
as 77 cidades atendidas pela 
Casal, inclusive aquelas situa-
das na Região Metropolitana 
de Maceió, onde já entrou em 
operação a BRK Ambiental.

A iniciativa oferece condi-
ções especiais para que o cliente 
possa quitar débitos e usar 
os serviços de abastecimento 
de água e coleta de esgoto de 
forma regular. É também uma 
grande chance para quem 
ficou endividado em virtude 
da escassez de renda causada 
pela pandemia de coronavírus.

Em 2020, também devido à 
pandemia, a Casal não aplicou 
nenhum reajuste na tarifa de 
água e esgoto, bem como não 
o fará em 2021. Dessa forma, a 
Companhia está há dois anos 
sem aplicar nenhum reajuste 
em sua tarifa. O último reajuste 
ocorreu em julho de 2019.

CASAL DESCONTO LEGAL

Campanha termina
na segunda-feira

Projeto será votado pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado após retorno do recesso parlamentar
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MAIS DE R$ 800 MILHÕES: este é o investimento que o Governo de Alagoas tem investido em obras estruturantes

Manuela Mattos e 
Lívia Holanda
Reportéres

O L i t o r a l 
N o r t e 
alagoano é 

uma região estratégica para o 
desenvolvimento econômico 
do estado, sobretudo para 
a atividade turística. Para 
impulsionar ainda mais a 
vocação da região, o Governo 
de Alagoas tem investido 
fortemente em obras estrutu-
rantes, ao longo dos últimos 
seis anos, com o objetivo de 
alavancar ainda mais o poten-
cial local e melhorar a vida 
dos alagoanos.

Já são mais de 240 quilôme-
tros da malha viária do Litoral 
Norte beneficiadas por meio 
do programa Pró-Estrada, 
além da construção do tão 
esperado Aeroporto Costa 
dos Corais, cuja ordem de 
serviço foi assinada no início 
deste ano. O montante inves-
tido na região já ultrapassa os 

R$ 800 milhões, o maior inves-
timento da história de Alagoas 
para o Litoral Norte.

Os recursos empregados 
na reconstrução de rodovias 
importantes para a região 
podem ser facilmente obser-
vados nos mais de 150 quilô-
metros recuperados, como 
na rodovia AL-101 Norte 
nos trechos entre Japaratinga 
e a divisa com o estado de 
Pernambuco, e entre Passo de 
Camaragibe e São Miguel dos 
Milagres; na rodovia AL-105 
entre São Luiz do Quitunde 
e Matriz de Camaragibe; na 
rodovia AL-465 entre Japa-
ratinga e Porto Calvo; e, 
também, na rodovia AL-460 
que liga Porto Calvo a Porto 
de Pedras.

Melhorar o padrão das 
estradas já existentes era 
necessário, mas não parecia 
suprir a necessidade de inte-
gração entre cidades e regiões, 
indispensável para o desen-
volvimento de qualquer 
estado. O governador Renan 

Filho arrojou e apostou na 
duplicação e implantação de 
novos caminhos para facilitar 
a rotina do alagoano e garan-
tir mais qualidade de vida 
com a geração de emprego e 
renda para a população.

A duplicação da AL-101 
Norte, obra há muitos anos 
demandada pela população 
e que está se transformando 
num polo de desenvolvi-
mento turístico para a região, 
segue em andamento e 
chegará, ainda nesta gestão, 
até a Barra Santo Antônio. 
Junto a ela, segue também 
em curso a implantação da 
estrada que liga a Barra de 
Santo Antônio à Barra de 
Camaragibe, em Passo de 
Camaragibe, que vai redu-
zir pela metade, ou seja, em 
cerca de 40 minutos, o tempo 
de viagem entre Maceió e as 
principais praias do Litoral 
Norte, como Porto de Pedras 
e São Miguel dos Milagres. 
Outra obra prevista para 
ter início ainda neste ano é a 

implantação da Rota Ecoló-
gica entre a Barra de Camara-
gibe e Porto de Pedras. Juntas, 
essas obras totalizam mais 
de 80 quilômetros de novas 
rodovias implantadas apenas 
nessa região.

O Litoral Norte é o 
segundo maior polo turístico 
alagoano, sendo o município 
de Maragogi o destino mais 
procurado por visitantes na 
região e o segundo destino 
mais visitado em Alagoas, 
ficando atrás apenas da 
capital Maceió. Agora, com 
a implantação do Aeroporto 
Costa dos Corais no muni-
cípio, Alagoas ganha mais 
um vetor para o desenvol-
vimento econômico, com 
investimento de cerca de R$ 
120 milhões em recursos do 
tesouro estadual.

Para o secretário de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, 
os investimentos na região 
demonstram a preocupação 
do governador Renan Filho 

em impulsionar a atividade 
turística, uma das principais 
forças motrizes da economia 
alagoana.

“O turismo é uma vocação 
fortíssima do nosso Litoral 
Norte, que tem praias paradi-
síacas que atraem visitantes de 
todos os lugares do Brasil e do 
mundo. Tirar do papel sonhos 
como a implantação do Aero-
porto Costa dos Corais, em 
Maragogi, a duplicação da 
AL-101 Norte, além de tantas 
outras obras que temos na 
região, é motivo de muito 
orgulho para todos nós que 
fazemos parte do Governo 
de Alagoas e, tenho absoluta 
certeza, para todos os alagoa-
nos também”, destacou.

“Mais turismo significa 
também mais empregos, 
mais renda e mais qualidade 
de vida para os alagoanos. 
Alagoas vive definitivamente 
uma nova era e é muito grati-
ficante fazer parte dessa 
transformação”, concluiu 
Amaral.

Estrutura: Litoral Norte recebe 
maior investimento da história
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Após o recesso 
p a r l a -
m e n t a r , 

a Assembleia Legislativa 
de Alagoas irá começar a 
analisar um projeto e lei, de 
autoria do deputado Galba 
Novaes (MDB), que autoriza 
a realização de eventos-teste 
técnicocientíficos, esporti-
vos, corporativos, culturais, 
sociais e de entretenimento 
no âmbito do Estado de 
Alagoas.

Pelo projeto, o Poder Execu-
tivo estabelecerá, em regula-
mento próprio, os protocolos e 
as modalidades para a realiza-
ção das atividades identificadas 

nesta proposição para grupos 
vacinados ou validamente 
testados, passiveis de monito-
ramento pós-evento.

De acordo com o autor da 
matéria, o setor de eventos é o 
setor econômico mais preju-
dicado nos últimos quinze 
meses. “Este setor é um dos 
mais adaptados a trabalhar 
com protocolos em tempos de 
normalidade. Não nos parece 
que terão qualquer dificul-
dade de executar protocolos 
efetivamente seguros, tal como 
porventura determinado pela 
secretarias estaduais de Saúde 
e de Cultura”, destacou Galba 
Novaes.

ALE deve analisar projeto de 
lei que autoriza eventos-teste

SE APROVADO, Executivo regulamentará protocolos e modalidades para realização de eventos de diversas naturezas

Igor Pereira/ALE

A Polícia Civil de Alagoas, 
por meio da equipe do 62° 
Distrito Policial de Craí-
bas, coordenada pelo dele-
gado regional de Arapiraca, 
Guilherme Martim Iusten, 
informou que aquele municí-
pio está há mais de seis meses 
sem ocorrência de homicídio 
consumado, uma vez que o 
último caso se deu no dia 12 de 
janeiro e o penúltimo também 
aconteceu no início do ano, 
ambos elucidados com autoria.

Até a última terça-feira, 

não se registrou mais nenhum 
homicídio consumado na 
circunscrição do município 
de Craíbas, o que reflete a 
força do trabalho repressivo 
realizado pela Polícia Civil, 
bem como o trabalho preven-
tivo da Polícia Militar, pois as 
duas forças policiais trabalham 
atualmente cada vez mais inte-
gradas no Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP). 

A redução nos índices de 
CVLIs - crimes violentos letais 
e intencionais - tem sido uma 

constante em todo o Estado 
de Alagoas. De acordo com o 
delegado Guilherme Iusten, 
todos os inquéritos policiais 
também foram concluídos 
com autoria, evitando-se que 
acontecessem crimes mais 
graves como os homicídios 
consumados.

“A Polícia Civil perma-
nece firme apurando todo 
e qualquer tipo de infração 
penal, dando respostas rápi-
das à sociedade”, ressaltou o 
delegado.

João Victor Barroso
Repórter

Com taxa de 57%, a ocupa-
ção dos leitos de UTI Covid-19 é 
a menor dos últimos cinco meses 
em Alagoas, segundo dados da 
Central de Regulação de Leitos 
de Alagoas. Desde fevereiro, o 
índice estava acima dos 60%. 

Para Alexandre Ayres, secre-
tário de Estado da Saúde, essa 
é mais uma vitória alcançada 
pelos profissionais que, desde o 
ano passado, estão diariamente 
no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. “A nossa alegria 

é imensa. Desde fevereiro que 
a ocupação de leitos em UTI 
não apresentava um percentual 
abaixo dos 60%. Isso é fruto de 
muito trabalho, aceleração da 
vacina e respeito à ciência. Nossa 
missão continua sendo salvar 
vidas!”, ressaltou o titular da 
saúde estadual.

AMPLIAÇÃO DE LEITOS 
Antes da pandemia assolar 

o mundo, Alagoas possuía 186 
leitos de UTI para o tratamento 
de toda as enfermidades dos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). No decorrer desses 

18 meses de pandemia, a Secre-
taria de Estado da Saúde (Sesau) 
abriu 400 leitos de UTI exclusi-
vos para os pacientes diagnos-
ticados com um quadro mais 
grave da Covid-19.

Essas vagas em UTI SUS 
estão distribuídas estrategica-
mente em 20 unidades hospita-
lares e em 10 cidades alagoanas. 
Além de Maceió, há vagas exclu-
sivas de UTI em Arapiraca, 
Porto Calvo, Delmiro Gouveia, 
Penedo, União dos Palmares, 
Palmeira dos Índios, Santana 
do Ipanema, São Miguel dos 
Campos e Coruripe.

MAIS SEGURANÇA

ÚLTIMOS 5 MESES

Craíbas está há seis meses 
sem casos de homicídios

AL registra menor lotação 
nos leitos de UTI de Covid

Termina na próxima 
segunda-feira (19) a campanha 
“Casal Desconto Legal”, que 
dá 90% de desconto em juros, 
multas e correção monetária 
para clientes inadimplentes 
que querem limpar o nome e 
ficar com a situação regular 
junto à Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal). É 
possível parcelar o débito no 
cartão de crédito ou pagar em 
boleto.

Os interessados devem 
procurar o estande montado 
pela Casal no estacionamento 
do Parque Shopping, em Cruz 
das Almas, em Maceió, das 8h 
às 17h. No interior, o atendi-
mento ocorre no escritório da 
Companhia em cada cidade, 
das 7h30 às 11h30. Não precisa 
fazer agendamento prévio, é 
só comparecer ao local com os 
documentos pessoais e uma 
conta de água que será aten-
dido.

Em todos esses locais fica 
mantido o distanciamento 
social, o uso de máscara é obri-
gatório e há disponibilização 
de álcool em gel para as mãos. 
O objetivo é seguir os protoco-
los sanitários para prevenir a 
Covid-19.

O desconto de 90% é apli-
cado em juros, multas e atua-
lizações monetárias e é para 
quem estiver com contas em 
atraso ou situação irregular 
de consumo de água e uso 
de esgotamento sanitário. A 
iniciativa da Casal também é 

motivada pela pandemia do 
novo coronavírus, que deixou 
muitos clientes com a renda 
reduzida nos últimos meses.

Vale destacar que o paga-
mento, nesse caso da campa-
nha, é exclusivo com cartão de 
débito, crédito ou boleto (em 
caso de boleto, o pagamento 
não é parcelado). Para todo 
mundo a Companhia vai apli-
car o desconto de 90%, mesmo 
para quem fizer o pagamento 
parcelado. Já o número de 
parcelas vai depender da 
disponibilidade do cartão de 
crédito do cliente.

A campanha “Casal 
Desconto Legal” contempla 
as 77 cidades atendidas pela 
Casal, inclusive aquelas situa-
das na Região Metropolitana 
de Maceió, onde já entrou em 
operação a BRK Ambiental.

A iniciativa oferece condi-
ções especiais para que o cliente 
possa quitar débitos e usar 
os serviços de abastecimento 
de água e coleta de esgoto de 
forma regular. É também uma 
grande chance para quem 
ficou endividado em virtude 
da escassez de renda causada 
pela pandemia de coronavírus.

Em 2020, também devido à 
pandemia, a Casal não aplicou 
nenhum reajuste na tarifa de 
água e esgoto, bem como não 
o fará em 2021. Dessa forma, a 
Companhia está há dois anos 
sem aplicar nenhum reajuste 
em sua tarifa. O último reajuste 
ocorreu em julho de 2019.

CASAL DESCONTO LEGAL

Campanha termina
na segunda-feira

Projeto será votado pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado após retorno do recesso parlamentar
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Seguro Condomínio: a importância da cobertura de responsabilidade civil

Situações inesperadas 
podem acontecer a qual-
quer momento e em 

qualquer lugar, inclusive em 
condomínios, por melhor que 
seja a gestão condominial. 
Acidentes envolvendo morado-
res ou funcionários e é preciso 
entender de quem são essas 
responsabilidades para a reso-
lução rápida e correta do caso. 

Quando o assunto é respon-
sabilidade civil, há uma grande 
oportunidade de esclarecer 
papéis e responsabilidades 
em situações inespera-
das, sendo essencial 
uma cobertura que 
garanta respaldo 
ao condomí-
nio seja para 
terceiros, 
c o l a -

boradores, condôminos e até o 
próprio síndico.

O que acontece nas áreas 
comuns, como acidentes com 
pessoas ou avarias a bens 
materiais, normalmente é de 
responsabilidade do condo-
mínio. Se o ocorrido for 
ligado à gestão, 
o síndico 

também pode ser responsabili-
zado. 

No seguro do condomínio 
existem coberturas específicas 
para danos causados a terceiros, 
como a cobertura de Responsa-
bilidade Civil Condomínio, que 

garante os danos 
c o r p o r a i s  o u 
materiais causa-
dos a morado-
res e visitantes, 
e a cobertura 
de Respon-
sabilidade 
Civil  do 

Síndico, que ampara os danos 
corporais ou materiais causa-
dos a terceiros, pelo síndico, por 
alguma falha em sua gestão.

Outra situação que gera 
muitas dúvidas é quando ocorre 
algum dano aos veículos que 
estão no condomínio. Para isso 
há a algumas coberturas, como 
a de Responsabilidade Civil 
Guarda de veículos Simples, 
que garante o reembolso em 
caso de incêndio ou assalto dos 
carros dos moradores, visitan-
tes ou clientes, quando estive-
rem estacionados dentro do 
empreendimento. 

Para garantir também a 
colisão é só contratar a cober-
tura Responsabilidade Civil 
Guarda de Veículos Amplos. 

No entanto, para estar 
amparado o condomínio 

precisa ter manobrista. 
Há também a cober-

tura RC Portões, que 
cobre danos aos 

veículos por 
portões ou 

cance las 
do condo-
mínio.

CONCLUSÃO
Em suma, situações que 

causam danos a terceiros nem 
sempre são fáceis de resolver, 
por isso um seguro bem contra-
tado vira aliado do síndico. 

O síndico precisa conhecer 
as necessidades e os riscos que 
o seu condomínio pode correr. 
A partir daí, terá condições de 
avaliar quais garantias e os 
tipos de cobertura que preci-
sam ser contratadas e fazer 
a escolha mais adequada e 
completa. 

Essas informações deverão 
ser alinhadas com o Corretor 
de seguros habilitado, que 
poderá explicar quais são 
essas garantias, de forma que 
o síndico fique ciente sobre o 
que o condomínio terá direito. 
Assim, é possível evitar gastos 
inesperados, que compro-
metam o fluxo de caixa, bem 
como a sustentabilidade finan-
ceira do condomínio, Além de 
apoiar o Síndico, para que ele 
não seja prejudicado em situa-
ções mais graves.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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Hotton Machado
Repórter

A J u n t a 
C o m e r c i a l 
do  Es tado 

de Alagoas ( Juceal) regis-
trou a abertura de 21.338 
novas empresas somente no 
primeiro semestre deste ano. 
O total anotado no período é 
66,8% maior do que o quan-
titativo registrado no mesmo 
período do ano passado, 
igual a 12.789 negócios cons-
tituídos.

Em números totais, os 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) apresentaram 
os maiores quantitativos, com 
17.507 inscrições, mas foram 
as microempresas (MEs) que 
mostraram a maior evolução 
em relação a 2020, com um 
crescimento de 70,6%.

O MEI é uma condição 
empresarial caracterizada 
por ter faturamento anual 
até 81 mil, possuir apenas 
um funcionário de carteira 
assinada e por o empresário 
não poder participar de outra 
empresa como sócio ou titu-
lar, enquanto a ME possui um 
porte acima.

Observando os dados 
registrados em 2021, além dos 

MEIs, as constituições podem 
ser divididas ainda em 2.696 
microempresas - negócios 
com renda bruta anual infe-
rior ou igual a R$ 360 mil -, 662 
empresas de pequeno porte 
(EPPs) - negócios com renda 
bruta anual superior a R$ 360 
mil e inferior a R$ 4,8 milhões 
– e 473 negócios considerados 
sem porte.

“Esse crescimento também 
é reflexo do trabalho feito pela 
Juceal pela diminuição da 
burocracia e pela agilidade 
no registro de empresas atra-
vés do Portal Facilita Alagoas. 
Seja por necessidade ou por 
vontade, temos que oferecer 
o melhor ambiente possível 
para que o empresário possa 
iniciar as suas atividades. 
Esses números poderiam ter 
sido bem piores se não tivés-
semos agido rapidamente 
durante o início da pandemia. 
Muitos negócios poderiam ter 
ficado travados e a economia 
alagoana iria sentir. Mas hoje 
podemos dizer que o registro 
empresarial é uma realidade, 
e uma realidade totalmente 
digital”, enfatiza o presidente 
da Juceal, Carlos Araújo.

Os números levantados 
pela Junta Comercial trazem 
também especificações quanto 

às atividades e aos municípios 
alagoanos.

Em relação às seções de 
atividades econômicas, a 
lista com maiores inscrições é 
formada por comércio (7.900); 
alojamento e alimentação 
(2.908); transporte, armazena-
gem e correio (1.767); indús-
trias de transformação (1.652); 
outras atividades de serviço 
(1.438); construção (1.221); e 
atividades administrativas 
e serviços complementares 
(1.049).

Quanto às cidades, os 

maiores números podem ser 
vistos em Maceió (10.641), 
Arapiraca (1.800), Rio Largo 
(582), Marechal Deodoro 
(545), Penedo (532), Coruripe 
(443), União dos Palmares 
(399), São Miguel dos Campos 
(356), Palmeira dos Índios 
(352), Delmiro Gouveia (250), 
Pilar (249), Campo Alegre 
(248), Atalaia (219), Satuba 
(203) e Maragogi (182).

EXTINÇÕES EMPRESARIAIS
A Juceal também fez um 

levantamento sobre os dados 

relacionados à baixa de negó-
cios no semestre. Ao todo, 
foram 6.177 empresas baixadas 
na metade de 2021. Quando 
divididos por porte, esses 
números são verificados como 
4.149 MEIs, 1.526 MEs, 207 
EPPs e 295 empreendimentos 
considerados sem porte.

Observando as seções de 
atividades econômicas, os 
maiores números são encon-
trados para comércio (2.720); 
alojamento e alimentação 
(776); indústrias de trans-
formação (424); transporte, 
armazenagem e correio (363); 
construção (340); atividades 
profissionais, científicas e 
técnicas (314); e atividades 
administrativas e serviços 
complementares (312).

Sobre  os  munic ípios 
alagoanos, a listagem com 
os maiores quantitativos 
engloba Maceió (2.975), 
Arapiraca (511),  Penedo 
(233), Rio Largo (156), Coru-
ripe (115), Marechal Deodoro 
(115), São Miguel dos Campos 
(113), União dos Palmares 
(111), Campo Alegre (110), 
Palmeira dos Índios (107), 
Delmiro Gouveia (101), Pilar 
(67), Santana do Ipanema 
(60), Teotônio Vilela (54) e 
Satuba (50).

Número de empresas abertas 
cresce 66,8% no 1o semestre

DADOS DIVULGADOS pela Junta Comercial mostram que foram abertos 21.338 novos negócios no estado em 2021

 Ascom/Juceal
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Seguro Condomínio: a importância da cobertura de responsabilidade civil

Situações inesperadas 
podem acontecer a qual-
quer momento e em 

qualquer lugar, inclusive em 
condomínios, por melhor que 
seja a gestão condominial. 
Acidentes envolvendo morado-
res ou funcionários e é preciso 
entender de quem são essas 
responsabilidades para a reso-
lução rápida e correta do caso. 

Quando o assunto é respon-
sabilidade civil, há uma grande 
oportunidade de esclarecer 
papéis e responsabilidades 
em situações inespera-
das, sendo essencial 
uma cobertura que 
garanta respaldo 
ao condomí-
nio seja para 
terceiros, 
c o l a -

boradores, condôminos e até o 
próprio síndico.

O que acontece nas áreas 
comuns, como acidentes com 
pessoas ou avarias a bens 
materiais, normalmente é de 
responsabilidade do condo-
mínio. Se o ocorrido for 
ligado à gestão, 
o síndico 

também pode ser responsabili-
zado. 

No seguro do condomínio 
existem coberturas específicas 
para danos causados a terceiros, 
como a cobertura de Responsa-
bilidade Civil Condomínio, que 

garante os danos 
c o r p o r a i s  o u 
materiais causa-
dos a morado-
res e visitantes, 
e a cobertura 
de Respon-
sabilidade 
Civil  do 

Síndico, que ampara os danos 
corporais ou materiais causa-
dos a terceiros, pelo síndico, por 
alguma falha em sua gestão.

Outra situação que gera 
muitas dúvidas é quando ocorre 
algum dano aos veículos que 
estão no condomínio. Para isso 
há a algumas coberturas, como 
a de Responsabilidade Civil 
Guarda de veículos Simples, 
que garante o reembolso em 
caso de incêndio ou assalto dos 
carros dos moradores, visitan-
tes ou clientes, quando estive-
rem estacionados dentro do 
empreendimento. 

Para garantir também a 
colisão é só contratar a cober-
tura Responsabilidade Civil 
Guarda de Veículos Amplos. 

No entanto, para estar 
amparado o condomínio 

precisa ter manobrista. 
Há também a cober-

tura RC Portões, que 
cobre danos aos 

veículos por 
portões ou 

cance las 
do condo-
mínio.

CONCLUSÃO
Em suma, situações que 

causam danos a terceiros nem 
sempre são fáceis de resolver, 
por isso um seguro bem contra-
tado vira aliado do síndico. 

O síndico precisa conhecer 
as necessidades e os riscos que 
o seu condomínio pode correr. 
A partir daí, terá condições de 
avaliar quais garantias e os 
tipos de cobertura que preci-
sam ser contratadas e fazer 
a escolha mais adequada e 
completa. 

Essas informações deverão 
ser alinhadas com o Corretor 
de seguros habilitado, que 
poderá explicar quais são 
essas garantias, de forma que 
o síndico fique ciente sobre o 
que o condomínio terá direito. 
Assim, é possível evitar gastos 
inesperados, que compro-
metam o fluxo de caixa, bem 
como a sustentabilidade finan-
ceira do condomínio, Além de 
apoiar o Síndico, para que ele 
não seja prejudicado em situa-
ções mais graves.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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Hotton Machado
Repórter

A J u n t a 
C o m e r c i a l 
do  Es tado 

de Alagoas ( Juceal) regis-
trou a abertura de 21.338 
novas empresas somente no 
primeiro semestre deste ano. 
O total anotado no período é 
66,8% maior do que o quan-
titativo registrado no mesmo 
período do ano passado, 
igual a 12.789 negócios cons-
tituídos.

Em números totais, os 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) apresentaram 
os maiores quantitativos, com 
17.507 inscrições, mas foram 
as microempresas (MEs) que 
mostraram a maior evolução 
em relação a 2020, com um 
crescimento de 70,6%.

O MEI é uma condição 
empresarial caracterizada 
por ter faturamento anual 
até 81 mil, possuir apenas 
um funcionário de carteira 
assinada e por o empresário 
não poder participar de outra 
empresa como sócio ou titu-
lar, enquanto a ME possui um 
porte acima.

Observando os dados 
registrados em 2021, além dos 

MEIs, as constituições podem 
ser divididas ainda em 2.696 
microempresas - negócios 
com renda bruta anual infe-
rior ou igual a R$ 360 mil -, 662 
empresas de pequeno porte 
(EPPs) - negócios com renda 
bruta anual superior a R$ 360 
mil e inferior a R$ 4,8 milhões 
– e 473 negócios considerados 
sem porte.

“Esse crescimento também 
é reflexo do trabalho feito pela 
Juceal pela diminuição da 
burocracia e pela agilidade 
no registro de empresas atra-
vés do Portal Facilita Alagoas. 
Seja por necessidade ou por 
vontade, temos que oferecer 
o melhor ambiente possível 
para que o empresário possa 
iniciar as suas atividades. 
Esses números poderiam ter 
sido bem piores se não tivés-
semos agido rapidamente 
durante o início da pandemia. 
Muitos negócios poderiam ter 
ficado travados e a economia 
alagoana iria sentir. Mas hoje 
podemos dizer que o registro 
empresarial é uma realidade, 
e uma realidade totalmente 
digital”, enfatiza o presidente 
da Juceal, Carlos Araújo.

Os números levantados 
pela Junta Comercial trazem 
também especificações quanto 

às atividades e aos municípios 
alagoanos.

Em relação às seções de 
atividades econômicas, a 
lista com maiores inscrições é 
formada por comércio (7.900); 
alojamento e alimentação 
(2.908); transporte, armazena-
gem e correio (1.767); indús-
trias de transformação (1.652); 
outras atividades de serviço 
(1.438); construção (1.221); e 
atividades administrativas 
e serviços complementares 
(1.049).

Quanto às cidades, os 

maiores números podem ser 
vistos em Maceió (10.641), 
Arapiraca (1.800), Rio Largo 
(582), Marechal Deodoro 
(545), Penedo (532), Coruripe 
(443), União dos Palmares 
(399), São Miguel dos Campos 
(356), Palmeira dos Índios 
(352), Delmiro Gouveia (250), 
Pilar (249), Campo Alegre 
(248), Atalaia (219), Satuba 
(203) e Maragogi (182).

EXTINÇÕES EMPRESARIAIS
A Juceal também fez um 

levantamento sobre os dados 

relacionados à baixa de negó-
cios no semestre. Ao todo, 
foram 6.177 empresas baixadas 
na metade de 2021. Quando 
divididos por porte, esses 
números são verificados como 
4.149 MEIs, 1.526 MEs, 207 
EPPs e 295 empreendimentos 
considerados sem porte.

Observando as seções de 
atividades econômicas, os 
maiores números são encon-
trados para comércio (2.720); 
alojamento e alimentação 
(776); indústrias de trans-
formação (424); transporte, 
armazenagem e correio (363); 
construção (340); atividades 
profissionais, científicas e 
técnicas (314); e atividades 
administrativas e serviços 
complementares (312).

Sobre  os  munic ípios 
alagoanos, a listagem com 
os maiores quantitativos 
engloba Maceió (2.975), 
Arapiraca (511),  Penedo 
(233), Rio Largo (156), Coru-
ripe (115), Marechal Deodoro 
(115), São Miguel dos Campos 
(113), União dos Palmares 
(111), Campo Alegre (110), 
Palmeira dos Índios (107), 
Delmiro Gouveia (101), Pilar 
(67), Santana do Ipanema 
(60), Teotônio Vilela (54) e 
Satuba (50).

Número de empresas abertas 
cresce 66,8% no 1o semestre

DADOS DIVULGADOS pela Junta Comercial mostram que foram abertos 21.338 novos negócios no estado em 2021

 Ascom/Juceal
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Agência Tatu

Em Alagoas, somente nos cinco 
primeiros meses de 2021, foram 
registrados 1.757 boletins de ocor-

rência de crimes de violência doméstica, 302 a 
mais do que o número registrado no mesmo perí-
odo em 2020. É como se todos os dias, 12 mulheres 
registrassem denúncias de violência doméstica no 
estado.

Ainda segundo as informações, janeiro de 2021 
foi o mês que registrou mais boletins de ocorrência 
este ano, com 413 ocorrências. Os dados, da Polícia 
Civil, foram coletados pela Agência Tatu, por meio 
da Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos 
Humanos (Semudh), e abrangem os meses de 
janeiro de 2019 a maio de 2021. De todo o período 
analisado, o mês de abril de 2019 foi o que contou 
com o maior número de registros.

A linha do tempo traçada revela que os meses 
em que houve redução nas medidas de isolamento 
social foram os de maior número de denúncias 
de violência doméstica. Entre março e junho de 
2020, período com mais medidas restritivas da 
pandemia, foi registrada uma queda significativa 
no número de denúncias. A partir de agosto, os 
números voltaram a subir.

A secretária da Mulher e Direitos Humanos 
de Alagoas, Maria Silva, fala sobre o aumento no 
número de denúncias. “O número de boletins de 
ocorrência registrados nos últimos anos, nos casos 
de violência contra a mulher, refletem a efetivi-
dade das campanhas de disseminação dos direitos 
da população feminina. São medidas de enfren-
tamento e encorajamento para que as mulheres 
que se encontram em situação de vulnerabili-
dade tenham a força que precisam para lutar e se 
desvencilhar”.

A Lei Maria da Penha configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicoló-
gico e dano moral ou patrimonial. 

Muitas mulheres ainda não têm coragem de 
formalizar a denúncia, motivo pelo qual a advo-
gada de defesa da mulher, Júlia Nunes, associa ao 
medo, mas também aos fatores de dependência 
emocional, psicológica e, principalmente, finan-
ceira.

A advogada também é presidente da Associa-
ção AME, que acolhe mulheres em situação de 
violência. Ela não descarta a possibilidade de uma 
subnotificação dos casos.

“A verdade é que a pandemia trouxe o aumento 
da violência doméstica, uma vez que as vítimas 
começaram a conviver mais com os seus agres-
sores. Então, por isso, os números de violência 
aumentaram e os boletins de ocorrência também”, 
detalha.

ATENDIMENTO HUMANIZADO
Desde maio de 2021, as mulheres alagoanas 

vítimas de violência doméstica possuem o apoio 
da Casa da Mulher Alagoana Nise da Silveira, 
uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Alagoas 
em parceria com a Assembleia Legislativa, OAB, 
Prefeitura de Maceió e Governo do Estado.

Em entrevista à Agência Tatu, a coordenadora 
da Casa, Erika Lima, entende a iniciativa como 
um equipamento revolucionário em Alagoas, que 

busca concentrar uma série de serviços em um só 
lugar para evitar que a mulher precise reviver o 
trauma ao contar sua história mais de uma vez.

Entre os serviços ofertados, estão o acolhimento 
psicossocial fornecido por assistentes sociais e 
psicólogos, além do apoio jurídico da Delegacia, 
Juizado e Defensoria. A Casa também fornece o 
transporte às vítimas, assim como brinquedoteca 
e alojamento por 48h. “Depois que ela denuncia, 
a mulher precisa também ter um apoio. Para isso 
nós temos, na Casa, uma parceria com o programa 
Tem Saída, que em parceria também com o Senac, 
podemos qualificar essa mulher e colocá-la no 
mercado de trabalho”, explica a coordenadora. 

COMO DENUNCIAR
A denúncia de violência doméstica e familiar 

também pode ser realizada de forma anônima pelo 
Disque 180, do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, pelo Disque-Denúncia 100 
ou ligando para o 190 da Polícia Militar.

A Casa da Mulher Alagoana Nise da Silveira 
fica localizada na Rua do Imperador, 119, em 
frente à Praça Sinimbu, no Centro de Maceió. O 
atendimento é feito de segunda a sexta, das 7h30 
às 19h30. O telefone para contato é (82) 
2126-9650.

A Semudh também conta com o 
Centro Especializado de Aten-
dimento à Mulher 
(CEAM), que possui 
uma equipe multidis-
ciplinar para atender 
à população feminina, 
cis ou trans, com advo-
gado, assistente social 
e psicóloga. No mesmo 
local também funciona 
a base da patrulha 
Maria da Penha, 
que se tornou 
24h.

O  C E A M 
fica localizado 
na Rua Augusto 
Cardoso Ribeiro, 
s/n, Jatiúca, (trans-
versal à Rua Dr. 
A n t ô n i o  G o m e s 
de Barros – antiga 
Av. Amélia Rosa). 
O contato pode ser 
realizado pelo tele-
fone (82) 3315-1740 
ou via WhatsApp 
(82) 98867-6434.

AL registra 12 denúncias de 
violência doméstica por dia

      MESMO COM           

      ALTOS NÚMEROS, 

      ESPECIALISTAS 

      ACREDITAM EM 

      SUBNOTIFICAÇÃO

1.757
boletins de ocorrência 
de crimes de violência 
doméstica nos cinco 

primeiros meses 
de 2021


