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JOGO DURO

Jorge Moraes 
retorna 
sem “meias 
palavras”
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EDITORIAL: PRESIDENTE DA REPÚBLICA ESQUECE PROMESSAS DE CAMPANHA E SE ALIA AOS POLÍTICOS DO “CENTRÃO”

ENTREVISTA

Sociólogo 
explica o 

que espera 
a vida social 

após a 
pandemia
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FALTA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS do Prédio do INSS foi denunciada 
em abril de 2019, mas a Notificação foi prorrogada devido à pandemia 

AINDA NÃO
É SEGURO...

Máscaras largadas nas calçadas de Maceió têm sido cenas bastante comuns

Os riscos de consequências 
sérias no período de gravidez, 
com a pandemia da Covid-
ŗşȱ��ȱ����ǰȱę£����ȱ���ȱ���ȱ

muito sonhos de engravidar 
fossem adiados. O DIA conta 
isso direitinho em matéria 
especial. Vamos ver?

Elas estão no rosto das 
pessoas, infectadas ou não. O 
certo é que as máscaras não 
podem ser descartadas no meio 

da rua nem no lixo comum. Há 
critérios para o descarte desse 
equipamento de proteção indi-
vidual. Vamos conhecê-los?        

O Hospital de Campa-
nha Dr. Celso Tavares passa a 
integrar a rede pública hospi-
talar no combate ao coronaví-

rus. Com 150 leitos clínicos, a 
unidade hospitalar no Centro 
de Convenções, em Jaraguá, 
atenderá em tempo integral. 

Mulheres adiam o 
sonho da gravidez

Como devemos 
descartar a máscara 

Mais 150 leitos no 
“Dr. Celso Tavares”

POR CAUSA DA COVID-19

NOVO HOSPITAL

MAIS CUIDADO
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Só em julho/2020, a Noti-
ę��³¨�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¡��-
���ǯȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ����³¨�ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ

�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
��·���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�����-
������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ
��ȱ�¨�ǰȱ�ȱ��à���ȱ����ȱ������-
�������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ �ȱ

������·���ȱ��ȱ��ø��ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ��·���ȱ�ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ�·�����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���������ǯ 4

Estrutura do Prédio do INSS não estaria em condições de garantir a segurança dos servidores do órgão
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Deraldo Francisco
Repórter

Após suces-
sivas recla-
mações  de 

servidores da Superintendên-
cia Estadual do Ministério da 
Saúde em Alagoas, a repor-
tagem de O DIA ALAGOAS 
tentava há um mês informa-
ções concretas sobre as condi-
ções de habitabilidade com 
segurança do Edifício do Insti-
tuto de Seguridade Nacio-
nal (INSS), que fica na Rua 
Engenheiro Roberto Gonçal-
ves Menezes (antiga Rua da 
Praia), no Centro. 

Há um ano,  servido-
res do INSS, representados 
pelo sindicato da categoria 
denunciaram às autoridades, 
principalmente ao Corpo 
de Bombeiros, a situação de 
risco em que se encontrava 
o prédio. O DIA ALAGOAS 
denunciou o fato aqui, na 
edição 370, veiculada na 
semana de 12 a 20 de abril de 
2019. Ou seja: a reclamação 
das péssimas condições do 
prédio que é suntuoso por 
fora e um desastre por dentro, 
são antigas e não mudaram 
nesse período de mais de um 
não. Se não houve reforma 

nem manutenção, o imóvel 
pode estar em situação mais 
grave.

A coisa andou e uma equipe 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar (CBM), sob comando do 1º 
�������ȱ��ȱǻ�ę����ȱ��ȱ������ȱ
de combatentes) que foi o 
�������¤���ȱ����ȱ����ę��³¨�ȱ
no dia 22 de abril de 2019. Com 
isso, os gestores do prédio do 
INSS receberam uma série a 
de missões a cumprir, nota-
damente aquelas que estavam 
na alçada da fiscalização do 
CBM.

Entre elas, a providência do 
Processo de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico (PSCIP), 
que deveria ser aprovado pelo 
CBM/AL. Na vistoria coman-
dada pelo tenente BM Gêne-
sis, foram detectadas diversas 

irregularidades no âmbito de 
atuação do Bombeiro Mili-
tar. Entre elas: Estruturas de 
incêndio toda precária; com 
destaque para os sistemas de 
hidrantes, extintores, saídas 
de emergência e “chuvei-
ros”. Ou seja: tudo isso estava 
precário que, em caso de 
incêndio, o prédio queimaria 
com um graveto seco. Além 
disso, ainda vieram proble-
mas com as mangueiras e com 
os alarmes.

Pois bem, a direção do INSS 
deveria apresentar os ajustes 
– ao menos neste quesito. O 
Crea ainda não tinha entrado 
��ȱ�³¨�ȱ����ȱ����ę���ȱ�ȱ�����-
ção estrutural do edifício.

Um cidadão assinado 
como Deraldo Salvador de 
Lima chefe do Setor de Licita-

ção, foi quem deu recebimento 
¥ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ
documento que assinou, ele foi 
informado de que teria 30 dias 
para comparecer ao Corpo 
de Bombeiros. No encontro, 
a direção do INSS solicitou o 
prazo de um ano para fazer os 
reparos no prédio.

Pois bem, o tempo passou 
�ȱ�ȱ���¹����ȱ��ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ
encerrou em abril passado. 
Mas, devido à situação porque 
passa o Estado, todos os prazos 
foram prorrogados, pelo 
Decreto  de 2 de abril de 2020, 
���������ȱ��ȱ��¤���ȱ�ę����ȱ��ȱ
Estado de Alagoas (DOEAL). 
“Os processos de regulariza-
ção de edificações existentes 
neste CBMAL foram prorro-
gados. Desta forma, o prazo 
para apresentação das devi-
���ȱ��������£�³ä��ȱ��ȱ���ę��-
ção neste CBMAL foi dilatado 
até julho de 2020”

Ou seja, até o próximo mês 
de julho, a direção do INSS 
tem esse período para fazer os 
ajustes nos quesitos identifi-
cados pelo Corpo de Bombei-
ros. Se a situação estava feia 
há mais de um ano, imagina-
-se como está hoje. Devido 
ao trabalho em Homi Office, 
o trabalho presencial está 
suspenso. 

RESPOSTA DO 
SETOR TÉCNICO DO CB
Em relação às condições 

de segurança do prédio para 
a recepção do servidores da 
Superintendência do Minis-
tério da Saúde, o tenente-
-coronel Sérgio André Silva 
Verçosa - Superintendente 
de Atividades Técnicas - 
informou que “este CBMAL 
considera que o Alvará de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB) é a certidão que 
atesta essa condição”. Disse 
ainda que, “para tanto, a 
���ę��³¨�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
os demais trâmites anteriores, 
como apresentação de projeto 
técnico; obtenção do Alvará 
de Construção do Corpo de 
Bombeiros (ACCB); execução 
do que fora projetado e apro-
vado; e Vistoria Técnica deste 
CBMAL”.

Pelo que a reportagem 
apurou, estes AVCB e ACCBB 
só serão possíveis após o 
cumprimento das exigências 
������ȱ����ȱ����ę��³¨�ȱ��ȱ�����ȱ
de 2012, prorrogada para julho 
de 200. Ou seja: o prédio do 
INSS não está em condições, 
ao menos do que diz respeito 
ao que importa ao Corpo de 
Bombeiros, de funcionamento 
com segurança.
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Sem laudo do CB, prédio do 
INSS ainda não tem segurança

POR CAUSA DE PANDEMIA, Notificação foi prorrogada por mais 90 dias; prazo termina em julho, quando será feita a Vistoria

Há um ano, servidores do INSS denunciaram as péssimas condições do pr[eido
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