RENAN FILHO E LUCIANO BARBOSA DISCUTEM PROJETO DE MOBILIDADE URBANA PARA A POPULAÇÃO DE ARAPIRACA
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CÂMARA DE VEREADORES TERÁ QUE EXPLICAR AUMENTO DE 25% NOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES

MP MIRA SALÁRIO DE
VEREADORES DE PILAR
Se for considerado abusivo,
o aumento salarial que os vereadores do Pilar deram a eles
mesmos deverá ser suspenso.
Pois, é considerado ilegal.

Com isso, os vereadores que
reajustaram seus subsídios,
de R$ 6.012,60 (25%)para R$
7.500,00, terão que devolver
os valores recebidos a mais.

SOBRE A ALIANÇA

O que chamou a atenção das
autoridades, fazendo com que
o promotor de Justiça do Pilar,
Sílvio Azevedo, tomasse as
providências, foi um aumento

Câmara de Maceió

salarial diferenciado e extemporâneo: os demais servidores do município, inclusive
aqueles que estão na linha de
frente do combate à pandemia,

CORONAVAC

não acompanharam o percentual de reajuste concedido aos
parlamentares, representantes do povo. O MP quer saber
detalhes dessa manobra.
4

Secom Maceió

Vacinadores atendem idosos em base montada no estacionamento de Jaraguá

Idosos recebem a
2ª dose da vacina
Vereador avisou que vai estar atento e cobrar do prefeito JHC que não autorize a operação da Aliança em Maceió

Fábio Costa denuncia
manobra para retorno
O vereador Fábio Costa
(PSB) fez, agora há pouco,
na Câmara de Maceió, um
misto de denúncia-ameaça e
enviou um recado aos interessados no assunto. Ele disse
que soube de uma manobra

para que a Aliança Usina de
Entulhos voltasse a operar em
Maceió. Ocorre que a empresa
está impedida de operar.
Fábio Costa citou os nomes
dos sócios da empresa, mas
não pronunciou os nomes de

pessoas muito próximas à atual
gestão municipal interessadas
na reativação da Aliança. Ele
disse que vai se encarregar de
fiscalizar os passos da Aliança
em Maceió. O recado foi dado.
Não se sabe quem mandou.

Idosos a partir de 79 anos
começaram hoje a tomar
a segunda dose da vacina
Coronavac, contra a Covid-

19. O atendimento a esse
público está sendo feito em
quatro pontos da cidade, no
sistema Drive-Thru.
3

ATENDIMENTO

PRECAUÇÃO

Planos de
saúde são
advertidos
pela ANS

Hélvio Auto
suspende as
visitas aos
pacientes
6
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Edivaldo Júnior * Jornalista

Coruripe e Pindorama firmam parceria
inédita para moagem de cana
Nos últimos anos, o processamento de cana-de-açúcar
de uma usina por outra virou
quase rotina em Alagoas.
Alguns grupos que desativaram unidades no Estado
passaram a fazer a moagem
das canas próprias em outras
indústrias.
Essa tem sido a regra no
setor canavieiro de Alagoas.
Indústria desativada, provisoriamente ou não, passa a moer
em outra usina.
Nesta safra, no entanto,
surgiu uma novidade. Indústrias passaram a moer canas
de usinas em operação, que

tiveram excedente de produção
agrícola.
Esse é o caso de uma parceria inédita e que vai permitir
que a Cooperativa Pindorama
ultrapasse, pela primeira vez,
o processamento de mais de
um milhão de toneladas de
cana-de-açúcar numa mesma
safra. A moagem na indústria
segue, por mais 15 dias além
do previsto, a partir de um
acordo firmado com a Usina
Coruripe.
O presidente da Coruripe,
Mário Lorencatto, explica que
a parceria foi estabelecida por
sugestão do prefeito de Coru-

ripe, Marcelo Beltrão. Na safra
20/21, a indústria, maior do
Nordeste em produção e capacidade, precisou direcionar
excedentes de cana-de-açúcar
para outras unidades.
“Estabelecemos inicialmente parceria com a Impacto
(antiga usina Seresta, em Teotônio Vilela) para moagem do
excedente e atendendo uma
sugestão do prefeito direcionamos também parte da cana
para a Pindorama. Essa iniciativa fortalecerá a economia
do município de Coruripe”,
aponta Lorencatto.
O presidente da Coru-

ripe explica a necessidade
de moagem de parte de sua
produção agrícola em outras
unidades se deu a partir da
ampliação da fábrica. “Para
a safra 20/21 fizemos investimentos numa nova caldeira e
numa refinaria. Como houve
atraso de alguns fornecedores
de equipamentos, começamos
a safra um pouco mais tarde. A
parceria com outras unidades
foi pontual em função desse
processo”, pondera.
Maior usina do Nordeste,
Coruripe mais moer na safra
20/21 mais de 3,15 milhões de
toneladas de cana. E a partir

Tarso Genro * Advogado, jornalista, professor universitário, ensaísta, poeta e político brasileiro filiado ao PT

Marcelo Firmino *Jornalista

Entre a fome e o vírus
Estou bem próximo, numa
rua erma, onde dois homens
velhos conversam certamente
sobre as dificuldades da arte de
sobreviver. São dois homens
de cabelos brancos, vestidos
de maneira simples, defronte a
uma casa pequena e antiga. É um
bairro de pessoas pobres, onde
fruir o escasso vento da manhã –
do verão cada vez mais quente – é
um privilégio. Um deles, que está
sentado com a cabeça erguida,
responde algo ao que está em pé.
Ao passar por eles escuto
aquele que está em pé dizer ao
que está sentado – atento e reverente – como um velho conhecido: “… é que temos que escolher
entre morrer de fome ou morrer
do vírus”. A sentença revela reverência e fatalidade, não prazer
ou adesão. Nem admiração ou
respeito. Mas acolhimento de
uma ordem mítica, sobre a qual
não pende nenhuma possibilidade de resistência ou alternativa.
Na sequência lembro uma
fala de Walter Benjamin sobre
o nazifascismo e a guerra: “No
piloto e chefe de um único avião
com bombas de gás, convergem
todos os poderes capazes de
privar o cidadão de luz, de ar e
de vida, e que em tempos de paz
estão distribuídos por milhares de chefes de repartição.” O
Fascismo cria sua fatalidade
mítica na razão invertida da palavra do líder: a razão iluminista
pisa nas trevas medievais e abre
espaços de luz; a razão perversa
do fascismo, todavia, foge dos
espaços de luz e abre o portão das
trevas e da morte.
Pela frase que escutei, como se

fosse o fragmento de um discurso
sobre a desgraça, entendi melhor
os efeitos da estratégia de um
genocídio alcançando o inconsciente: ele promove a dominação
pela criação da dor consentida.
A política de Bolsonaro é precisamente isso: convencer aquela
parte indefesa – disponível na
sociedade – que é bom ser confinada entre duas ilusões-limites:
não entre a vida e a morte, mas
entre os dois tipos de mortes no
mercado liberal do ódio: morte
pela fome ou morte pelo vírus.
Minha querida amiga Clara
Ant me remete uma gravação
sobre um fato brutal, ocorrido com parte da sua família,
num dia longínquo 2a. Guerra,
quando os nazistas ocuparam a
Polônia. Separados das famílias
recolhidas pelos nazis – todos
judeus – os homens capturados
foram pelos nazis levados a lugar
“discreto”, para cavarem uma
enorme fossa onde seriam sepultados após o fuzilamento coletivo pelos “valentes” soldados
alemães.
Em cada movimento da pá,
ao abrirem a fossa na terra generosa, imagino cada um destes
homens olhando o céu e a terra,
cientes de do roteiro lhes levava
ao túmulo comum. Nesta certeza,
o ritmo da terra ultrajada certamente lhes falava de uma morte
solitária, que viria na tentativa
de uma rebelião impossível; ou
indicava a morte coletiva, cujo
ritual de oferenda coletiva seria
recompensado pelas mulheres
que seriam poupadas.
Entre as mulheres que conseguiram caminhar depois dos
assassinatos em massa, estava a

Para anunciar,
ligue 3023.2092

mãe de Clara Ant, que recebeu
de uma vizinha não-judia um
punhado de batatas cozidas, que
salvaram vidas e abriram novos
caminhos de resistência. Um
gesto de amor, uma forma de
autopreservação da dignidade
humana, um gérmen de resistência moral plantando a possibilidade de futuro.
Morte pelo vírus ou morte
pela fome! Eis o convencimento
trabalhado pelos ideólogos do
bolsonarismo que especula com
o medo, a fragilidade das pessoas
perante o infortúnio programado
e que faz a gente se perguntar:
Onde estavam estas pessoas que
fizeram isso? Quem são elas?
Como de repente começaram a
se apropriar da vida de milhões
e lhes levam – como autômatos
– a cavar seus próprios túmulos?
A opção entre a morte e a morte
é a opção da barbárie e ela está
vencendo.
Todos os que rejeitam a
barbárie, todos os que recusam
o fascismo, todos os que não
aceitam que a disjuntiva seja “a
morte ou a morte”, mas a vida
ou a morte – e estejam dispostos a lutar pela vida – deveriam
sentar numa larga e generosa
Mesa de unidade política contra
o fascismo.
Neste ano infernal de 2021,
em que o Centrão e centenas de
militares no Governo parecem
ter ajustado assassinar todos os
sonhos de uma República com
democracia e justiça, devemos
carregar batatas nos bolsos da
nossa consciência, para alimentar o desejo coletivo de lutar e de
vencer os bandidos instalados no
poder.

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

de investimentos feitos no
campo, a expectativa é alcançar
uma produção de cerda de 3,4
milhões no próximo ciclo.
O presidente da Pindorama, Klécio Santos, comemora
a parceria com a Coruripe. “É
uma operação ganha-ganha. O
município e as duas usinas são
beneficiadas, mas quem ganha
mais são os colaboradores e o
comércio local. Muito importante para a nossa cooperativa
essa parceria com um grupo
que é referência em todo o país e
com o qual mantemos ao longo
dos anos uma excelente relação”, aponta.

De onde veio o dinheiro para
Flávio Bolsonaro comprar
mansão de R$ 6 milhões?

O filho zero um do presidente Bolsonaro continua sua
trajetória da ostentação com
dinheiro vivo e bem vivo.
A mansão que Flávio
Bolsonaro comprou em
Brasília deixou em estado de
perplexidade os assessores
do Planalto.
A nova morada do ex
patrão de Fabrício Queiroz custou nada mais, nada
menos de R$ 6 milhões,
nesses tempos de crise e falta
de liquidez.
Menos para ele.
Aliados de Bolsonaro
chegaram a criticar a nova
aquisição do “Flavinho”.

A alegação é que o negócio
expõe ainda mais a família e o
velho caso Queiroz, processo
de corrupção envolvendo as
famosas “rachadinhas” da
Assembleia Legslativa do Rio
de Janeiro.
Quem primeiro revelou a
compra foi o site “O Antagonista”, depois o caso ganhou
a mídia nacional e as redes
sociais.
Agora, o que a oposição
quer saber no Congresso é
só uma coisa: -De onde veio
dinheiro para Flávio Bolsonaro comprar à vista uma
mansão de R$ 6 milhões?
Hein, Queiroz?
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FORAM ATENDIDOS mais de 2 mil idosos a partir dos 79 anos; para ser vacinado, é preciso levar um documento com foto

Maceió imuniza 26% do público
o
esperado no 1 dia de vacinação
Secom/Maceió

Graziela França
Ascom SMS

C

om o recebimento de
9.820 doses
de Coronavac e AstraZeneca,
Maceió ampliou a vacinação
para idosos que têm 79 anos ou
mais. Só ontem (1°), primeiro
dia da nova etapa, foram vacinados 2.010 dos 7.752 idosos
estimados na faixa etária, ou
seja, 26% do público.
A vacinação está acontecendo das 10h às 16h, no
drive-thru do Estacionamento
do Jaraguá, nos pontos fixos
do Papódromo (Vergel do
Lago), shoppings Pátio (Benedito Bentes) e Maceió (Mangabeiras). Para ser vacinado, o
idoso deve levar um documento com foto.
Os idosos acamados com
79 anos ou mais também estão

Vacinação é feita no sistema de drive-thru no estacionamento do Jaraguá, Papódromo, Shopping Pátio e Maceió Shopping

sendo vacinados. O cadastro
deve ser feito pelo telefone
3312-5589 ou e-mail acama-

dos79mais@sms.maceio.
al.gov.br. Para ser validado,
é necessário informar nome

completo, idade, data de
nascimento, CPF, endereço
completo, ponto de referência,

contato e nome do responsável do usuário.
Além desse público, a vacinação também foi ampliada
para servidores da saúde da
Rede Municipal.
2ª DOSE
A partir de hoje (2), os
idosos vacinados com a Coronavac, na etapa que aconteceu entre 9 e 13 de fevereiro,
devem procurar um dos
quatro pontos de vacinação
espalhados por Maceió para
garantir a 2º dose da vacina.
Os usuários devem conferir em seu cartão de vacinação o tipo de vacina e a data
para receber a 2ª dose. A SMS
reforça que a segunda dose
só será aplicada em quem se
vacinou com a Coronavac,
que deve ser administrada no
período de 21 a 28 dias após o
recebimento da primeira dose.

PANDEMIA

Hospital Helvio Auto suspende visitas
como medida de segurança contra Covid
Ana Paula Tenório
Repórter
O Hospital Escola Dr.
H e l v i o Au t o ( H E H A) ,
unidade assistencial da
Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal), informa que, a
partir de hoje, suspende
por tempo indeterminado
as visitas a pacientes internos em suas enfermarias. A
medida faz parte do plano de
contingência da unidade para
enfrentamento da pandemia
de Covid-19.
Por meio do Memorando
Circular 05/2021, a Supervisão Geral determinou a

suspensão das visitas para
aumentar a segurança de
pacientes, visitantes e servidores ao diminuir a quantidade de pessoas circulando
dentro das áreas comuns da
instituição. O hospital, que
também recebe pacientes com
Covid-19, está colocando
em prática as determinações
do plano de contingência
interno, a fim de minimizar
ao máximo o risco de disseminação do coronavírus e outras
infecções.
Nas enfermarias de
internação, será permitida
a presença de um acompanhante nos casos previstos
em lei (pacientes menores

Visitas foram suspensas a partir de hoje; ação busca conter o avanço do vírus

de 16 anos ou acima de 60
anos). Os acompanhantes
que estiverem liberados para
permanecer com os pacientes

não podem estar no grupo
de risco (acima de 60 anos),
estar gestantes ou apresentando qualquer quadro de

síndrome viral.
Os boletins sobre o estado
de saúde dos pacientes serão
repassados por meio de ligação telefônica pelos médicos
responsáveis pela internação.
A visita remota por meio de
chamada de vídeo também
será feita nas outras unidades de internação, além da
unidade de Covid-19 e UTI.
Também está suspensa
por tempo indeterminado
qualquer visita de grupos e
cerimônias religiosas dentro
da instituição.
Para mais informações,
entrar em contato com o
Serviço Social da instituição
pelo telefone (82) 3315-6200.
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VEREADORES DO MUNICÍPIO poderão ter que devolver valores que receberam a mais, devido ao reajuste

Pilar: Ministério Público de
AL está ‘de olho’ na Câmara
Ricardo Rodrigues
Com informações do MPE/AL

C

aso seja
considerado
abusivo, o
aumento salarial que os vereadores do Pilar “se deram”
deverá ser suspenso. Pois, é
considerado ilegal. Com isso,
os vereadores que reajustaram seus subsídios, de R$
6.012,60 (seis mil, doze reais
e sessenta centavos) para R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), terão que devolver
os valores recebidos a mais.
Essa diferença ainda não foi
calculada, mas representa
um “bom dinheiro”. Mesmo
que fosse um centavo, ilegal
é ilegal.
O que chamou a atenção
das autoridades, fazendo com
que o promotor de Justiça
do Pilar, Sílvio Azevedo,
tomasse as providências, foi
um aumento salarial diferenciado e extemporâneo: os
demais servidores do município, inclusive aqueles que
estão na linha de frente do

combate à pandemia, não
acompanharam o percentual
de reajuste concedido aos
parlamentares, representantes do povo.
Para corrigir essa disparidade, cometida em pleno
aumento de casos e mortes
pela Covid-19, o Ministério
Público do Estado de Alagoas
(MPE/AL) vai investigar o
reajuste nos salários dos vereadores do Pilar. Segundo o
MPE/AL, em razão da pandemia do novo coronavírus,
uma lei federal, sancionada
no ano passado, impede esse
tipo de gasto público.
Por conta disso, foi instaurado um Inquérito Civil, de
número 06.2021.00000072-3,
com essa finalidade. O documento da ação foi publicado
no Diário Oficial de hoje e
pode ser acessado pelo site do
MPE/AL. A apuração do caso
está sob a responsabilidade
do promotor de Justiça Sílvio
Azevedo, titular da Promotoria de Justiça do Pilar.
Segundo Azevedo, “em
razão de o governo federal

ter declarado que o Brasil
está em situação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional
por causa da pandemia da
Covid-19, os gestores devem
otimizar os gastos públicos
no sentido de combater a
disseminação do novo coronavírus, por meio de medidas de conscientização e de
enfrentamento à doença,
e não reajustando os seus

próprios vencimentos”.
Como fundamento para
dar início à investigação,
Sílvio Azevedo destaca a Lei
Complementarn°173/2020,
editada em 27 de maio de
2020, que estabeleceu o
“Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus” por intermédio do
repasse de recursos financeiros da União para os
demais entes federativos,

com o objetivo de reduzir os
danos causados pela pandemia.
“O governo federal se
comprometeu em enviar
dinheiro para ajudar no
combate à pandemia, entretanto, faz-se necessária a
contrapartida dos governos
locais por meio do congelamento de gastos públicos
previamente estabelecidos,
e isso inclui, por óbvio, o
aumento de salários”, destacou o promotor de Justiça.
Ainda segundo ele, a Lei
Complementar n° 173 de
2020, em seu artigo 8º, veda,
de forma expressa, que os
entes afetados pela pandemia concedam, até 31 de
dezembro deste ano, “vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração
a membros de poder ou de
órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de
sentença judicial transitada
em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.

MPE/AL pede informações à Câmara de Vereadores
O promotor de Justiça
Sílvio Azevedo disse ainda
que o MPE/AL decidiu
instaurar um procedimento
administrativo para apurar
o caso, depois que chegou a
seu conhecimento o aumento
salarial dos vereadores.
Para ele, se for considerado
abusivo, poderá ser suspenso
e os valores pagos a mais

devolvidos. Este é entendimento do Ministério Público.
Na cidade do Pilar, os
moradores também estão
indignados e acham um
absurdo o reajuste concedido pela Câmara Municipal aos vereadores.
“Por que não deram esse
mesmo aumento salarial os
demais servidores do Pilar,

só reajustam os salários
deles?”, questionou o morador Sérgio Moraes.
A notícia do reajuste
salarial deixou até alguns
vereadores constrangidos. Segundo informações
extraoficiais, alguns deles
pensam até em devolver
a diferença dos subsídios
pagos a mais. Eles teriam

que receber R$ 6.012,60,
mas passaram a receber
R$ 7.500,00. Quase mil e
quinhentos reais a mais que
a remuneração correta.
O que é mais grave:
o reajuste foi concedido
no período da pandemia
da Covid-19, apenas para
os vereadores, por isso o
promotor de Justiça do Pilar

decidiu arguir a sua legalidade. Sílvio Azevedo requisitou à Câmara Municipal
de Pilar cópias integrais do
processo legislativo que
instituiu o aumentou dos
salários dos parlamentares;
da Lei que criou o referido
reajuste; e da ata da sessão
legislativa que aprovou o
aumento abusivo.
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GOVERNADOR E PREFEITO avaliam projeto do VLT Arapiraca; Governo destaca qualidade técnica da proposta

Renan Filho e Luciano Barbosa
discutem projeto de mobilidade
Severino Carvalho
Repórter

A

convite do
prefeito
Luciano
Barbosa, o governador Renan
Filho conheceu ontem o
Projeto Urbano Integrado
do VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos) de Arapiraca. A
proposta pode fazer parte de
um grande programa integrado de mobilidade urbana,
que será executado pela
prefeitura, em parceria com o
Governo do Estado.
“O prefeito vai concluir o
estudo de viabilidade econômica e técnica nos próximos
meses. Assim que esse estudo
for concluído e atestar a sua
viabilidade, vamos levar
adiante os projetos. Mas vamos
trabalhar paralelamente,
porque uma coisa é o VLT e a
outra é a revitalização urbanística de toda aquela área da linha

do trem, que Arapiraca precisa
fazer. Então, vamos trabalhar
juntos. A revitalização urbanística está definida e buscaremos
caminhos para integrar isso
com o VLT”, explicou Renan
Filho.
A apresentação aconteceu na sede da prefeitura de
Arapiraca e contou com a
presença de secretários municipais e de técnicos responsáveis pela elaboração do
projeto do VLT. Foram apresentados cinco cenários. Em
um deles, o Veículo Leve sobre
Trilhos cortaria toda a área
central de Arapiraca, se estendendo, por meio de um ramal,
até o campus da Universidade
Federal de Alagoas (Ufal),
totalizando 11,6 km de extensão. Esta proposta estaria
orçada em R$ 259 milhões.
De acordo com os técnicos,
o Projeto Urbano Integrado do
VLT de Arapiraca orientaria o
desenvolvimento urbano da

Felipe Brasil

Governador e prefeito discutiram implantação de VLT em Arapiraca

cidade para os próximos 30
anos. Ele contemplaria a instalação de vias paisagísticas e ciclovias, além de projetos especiais,
a exemplo da instalação de um
complexo histórico-cultural, de
uma estação de serviços e de
parques lineares com praças
conectadas.
Ainda segundo os técnicos,
todo esse conjunto de projetos teria o poder de alavancar

RUAS DA CIDADE

Prefeitura e ambulantes
debatem reordenamento
Pablício Vieira/Ascom Arapiraca

Erick Balbino
Ascom Arapiraca
A Prefeitura de Arapiraca,
através da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promoveu um
encontro com permissionários
de uso dos espaços públicos
para fins de comercialização
e serviços, com o objetivo de
debater o reordenamento das
ruas da cidade.
De acordo com a secretária
responsável pela pasta, Rosa
Lira, o debate é muito importante para que as decisões sobre
o reordenamento sejam tomadas em conjunto.
“As ruas de Arapiraca, principalmente as do centro comercial, precisam ser organizadas e
os ambulantes precisam trabalhar. Reuni-los para debater este
assunto é fundamental para
colocar em prática os planos
da prefeitura para melhoria
do fluxo comercial da nossa
cidade”, disse a secretária.
CADASTRO
A Prefeitura de Arapiraca
está realizando o recadastra-

Lira: “o debate é importante para que as decisões sejam tomadas em conjunto”

mento de todos os comerciantes
que utilizam espaços públicos
da cidade, sejam os mercados,
ruas ou praças, na Casa do
Empreendedor, localizada na
Rua Engenheiro Godilho de
Castro, no Centro, ao lado do
Sebrae.
Todos os permissionários
de uso dos espaços públicos, ou
outros arapiraquenses que queiram comercializar seus produtos dessa forma, devem realizar

o cadastro. A ação faz parte do
Programa Arapiraca Legal.
Para otimizar a ação e
garantir a segurança nos
dados fornecidos, um sistema
foi desenvolvido pelo Grupo
de Tecnologia da Informação
(GTINFO) da Prefeitura. Nele
estarão contidos as informações pessoais dos permissionários, assim como do próprio
negócio, repassadas durante o
recadastro.

o desenvolvimento social e
econômico de Arapiraca. “Eu
fiquei muito bem impressionado com a qualidade técnica
do projeto e nós vamos trabalhar juntos”, assegurou Renan
Filho ao prefeito de Arapiraca.
Luciano Barbosa aproveitou a ocasião para entregar ao
governador os projetos desenvolvidos pela prefeitura para a
execução de obras do Programa

Pró- Estrada em Arapiraca, que
vão contemplar a implantação
dos acessos a povoados e a
pavimentação de vias urbanas
da área central, beneficiando os
principais corredores de transporte da cidade, a segunda
maior de Alagoas.
“Eu senti do governador
muita atenção e muita vontade
política. Temos dois projetos importantes que são o da
Marginal do Riacho Piauí, que
cria uma Área de Proteção
Ambiental no Centro de Arapiraca; e a urbanização da Maurício Pereira com a linha do trem
para a gente poder resgatar
a ciclovia e fazer um projeto
urbanístico mais consistente,
que possa fazer com que a política de mobilidade urbana de
Arapiraca se redifina. Dentro
disso, temos a possibilidade de
colocar novamente o VLT, que
é um sonho antigo de nossa
cidade”, declarou Luciano
Barbosa.

COVID-19

Governo de Alagoas
anuncia novos leitos
O governador Renan Filho
e o secretário de Estado da
Saúde, Alexandre Ayres, se
reuniram ontem com o prefeito
de Arapiraca, Luciano Barbosa,
e com a secretária municipal
de Saúde, Luciana Fonseca. O
encontro aconteceu na sede da
prefeitura e serviu para tratar
das ações conjuntas de enfrentamento à pandemia da Covid19. Eles anunciaram a abertura
de novos leitos exclusivos para
o tratamento da doença no
município e região.
“Anunciamos a abertura de
leitos aqui emArapiraca; já fizemos isso no Hospital Chama,
que está oferecendo novos
leitos. Abrimos, ainda, novas
vagas na região. Hoje estamos
disponibilizando 15 novos
leitos no Hospital Carvalho
Beltrão, lá em Coruripe; leitos
novos também em Penedo, em
São Miguel dos Campos e em
Palmeira dos Índios pra dividir
um pouco a responsabilidade
com Arapiraca de atender as
pessoas no interior” informou
o governador.
O secretário Alexandre
Ayres destacou a importância da integração dos trabalhos das secretarias estadual

e municipal de Saúde para o
enfretamento à pandemia em
Arapiraca, cujos números da
doença têm crescido no município e região.
“A gente tem empreendido
esforços para ampliarmos
leitos e focarmos no tratamento, acompanhamento
e no monitoramento desses
pacientes. Temos visto uma
ampliação do número de casos
não só em Arapiraca, mas em
outros municípios do Agreste
e do Sertão de Alagoas e contra
isso a gente tem articulado
com os municípios para, além
de ampliarmos a capacidade
hospitalar, elevarmos também
a fiscalização. O cidadão
precisa entender o seu papel de
protagonismo nesse enfrentamento”, ponderou Ayres.
VACINAS E RESPIRADORES
Renan Filho está em Brasília (DF) onde pretende firmar
compromisso para a compra
de vacinas contra a Covid-19.
Ele já havia afirmado que o
Estado provisionara recursos
próprios para a aquisição dos
imunizantes, caso o governo
federal não os forneça em
quantidade suficiente.
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EM DECISÃO PUBLICADA HOJE, no DOU, Agência determina que planos cubram novos remédios, exames e cirurgias

ANS enquadra planos de saúde
Divulgação

Léo Rodrigues
Agência Brasil/SP

U

ma nova
resolução
normativa
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), publicada
hoje no Diário Oficial da União,
promoveu uma ampla atualização nos procedimentos e eventos que devem ter cobertura
garantida por planos de saúde
privados. Novos exames e tratamentos passaram a fazer parte
da lista obrigatória de assistência, que deverá ser observada a
partir de abril.
Ao todo, foram adicionadas
69 coberturas, sendo 50 relativas
a medicamentos e 19 referentes
a exames, terapias e cirurgias
indicadas no tratamento de
enfermidades do coração, intestino, coluna, pulmão e mama,
entre outras.
Entre os remédios, passam
a integrar a lista obrigatória de
assistência 17 imunobiológicos
que poderão ser usados para
tratar doenças inflamatórias,
crônicas e autoimunes, como
psoríase, asma e esclerose
múltipla.

Outros 19 são antineoplásicos orais indicados no enfrentamento de diversos tipos de
câncer. Mulheres com tumor
na mama em estágio avançado,
por exemplo, poderão contar
com a cobertura do Abemaciclibe, Ribociclibe e Palbociclibe. Outra droga incluída é
o Osimertinibe, que tem sido
apontado em estudos como
responsável por aumentar a
sobrevida de pacientes com
câncer de pulmão metástico. A
lista traz ainda novas opções

para tratar leucemias, melanomas, mielomas e tumores de
fígado, rim e próstata.
Em relação às cirurgias,
terão coberturas novas intervenções para tratar hérnia de
disco lombar e deformidade na
mandíbula, além de problemas
na coluna cervical e no coração.
Os exames e terapias incluídos permitirão diagnósticos
e tratamentos de tuberculose,
inflamação intestinal, leucemia
mielóide, cânceres de pulmão
e de mama, entre outras doen-

ças. Consultas com enfermeiro
obstetra ou obstetriz também
têm agora assistência garantida.
VALIDADE
As mudanças foram aprovadas em reunião na última
quarta-feira (24). Elas valem
para todos os planos contratados a partir de 1999. Também se
aplicam aos que foram contratados antes dessa data que tiverem sido adaptados conforme
a lei federal 9.656/1998, conhecida como Lei dos Planos de

Saúde.
Segundo nota divulgada
pela ANS, a elaboração da nova
resolução normativa se deu a
partir de um processo transparente e de uma análise robusta,
que contou com diversas
etapas de discussões técnicas
e com ampla participação da
sociedade, que enviou 30.658
contribuições durante consulta
pública aberta entre outubro e
novembro do ano passado.
“Pela primeira vez no
processo de revisão do rol
foram utilizados, de modo
sistematizado, dados de saúde
e informações financeiras para
a análise crítica das avaliações
econômicas e para as estimativas de impacto orçamentário
de cada tecnologia”, diz o texto.
A atualização, segundo a
ANS, levou em conta critérios
variados como os benefícios
clínicos comprovados, o alinhamento às políticas nacionais de
saúde e a relação entre custo e
efetividade. Os procedimentos
incorporados foram aqueles
em que os ganhos coletivos e os
resultados clínicos foram considerados os mais relevantes para
o conjunto dos pacientes.
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PANDEMIA contribui com o aumento de internações por dependência química; álcool é a droga mais consumida

Dependência química: clínica
de reabilitação é a melhor
medida no tratamento
A

restrição devido
a pandemia do
Covid-19 tem
aumentado o número de pessoas
dependentes de drogas, com
isso cada vez mais indivíduos
tem buscado o álcool como uma
válvula de escape para aliviar as
tenções criadas pela pandemia.
Dentre todas as drogas a que
mais é consumida pelas pessoas
que terminam sendo internadas
é o consumo de álcool. O início é
normalmente como uma bebida
social, depois vai agravando e se
tornando um hábito e finaliza com
uma dependência total. O álcool
é o precursor do uso de outras
drogas. No anseio da busca por
maiores sensações o dependente
procura aumentar o consumo
do álcool e com isso chega a um
ponto que termina buscando
novas drogas para saciar o prazer
que não é mais alcançado.
A Clínica Fé é um projeto
que nasceu de um sonho antigo
do Doutor Edson Maia Nobre,
onde se concretizou após 5 anos
de muita expectativa, dedicação, de empenho para fazer tudo
dentro dos moldes adequados
para uma clínica de padrão no
tratamento da dependência
química. A Clínica Fé está estruturada fisicamente para receber
os pacientes com as mais variadas
dependências, “utilizamos dos
medicamentos mais modernos e
técnicas mais utilizadas e inovadoras para o tratamento e recuperação do dependente. A clínica
oferece uma possibilidade de uma

nova vida sem as drogas para os
pacientes” explica Dr. Edson.
O corpo clínico é o maior diferencial da Clínica Fé, profissionais extremamente qualificados e
especialmente selecionadas para
oferecer o melhor na recuperação
da pessoa com dependência.
INTERNAÇÃO
Além da excelente estrutura
e profissionais qualificados a
Clínica Fé tem equipamentos
eficiente no resgate do paciente.
No momento que for necessário a
equipe é mobilizada para o local
onde se encontra o dependente,
realizando da melhor forma e
mais humana a locomoção do
interno para o seu tratamento nas
dependências da clínica.
Chegando, o paciente é
avaliado pela equipe: médico
psiquiatra, clínico geral, enfermeira, psicóloga, sempre
acompanhado por monitores.
Avaliando assim toda estrutura
física e mental do internado, para
que seja ministrado os melhores
medicamentos para cada caso.
Passada a fase de internação o
paciente começa a ter o acompanhamento e estimulações para a
superação dos vícios das drogas.

Serviço
Contatos:
clinicafemcz@gmail.com
Clínica Fé 82- 3432-8333
WhatsApp Clínica Fé 82 988415551
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