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MENOR QUE MATOU JOVEM EM BATALHA É APREENDIDO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, EM PARIPUEIRA

MACEIÓ TERÁ NOVA UPA
UNIDADE SERÁ CONSTRÚIDA NO CONJUNTO SANTA MARIA, NA CIDADE UNIVERSITÁRIA, E CUSTARÁ R$ 6,2 MILHÕES

A atenção básica de saúde 
em Maceió vai ganhar um 
importante reforço. Será 
construída no Conjunto Santa 
Maria, na Cidade Univer-
sitária, uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA). 
Orçada em R$ 6,2 milhões, 
a UPA da Cidade Universi-
tária também será custeada 
com recursos próprios do 
Estado. A unidade será do 

tipo III, terá capacidade para 
atender até 350 pacientes por 
dia, totalizando 10.500 por 
mês. A nova UPA irá dispor 
de leitos de observação e de 
urgência e será referência 

nas áreas de clínica geral, 
pediatria, ortopedia e odon-
tologia. Para isso, a unidade 
vai contar com um serviço 
de classificação de risco, 
além de consultórios, sala de 

gesso, laboratório, exames 
de raios-X, eletrocardio-
grama e sala de nebulização. 
A ordem de serviço será assi-
nada amanhã, pelo governa-
dor Renan Filho.

DESTAQUE NACIONAL

Parque Euclides Dourado é uma opção de lazer para melhor qualidade de vida

No terminal rodoviário do bairro, prefeito JHC conversou com moradores e ouviu os anseios da comunidade local

Garanhuns é destaque 
no ranking nacional das 
Melhores Cidades para 
Fazer Negócio 2.0. O estudo 
da  consul tor ia  Urban 

Systems foi feito com muni-
cípios que possuem mais 
de 100 mil habitantes, aptos 
para receber investimentos 
em diferentes áreas.

Garanhuns: bom 
para os negócios

5

O POVO FALA!

JHC ouve os pedidos 
do Village Campestre 

Os  novos veículos darão mais conforto para os passageiros na capital e menos agressão ao meio ambiente

2

EM NOTA...

...Categoria 
desvincula 
protesto da 
‘luta sindical’

3

A Central de Triagem de 
Maceió, do Ginásio do Sesi, no 
Trapiche, garante à população a 
testagem para o novo coronaví-

rus por meio do RT-PCR. Após 
passar pela triagem, o paciente 
é atendido por um médico que 
solicitará o teste RT-PCR.

Exame de RT-PCR na 
Central de Triagem

COVID-19

Thomas RavellyEdvan Ferreira
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Respeitado mundial-
mente,  o neurocientista 
Miguel Nicolelis usou as 
suas redes sociais para fazer 
um alerta assustador: “Neste 
momento, o Brasil é o maior 
laboratório a céu aberto onde 
se pode observar a dinâmica 
natural do coronavírus sem 
qualquer medida eficaz de 
contenção. Todo o mundo 

vai testemunhar a devastação 
épica q o SARS-CoV-2 pode 
causar qndo nada é feito de 
verdade p/ contê-lo.

“Ele disse ainda que ‘Ou os 
políticos brasileiros aprendem 
rapidamente a pronunciar 
“lockdown”, ou todo BR vai 
entrar em colapso sanitário ao 
mesmo tempo. Do Oiapoque 
ao Chuí, governantes estão 

renunciando às suas respon-
sabilidades de liderar e prote-
ger a população. Não há mais 
nhm tempo a perder.”

Recentemente, Nicole-
lis deixou a coordenação do 
Comitê Científico do Consór-
cio Nordeste por discordar 
da falta de cumprimento das 
medidas sugeridas pelos cien-
tistas aos governadores da 

Região.
O Brasil é o terceiro no 

ranking de casos de corona-
vírus (10,2 milhões), atrás de 
Índia (11 milhões) e Estados 
Unidos (28,8 milhões). O país 
também contabiliza a segunda 
maior quantidade de mortes 
(248 mil) - os EUA também 
ficam na primeira posição (514 
mil).

Hemospermia ou Hema-
tospermia é uma ocorrência 
que assusta o homem e consiste 
na presença de sangue no 
fluido seminal ou ejaculado. 
A hemospermia pode ocorrer 
apenas uma vez, ser esporádica 
ou tornar-se crônica. Muitas 
vezes é autolimitada e sua 
prevalência exata é desconhe-
cida. Existem relatos médicos 
de hemospermia desde a época 
de Hipócrates e acredita-se 
que represente cerca de 1% de 
todos os sintomas urológicos. 
Sua prevalência é estimada em 
aproximadamente um caso 
para cada cinco mil pacien-
tes urológicos, ocorrendo em 
homens com menos de 40 anos.

Inicialmente deve-se excluir 
o sangramento de origem gine-
cológica que pode misturar-
-se ao esperma durante o ato 
sexual. Existem muitas causas 
possíveis de hemospermia 

e a maioria delas são benig-
nas. Quando recorrente e em 
homens com mais de 40 anos 
de idade, deve ser investigada 
e tratada; porém, em cerca de 
10% a 20% dos casos será consi-
derada idiopática (ou seja, de 
causa desconhecida), mesmo 
após exaustiva investigação 
diagnóstica. Citamos algumas 
causas conhecidas de sangue 
no esperma:

• Infecção (bacteriana, 
Treponema pallidum , esquis-
tossomos, citomegalia,

• Mycobacterium tubercu-
losis, condilomas virais ou hpv),

• Anomalias anatômicas 
congênitas do aparelho genito-
-urinário,

• Tumor (próstata, vesículas 
seminais, bexiga, testículo),

• Trauma (uretra, períneo, 
escroto),

• Doenças da próstata (pros-
tatites, cálculos, cistos, pólipos, 

divertículos, hiperplasia),
• Estenoses (estreitameto) 

de uretra (conduto que conduz 
a urina da bexiga para o meio 
externo),

• Biópsia da próstata ou 
outras intervenções urológicas,

• Doença sistêmica (Hiper-
tensão arterial, Hemofilia, 
Doença hepática, Linfoma, 
Leucemia),

•  Causas  vasculares 
(Hemangiomas, Varizes, Tele-
angiectasias),

• Medicamentos (anticoa-
gulantes),

• Práticas sexuais (sangra-
mento secundário a trauma 
da próstata por um estimula-
dor, dano à uretra por um anel 
peniano apertado ou a introdu-
ção de corpos estranhos).

Além de diagnosticar e 
tratar a hemospermia, outro 
objetivo é excluir causas 
malignas e sexualmente trans-

missíveis e, para isso, faz-se 
necessário levantar um histó-
rico clínico detalhado, somado 
a um exame físico completo, 
incluindo o exame retal. Os 
exames acessórios (sangue, 
urina, esperma, ultrassom 
transretal, tomografia, resso-
nância magnética e cistoscopia) 
serão personalizados pelo seu 
médico ao final da consulta.

Na grande maioria das vezes, 
as causas de hemospermia são 
benignas, raramente recorrentes 
e o tratamento, quando necessá-
rio, pode ser clínico com remé-
dios. Em algumas situações, o 
tratamento pode ser cirúrgico 
diante dos achados clínicos e 
laboratoriais. O importante é 
procurar o seu Urologista para 
uma consulta médica, visando 
diagnóstico da causa da hemos-
permia, esclarecimento de dúvi-
das e tratamento adequado, 
quando necessário.

Desde a antiguidade os 
filósofos já se ocupavam em 
pensar qual seria a melhor 
forma de governar o povo, 
Platão por exemplo era inci-
sivo em defender a perti-
nência dos “reis filósofos”, a 
bem da verdade - com ousa-
dia interpretativa - a inten-
ção por trás dessa ideia é de 
que a atividade política fosse 
executada com deliberação.

Observação importante, 
por deliberação não entende-
-se falar pelos cotovelos como 
temos em momentos eleito-
rais, mas sim, que as ações de 
governo sejam pautadas por 
evidências, convencimento 
racional e orientação finalista 
(teleologia).

Nesta seara um bom 
modelo a ser seguido é o de 
cidades que têm criado funda-
ções de apoio a pesquisa, 
justamente para garantir que 
a política do futuro tenha um 
lugar nos limites do territó-
rio municipal, tornando a 
racionalidade decisória uma 
tendência.

Por fim, devo dizer que 
o idealizador dos “reis filó-
sofos” é mesmo que deu 
origem a expressão “platô-
nico” deixando claro o cará-
ter imaginário destas ideias, 
mas não custa nada sonhar.

Adendo: se Platão estivesse 
vivo para conhecer os perso-
nagens que hoje chamamos de 
governantes, provavelmente 
teria um piripaque e cairia 
duro.

Siga em frente!

Parafraseando a youtu-
ber Tati Martins, do canal 
WebTVbrasileira: ‘ranços são 
eternos’. Assim, Karol Conká, 
que foi retirada do programa 
Big Brother Brasil 2021 com o 
maior percentual de votos da 
histórica, chegando a 99,17%, 
prova que é possível unificar 
o Brasil, apesar destes tempos 
nebulosos que vivemos.

Karol cometeu todos os 
erros que uma pessoa pode 
cometer ao participar de um 
programa de realidade na tv 
aberta. Ela foi cruel e maldosa, 

passando de todos os limi-
tes possíveis. Tudo começou 
com sua ojeriza ao ator Lucas 
Penteado, forçando-o a uma 
espécie de exílio cruel, ao 
ponto de ‘proibir’ os outros 
participantes de até comerem 
na mesma mesa que ele. Daí 
aconteceram outros episódios 
nada amigáveis, colocando 
Karol como a vilã perfeita para 
o jogo de realidade promo-
vido pela Rede Globo de Tele-
visão, que já faturou mais de 
R$ 1 bilhão nesta brincadeira. 
Lucas acabou não resistindo 

à pressão interna da casa e 
pediu para sair do programa.

A cantora Karol Conká 
conseguiu unificar todos 
os brasileiros, unidos como 
numa f inal  de copa do 
mundo, todos vidrados na 
televisão. Lembrando que em 
algumas cidades, apesar da 
pandemia, muitos se aglome-
raram em bares para assistir o 
desenrolar do paredão épico. 
Até mesmo fogos de artifí-
cios foram usados por fãs 
do programa quando Tiago 
Leifert anunciou o resultado 

com quase 100% dos votantes 
optando por tirar Karol do 
programa.

Agora, no dia seguinte, 
Karol deve estar reunida com 
seus assessores na busca por 
uma fórmula para tentar mini-
mizar o prejuízo, que pode 
chegar a R$ 5 milhões, com 
perda de patrocínios e o cance-
lamento de shows e eventos. 
Karol vai pagar muito caro 
por ter sido ‘ela mesma’. Sua 
imagem está irremediavel-
mente abalada. Sua conduta 
no programa é reprovável, 

mesmo a direção do BBB 21 
fazendo um esforço enorme 
para suavizar toda a maldade 
exposta por ela nestes pouco 
mais de 30 dias de programa.

Vida que segue, Karol vai 
ter que lidar com isso, sabendo 
que foi ela mesmo quem pavi-
mentou esta estrada nebulosa, 
desnudando sua personali-
dade, sem ter a menor ideia da 
enorme panela de pressão que 
abriu.

Desejo sorte a Karol. 
Espero, sinceramente, que ela 
aprenda algo disso tudo.

Nicolelis prevê “devastação épica q o SARS-
CoV-2 pode causar se nada for feito de verdade”

Hemospermia: sangue no esperma

A política
do futuro

Ao unificar Brasil contra ela, Karol Conká 
prova que ‘ranços são eternos’
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Obras levarão qualidade de
vida ao Village Campestre

PREFEITO JHC esteve no bairro para conferir andamento das obras e ouvir moradores sobre a gestão na comunidade

Edvan Ferreira

Em menos de 
dois meses de 
nova gestão, a 

Prefeitura já está executando 
obras estruturantes para levar 
saúde e comodidade à popu-
lação. Uma delas é a obra de 
drenagem, saneamento e pavi-
mentação de ruas, como a da 
Rua Ministro Lindolfo Collor, 
também no Village Campestre. 
O prefeito JHC esteve no local, 
ontem, para vistoriar o anda-
mento das obras.

Lá, os moradores sofrem 
com recorrentes alagamentos 
pela necessidade de drenagem 
na região, independente da 
condição meteorológica. Para 
evitar danos em suas residências 
e pontos comerciais, a popula-
ção constrói suas casas com 
elevação ou batentes nas portas.

 “Em período de chuvas, 
essa rua se transforma em 
um rio, que invade a casa das 
pessoas. Em outros pontos do 
bairro nem precisa chover para 
ter alagamento. Por isso, junto 
ao [Vereador] Luciano [Mari-
nho], montamos uma estra-
tégia de obras de drenagem e 
pavimentação. E vamos moni-
torar de perto para garantir 
celeridade nessas intervenções 
e dignidade para quem mora 
aqui”, garante o gestor.

A solicitação é antiga, há 
pelo menos 20 anos os mora-
dores daquela rua aguardam 
a chegadas destas obras que, 
de acordo com o secretário de 

Infraestrutura, Nemer Ibrahim, 
proporcionarão um espaço 
saudável de moradia e convi-
vência.

“Esta é uma reivindicação 
dos moradores, que têm muita 
dificuldade em andar por aqui. 
Nessa rua, o esgoto corre a céu 
aberto e está intransitável há 
muito tempo. Nós também 
estamos nos antecipando ao 
período de chuvas, que agrava 
a situação. Através do projeto 
de drenagem, que nossas equi-
pes estão realizando, levaremos 
mais dignidades às famílias”, 
disse Nemer.

Para Maria José dos Santos, 
moradora da Rua Ministro 
Lindolfo Collor, a obra é uma 
garantia de tranquilidade. 

“Quando chove, a gente nem 
dorme. A água transborda, 
entra nas nossas casas e destrói 
tudo. É muita água e lama”, 
disse a moradora.

“Vamos garantir toda a 
estrutura básica que o bairro 
precisa, com saúde, educação, 
esporte, lazer e pavimenta-
ção. Temos um longo caminho 
pela frente, mas com projetos 
sólidos e coragem já estamos 
conseguindo transformar nossa 
cidade”, concluiu JHC.

OBRAS ABANDONADAS
Quem vive no Village 

Campestre enfrenta anos de 
omissão e muitas dificuldades, 
como equipamentos públicos 
abandonados e subutilizados. 

Por isso, o prefeito vistoriou, 
junto com o Vereador Luciano 
Marinho, a Vila Olímpica do 
Village Campestre e o terminal 
rodoviário, que estão abando-
nados.

VILA OLÍMPICA
Com capacidade para aten-

der mais de 300 mil pessoas por 
mês, o prédio da Vila Olímpica 
se encontra em situação de 
completo abandono e tomada 
pelo mato. O local, que também 
serve como base da Guarda 
Municipal para atender a parte 
alta de Maceió, tem capacidade 
para ofertar aulas de dança, 
esportes; trabalhos de assistên-
cia social, médica e psicosocial; 
e serviços de cidadania.

“Nós estamos aqui, ao 
lado de líderes comunitários, 
da Guarda Municipal e do 
Vereador Luciano Marinho, 
visitando esses equipamentos 
públicos para consertar os erros 
do passado. Em breve, vamos 
começar as obras de qualifica-
ção e reformas pra que a popu-
lação possa voltar a tomar conta 
desse espaço”, antecipou JHC.

Entre as melhorias plane-
jadas para o equipamento, 
está uma reforma que visa 
tornar a Vila mais arejada 
e moderna, uma forma de 
reduzir o contágio de doenças 
como a Covid-19.

TERMINAL DO VILLAGE CAMPESTRE
Quando a visita chegou ao 

Terminal Rodoviário do bairro, 
o que se viu foi uma estrutura 
subutilizada, uma vez que os 
ônibus não têm acesso ao pátio 
principal. Existe um grande 
buraco, que não permite a 
entrada dos veículos e acumula 
água. Inaugurado há três anos, 
o espaço sofre com a falta de 
obras estruturantes.

“O período de chuvas 
começa a partir de meados de 
março e estamos operando 
diversas ações pela cidade para 
precaver maiores danos. No 
terminal não será diferente. 
Com planejamento e compro-
misso, vamos melhorar o 
Village, importante bairro da 
parte alta, e a vida de quem 
precisa”, assegurou o prefeito.

Prefeito JHC e equipe estiveram na 
obra estruturante que vai beneficiar 
moradores do Village Campestre

Policiais civis da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP) realizaram a 
prisão de um homem suspeito 
de assassinato e envolvimento 
com o tráfico de drogas no 
bairro da Santa Lúcia, na parte 
alta de Maceió.

A ação policial foi coorde-
nada pelo delegado Fábio Costa, 
em cumprimento ao mandado 
de prisão expedido pelo Juiz 
Jhon Silas, da 8° Vara Criminal. 
O acusado de 23 anos foi preso 
no conjunto Cleto Marques e 
conduzido para DHPP.

Conhecido na região pela 
prática de “justiçamento”, ele 
foi apontado como o principal 
suspeito na execução de Jona-
thas Ramos dos Santos Júnior, 

de 17 anos, morto a tiros na 
Santa Lúcia. O menor era usuá-
rio de drogas e, segundo teste-
munhas, estaria cometendo 
roubos na região.

De acordo com o delegado 
Fábio Costa, as investigações 
apontam ainda que ele cometia 
homicídios no bairro em que 
dominava o tráfico de drogas, 
a fim de manter o controle na 
localidade.  Ele também aparece 
como suspeito do assassinato 
de outro menor, de 13 anos, 
nas mesmas circunstâncias da 
execução de Jonathas Santos.

Esse último caso também 
está sendo investigado pela 
equipe coordenada pelo dele-
gado Fabio Costa e está próximo 
de um desfecho.

NA SANTA LÚCIA

PC prende suspeito 
de assassinatos

NOTA

 A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no 
Estado de Alagoas (Sinttro/AL) vem, através desta, esclarecer à população em geral 
que o protesto que está sendo realizado na manhã desta quarta feira (24) não é de 
responsabilidade e iniciativa desta entidade, sendo realizado por três ex-funcionários 
da empresa Real Alagoas (Ronaldo Leopoldino, Cristiano Lima e Antonio), que, a fim 
de tumultuar as negociações realizadas entre o sindicato e as empresas de ônibus, 
com a mediação do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura 
de Maceió, onde ficou decidido, na tarde de ontem (23), que o valor referente ao 
ticket alimentação do mês de janeiro será pago aos rodoviários na próxima sexta feira 
(26), está realizando o movimento de forma particular e sem o nosso conhecimento. 
A audiência realizada ontem na sede do Sinttro/AL foi amplamente divulgada e os 
rodoviários convidados a acompanhar. Portanto, os inúmeros rodoviários presentes 
entenderam a negociação e validaram o encaminhamento dado pela negociação. 
Vale ressaltar que vários rodoviários que transitavam na Rua do Comércio, no Centro 
de Maceió, nesta manhã, foram pegos de surpresa e tiveram as chaves dos veículos 
subtraídas de suas mãos à força pelos ex-funcionários acima mencionados.

SINTTRO/AL
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Severino Carvalho
Repórter

Um dia após 
o Supremo 
T r i b u -

nal Federal (STF) decidir 
que Estados e Municípios 
podem comprar e fornecer 
à população vacinas contra 
a Covid-19, o governador 
Renan Filho afirmou, hoje, 
que se houver imunizantes à 
venda, o Governo de Alagoas 
vai adquiri-los com recursos 
próprios do Tesouro Esta-
dual. Ele reafirmou que o 
Estado já provisionou recur-
sos para este fim.

“Se tiver vacina à venda, 
nós vamos comprar. Vamos 
imunizar nosso povo com 
esforços financeiros próprios 
do caixa estadual alagoano”, 
assegurou Renan Filho, 
durante coletiva de imprensa 
que antecedeu a assinatura 
da ordem de serviço para a 
construção da Base Descen-
tralizada do Samu/Corpo 

de Bombeiros, sob o viaduto 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), na parte alta de 
Maceió.

A maioria dos ministros 
do STF decidiu, nessa terça-
-feira (23), que Estados e 

Municípios podem comprar e 
fornecer à população vacinas 
contra a Covid-19. A decisão 
foi proferida em uma ação 
protocolada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

A medida foi autorizada 

em caso de descumprimento 
do Plano Nacional de Vaci-
nação pelo governo federal 
ou de insuficiência de doses 
previstas para imunizar 
a população. A liberação 
também vale para os casos em 

que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
não conceda autorização 
em até 72 horas para uso de 
imunizantes já aprovados 
por agências reguladoras de 
outros países.

Renan Filho aproveitou 
a ocasião da assinatura da 
ordem de serviço para fazer 
um apelo aos cidadãos alago-
anos e ao setor produtivo 
para que mantenham e refor-
cem as medidas de preven-
ção contra a disseminação 
do novo coronavírus, diante 
do aumento dos números da 
doença.

“Eu tenho lutado muito 
para não fechar mais os seto-
res produtivos do Estado, 
para não fechar a econo-
mia, mas é fundamental que 
empresários e que o cidadão 
alagoano compreendam que 
a gente não pode ver super-
lotados os hospitais, porque 
se a taxa de ocupação subir 
muito, não nos restará outra 
alternativa”, alertou.

Renan Filho: “Se houver vacinas 
à venda, Alagoas vai  comprar”

COM RECURSOS ESTADUAIS: Governador reafirmou que o Estado já provisionou recursos para a compra de vacinas

Aarão José
Repórter

Uma ação inédita realizada 
entre o Instituto de Identificação 
da Perícia Oficial e a Superin-
tendência de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag) irá permi-
tir a reabertura do Já! Centro. 
A partir da próxima segunda-
-feira, o Governo de Alagoas irá 
abrir na unidade o maior posto 
de identificação de Alagoas.

No acordo firmado entre os 
órgãos, a unidade, instalada na 
Rua Barão de Penedo, no Centro 
de Maceió, irá reabrir exclusiva-
mente para emissão da primeira 
e segunda via do RG. O projeto, 
que irá funcionar temporaria-
mente por três meses, também 
prevê a entrega dos respecti-
vos documentos solicitados na 
unidade, que estava fechada 
devido à pandemia do corona-
vírus.

Segundo o superinten-
dente do Instituto de Identi-
ficação Roney Presbítero, a 

ideia de aumentar o número 
de guichês surgiu como 
alternativa para ampliar a 
capacidade do agendamento 
eletrônico, diminuindo o 
tempo de espera no atendi-
mento presencial da popula-
ção. Para isso, foram instalados 
doze novos guichês, aumen-
tando em 500% a capacidade 

de acolhimento dos usuários 
do serviço de forma segura. 

“Esse será o maior posto da 
rede do Instituto de Identifica-
ção de Alagoas. Nele teremos 
a capacidade de atender por 
dia cerca de 432 pessoas, tota-
lizando uma média de mais 
de dois mil atendimentos por 
semana, ou seja, quase 10 mil 

por mês. Com isso, iremos 
garantir um direito do cidadão 
de solicitar o seu documento 
de identidade com maior 
comodidade, conforto e agili-
dade”, afirmou Presbítero. 

O superintendente de Aten-
dimento ao Cidadão Alexan-
dre Norberto explicou que 
o atendimento continuará 

funcionamento apenas pelo 
Agendamento Já!. Ele também 
destacou que em breve, a 
Central voltará a disponibili-
zar diversos serviços de outros 
órgãos públicos.

“Para nós, essa entrega é 
muito significante e sabemos 
também da importância que 
ela tem para a população alago-
ana. Vamos continuar seguindo 
todos os protocolos sanitários 
e com o agendamento prévio 
obrigatório. O intuito é que o 
cidadão faça o seu RG com mais 
comodidade, tendo o seu tempo 
respeitado, e possa ser atendido 
de forma cada vez mais eficiente 
no âmbito da esfera pública”, 
explica Alexandre Norberto.

Para fazer o agendamento 
eletrônico, o cidadão que 
pretende solicitar sua carteira de 
identidade, deverá acessar o site 
agendamento.seplag.al.gov.br 
e escolher o melhor dia e horá-
rio. Como nas outras unidades 
das Centrais Já, as vagas serão 
disponibilizadas de segunda a 
sexta-feira, sempre às 8 horas da 
manhã.

JÁ! CENTRO

Unidade terá maior posto de atendimento 
do Instituto de Identificação do Estado

Márcio Ferreira

Divulgação

Renan Filho fez apelo aos cidadãos para que reforcem os cuidados para barrar a disseminação do novo coronavírus em AL
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ESTUDO DA CONSULTORIA Urban Systems foi 
feito com todos os municípios brasileiros que 
possuem mais de 100 mil habitantes

Aquilles Soares
Repórter

O município de Gara-
nhuns foi destaque no 
ranking nacional das 

“Melhores Cidades para Fazer Negó-
cio 2.0”. O estudo da consultoria Urban 
Systems foi feito com todos os municí-
pios brasileiros que possuem mais de 
100 mil habitantes, estando aptos para 
receber investimentos em diferentes 
áreas. 

De acordo com o ranking, o municí-
pio está na nona posição, entre os melho-
res locais do Brasil para se investir em 
agropecuária. Foram analisados aspec-

tos como empregos no setor, produtivi-
dade e crescimento da produtividade. 
Ainda no estudo, desta vez na área de 
educação, Garanhuns se encontra na 34ª 
posição, setor considerado destaque, por 
concentrar indicadores de um desenvol-
vimento sustentável social. 

O desenvolvimento destas e de 
outras potencialidades é considerado 
prioridade pela atual gestão. O prefeito 
Sivaldo Albino ressalta que a admi-
nistração pública segue atuando de 
forma integrada, com o intuito de que 
Garanhuns alcance lugar de desta-
que entre os municípios do interior de 
Pernambuco. “Estamos trabalhando 
para alavancar cada setor da nossa 

cidade; através da geração de emprego 
e renda, atração de indústrias, fortaleci-
mento da economia, e também inves-
tindo em áreas como educação e saúde. 
Assim vamos consolidar Garanhuns 
como uma das grandes referências no 
Agreste”, pontuou o prefeito.

O desempenho de cada cidade 
foi avaliado a partir de fatores como 
concorrência, impacto da pandemia, 
empregos, demanda, infraestrutura 
e outros. O estudo está disponível na 
íntegra por meio do link: https://www.
urbansystems.com.br/melhoresci-
dadesparanegocios , sendo destaque 
também na edição dessa segunda-feira 
(22), da Folha de Pernambuco.

Garanhuns é destaque em ranking de 

melhores cidades para fazer negócios
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Severino Carvalho
Repórter

Um dia após 
o Supremo 
T r i b u -

nal Federal (STF) decidir 
que Estados e Municípios 
podem comprar e fornecer 
à população vacinas contra 
a Covid-19, o governador 
Renan Filho afirmou, hoje, 
que se houver imunizantes à 
venda, o Governo de Alagoas 
vai adquiri-los com recursos 
próprios do Tesouro Esta-
dual. Ele reafirmou que o 
Estado já provisionou recur-
sos para este fim.

“Se tiver vacina à venda, 
nós vamos comprar. Vamos 
imunizar nosso povo com 
esforços financeiros próprios 
do caixa estadual alagoano”, 
assegurou Renan Filho, 
durante coletiva de imprensa 
que antecedeu a assinatura 
da ordem de serviço para a 
construção da Base Descen-
tralizada do Samu/Corpo 

de Bombeiros, sob o viaduto 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), na parte alta de 
Maceió.

A maioria dos ministros 
do STF decidiu, nessa terça-
-feira (23), que Estados e 

Municípios podem comprar e 
fornecer à população vacinas 
contra a Covid-19. A decisão 
foi proferida em uma ação 
protocolada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

A medida foi autorizada 

em caso de descumprimento 
do Plano Nacional de Vaci-
nação pelo governo federal 
ou de insuficiência de doses 
previstas para imunizar 
a população. A liberação 
também vale para os casos em 

que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
não conceda autorização 
em até 72 horas para uso de 
imunizantes já aprovados 
por agências reguladoras de 
outros países.

Renan Filho aproveitou 
a ocasião da assinatura da 
ordem de serviço para fazer 
um apelo aos cidadãos alago-
anos e ao setor produtivo 
para que mantenham e refor-
cem as medidas de preven-
ção contra a disseminação 
do novo coronavírus, diante 
do aumento dos números da 
doença.

“Eu tenho lutado muito 
para não fechar mais os seto-
res produtivos do Estado, 
para não fechar a econo-
mia, mas é fundamental que 
empresários e que o cidadão 
alagoano compreendam que 
a gente não pode ver super-
lotados os hospitais, porque 
se a taxa de ocupação subir 
muito, não nos restará outra 
alternativa”, alertou.

Renan Filho: “Se houver vacinas 
à venda, Alagoas vai  comprar”

COM RECURSOS ESTADUAIS: Governador reafirmou que o Estado já provisionou recursos para a compra de vacinas

Aarão José
Repórter

Uma ação inédita realizada 
entre o Instituto de Identificação 
da Perícia Oficial e a Superin-
tendência de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag) irá permi-
tir a reabertura do Já! Centro. 
A partir da próxima segunda-
-feira, o Governo de Alagoas irá 
abrir na unidade o maior posto 
de identificação de Alagoas.

No acordo firmado entre os 
órgãos, a unidade, instalada na 
Rua Barão de Penedo, no Centro 
de Maceió, irá reabrir exclusiva-
mente para emissão da primeira 
e segunda via do RG. O projeto, 
que irá funcionar temporaria-
mente por três meses, também 
prevê a entrega dos respecti-
vos documentos solicitados na 
unidade, que estava fechada 
devido à pandemia do corona-
vírus.

Segundo o superinten-
dente do Instituto de Identi-
ficação Roney Presbítero, a 

ideia de aumentar o número 
de guichês surgiu como 
alternativa para ampliar a 
capacidade do agendamento 
eletrônico, diminuindo o 
tempo de espera no atendi-
mento presencial da popula-
ção. Para isso, foram instalados 
doze novos guichês, aumen-
tando em 500% a capacidade 

de acolhimento dos usuários 
do serviço de forma segura. 

“Esse será o maior posto da 
rede do Instituto de Identifica-
ção de Alagoas. Nele teremos 
a capacidade de atender por 
dia cerca de 432 pessoas, tota-
lizando uma média de mais 
de dois mil atendimentos por 
semana, ou seja, quase 10 mil 

por mês. Com isso, iremos 
garantir um direito do cidadão 
de solicitar o seu documento 
de identidade com maior 
comodidade, conforto e agili-
dade”, afirmou Presbítero. 

O superintendente de Aten-
dimento ao Cidadão Alexan-
dre Norberto explicou que 
o atendimento continuará 

funcionamento apenas pelo 
Agendamento Já!. Ele também 
destacou que em breve, a 
Central voltará a disponibili-
zar diversos serviços de outros 
órgãos públicos.

“Para nós, essa entrega é 
muito significante e sabemos 
também da importância que 
ela tem para a população alago-
ana. Vamos continuar seguindo 
todos os protocolos sanitários 
e com o agendamento prévio 
obrigatório. O intuito é que o 
cidadão faça o seu RG com mais 
comodidade, tendo o seu tempo 
respeitado, e possa ser atendido 
de forma cada vez mais eficiente 
no âmbito da esfera pública”, 
explica Alexandre Norberto.

Para fazer o agendamento 
eletrônico, o cidadão que 
pretende solicitar sua carteira de 
identidade, deverá acessar o site 
agendamento.seplag.al.gov.br 
e escolher o melhor dia e horá-
rio. Como nas outras unidades 
das Centrais Já, as vagas serão 
disponibilizadas de segunda a 
sexta-feira, sempre às 8 horas da 
manhã.

JÁ! CENTRO

Unidade terá maior posto de atendimento 
do Instituto de Identificação do Estado

Márcio Ferreira

Divulgação

Renan Filho fez apelo aos cidadãos para que reforcem os cuidados para barrar a disseminação do novo coronavírus em AL
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Em  r e u n i ã o 
com empresá-
rios na última 

segunda-feira, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) oficializou 
a retomada da Consultoria 
em Comércio Exterior. Para 
o primeiro semestre de 2021, 
pelo menos mais trinta empre-
sas serão beneficiadas com a 
qualificação em procedimen-
tos de negociação do mercado 
de importação. Com o início 
do novo ciclo, a entidade se 
aproxima da marca de cem 
empresas cadastradas.

“O projeto é de suma 
importância porque abre 
um leque de possibilidades 
para fortalecer as empresas”, 
observou o presidente da 
Fecomércio AL, Gilton Lima. 
De acordo com o consultor em 
Comércio Exterior da Fede-

ração, Luizandré Barreto, a 
consultoria consiste, basi-
camente, na habilitação das 
empresas, no desenvolvi-
mento de fornecedores e 
no acompanhamento do 
processo. “É um modo de 
comprar diferente e você 
precisa entender as regras, 
mas não é um bicho de sete 
cabeças”, assegurou.

Para o empresário Clau-
dio Humberto, da Natural Fit, 
que está começando a estu-
dar as possibilidades desse 
mercado, saber que a consul-
toria é um serviço oferecido 
pela Fecomércio AL passa 
credibilidade. O comerciante 
acredita que o projeto é uma 
alternativa importante para 
o seu negócio. “Meu obje-
tivo é buscar uma mudança 
de mercado, outros meios de 
compra, me atualizar e, prin-
cipalmente, melhorar a renta-

bilidade”, ressaltou.
O empresário Marcelo 

Miranda, da Poly Sport, 
vislumbra a possibilidade de 
investir em outros produtos 
e confessa estar de olho no 
mercado chinês. “Nós somos 
pequenos, mas o Luizandré 
mostrou que existe mercado 
para todas as empresas. Nós 

temos concorrentes e se não 
nos ajustarmos a essa reali-
dade ficaremos para trás”, 
observou. Miranda tem fami-
liaridade com a qualidade 
dos serviços disponibiliza-
dos pelo Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac Alagoas. Sua 
decisão por aderir à consul-
toria foi baseada no histórico 

de benefícios trazidos para 
sua empresa e colaboradores 
pelas ações da entidade.

Para viabilizar cada vez 
mais alternativas em prol do 
desenvolvimento das empre-
sas alagoanas, o presidente 
da Federação ressalta que, 
em se tratando de comér-
cio exterior, a entidade tem 
investido em missões empre-
sariais, a exemplo das reali-
zadas para a China e para o 
Panamá, o que, por sua vez, 
oferece expansão das nego-
ciações e da rede de contatos. 
Outra medida relevante é a 
busca por parcerias, como a 
realizada com o Sebrae, que 
atua, por meio de convênio, 
junto com a Federação na 
promoção das consultorias 
de Comércio Exterior, e ainda 
a realizada com a Câmara de 
Negócios Internacionais de 
Alagoas (CNIA).

Fecomércio retoma consultoria 
em Comércio Exterior em AL

EMPRESAS RECEBERÃO orientações para se qualificar aos procedimentos de negociação do mercado de importação

Divulgação

Secom Maceió
Cerca de 300 prestadores 

de serviço da orla marítima 
de Maceió compareceram 
ao Iate Clube Pajuçara na 
manhã desta terça-feira (23) 
para um encontro com secre-
tários municipais.

Eles apresentaram suas 
demandas em relação ao 
trabalho na orla e foram 
ouvidos pelo coordenador 
do Gabinete de Combate 
à  Covid-19 em Maceió , 
Claydson Moura,  e  por 
representantes das secreta-
rias de Turismo, Segurança 
Comunitária, Trabalho e 
Abastecimento, Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Sustentável.

Q u a s e  3 0  d e m a n d a s 
foram apresentadas pelos 
comerciantes, entre elas, 
uma das principais é a insta-
lação de banheiros em toda a 
extensão da praia para aten-
der banhistas e trabalhado-
res e evitar o uso de espaços 
inadequados, deixando mau 
cheiro no calçadão.

De acordo com o secre-
tário de Turismo, Ricardo 
Santa Ritta, a prefeitura vai 
inaugurar sete módulos de 
banheiros, sendo que cinco já 

estão prontos e dois em cons-
trução. Os módulos prontos 
devem ser entregues nos 
próximos 30 ou 45 dias.

“Estamos licitando uma 
empresa, no formato de 
concessão, para gerenciar, 
dar manutenção, limpeza 
e segurança,  porque na 
experiência que tivemos de 
banheiros abertos sem esse 
gerenciamento, houve até 
arrombamentos”, afirmou.

Ele também anunciou que 
é ideia do Município ajustar 
com as barracas e quiosques 
o uso de seus banheiros sob 
cobrança de uma pequena 
taxa para o público em geral. 
“Segundo nosso Centro de 
Atendimento ao Turista, essa 
é a principal reclamação de 
48% dos turistas”, disse.

Taxa de localização na 
pandemia

Também foi solicitada a 
isenção da taxa de localiza-
ção para os prestadores de 
serviço durante o período 
mais crítico de pandemia 
do coronavírus em Maceió, 
quando a orla ficou fechada, 
no ano passado. Atualmente, 
muitos ainda estão inadim-

plentes com o município.
O coordenador do Gabi-

nete do Prefeito afirmou que 
a solicitação será levada à 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio para que o setor não 
seja cobrado pelo período 
que esteve parado. “Infe-
lizmente a gestão passada 
apenas suspendeu a taxa, 
mas não tem como cobrar 
algo que eles não usaram. 
Vamos reparar esse erro”, 

assegurou Claydson Moura.
Outras demandas apre-

sentadas foram: recolhi-
mento mais frequente do 
lixo; incentivo aos catadores 
de recicláveis; capacitação 
para atendimento ao turista; 
cadastramento de ambulan-
tes; solução para as línguas 
sujas; adequação da aborda-
gem dos fiscais, entre outras.

Para Claydson Moura, 
o momento foi de aproxi-

mação da Prefeitura com 
os comerciantes para que 
os secretários conheçam os 
problemas do setor e promo-
vam as melhorias solicitadas.

“Temos mais de dois 
mil prestadores de serviço, 
e vamos recadastrá-los em 
breve, para garantir um 
maior  contro le .  Vamos 
apoiá- los ,  mas  também 
cobrar o distanciamento, o 
uso de máscara, a higieni-
zação. O prefeito quer que o 
setor produza, mas com todo 
o cuidado”, declarou.

Aparecida Maria, que 
trabalha com aluguel de 
jogos de praia e venda de 
petiscos na Pajuçara, foi 
uma das pessoas que pedi-
ram a palavra no evento. 
Ela cobrou melhorias para 
aumentar o movimento de 
turistas em Maceió e para-
benizou a gestão JHC pelo 
evento. “Essa gestão hoje 
nos buscou, o que não acon-
tecia em gestões passadas. 
Estamos na expectativa de 
prestar um serviço diferente, 
para que nossa capital seja 
melhor apresentada lá fora e 
possamos melhorar a nossa 
economia”, afirmou.

DURANTE AUDIÊNCIA...

...Secretários recebem demandas de 
prestadores de serviço da orla marítima

Pelo menos trinta empresas serão beneficiadas no primeiro semestre de 2021

Cerca de 300 comerciantes compareceram ao encontro com secretários
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Bruno Soriano
Repórter

O s i s t e m a 
p r i s i o n a l 
a l a g o a n o 

avança no sentido de propor-
cionar tratamento adequado 
à população privada de 
liberdade que se declara 
LGBTQI+, sigla utilizada 
para definir gênero e orien-
tação sexual de lésbicas, 
gays, bissexuais, transexu-
ais, travestis, transgêneros, 
interssexuais (quando se 
desenvolve, naturalmente, 
características que não se 
encaixam nas definições típi-
cas dos corpos masculino e 
feminino), assexuais (que 
não sentem atração sexual) 
e afins, além daqueles que 
não se identif icam com 
nenhum gênero/orientação 
ou simplesmente transitam 
por ambos.

 Agora, a Secretaria da 
Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris) vai disponibi-
lizar, no Presídio Cyridião 
Durval e Silva, um módulo 
exclusivo para a população 
LGBTQI+ que se encontra 
recolhida no complexo peni-
tenciário. A previsão é de que 
o espaço, com 30 vagas, seja 
entregue na primeira quin-
zena do mês de março. Ao 
todo, são 24 os reeducandos 
que declararam sua orienta-
ção sexual ou identidade de 
gênero.

De acordo com a gerente 
de Saúde da Seris, policial 
penal Danielah Lopes, a 
comunidade LGBTQI+ já 
recebe atenção especial e, por 
conseguinte, um tratamento 
diferenciado. Atualmente, 
todos ocupam o chamado 
módulo de acolhimento do 
Presídio Masculino Baldo-
mero Cavalcanti, espaço 
também destinado a idosos, 
quilombolas e outras mino-
rias.

“A  p r e o c u p a ç ã o  e m 
acolher a todos da melhor 
forma possível sempre exis-
tiu, considerando aspec-
tos como o direito ao nome 
social e, inclusive, a integri-
dade física de cada um deles. 
Destaque-se, ainda, a assis-
tência prestada por nossa 
equipe multidisciplinar, 
composta por profissionais 
como psicólogo e assistente 
social. Agora, teremos um 
espaço criado exclusiva-
mente para aprimorar este 
acolhimento, onde também 
será permitido, entre outras 
situações, o uso de peças 
íntimas femininas”, explicou 
a gestora, acrescentando que 
a transferência para o novo 
módulo não será obrigatória.

Em 2014, o Diário Oficial 
da União trouxe uma reso-
lução – assinada conjun-
tamente  pelo  Conselho 
Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária (CNPCP) 

e pelo Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação 
CNCD/LGBT – que versa 
sobre os direitos assegura-
dos à população LGBTQI+ 
nas unidades prisionais 
masculinas de todo o país, 
considerando a sua espe-
cial vulnerabilidade, sendo 
necessária, portanto, a oferta 
de espaços de vivência espe-
cíficos.

Nessa segunda-feira (22), 
equipe do Mecanismo Nacio-
nal de Prevenção e Combate 
à Tortura (MNPCT) esteve 
no sistema prisional alago-
ano para aplicar um ques-
tionário, contendo mais de 
100 perguntas, junto à comu-
nidade LGBTQI+ que se 
encontra reclusa no Baldo-
mero Cavalcanti e conhecer 
o trabalho desenvolvido pela 
Seris. Coordenadora geral do 
MNPCT, Bárbara Coloniese 
falou sobre o encontro reali-
zado no centro ecumênico 

daquela unidade.
“O Mecanismo é o braço 

direito da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 
Brasília, atuando em todo o 
país com vistas à erradicação 
das práticas de maus tratos 
dentro de todos os espa-
ços de detenção. Alagoas é 
o quarto dos 13 estados da 
federação que visitamos 
durante esta fase de inspe-
ções, que seguem até março. 
E é a partir deste trabalho que 
iremos elaborar um diagnós-
tico, considerando as espe-
cificidades de cada unidade 
prisional,  para levantar 
discussões quanto ao trata-
mento destinado a essas 
pessoas, de modo que elas 
se aproximem cada vez mais 
daquilo que está previsto em 
lei”, relatou a coordenadora.

Ainda segundo a repre-
sentante do MNPCT, outra 
finalidade da inspeção é 
averiguar como os servi-

dores penitenciários têm 
executado suas atividades. 
“Isso porque, muitas vezes, 
verifica-se certo desconheci-
mento sobre o tema. Nesse 
sentido, queremos contribuir 
com um diálogo construtivo 
e, se for o caso, apresentar as 
recomendações que se fize-
rem necessárias”, reforçou.

M á r c i a  R a q u e l  d e 
Oliveira é mulher transgê-
nero e atesta o avanço no 
tratamento dispensado pela 
gestão prisional em Alagoas. 
“Mudou muito, graças a 
Deus. Hoje eu posso dizer 
que somos bem tratadas. 
Fui abandonada pela minha 
família, sou soropositivo e 
já sofri muito preconceito na 
cadeia. Já me disseram até 
que eu merecia morrer por 
causa disso. Será muito bom, 
entre outras coisas, poder 
deixar o cabelo crescer e ficar 
em um espaço só nosso”, 
afirma a reeducanda.

Sistema prisional vai ganhar 
módulo exclusivo para LGBTQI+

SERÃO CRIADAS 30 vagas no Presídio Cyridião Durval, onde reeducandos vão receber tratamento diferenciado

Bruno Soriano

Comunidade LGBTQI+ que está reclusa no sistema prisional recebeu visita de integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
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Em  r e u n i ã o 
com empresá-
rios na última 

segunda-feira, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) oficializou 
a retomada da Consultoria 
em Comércio Exterior. Para 
o primeiro semestre de 2021, 
pelo menos mais trinta empre-
sas serão beneficiadas com a 
qualificação em procedimen-
tos de negociação do mercado 
de importação. Com o início 
do novo ciclo, a entidade se 
aproxima da marca de cem 
empresas cadastradas.

“O projeto é de suma 
importância porque abre 
um leque de possibilidades 
para fortalecer as empresas”, 
observou o presidente da 
Fecomércio AL, Gilton Lima. 
De acordo com o consultor em 
Comércio Exterior da Fede-

ração, Luizandré Barreto, a 
consultoria consiste, basi-
camente, na habilitação das 
empresas, no desenvolvi-
mento de fornecedores e 
no acompanhamento do 
processo. “É um modo de 
comprar diferente e você 
precisa entender as regras, 
mas não é um bicho de sete 
cabeças”, assegurou.

Para o empresário Clau-
dio Humberto, da Natural Fit, 
que está começando a estu-
dar as possibilidades desse 
mercado, saber que a consul-
toria é um serviço oferecido 
pela Fecomércio AL passa 
credibilidade. O comerciante 
acredita que o projeto é uma 
alternativa importante para 
o seu negócio. “Meu obje-
tivo é buscar uma mudança 
de mercado, outros meios de 
compra, me atualizar e, prin-
cipalmente, melhorar a renta-

bilidade”, ressaltou.
O empresário Marcelo 

Miranda, da Poly Sport, 
vislumbra a possibilidade de 
investir em outros produtos 
e confessa estar de olho no 
mercado chinês. “Nós somos 
pequenos, mas o Luizandré 
mostrou que existe mercado 
para todas as empresas. Nós 

temos concorrentes e se não 
nos ajustarmos a essa reali-
dade ficaremos para trás”, 
observou. Miranda tem fami-
liaridade com a qualidade 
dos serviços disponibiliza-
dos pelo Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac Alagoas. Sua 
decisão por aderir à consul-
toria foi baseada no histórico 

de benefícios trazidos para 
sua empresa e colaboradores 
pelas ações da entidade.

Para viabilizar cada vez 
mais alternativas em prol do 
desenvolvimento das empre-
sas alagoanas, o presidente 
da Federação ressalta que, 
em se tratando de comér-
cio exterior, a entidade tem 
investido em missões empre-
sariais, a exemplo das reali-
zadas para a China e para o 
Panamá, o que, por sua vez, 
oferece expansão das nego-
ciações e da rede de contatos. 
Outra medida relevante é a 
busca por parcerias, como a 
realizada com o Sebrae, que 
atua, por meio de convênio, 
junto com a Federação na 
promoção das consultorias 
de Comércio Exterior, e ainda 
a realizada com a Câmara de 
Negócios Internacionais de 
Alagoas (CNIA).

Fecomércio retoma consultoria 
em Comércio Exterior em AL

EMPRESAS RECEBERÃO orientações para se qualificar aos procedimentos de negociação do mercado de importação

Divulgação

Secom Maceió
Cerca de 300 prestadores 

de serviço da orla marítima 
de Maceió compareceram 
ao Iate Clube Pajuçara na 
manhã desta terça-feira (23) 
para um encontro com secre-
tários municipais.

Eles apresentaram suas 
demandas em relação ao 
trabalho na orla e foram 
ouvidos pelo coordenador 
do Gabinete de Combate 
à  Covid-19 em Maceió , 
Claydson Moura,  e  por 
representantes das secreta-
rias de Turismo, Segurança 
Comunitária, Trabalho e 
Abastecimento, Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Sustentável.

Q u a s e  3 0  d e m a n d a s 
foram apresentadas pelos 
comerciantes, entre elas, 
uma das principais é a insta-
lação de banheiros em toda a 
extensão da praia para aten-
der banhistas e trabalhado-
res e evitar o uso de espaços 
inadequados, deixando mau 
cheiro no calçadão.

De acordo com o secre-
tário de Turismo, Ricardo 
Santa Ritta, a prefeitura vai 
inaugurar sete módulos de 
banheiros, sendo que cinco já 

estão prontos e dois em cons-
trução. Os módulos prontos 
devem ser entregues nos 
próximos 30 ou 45 dias.

“Estamos licitando uma 
empresa, no formato de 
concessão, para gerenciar, 
dar manutenção, limpeza 
e segurança,  porque na 
experiência que tivemos de 
banheiros abertos sem esse 
gerenciamento, houve até 
arrombamentos”, afirmou.

Ele também anunciou que 
é ideia do Município ajustar 
com as barracas e quiosques 
o uso de seus banheiros sob 
cobrança de uma pequena 
taxa para o público em geral. 
“Segundo nosso Centro de 
Atendimento ao Turista, essa 
é a principal reclamação de 
48% dos turistas”, disse.

Taxa de localização na 
pandemia

Também foi solicitada a 
isenção da taxa de localiza-
ção para os prestadores de 
serviço durante o período 
mais crítico de pandemia 
do coronavírus em Maceió, 
quando a orla ficou fechada, 
no ano passado. Atualmente, 
muitos ainda estão inadim-

plentes com o município.
O coordenador do Gabi-

nete do Prefeito afirmou que 
a solicitação será levada à 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio para que o setor não 
seja cobrado pelo período 
que esteve parado. “Infe-
lizmente a gestão passada 
apenas suspendeu a taxa, 
mas não tem como cobrar 
algo que eles não usaram. 
Vamos reparar esse erro”, 

assegurou Claydson Moura.
Outras demandas apre-

sentadas foram: recolhi-
mento mais frequente do 
lixo; incentivo aos catadores 
de recicláveis; capacitação 
para atendimento ao turista; 
cadastramento de ambulan-
tes; solução para as línguas 
sujas; adequação da aborda-
gem dos fiscais, entre outras.

Para Claydson Moura, 
o momento foi de aproxi-

mação da Prefeitura com 
os comerciantes para que 
os secretários conheçam os 
problemas do setor e promo-
vam as melhorias solicitadas.

“Temos mais de dois 
mil prestadores de serviço, 
e vamos recadastrá-los em 
breve, para garantir um 
maior  contro le .  Vamos 
apoiá- los ,  mas  também 
cobrar o distanciamento, o 
uso de máscara, a higieni-
zação. O prefeito quer que o 
setor produza, mas com todo 
o cuidado”, declarou.

Aparecida Maria, que 
trabalha com aluguel de 
jogos de praia e venda de 
petiscos na Pajuçara, foi 
uma das pessoas que pedi-
ram a palavra no evento. 
Ela cobrou melhorias para 
aumentar o movimento de 
turistas em Maceió e para-
benizou a gestão JHC pelo 
evento. “Essa gestão hoje 
nos buscou, o que não acon-
tecia em gestões passadas. 
Estamos na expectativa de 
prestar um serviço diferente, 
para que nossa capital seja 
melhor apresentada lá fora e 
possamos melhorar a nossa 
economia”, afirmou.

DURANTE AUDIÊNCIA...

...Secretários recebem demandas de 
prestadores de serviço da orla marítima

Pelo menos trinta empresas serão beneficiadas no primeiro semestre de 2021

Cerca de 300 comerciantes compareceram ao encontro com secretários
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Taísa Bibi
com Assessoria

E aí povo?!  O 
nosso dia a dia 
é tão agitado, 

fazemos milhares de coisas, 
sem contar no útlimo ano 
atípico e desafiador por causa 
da pandemia da covis-19, que 
ainda estamos vivenciando. 
Com tudo isso, muita gente se 
sente esgotada física e mental-
mente por conta da ansiedade 
e do estresse causados por um 
período de incertezas.

Infelizmente boa parte de 
2021 deve seguir nesse mesmo 
ritmo e, assim, é preciso adotar 
medidas e hábitos que tornem 
o dia a dia mais saudável. Afinal 
de contas, sentir-se sem disposi-
ção e acordar mais cansado do 
que quando foi deitar passou 
a ser algo comum na vida de 
muitas pessoas, mas não pode 
ser encarado como normal, 
segundo o médico nutrólogo 
especialista em obesidade Dr. 
Nataniel Viuniski, Membro 
do Conselho para Assuntos de 
Nutrição da Herbalife Nutrition.

Ainda que estejamos 
vivendo em um período de 
restrições, é importante que 
sejam investigadas as possíveis 

causas e principalmente corrigi-
-las, adotando um estilo de vida 
saudável e ativo.

De acordo com Dr. Nataniel, 
algumas mudanças de hábi-
tos bem simples podem fazer 
grande diferença, ajudando 
a elevar o nível de energia. 
Confira:

1 - Regule o sono 
De acordo com a Fundação 

Royal Phillips, 56% dos casos 
de cansaço são causados por 
noites mal dormidas. “É muito 
importante definir um horário 
fixo para dormir considerando 
um mínimo de seis horas de 
descanso por noite. Se você 
demora a pegar no sono, uma 
dica é desligar os aparelhos 
eletrônicos (televisão, celular e 
computador) uma hora antes 
de se deitar. É que a luz emitida 
pela tela desses equipamen-
tos prejudica a produção do 
hormônio melatonina, respon-
sável pelo sono”, explica Dr. 
Nataniel.

2 - Consuma alimentos mais 
leves 

Pratos ricos em gordu-
ras, por exemplo, costumam 
“roubar” nossa energia. “Isso 
acontece porque o organismo 

precisa dispender de muito 
mais energia para processá-
-los. Por isso, opte por carnes 
magras, peixe, frango, ovos 
ou um shake proteico correta-
mente preparado nas refeições, 
e combine com vegetais e frutas. 
Também prefira carboidra-
tos de baixo índice glicêmico, 
como mandioca e batata-doce, 
que liberam energia aos poucos 
garantindo pique por mais 
tempo”, indica o médico.

3 - Pratique exercícios 
A atividade física faz com 

que o corpo libere vários 
hormônios e neurotransmis-
sores relacionados ao bem-
-estar. Entre eles, a adrenalina, 
que nos impulsiona durante 
os exercícios e tem efeito por 
várias horas, e a serotonina, 
que oferece uma gostosa sensa-
ção de relaxamento. Uma boa 
opção são os aplicativos para 
treinar em casa.

4 - Fique de olho na Vita-
mina D 

“Ela contribui para o bom 
funcionamento do metabo-
lismo, o que afeta diretamente 
os níveis de energia”, explica 
Dr. Nataniel. A Vitamina 
D também está associada à 

melhora do humor, o que expli-
caria porque tendemos a ficar 
mais cansados no inverno, 
época em que temos menos 
exposição ao sol.

5 - Faça uma pausa a cada 
hora 

De acordo com um estudo 
da Universidade de Illinois, 
pessoas que fazem pequenas 
pausas durante tarefas que 
levam mais de 50 minutos 
trabalham melhor. “Aproveite 
para se levantar e caminhar 
para buscar água. Mudar de 
ambiente ajuda a evitar a estafa 
mental”, diz o médico.

6 - Aposte em pequenas 
doses de cafeína 

Chás e cápsulas produ-
zidos a partir de plantas que 
possuem cafeína, como o chá-
-mate, chá preto e o guaraná, 
podem contribuir para forne-
cer mais disposição e energia. 
“Também é comprovado que 
a substância contribui para 
um melhor rendimento no 
esporte”, comenta Nataniel. 
Só não vale exagerar na dose: 
a recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) é não ultrapassar 
os 400 mg de cafeína por dia, já 

que os efeitos adversos podem 
superar os benefícios da subs-
tância. Também evite consumir 
após as 16h para não atrapalhar 
o sono da noite.

7 - Cuide da saúde do intes-
tino 

Pouca gente sabe, mas cerca 
de 90% do hormônio do bem-
-estar (serotonina) é produzido 
no intestino. Para isso, é impor-
tante que o órgão esteja em 
pleno funcionamento, o que é 
possível por meio de uma dieta 
saudável rica em fibras e vege-
tais, além de um consumo de 
água adequado.

8 - Não faça dietas muito 
restritivas

Eliminar alimentos do 
cardápio pode contribuir para 
uma baixa na energia e impactar 
inclusive na sua disposição pela 
falta de nutrientes importantes 
para as funções do organismo. 
Portanto, evite tirar os carboi-
dratos do prato! Nesse caso, 
prefira as versões integrais que 
oferecem energia gradativa ao 
longo do dia e saciam por mais 
tempo por conta das fibras. 
Também não deixe de variar 
os alimentos para ter diferentes 
fontes de vitaminas e minerais.

Conheça oito dicas para ter 
mais disposição no dia a dia 

MUITA GENTE SE SENTE esgotada fisicamente por conta do estresse causados por um período de incertezas


