
Uma mulher identificada 
por Marisângela está sendo 
procurada pela Polícia Civil 
alagoana. Ela é responsável 
pelo procedimento de preen-
chimento de glúteos com sili-
cone que resultou na morte de 
Suzana Thaís Ferreira da Silva, 
de 33 anos. A mulher morreu 

na madrugada de domingo, 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE), de embolia pulmonar 
provocada pelo procedimento 
estético. Marisângela atendeu 
Suzana num apartamento 
alugado, no Resort Pratagy, em 
Pescaria. Marisângela fugiu 
para Sergipe. 

@CURVAFEMININA É O ENDEREÇO DO 
INSTAGRAM USADO PELA ACUSADA

MORTE APÓS 
‘CIRURGIA’ 
NO BUMBUM
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4ESTELIONATÁRIOS: DELEGADO ALERTA POPULAÇÃO PARA O GOLPE DA VENDA DE MOTOS E CELULARES PELA INTERNET

FANTASIAS GUARDADAS...

Prefeitura de Maceió adia prévias 
e Carnaval para mês de setembro
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DOIS ANOS DEPOIS

Mineradora 
Vale fecha 
acordo de 

R$ 37,6 bilhões 
por desastre em 

Brumadinho

Até ontem, oito dos 14 
pacientes que chegaram a 
Maceió em 21 janeiro, devido 
ao colapso na rede pública de 
saúde em Manaus/AM, já rece-
beram alta médica e retornaram 

para casa. O HMA recebeu oito 
pacientes. Desses, Thifanny 
Daniel; Anderson José; Fran-
cisca Celane Pereira Souza; e 
Nilvana Cavalcante se recupe-
raram da doença.

Oito pacientes já 
voltaram para casa

IRMÃOS DE MANAUS

Francisca: “Alagoas é meu segundo amor; fui recebida por uma equipe de anjos”

Os riscos iminentes de 
deslizamentos de barreiras 
em Maceió fez com que a 
Prefeitura se apresasse em 
“vestir” com lonas pretas 
as encostas existentes na 

cidade. O plástico impede 
que a água se acumule e 
encharque a terra, reduzindo 
assim a possibilidade de 
deslizamento. Nesta época 
do ano, é comum o poder 

público municipal tomar essa 
iniciativa. Não há nada de 
novo. Apenas uma medida 
preventiva tão comum 
quanto eficaz para evitar 
desastres na cidade.

DESLIZAMENTO: Lonas 
“vestem” as encostas

AÇÃO PREVENTIVA

Com a chegada das chuvas, Prefeitura se antecipa e cobre as encostas com lonas para evitar deslizamentos

3

Divulgação

Divulgação
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Charles Cury *Neurologista

Este artigo tem endereço certo. 
Vai para mamães, papais e profis-
sionais que trabalham nas áreas 
da interpretação do comporta-
mento e do desenvolvimento 
cognitivo das crianças, raciocínio, 
memória e fala.

 Como neurologista também 
de crianças recebo diariamente na 
clínica crianças de todas idades já 
rotuladas (por leituras superfi-
ciais extraídas do Dr. Google, ou 
diagnosticadas por outros profis-
sionais que se deixaram levar por 
informes inadequados de fortes 
grupos farmacêuticos) de doenças 
ou disfunções neurológicas inexis-
tentes. Assim é que recebo falsos 
autistas, falsos transtornos hiper-
cinéticos da infância com distúr-
bio da atenção com a imponente 
rubrica de TDAH, que traduzindo 
fica assim” transtorno do déficit 
de atenção hipercinético “.

Nome esquisito, o que seria 
“transtorno do déficit”? Tem mais 
siglas como “Transtorno Desafia-
dor“ e por aí vai. 

 O ruim disso tudo é que a 
criança já chega tomando remé-
dios fortes um ou vários.

Se vocês observarem os 
animais na Natureza verão que 
todos filhotes são mais ativos 
que seus pais e também mais 
ativos que os adultos da espécie. 
Isto significa que animais jovens 
incluindo nós necessitamos de 
movimentos para desenvolver a 
musculatura e o equilíbrio assim 
como por exemplo os macacos.

 Sem isso o processo de MIELI-
NIZACÃO CEREBRAL atrasa. A 
mielina é uma capa de lipopro-
teína parecida com o envoltório 
de um fio elétrico que organiza o 
circuito neural e dá plasticidade 
ao cérebro para desenvolver suas 
funções motoras incluindo força 

e equilíbrio, sensibilidade e cogni-
ção como antes mencionado.

 O 1° tratamento de uma 
criança assim é deixá-la brincar 
ao ar livre para desenvolvimento 
cerebral, mental e imunológico.

 O 2° tratamento é criar regras 
disciplinares com rotinas acei-
tas e cumpridas por toda família 
incluindo aí vovó, vovô, titias, 
comadres e madrinhas. A criança 
tem que aprender a respeitar 
o sim e o não porque se assim 
não for, aparece o tal “ distúrbio 
desafiador “ citado lá atrás, que 
vejo em algumas famílias onde 
a criança agride a mãe e a avó 
e acaba tomando remédio que 
nada contribui para a cura do seu 
caráter. Aproveito aqui para aler-
tar o perigo que são os aparelhos 
eletrônicos, celular, computador 
e afins. Criança e adolescente que 
não se movimentam e não prati-
cam esportes têm muito maior 
chance de desenvolver problemas 
mentais como ansiedade, depres-
são e psicopatias anti-sociais 
numa sociedade que troca o real 
pelo virtual.

 Terminando, o processo 
de mielinizacão cerebral que se 
inicia por volta de meses de vida, 
pode se estender até a puberdade, 
e devido a neuroplasticidade 
cerebral, sabemos que acontece 
também na vida adulta, exemplo 
que vemos em idosos que após 
Acidente Vascular Cerebral - AVC 
conseguem se recuperar com 
tratamento adequado.

 Portanto cuidado com diag-
nósticos precoces.A Natureza 
evolui diariamente e nós, como 
parte dela, fazemos o mesmo. 
Nosso corpo é dinâmico, por isso, 
além de movimento necessita-
mos de água, oxigênio, sol e boa 
alimentação.

Doenças ou disfunções 
neurológicas inexistentes

Florestan Fernandes jr *Jornalista

Marcelo Firmino *Jornalista

Pouca gente sabe, mas o 
físico Stephen Hawking foi um 
ávido estudioso da teoria dos 
multiversos. Seu colega brasi-
leiro, Mário Schenberg, me 
disse certa vez que existiriam 
universos paralelos que se liga-
riam uns aos outros por aber-
turas, que poderiam ser os tais 
buracos negros. Embora a teoria 
ainda não tenha comprovação 
cientifica, segue sendo estudada 
e povoa o imaginário coletivo. 
Prova disto é o sucesso de filmes 
e séries, desde os clássicos como 
Planeta dos Macacos e Terra de 
Gigantes, aos populares títulos 
disponíveis nas plataformas de 
streeming, como Dark, Stranger 
Things e O Homem do Castelo 
Alto.

Para nos desprendermos 
um pouquinho dessa realidade 
disruptiva na qual estamos – 
que, diga-se, causaria inveja 
aos mais inventivos escrito-
res distópicos, convido você a 
imaginar como seria o Brasil, 
se não tivesse ocorrido o golpe 
militar de 1964. Vamos lá...

João Goulart teria terminado 
seu mandato, e seu cunhado 
Leonel Brizola teria sido eleito 
Presidente da República. Darcy 
Ribeiro continuaria no Ministé-
rio da Educação, e teria grandes 
chances de se eleger governa-
dor do Rio de Janeiro. Jango 
teria feito as reformas de base, 
inclusive a Reforma Agrária. 
Com isso, não haveria o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem 
Terra e muitos trabalhadores 
não teriam sido forçados a 
migrar para as grandes cidades 
em busca de oportunidades.

Lula, que migrou ainda 

criança para São Paulo, teria 
voltado para Garanhuns e se 
estabelecido com a família em 
um assentamento rural. Lá, 
certamente alçaria voos altos, 
se elegeria para cargos públi-
cos e, por seu perfil combativo, 
confrontaria o coronelismo. 
Ou seja: bem longe dos sindi-
catos e dos movimentos operá-
rios, mas definitivamente 
envolvido com causas libertá-
rias.

Sarney e Antonio Carlos 
Magalhães continuariam sendo 
apenas deputados da UDN e 
não teriam ganho concessões 
públicas de rádio e televisão. 
Paulo Maluf seria um empre-
sário medíocre, provavelmente 
levando as empresas da família 
à falência.

Não teríamos presos políti-
cos e nem pessoas sendo mortas 
nos porões da ditadura militar. 
Com isso, quem sabe, hoje o 
presidente da TV Cultura seria 
o jornalista Vladimir Herzog. 
Também não existiriam as 
campanhas da Anistia e das 
Diretas Já. Tancredo seria, se 
muito, governador de Minas 
Gerais, e Fernando Collor seria 
apenas o playboy, filhinho de 
papai, em Alagoas.

F e r n a n d o  H e n r i q u e 
Cardoso teria continuado sua 
carreira acadêmica, como soci-
ólogo da USP. O mesmo teria 
ocorrido com Michel Temer, 
que seguiria como professor de 
Direito Constitucional da PUC 
de São Paulo. Sem a quebra na 
democracia, Dilma Rousseff 
não teria ido para a luta armada. 
Como economista, se dedicaria 
à pesquisa ou trabalharia numa 

grande empresa. Certamente 
teria se envolvido com causas 
feministas e de políticas afir-
mativas. Por seu caráter, por 
sua personalidade aguerrida, 
a “Coração Valente”, exerceria 
protagonismo nas esferas públi-
cas.

E quanto a Jair Bolsonaro? 
Eis a incógnita. Sabe-se lá onde 
estaria... realidades alternati-
vas não implicam em mudança 
de caráter. Qualquer que fosse a 
realidade ou universo possível, 
ele seria apenas o “Cavalão”, 
apelido que ganhou ainda nos 
quarteis. Mas sem a ditatura, 
não existiria a Polícia Militar e 
nem ex-PMs formando grupos 
milicianos nas periferias das 
cidades. Com isso, Bolsonaro 
não teria uma de suas bases, 
um de seus nichos de populari-
dade, e certamente não teria se 
aventurado na política. Quem 
sabe teria se tornado líder de 
garimpeiros em Serra Pelada? 
O fato é que nessa realidade 
alternativa ele jamais chegaria 
à Presidência da República. 
Estaríamos livres do seu desgo-
verno terraplanista, negacio-
nista, genocida e fascista.

Bom, por mais tentadora 
que seja a realidade sonhada, 
voltemos à realidade vivida, 
ao nosso espanto cotidiano. É 
aqui a nossa esfera de combate, 
de insubmissão ao estado de 
coisas que nos é posto. É aqui, 
nesse apanha-apanha diário, 
que precisamos encontrar a 
força necessária para defender 
a vida, a democracia, o futuro. 
Este sim, construído indivi-
dual e coletivamente por mim 
e por você.

Por enquanto, quem manda é 
o chão da fábrica, onde a maioria 
dos parlamentares atira nas costas 
da população mais pobre.

E a legião dos excluídos só 
cresce no País que fala no “estado 
mínimo”

Há bem pouco tempo a elite 
brasileira – desde empresários à 
classe média conservadora – vivia 
a condenar o programa Bolsa 
Família e com uma veemência 
cruel.

Tinha-se como argumento a 
velha máxima de que “melhor é 
dar-lhe a vara e o anzol do que o 
peixe”.

E mais: Que o bolsa [família] 
era a esmola para manter vivo 
os currais eleitorais do País e que 
o novo governo brasileiro iria 
acabar com isso, em nome da nova 
política.

Memória recente.
Mas, sabe, essa história sumiu, 

convenientemente. Ninguém 
acabou com o Bolsa Família e o 
silêncio se fez dono.

O pior é que também não 
apareceu ninguém para ensinar 
o homem a pescar. A situação é 
dramática, com o crescimento da 
população em situação de miséria 
no País, que hoje está mais para 

isca do que anzol.
A elite sabe, vê, mas não 

enxerga.
As calçadas estão lotadas de 

famílias sob tetos de papelão. 
As esquinas repletas de jovens e 
idosos pedintes, exibindo cartazes 
mal escritos com o alerta: “Tenho 
fome“.

E os jovens sem alternativa 
nenhuma do chamado “chão da 
fábrica”.

E por eles passam os engra-
vatados, como gaivotas brancas 
silenciosas.

Os mesmos que sempre 
defenderam o estado mínimo 

para o próprio bem estar da mino-
ria, do mercado, do status que lhes 
acompanha, porque, na concep-
ção elitista, o resto é ralé.

Não há a mínima conside-
ração por uma legião de mais de 
14 milhões de desempregados. 
Muitos hoje a dependerem do 
Bolsa Família e de todo e qualquer 
auxílio que possa ter.

Aliás, hoje, por alguma razão – 
que a própria razão bem conhece – 
não se fala mais nem em pescaria. 
Quanto mais no peixe.

Tende a piorar. Principal-
mente em um país onde se atrofia 
a democracia com  retrocessos nas 

leis e o desmontes dos programas 
sociais.

Eis, portanto, uma situação a 
depender do “chão da fábrica”, 
simbolizado na Câmara Federal, 
no discurso de posse do deputado 
Arthur Lira (PP), como presi-
dente.

Só que a engenhosidade dessa 
“fábrica”, entre uma festa e outra, 
desde a reforma da previdência, 
tem sido um tiro nas costas da 
maioria dos brasileiros.

Se lá está o chão da fábrica, 
resta saber quando chegará a hora 
do povo excluído balançar o chão 
da praça…

E se... um pouco de fantasia 
para suportar a distopia

Na democracria atrofiada os excluídos 
não balançam o chão da praça
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Carnaval: em Maceió, tudo é 
adiado para mês de setembro

PREFEITURA MANTÉM PONTO FACULTATIVO: medida é para evitar a explosão no número de casos de Covid-19                                        

O Município de 
Maceió adiou a reali-
zação do Carnaval e 

das prévias carnavalescas de 
2021, mas manteve o ponto 
facultativo anunciado em 
decreto no início de janeiro 
para os dias 15 e 16 de feve-
reiro (segunda e terça) para não 
prejudicar o trade turístico.

O adiamento tem como 
objetivo evitar uma explosão de 
contaminação pelo coronavírus 
provocada pela aglomeração 
de pessoas nas festas de Momo, 
e com isso, preservar vidas e 
garantir a segurança sanitária 
de moradores e turistas.

A decisão foi tomada em 
acordo entre o prefeito JHC e o 
Gabinete de Gestão Integrada 
para o Enfrentamento à Covid-
19, a Fundação Municipal de 
Ação Cultural, a Secretaria 
Municipal de Turismo e Secre-
taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, 
e foi anunciada nesta quarta-
-feira (03), em entrevista cole-
tiva na sede da Prefeitura.

A nova data para o evento 
deve ser entre 4 e 7 de setembro, 
quando a pandemia poderá 
estar controlada e a imuniza-
ção da população bem mais 
avançada. O dia 7 de setembro 
já é feriado nacional, com isso 
a segunda-feira seria “impren-
sada”.

 “Esperamos que toda a 
imunização continue cres-
cendo. Vamos avançar nas 
faixas de mais idade, reduzir 
a hospitalização e os óbitos e 
aumentar capacidade de aten-
dimento. Escolhemos setembro 
porque imagina-se um cenário 
melhor, pelo que a ciência está 
avançando. Queremos garantir 
que a cultura do Carnaval não 
morra”, declarou Claydson 
Moura, coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada para o 

Enfrentamento à Covid-19.
No mês de setembro, deverá 

haver a apresentação das tradi-
cionais escolas de samba na orla 
de Pajuçara, blocos de rua nos 
bairros além do desfile do tradi-
cional Pinto da Madrugada. 
A organização já se mostrou 
disposta a colocar o bloco na 
orla no dia 4 de setembro.

“O que temos que pensar é 
que são dois carnavais, um para 
descanso, a partir da decretação 
do ponto facultativo, o que vai 
estimular o setor turístico, e o 
segundo é o Carnaval em si, que 
pode ser realizado em setem-
bro, com um período para ser 
bem planejado, obedecendo 
todos os protocolos de segu-
rança contra a covid-19, mas 
também canalizando os recur-
sos financeiros do Município 
para o que é importante agora, 
imunizar a população”, ressal-
tou a presidente da FMAC, 
Mirian Monte.

Já o secretário de Turismo 
ressaltou que qualquer bloco 
que queira fazer carnaval em 
Maceió no segundo semestre 
será muito bem vindo. “E nós 
vamos vender para o Brasil 
inteiro que Maceió tem carna-
val sim, mas vai ser no segundo 
semestre”, destacou Ricardo 
Santa Ritta.

Decreto de fiscalização
Para garantir que não haja 

aglomerações durante o perí-
odo carnavalesco, a Prefeitura 
editará um decreto que deve 
ser publicado até a próxima 
sexta, com as regras a serem 
seguidas por restaurantes, 
bares e estabelecimentos do 
setor em geral, além da própria 
população.

De acordo com o coorde-
nador do GGI Covid-19, elas 
serão ainda mais rígidas do 
que as previstas no decreto 

que liberou música ao vivo nos 
bares. Um telefone para denún-
cias será disponibilizado pela 
Prefeitura nos próximos dias e 
a fiscalização ficará a cargo da 
Semscs.

“Precisamos manter a 
responsabilidade. A euforia não 
pode ser maior que a prudên-
cia. Não vai ter Carnaval em 
nenhum molde, comemoração 
de rua, bloco, nada. No decreto, 
a Prefeitura vai dizer que 
blocos, prévias, aglomerações, 
trios, nada disso será permitido. 
Evidentemente que uma deci-
são como essa não é pautada na 
nossa opinião, mas em estudos 
científicos que apontam para 
a possibilidade real do cresci-
mento de casos em março por 
conta das chuvas”, acrescentou 
Claydson Moura.

A fiscalização contará com 
o apoio dos agentes da Secre-
taria Municipal de Segurança 

Comunitária e Convívio Social, 
Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito (SMTT) e 
do Comando de Policiamento 
da Capital (CPC) da Polícia 
Militar.

Os estabelecimentos que 
descumprirem poderão ter a 
licença suspensa por seis meses 
ou mais e ser denunciados ao 
Ministério Público por crime 
contra a saúde pública.

Erik Maia
Secom Maceió 

A Prefeitura de Maceió 
começou a implantação de lonas 
nas áreas de encosta da cidade 
que apresentam risco de desl-
zamentos. Na manhã de ontem, 
técnicos da Superintendência 

Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) colocaram 
lonas num desses pontos críti-
cos, na Avenida Leste Oeste, no 
Jacintinho.

A ação foi acompanhada 
pelo coordenador da Defesa 
Civil Municipal, Abelardo 
Nobre. “Essas áreas começa-

riam a ter as lonas no final do 
mês, mas decidimos antecipar 
esse calendário para evitar que 
chuvas eventuais possam causar 
danos nessas áreas”, explicou.

Abelardo destacou que há 
mais de 500 pontos críticos por 
conta da chuva na cidade, e que 
todos seguem sendo monito-

rados pelo órgão. “Nem todos 
esses 500 pontos são em áreas 
de encosta. Temos áreas onde 
há alagamentos, transbordo e 
outros problemas causados pela 
chuva”, pontuou.

O coordenador concluiu 
afirmando que as ações são 
preventivas e um calendá-

rio foi montado para atender 
essas áreas antes do começo da 
quadra chuvosa. “Nós temos 
um estoque de lona que já está 
sendo utilizado e acreditamos 
que nos próximos dias recebe-
remos mais para a conclusão 
desse trabalho dentro do prazo”, 
encerrou.

MEDIDA PREVENTIVA

Prefeitura coloca lonas em áreas com 
risco de deslizamento de encostas

Arquivo

Ponto máximo nas prévias carnavalescas de Maceió, o Pinto da Madrugada deve permanecer no “ninho”, de novo

Claydson Moura disse que não haverá carnaval em Maceió em nenhum molde             

Itaw
i Albuquerque/Secom
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A Polícia Civil 
de Alagoas 
m a i s  u m a 

vez alerta a população sobre a 
maneira de estelionato que vem 
tendo aumento acentuado em 
seus registros. A nova modali-
dade de golpe continua tendo 
um intermediário, mas agora 
ele envolve a compra e venda 
de moto e celular, produtos 
de menor valor, que existem, 
porém, para enganar o proprie-
tário e o interessado.

De acordo com o delegado 
Leonardo Assunção, do 1º 
Distrito da Capital (1º DP), os 

estelionatários estão aprimo-
rando os golpes e um novo tipo, 
em particular, tem chamado a 
atenção.

Nesta nova modalidade, 
o golpista está clonando um 
anúncio da moto ou celular 
verdadeiro, normalmente 
publicado em sites de vendas, 
mas com valor inferior e seus 
dados para contato.

O comprador, se interessa 
pelo baixo preço, entra em 
contato com o estelionatário 
que age como um intermediá-
rio com o vendedor. A cada um 
deles, o golpista afirma que o 

outro tem uma dívida com ele 
e os convence de não conversa-
rem sobre valores quando for 
feita a visita para ver o produto. 
E chega a dizer ser parente do 
verdadeiro vendedor.

Outro fato novo é que assim 
que o negócio é fechado, o inter-
mediador solicita o pagamento 
pelo Pix ou a transferência do 
valor pelo banco digital, opera-
ções rápidas para o dinheiro 
cair na conta mais facilmente.

Geralmente, o dinheiro cai 
na conta e, somente aí o golpe 
é descoberto, pois o comprador 
verifica que o depósito não foi 

realizado em nome do verda-
deiro vendedor e sim de um 
integrante da quadrilha de este-
lionatários.

Segundo Leonardo Assun-
ção, o estelionatário nunca 
está presente durante as inter-
mediações. “Ele liga, manda 
mensagens pelo WhatsApp, 
mas nunca aparece”, explicou 
ele.

Os números de telefones 
utilizados pelos golpistas são de 
Alagoas, mas as contas utiliza-
das para os depósitos, em nome 
de laranjas, são normalmente 
do Mato Grosso do Sul (Cuiabá, 

Cárceres, Rondonópolis, etc.), o 
que dificulta as investigações.

O delegado revelou que, nos 
últimos dias, vem registrando 
na área do 1º DP, em Maceió 
vários casos desse novo golpe, 
em Maceió.

 “As pessoas devem ter 
muito cuidado nas negociações 
– compra e venda de veículos, 
e agora moto e celular – feitos 
pelos sites de classificados, 
da internet, principalmente 
quando observar que os produ-
tos oferecidos estão abaixo do 
valor de mercado”, concluiu 
Leonardo Assunção.

Cuidado para não cair no 
novo golpe da moto e celular

ESTELIONATÁRIOS ‘VENDEM’ PRODUTOS DE OUTRAS PESSOAS anunciados em sites e recebem pagamento por transferências

Iara Malta
Repórter

A Secretaria de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
(Seades) publicará nos próxi-
mos dias uma portaria com as 
datas para cadastramento dos 
novos beneficiários do Cartão 
CRIA. Devido à alta demanda, 
gestantes e famílias com crian-
ças de até 60 meses (5 anos) 
terão que seguir os prazos 
previstos para solicitação do 
cartão, nos Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS).

As primeiras beneficiadas 
serão as gestantes, que a partir 
de amanhã (05), podem dirigir-
-se aos CRAS dos seus municí-
pios levando as documentações 
exigidas: CPF, carteira de iden-
tidade, o Número de Identifica-
ção Social (NIS), comprovante 
de residência; caderneta da 
gestante ou encaminhamento 
da UBS, com o início do pré-
-natal. Crianças com síndrome 
congênita por Zika vírus 
também estão contempladas 
neste primeiro grupo.  

As famílias que possuem 
crianças entre 0 e 2 anos de 
idade só devem procurar os 

CRAS a partir do dia 1º de abril. 
Por fim, serão cadastradas as 
crianças de até 5 anos, com data 
prevista para cadastramento a 
partir do dia 1º de maio. Além 
dos documentos pessoais, os 
responsáveis precisam levar o 
comprovante de residência e a 
certidão de nascimento ou RG 
da criança.

De acordo com a superin-
tendente de avaliação e gestão 
da informação da Seades, 
Daniella  Gazzaneo, todas as 
famílias que vivem na pobreza 
e extrema pobreza em Alagoas, 
com gestantes ou crianças de 
até 60 meses serão cadastradas. 
“Inicialmente seriam contem-
pladas apenas as gestantes, mas 
o Governo optou em ampliar 
o benefício, através do decreto 
que foi publicado dia 2 de feve-
reiro”, explicou.

Daniella Gazzaneo garantiu 
que todas as equipes de Secre-
tarias de Assistência Social, 
dos 102 municípios alagoanos 
foram capacitadas para realiza-
rem o cadastramento das famí-
lias, e que que à medida que isso 
for ocorrendo, serão entregues 
os cartões e divulgadas as datas 
do começo do recebimento dos 
R$ 100,00 mensais.

CARTÃO CRIA

Gestantes iniciam
o cadastro amanhã

Em mais um passo para 
viabilizar o acesso aos servi-
ços de educação da popu-
lação prejudicada com as 
fissuras nos imóveis e afun-
damento do solo em Maceió, 
o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) foi ontem, 
ao prédio-sede da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) reunir-se com o titu-
lar da pasta, secretário Elder 
Maia, membros da Procura-
doria Geral do Município e 
representantes da petroquí-
mica Braskem. O encontro 
mirou a edição de um termo 
de compromisso a ser assi-
nado entre o ente federativo 
e a empresa para adaptação 
e reforma de cinco unidades 
de ensino. 

Os equipamentos educa-
t i v o s  d e ve r ã o  a t e n d e r 
provisoriamente crianças e 
adolescentes que estudavam 
nos bairros de Bebedouro, 
Bom Parto, Farol, Mutange e 
Pinheiro, enquanto as quatros 
escolas e creche previstas no 
acordo judicial firmado entre 
MPT e Braskem, em março 
de 2020, aguardam constru-
ção. O Ministério Público do 
Trabalho em Alagoas, por 
meio do 7º Ofício Geral, de 
titularidade da procuradora 
Rosemeire Lobo Lamarca, 
conseguiu que a petro-
química destinasse R$ 30 
milhões para estas unidades 
de ensino definitivas.

Mesmo na expectativa 
pela viabilização do termo 

de compromisso, Rosemeire 
Lamarca pediu para que o 
Município e a empresa reti-
rassem toda as menções ao 
órgão ministerial no texto 
em negociação entre as duas 
partes. A preocupação da 
procuradora do Trabalho é 
que, ao garantir a adaptação 
e reforma dos equipamen-
tos provisórios para retorno 
imediato dos estudantes 
à sala de aula, a ação dê a 
entender que petroquímica 
quitou seu compromisso 
de construir os equipamen-
tos definitivos previstos no 
acordo judicial com o MPT.

“O termo de compromisso 
atinge os termos do acordo 
judicial firmado na ACP 
0000648-42.2019.5.19.0007. 
Destarte, apesar de serem 
documentos separados, exis-
tem cláusulas que poderiam 
levar a erros de execução 
do acordo, como considerar 
a reforma e adaptação dos 
espaços provisórios uma 
quitação da obrigação de 
construir quatro escolas e 
uma creche inteiramente 
novas para atendimento 
definitivo ao público-alvo”, 
explicou Rosemeire Lamarca.

Por ser um órgão público, 
a Semed alega que é inviá-
vel executar de forma célere 
a adaptação e reforma das 
escolas para atendimento 
provisório às crianças e 
adolescentes já em feve-
reiro. O Município cobra 
da Braskem a execução das 

obras uma vez que a petro-
química é responsável pelos 
danos causados à educação 
devido aos impactos geoló-
gicos da extração de sal-
-gema na região de fissura 
dos imóveis e afundamento 
do solo.

Os representantes da 
empresa disseram que vão 
estudar a proposta de termo 
de compromisso da Secreta-
ria Municipal de Educação 
e da Procuradoria-Geral do 
Município para, na sequên-
cia, manifestar sua posição 
ao órgão.

ACORDO JUDICIAL
O Ministério Público do 

Trabalho em Alagoas obteve 
em março de 2020, junto à 7ª 
Vara do Trabalho de Maceió, 
a homologação do acordo 
judicial firmado com a mine-
radora Braskem S.A. Com 
isso, a empresa teve de depo-
sitar, em juízo, R$ 40 milhões 
em benefício da educação 
de crianças e adolescentes, 
fomento ao empreendedo-
rismo, criação de empregos 
e segurança de moradores e 
trabalhadores afetados pela 
extração de sal-gema nos 
bairros de Bebedouro, Bom 
Parto, Farol,  Mutange e 
Pinheiro, em Maceió.

A homologação do acordo 
judicial entre as partes é 
resultado de uma ação civil 
pública ajuizada pela procu-
radora do Trabalho Rose-
meire Lobo em julho de 2019.

MPT, SEMED E BRASKEM

Discutem reforma e 
adaptação de escolas

DATAS POR CATEGORIAS FAMILIAR

Gestantes: a partir do dia 05/02

Crianças com Zika vírus: A partir do dia 01/02

Crianças até 2 anos: A partir do dia 01/04

Crianças até 5 anos: A partir do dia 01/05
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A Polícia Civil 
de Alagoas 
m a i s  u m a 

vez alerta a população sobre a 
maneira de estelionato que vem 
tendo aumento acentuado em 
seus registros. A nova modali-
dade de golpe continua tendo 
um intermediário, mas agora 
ele envolve a compra e venda 
de moto e celular, produtos 
de menor valor, que existem, 
porém, para enganar o proprie-
tário e o interessado.

De acordo com o delegado 
Leonardo Assunção, do 1º 
Distrito da Capital (1º DP), os 

estelionatários estão aprimo-
rando os golpes e um novo tipo, 
em particular, tem chamado a 
atenção.

Nesta nova modalidade, 
o golpista está clonando um 
anúncio da moto ou celular 
verdadeiro, normalmente 
publicado em sites de vendas, 
mas com valor inferior e seus 
dados para contato.

O comprador, se interessa 
pelo baixo preço, entra em 
contato com o estelionatário 
que age como um intermediá-
rio com o vendedor. A cada um 
deles, o golpista afirma que o 

outro tem uma dívida com ele 
e os convence de não conversa-
rem sobre valores quando for 
feita a visita para ver o produto. 
E chega a dizer ser parente do 
verdadeiro vendedor.

Outro fato novo é que assim 
que o negócio é fechado, o inter-
mediador solicita o pagamento 
pelo Pix ou a transferência do 
valor pelo banco digital, opera-
ções rápidas para o dinheiro 
cair na conta mais facilmente.

Geralmente, o dinheiro cai 
na conta e, somente aí o golpe 
é descoberto, pois o comprador 
verifica que o depósito não foi 

realizado em nome do verda-
deiro vendedor e sim de um 
integrante da quadrilha de este-
lionatários.

Segundo Leonardo Assun-
ção, o estelionatário nunca 
está presente durante as inter-
mediações. “Ele liga, manda 
mensagens pelo WhatsApp, 
mas nunca aparece”, explicou 
ele.

Os números de telefones 
utilizados pelos golpistas são de 
Alagoas, mas as contas utiliza-
das para os depósitos, em nome 
de laranjas, são normalmente 
do Mato Grosso do Sul (Cuiabá, 

Cárceres, Rondonópolis, etc.), o 
que dificulta as investigações.

O delegado revelou que, nos 
últimos dias, vem registrando 
na área do 1º DP, em Maceió 
vários casos desse novo golpe, 
em Maceió.

 “As pessoas devem ter 
muito cuidado nas negociações 
– compra e venda de veículos, 
e agora moto e celular – feitos 
pelos sites de classificados, 
da internet, principalmente 
quando observar que os produ-
tos oferecidos estão abaixo do 
valor de mercado”, concluiu 
Leonardo Assunção.

Cuidado para não cair no 
novo golpe da moto e celular

ESTELIONATÁRIOS ‘VENDEM’ PRODUTOS DE OUTRAS PESSOAS anunciados em sites e recebem pagamento por transferências

Iara Malta
Repórter

A Secretaria de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
(Seades) publicará nos próxi-
mos dias uma portaria com as 
datas para cadastramento dos 
novos beneficiários do Cartão 
CRIA. Devido à alta demanda, 
gestantes e famílias com crian-
ças de até 60 meses (5 anos) 
terão que seguir os prazos 
previstos para solicitação do 
cartão, nos Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS).

As primeiras beneficiadas 
serão as gestantes, que a partir 
de amanhã (05), podem dirigir-
-se aos CRAS dos seus municí-
pios levando as documentações 
exigidas: CPF, carteira de iden-
tidade, o Número de Identifica-
ção Social (NIS), comprovante 
de residência; caderneta da 
gestante ou encaminhamento 
da UBS, com o início do pré-
-natal. Crianças com síndrome 
congênita por Zika vírus 
também estão contempladas 
neste primeiro grupo.  

As famílias que possuem 
crianças entre 0 e 2 anos de 
idade só devem procurar os 

CRAS a partir do dia 1º de abril. 
Por fim, serão cadastradas as 
crianças de até 5 anos, com data 
prevista para cadastramento a 
partir do dia 1º de maio. Além 
dos documentos pessoais, os 
responsáveis precisam levar o 
comprovante de residência e a 
certidão de nascimento ou RG 
da criança.

De acordo com a superin-
tendente de avaliação e gestão 
da informação da Seades, 
Daniella  Gazzaneo, todas as 
famílias que vivem na pobreza 
e extrema pobreza em Alagoas, 
com gestantes ou crianças de 
até 60 meses serão cadastradas. 
“Inicialmente seriam contem-
pladas apenas as gestantes, mas 
o Governo optou em ampliar 
o benefício, através do decreto 
que foi publicado dia 2 de feve-
reiro”, explicou.

Daniella Gazzaneo garantiu 
que todas as equipes de Secre-
tarias de Assistência Social, 
dos 102 municípios alagoanos 
foram capacitadas para realiza-
rem o cadastramento das famí-
lias, e que que à medida que isso 
for ocorrendo, serão entregues 
os cartões e divulgadas as datas 
do começo do recebimento dos 
R$ 100,00 mensais.

CARTÃO CRIA

Gestantes iniciam
o cadastro amanhã

Em mais um passo para 
viabilizar o acesso aos servi-
ços de educação da popu-
lação prejudicada com as 
fissuras nos imóveis e afun-
damento do solo em Maceió, 
o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) foi ontem, 
ao prédio-sede da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) reunir-se com o titu-
lar da pasta, secretário Elder 
Maia, membros da Procura-
doria Geral do Município e 
representantes da petroquí-
mica Braskem. O encontro 
mirou a edição de um termo 
de compromisso a ser assi-
nado entre o ente federativo 
e a empresa para adaptação 
e reforma de cinco unidades 
de ensino. 

Os equipamentos educa-
t i v o s  d e ve r ã o  a t e n d e r 
provisoriamente crianças e 
adolescentes que estudavam 
nos bairros de Bebedouro, 
Bom Parto, Farol, Mutange e 
Pinheiro, enquanto as quatros 
escolas e creche previstas no 
acordo judicial firmado entre 
MPT e Braskem, em março 
de 2020, aguardam constru-
ção. O Ministério Público do 
Trabalho em Alagoas, por 
meio do 7º Ofício Geral, de 
titularidade da procuradora 
Rosemeire Lobo Lamarca, 
conseguiu que a petro-
química destinasse R$ 30 
milhões para estas unidades 
de ensino definitivas.

Mesmo na expectativa 
pela viabilização do termo 

de compromisso, Rosemeire 
Lamarca pediu para que o 
Município e a empresa reti-
rassem toda as menções ao 
órgão ministerial no texto 
em negociação entre as duas 
partes. A preocupação da 
procuradora do Trabalho é 
que, ao garantir a adaptação 
e reforma dos equipamen-
tos provisórios para retorno 
imediato dos estudantes 
à sala de aula, a ação dê a 
entender que petroquímica 
quitou seu compromisso 
de construir os equipamen-
tos definitivos previstos no 
acordo judicial com o MPT.

“O termo de compromisso 
atinge os termos do acordo 
judicial firmado na ACP 
0000648-42.2019.5.19.0007. 
Destarte, apesar de serem 
documentos separados, exis-
tem cláusulas que poderiam 
levar a erros de execução 
do acordo, como considerar 
a reforma e adaptação dos 
espaços provisórios uma 
quitação da obrigação de 
construir quatro escolas e 
uma creche inteiramente 
novas para atendimento 
definitivo ao público-alvo”, 
explicou Rosemeire Lamarca.

Por ser um órgão público, 
a Semed alega que é inviá-
vel executar de forma célere 
a adaptação e reforma das 
escolas para atendimento 
provisório às crianças e 
adolescentes já em feve-
reiro. O Município cobra 
da Braskem a execução das 

obras uma vez que a petro-
química é responsável pelos 
danos causados à educação 
devido aos impactos geoló-
gicos da extração de sal-
-gema na região de fissura 
dos imóveis e afundamento 
do solo.

Os representantes da 
empresa disseram que vão 
estudar a proposta de termo 
de compromisso da Secreta-
ria Municipal de Educação 
e da Procuradoria-Geral do 
Município para, na sequên-
cia, manifestar sua posição 
ao órgão.

ACORDO JUDICIAL
O Ministério Público do 

Trabalho em Alagoas obteve 
em março de 2020, junto à 7ª 
Vara do Trabalho de Maceió, 
a homologação do acordo 
judicial firmado com a mine-
radora Braskem S.A. Com 
isso, a empresa teve de depo-
sitar, em juízo, R$ 40 milhões 
em benefício da educação 
de crianças e adolescentes, 
fomento ao empreendedo-
rismo, criação de empregos 
e segurança de moradores e 
trabalhadores afetados pela 
extração de sal-gema nos 
bairros de Bebedouro, Bom 
Parto, Farol,  Mutange e 
Pinheiro, em Maceió.

A homologação do acordo 
judicial entre as partes é 
resultado de uma ação civil 
pública ajuizada pela procu-
radora do Trabalho Rose-
meire Lobo em julho de 2019.

MPT, SEMED E BRASKEM

Discutem reforma e 
adaptação de escolas

DATAS POR CATEGORIAS FAMILIAR

Gestantes: a partir do dia 05/02

Crianças com Zika vírus: A partir do dia 01/02

Crianças até 2 anos: A partir do dia 01/04

Crianças até 5 anos: A partir do dia 01/05

5O DIA DIGITAL  l  4 de fevereiro  I  2021

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

R$ 37,68 bi: Vale fecha acordo 
por desastre em Brumadinho

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO, que deixou 272 mortos, completou dois anos; acordos individuais ficam de fora

A Vale confir-
mou hoje a 
ass inatura 

de um acordo no valor de R$ 
37,68 bilhões com o Estado de 
Minas, a Defensoria Pública 
estadual e os Ministérios 
Públicos Federal e do Estado 
no caso Brumadinho (MG). O 
desfecho ocorreu pela manhã, 
em audiência em Belo Hori-
zonte, após quatro meses 
de negociações intensas. A 
tragédia de Brumadinho, que 
deixou 272 mortos, completou 
dois anos no último dia 25 de 
janeiro.

“A Vale está determinada 
a reparar integralmente e 
compensar os danos causados 
pela tragédia de Brumadinho 
e a contribuir, cada vez mais, 
para melhoria e desenvol-
vimento das comunidades 
em que atuamos. Confiamos 
que este acordo global é um 
passo importante nessa dire-
ção”, disse em comunicado o 

presidente da Vale, Eduardo 
Bartolomeo, destacando que a 
mineradora segue alinhada ao 
que chama de um “novo pacto 
com a sociedade”.

O acordo fechado hoje no 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais contempla projetos de 
reparação socioeconômica e 
socioambiental. No aspecto 
socioeconômico, há projetos 
de demanda das comunida-
des atingidas, programa de 
transferência de renda à popu-
lação - em substituição ao atual 
pagamento de auxílio emer-
gencial - e projetos para Bruma-
dinho e demais municípios da 
Bacia do Paraopeba, além de 
recursos para execução, pelo 
governo do Estado de Minas 
Gerais, do Programa de Mobi-
lidade Urbana e do Programa 
de Fortalecimento do Serviço 
Público.

Do lado da reparação socio-
ambiental, o acordo estabelece 
as diretrizes e governança para 

execução, pela Vale, do Plano 
de Reparação, bem como proje-
tos a serem implementados 
para a compensação dos danos 
ambientais já conhecidos e 
projetos destinados à segurança 
hídrica da região impactada.

Segundo a Vale, o acordo 

prevê ainda o encerramento 
das discussões judiciais referen-
tes aos danos socioambientais 
causados pelo rompimento da 
barragem, bem como relativos 
aos danos coletivos lato sensu 
e individuais homogêneos 
não divisíveis. A mineradora 

destaca que não fazem parte 
do acerto as indenizações por 
danos individuais, em relação 
às quais “reforça o seu compro-
misso na reparação justa, célere 
e equânime por meio da cele-
bração de acordos individuais” 
com base no Termo de Compro-
misso celebrado com a Defenso-
ria Pública do Estado de Minas 
Gerais em abril de 2019.

“O processo de mediação 
conduzido pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais permi-
tiu a construção de um acordo 
que encerra, de forma defini-
tiva, os litígios com o Estado 
de Minas, Ministério Público 
Federal e Estadual, e Defensoria 
Pública de MG. As instituições 
que participaram da construção 
do acordo asseguraram solu-
ções céleres, justas e eficazes 
num processo conduzido com 
transparência, legitimidade 
e segurança jurídica”, afirma 
Alexandre D’Ambrosio, diretor 
jurídico da Vale.

Chegou ontem à noite, no 
aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP), o avião vindo 
da China com insumos para a 
fabricação de 8,6 milhões de 
doses da vacina Coronavac 
contra a convid-19. A aero-
nave, que saiu na terça (2) de 

Pequim, trouxe 5,4 mil litros 
de Insumo Farmacêutico 
Ativo (IFA), produto neces-
sário para a fabricação do 
imunizante.

Esse é o primeiro lote de 
insumos que o Instituto Butan-
tan recebe neste ano. Segundo 

o Butantan, as vacinas produ-
zidas com o lote de matéria-
-prima desembarcado nesta 
quarta-feira começarão a ser 
entregues ao Ministério da 
Saúde no dia 25.

De acordo com o governo 
do estado de São Paulo, mais 

uma carga com 5,6 mil litros 
de IFA deverá chegar ao Brasil 
até o dia 10 de fevereiro, o que 
possibilitará a produção de 
mais 8,7 milhões de doses em 
São Paulo.

Somadas, as cargas, rece-
bidas hoje e que chegarão no 

dia 10, permitirão a fabricação 
de 17,3 milhões de doses da 
vacina. A previsão do Butan-
tan é que a produção de vaci-
nas contra a covid-19 alcance 
até 600 mil doses diárias com 
a chegada das remessas de 
matéria-prima.

PRIMEIRO LOTE

Avião da China chega a S. Paulo com 
insumos para 8,6 milhões de vacinas

Divulgação
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O S h o p p i n g 
Pátio Maceió 
t r a z  u m a 

novidade que promete animar 
a criançada nessas férias: o 
Mundo dos Unicórnios. O 
universo do personagem 
lúdico chega no shopping 
center repleto de cores e com 
diferentes ambientes recreati-
vos, como escorregadores de 
seis metros de altura, jogo de 
tiro ao alvo, oficinas e espaços 
instagramáveis para tornar 
a experiência ainda mais 
especial. Seguindo todas as 
normas de saúde e segurança, 
como uso de máscaras, capa-
cidade reduzida e protocolo 
de higiene, o ambiente é um 
convite para levar mais alegria 
para o dia a dia de pais e filhos.

“ C o m e ç a m o s  o  a n o 
levando mais diversão para as 
famílias, mesmo neste período 
tão desafiador que estamos 
vivendo. Sabemos o quanto as 
crianças foram afetadas pela 
pandemia e a importância do 
brincar para a saúde mental 
nessa idade, por isso quere-
mos proporcionar experiên-
cias memoráveis oferecendo 
um ambiente seguro para as 
famílias”, diz José Roberto 
Ribeiro, superintendente do 

Pátio Maceió.
Qual criança não se encanta 

com seus personagens favori-
tos? O Shopping Pátio Maceió 
traz o Mundo dos Unicórnios 
para aproximar a meninada 
desse universo tão mágico e 
encantador. Além das ativi-
dades recreativas, as famílias 
são convidadas para participar 
de oficinas de slime, pintura 
e mais brincadeiras com o 
Unicórnio. As aulas acon-
tecem no 1º Piso, próximo a 
Riachuelo. Para completar, o 
momento pode ser eternizado 
em lindas fotos nos espaços 
instagramáveis repletos de 
cenários que remetem à doc 
e criatura mística localizados 
em diferentes pontos do shop-
ping center. Para garantir a 
segurança, o empreendimento 
segue com as medidas sanitá-
rias, como limitação de público 
no brinquedo, medição de 
temperatura, uso obrigatório 
de máscaras, disponibilização 
de álcool em gel e reforço da 
limpeza nos espaços.

Para conferir as novidades 
do Mundo dos Unicórnios, 
basta ir até a Praça Central no 
empreendimento e soltar a 
imaginação! O brinquedo é 
indicado para todas as idades 

e a entrada custa a partir de R$ 
20. O Shopping Pátio Maceió 
segue com seu funcionamento 
normal: de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, e aos 

domingos e feriados, das 12h 
às 21h.

O Shopping Pátio Maceió 
é administrado pela Saphyr 
Shopping Centers, uma das 

mais importantes empresas do 
setor, e segue as novas normas 
orientadas pelo Grupo sempre 
focadas na saúde e bem-estar 
de clientes, lojistas e colabo-
radores. Saúde é prioridade 
e o Grupo Saphyr e todos os 
seus empreendimentos estão 
comprometidos com a socie-
dade para vencer a covid-19.

Pátio Maceió traz o ‘Mundo dos 
Unicórnios’ para as crianças

SEGUINDO TODAS as normas de saúde, o shopping center reúne brincadeiras para as crianças aproveitarem as férias

Divulgação

Mundo dos Unicórnios

Data: até 28 de fevereiro
Horário: de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, domingo 
e feriado, das 12h às 21h
Local: Praça Central
Valor: R$ 20 para 15 minutos; R$ 
25 para 30 minutos e R$ 30 para 
1h

Oficinas de Slime
Datas: 6 e 20 de fevereiro

Atividade Unicórnios
Datas: 13 e 27 de fevereiro

Pinturas
Datas: 7, 14, 21 e 28 de fevereiro
Horário: às 16h, 17h, 18h e 19h
Valor: gratuito, sujeito à lotação
Local:  1º Piso, próximo a 
Riachuelo
Endereço: Av. Menino Marcelo, 
3800 – Cidade Universitária – 
Maceió
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A c h e g a d a 
d o  V e r ã o 
c o s t u m a 

aumentar o número de atendi-
mentos de pacientes em pron-
tos-socorros com a reclamação 
de ouvido tampado devido 
ao acúmulo de cera. Por conta 
do desconhecimento, muitas 
pessoas acabam piorando a 
situação ao tentar “resolver” o 
problema com soluções caseiras.

Para esclarecer os principais 
mitos e verdades a respeito do 
assunto, a otorrinolaringologista 
Marcéli Nicole Peixoto Paiva, 
do Hospital Paulista, aborda a 
seguir as principais consequên-
cias do excesso de cera nos ouvi-
dos, assim como os tratamentos 
possíveis.

“A cera nos ouvidos só gera 
prejuízos” – Mito

A cera é uma substância 
benéfica, produzida pela pele 
do canal auditivo, que ajuda na 
proteção do ouvido e contém 
substâncias com propriedades 
antibacterianas.

“A cera precisa ser retirada 
periodicamente com hastes 

flexíveis” – Mito
De acordo com a otorrinola-

ringologista, o ouvido tem meca-
nismos próprios que permitem 
a expulsão lenta e periódica do 
excesso de cera. O uso de hastes 
flexíveis e semelhantes prejudica 
a atuação desses mecanismos. 
“Por isso, a remoção da cera 
por conta própria pelo paciente 
deve ser evitada ao máximo. 
Nos casos em que a cera esteja 
em excesso, prejudicando a 
audição e causando incômodo, 
o paciente deve procurar o otor-
rinolaringologista para que seja 
feita a remoção com os instru-
mentos e técnicas adequadas, 
após uma correta avaliação.”

Algumas pessoas podem ter 
uma produção maior de cera, 
mas há hábitos que favorecem 
o acúmulo e a compactação da 
cera no canal auditivo, como 
o uso de hastes flexíveis e a 
manipulação dos ouvidos com 
outros objetos, seja na tentativa 
de aliviar a coceira ou de reti-
rar o cerume por conta própria. 
“Deve-se evitar ao máximo esses 
hábitos a fim de prevenir não 

apenas o acúmulo de cera, como 
também prevenir lesões na pele 
do conduto e na membrana 
timpânica, e até mesmo a perda 
auditiva.”

“O acúmulo de cera gera 
prejuízo momentâneo à audi-
ção” – Verdade

O mais comum é o acúmulo 
de cera e não uma produção em 
excesso da substância. Nesses 
casos, o paciente tem uma 
sensação de ouvido tampado, 
com consequente diminuição 
e abafamento da audição, que 
gera bastante incômodo. De 
acordo com a médica, alguns 
casos podem vir associados à 
coceira e à dor, geralmente de 
leve intensidade. Em outros, 
podem estar associados à infla-
mação do canal auditivo.

“A produção de cera 
depende de vários fatores” – 
Verdade

A produção depende de 
fatores como condições de pele, 
estado febril, irritações locais e 
até mesmo o estado emocional 
do paciente. Banhos de imersão 
em mar, piscinas e lagos não 

afetam a produção do cerume, 
mas podem causar sensação de 
ouvido tampado, o que leva a 
um aumento significativo da 
procura ao atendimento de otor-
rinolaringologia durante o Verão.

“A água não afeta a condição 
da cera nos ouvidos” – Mito

A entrada de água pode 
deslocar a cera já existente no 
canal auditivo, gerando o seu 
bloqueio. Da mesma forma, 
a simples presença da água 
já pode gerar uma sensação 
transitória de entupimento do 
ouvido. Isso costuma ser breve, 
melhorando após a evapora-
ção ou escorrimento natural da 
água. Nesses casos, o ato de virar 
a cabeça com a orelha afetada 
para baixo e puxá-la levemente 
para trás pode ajudar no escoa-
mento da água. Caso a sensação 
de obstrução da audição perma-
neça mesmo após essa manobra 
e não melhore após algumas 
horas, deve-se suspeitar da 
presença de cera impactada e 
até mesmo de outras condições 
como inflamações do canal 
auditivo, se houver também dor 

ou coceira. Assim, o paciente 
deverá procurar auxílio para o 
devido tratamento.

“O uso de fones interfere na 
situação da cera nos ouvidos” – 
Verdade

O uso de fones de ouvido 
do tipo intra-auricular, ou seja, 
aqueles que penetram o canal 
auditivo, pode ser danoso, pois 
eles “empurram” a cera para 
dentro, podendo gerar acúmulo 
da substância. 

“Na maioria das vezes, o 
tratamento para o excesso de 
cera é indolor” – Verdade

A remoção da cera de ouvido 
é um procedimento rápido, 
na maioria das vezes indolor, 
e gera um alívio imediato dos 
sintomas. O médico irá detectar 
a causa das sensações relatadas 
pelo paciente e proceder à sua 
remoção, caso haja excesso. Em 
alguns casos, quando a cera está 
muito petrificada ou impactada, 
pode ser necessária a prescrição 
de gotas otológicas para “amole-
cimento” da mesma, alguns dias 
antes do procedimento, a fim de 
facilitar a remoção.

Especialista esclarece verdades 
e mitos sobre a cera de ouvido

USO DE HASTES FLEXÍVEIS e soluções caseiras podem gerar danos graves aos pacientes com acúmulo da substância
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O S h o p p i n g 
Pátio Maceió 
t r a z  u m a 

novidade que promete animar 
a criançada nessas férias: o 
Mundo dos Unicórnios. O 
universo do personagem 
lúdico chega no shopping 
center repleto de cores e com 
diferentes ambientes recreati-
vos, como escorregadores de 
seis metros de altura, jogo de 
tiro ao alvo, oficinas e espaços 
instagramáveis para tornar 
a experiência ainda mais 
especial. Seguindo todas as 
normas de saúde e segurança, 
como uso de máscaras, capa-
cidade reduzida e protocolo 
de higiene, o ambiente é um 
convite para levar mais alegria 
para o dia a dia de pais e filhos.

“ C o m e ç a m o s  o  a n o 
levando mais diversão para as 
famílias, mesmo neste período 
tão desafiador que estamos 
vivendo. Sabemos o quanto as 
crianças foram afetadas pela 
pandemia e a importância do 
brincar para a saúde mental 
nessa idade, por isso quere-
mos proporcionar experiên-
cias memoráveis oferecendo 
um ambiente seguro para as 
famílias”, diz José Roberto 
Ribeiro, superintendente do 

Pátio Maceió.
Qual criança não se encanta 

com seus personagens favori-
tos? O Shopping Pátio Maceió 
traz o Mundo dos Unicórnios 
para aproximar a meninada 
desse universo tão mágico e 
encantador. Além das ativi-
dades recreativas, as famílias 
são convidadas para participar 
de oficinas de slime, pintura 
e mais brincadeiras com o 
Unicórnio. As aulas acon-
tecem no 1º Piso, próximo a 
Riachuelo. Para completar, o 
momento pode ser eternizado 
em lindas fotos nos espaços 
instagramáveis repletos de 
cenários que remetem à doc 
e criatura mística localizados 
em diferentes pontos do shop-
ping center. Para garantir a 
segurança, o empreendimento 
segue com as medidas sanitá-
rias, como limitação de público 
no brinquedo, medição de 
temperatura, uso obrigatório 
de máscaras, disponibilização 
de álcool em gel e reforço da 
limpeza nos espaços.

Para conferir as novidades 
do Mundo dos Unicórnios, 
basta ir até a Praça Central no 
empreendimento e soltar a 
imaginação! O brinquedo é 
indicado para todas as idades 

e a entrada custa a partir de R$ 
20. O Shopping Pátio Maceió 
segue com seu funcionamento 
normal: de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, e aos 

domingos e feriados, das 12h 
às 21h.

O Shopping Pátio Maceió 
é administrado pela Saphyr 
Shopping Centers, uma das 

mais importantes empresas do 
setor, e segue as novas normas 
orientadas pelo Grupo sempre 
focadas na saúde e bem-estar 
de clientes, lojistas e colabo-
radores. Saúde é prioridade 
e o Grupo Saphyr e todos os 
seus empreendimentos estão 
comprometidos com a socie-
dade para vencer a covid-19.

Pátio Maceió traz o ‘Mundo dos 
Unicórnios’ para as crianças

SEGUINDO TODAS as normas de saúde, o shopping center reúne brincadeiras para as crianças aproveitarem as férias

Divulgação

Mundo dos Unicórnios

Data: até 28 de fevereiro
Horário: de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, domingo 
e feriado, das 12h às 21h
Local: Praça Central
Valor: R$ 20 para 15 minutos; R$ 
25 para 30 minutos e R$ 30 para 
1h

Oficinas de Slime
Datas: 6 e 20 de fevereiro

Atividade Unicórnios
Datas: 13 e 27 de fevereiro

Pinturas
Datas: 7, 14, 21 e 28 de fevereiro
Horário: às 16h, 17h, 18h e 19h
Valor: gratuito, sujeito à lotação
Local:  1º Piso, próximo a 
Riachuelo
Endereço: Av. Menino Marcelo, 
3800 – Cidade Universitária – 
Maceió
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Edital aberto para intercâmbio nos EUA para estudantes da rede pública

Bolsas da Fundação Carolina - 
Espanha
Fonte: Fundação carolina

Posições de Doutoramento no IMPRS - Alemanha
Fonte: International Max Planck Research School for Quantum Science and Technology 

Programa Regional da University of Hertfordshire - Reino Unido
Fonte: University of Hertfordshire

Aqui estão as modalidades de bolsas da Funda-
ção carolina:
1- Bolsas de pós-graduação. Destinam-se à 
formação de graduados de um país membro da 
Comunidade Ibero-americana das Nações, com 
capacidade acadêmica ou profissional garantida 
por um currículo excepcional e uma trajetória vital 
de compromisso com a sociedade. O programa 
oferece duas formas de apoio: (a) bolsas e (b) 
ajuda de estudo.
2 -Bolsas de doutorado e estadias curtas de 
pós-doutorado.  As bolsas de doutorado têm 
como objetivo ajudar o corpo docente de universi-
dades Ibero-americana a obter um doutorado em 
centros acadêmicos espanhóis. Por sua vez, as 
bolsas de curta permanência para pós-doutorado 
são destinadas a professores de universidades 
ibero-americanas que possuem doutorado e 
promovem intercâmbios acadêmicos de alto 
nível entre Espanha e América Latina.
3 - Programas de Mobilidade de Professo-
res. Permitem pesquisas de curta permanência 
na Espanha para professores ou pesquisadores 
de universidades argentinas, brasileiras e do 
Grupo de Universidades de Tordesillas.
4 - Programas de Bolsas e Estudos Institu-
cionais. Criadas para auxiliar no financiamento 
de planos de formação em centros espanhóis 
que propiciam o fortalecimento institucional das 
administrações públicas ibero-americanas. Em 
alguns casos compete às instituições latino-
-americanas e espanholas associadas a tarefa 
de apresentar os candidatos.
Os prazos são diferenciados mas estão previstos 
para os meses de março e abril. Mais informa-
ções em http://bit.ly/3iNYtLy .

International Max Planck Research School 
for Quantum Science and Technology (Escola 
Internacional de Pesquisa Max Planck para 
Ciência e Tecnologia Quântica) está abrindo 
novas posições de doutoramento no outono 
de 2021. O IMPRS é um programa conjunto do 
Instituto Max Planck de Ótica Quântica (MPQ), 
da Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU) e da Universidade Técnica de Munique 
(Technical University of Munich -TUM). 
O programa de pós-graduação é multidisci-
plinar com trabalhos na  interface da física, 
matemática, ciência da computação e ciência 
dos materiais. A escola inclui cursos básicos e 
especializados, escolas anuais de verão, bem 
como cursos de habilidades sociais, contato 
com a indústria e um ambiente internacional 
e interdisciplinar em forte intercâmbio com 
programas de parceiros. O IMPRS está intima-
mente conectado ao Centro de Excelência de 

Munique para Ciência e Tecnologia Quântica 
(MCQST) e integrado no agora emergente Vale 
Quantum de Munique! 
O IMPRS-QST tem interesse em admitir alunos 
de diversas origens e encoraja explicitamente 
as candidatas. Os candidatos devem ter 

concluído um mestrado (ou equivalente) com 
notas muito boas antes de setembro de 2021.
O  p rog rama  p revê  duas  f o rmas  de 
financiamento: employment contract or 
IMPRS support contract. Os doutorandos são 
normalmente financiados por meio de um 
contrato de trabalho (employment contract) 
fornecido por seus supervisores, que inclui 
seguro saúde e cobertura total de seguridade 
social. As horas exatas de trabalho, salário e 
outros requisitos, como obrigações de ensino, 
dependem do grupo e da instituição. Os 
alunos financiados diretamente pelo IMPRS-
QST recebem o chamado “contrato de apoio” 
(support contract) do Instituto Max Planck de 
Óptica Quantum, que também inclui cobertura 
completa do sistema de seguridade social e 
seguro saúde.
 Para maiores informações, visite http://bit.
ly/3iQP0mu

A University of Hertfordshire está procurando 
candidatos internacionais entusiasmados e de alto 
potencial para participar do programa regional no 
Reino Unido . As candidaturas estão abertas para 
a África, América do Norte, América do Sul, Ásia 
Oriental, Sudeste da Ásia e Sul da Ásia.
A boa notícia é que o programa está aberto para 
os interessados em qualquer programa de gradu-
ação da instituição. Para ser elegível o candidato 
deverá apresentar um certificado de graduação 
anterior com excelente desempenho acadêmico.
Os candidatos são aconselhados a se inscreve-
rem no programa de bacharelado online ou fazer 
o download do formulário de inscrição e enviá-lo 
para international@herts.ac.uk . Após a confirma-
ção, os alunos podem se inscrever para a bolsa.
Os candidatos devem apresentar uma cópia do 
passaporte, histórico escolar, referências e decla-
ração pessoal. Importante relembrar a necessidade 
de prova de proficiência no idioma inglês, forne-
cendo as pontuações dos testes TOEFL ou IELTS.
Maiores informações em http://bit.ly/3rin6CX .

Boa notícia para alunos do Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino: estão abertas as inscrições para 
o Programa Jovens Embaixadores 2021. Sempre 
faço questão de publicar informações sobre esta 
excelente oportunidade que já beneficiou tantos 
jovens brasileiros.
É bem verdade que a pandemia fez com que os 
organizadores adaptassem o programa para as 
novas e as possíveis condições de segurança 
sanitária. Por isso, o edital traz a seguinte nota de 
esclarecimento: “uma vez que o mundo continua 
em alerta e com muitas restrições devido à pande-
mia do covid-19, caso não seja possível realizar-
mos o intercâmbio nos estados unidos em julho 
de 2021, os selecionados serão convidados para 
participar de um intercâmbio em formato virtual 

bastante interativo e inovador”. Além disso, excep-
cionalmente em 2021, a realização do intercâmbio 
nos EUA foi alterada para o mês de para julho.
Para os que ainda não conhecem o programa, o 
edital o apresenta como “uma iniciativa oficial do 
Departamento de Estado norteamericano e, no 
Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consula-
dos dos Estados Unidos da América. Criado em 
2002, o JE é um intercâmbio de curta duração 
nos Estados Unidos para estudantes brasileiros do 
ensino médio da rede pública que se destacam 
em suas respectivas comunidades pela atitude 
positiva, bom desempenho acadêmico, conheci-
mento da língua inglesa, capacidade de liderança 
e espírito empreendedor.”
Segundo o edital, a viagem dos Jovens Embai-

xadores para os EUA terá como primeiro destino 
a capital dos EUA (Washington, D.C.). Posterior-
mente eles serão divididos em grupos e embar-
carão para diferentes cidades americanas, onde 
ficarão hospedados em casas de famílias volun-
tárias. Relembro, no entanto, a possibilidade de 
mudança de programação para atividades virtuais, 
tendo em vista a pandemia.
Se você tem entre 15 e 18 anos e é aluno da rede 
pública de ensino médio, vale a pena conhecer 
mais o programa e iniciar a candidatura. Mas se 
você é professor ou tem alguma ligação com a 
Secretaria de Educação de algum município ou do 
estado, aqui está uma oportunidade de trabalhar 
na internacionalização. Que tal divulgar? 
Relembro que iniciei o blog “Estudar Lá Fora” 

conversando com Beatriz César, JE 2018 partici-
pante pela Escola Estadual Costa Rego (Arapiraca). 
2019 foi a vez de Beatriz Fidelis Paulino, estudante 
da Escola Estadual Carlos Gomes de Barros (União 
dos Palmares). Mas estes não foram os únicos 
nomes de escolas alagoanas e nordestinas sele-
cionados para o programa desde o seu início;  o 
que me motiva enormemente para a divulgação 
do programa. Já estou na expectativa de saber os 
nomes dos selecionados para 2021.
Interessados deverão preencher o pré-cadastro 
online via Facebook, www.facebook.com/Joven-
sEmbaixadores, ou pelo link: www.jovensembai-
xadores.org.br  até o dia 7 de março.  Visite o link 
https://bit.ly/3anFH9O  para saber mais sobre 
o edital.


