
A  P o l í c i a  C i v i l  d e 
Alagoas está hoje mais bem 
armada e equipada para 
enfrentar o crime. Mesmo 
com a missão de atuar após 
o cometimento do crime, na 

investigação, a instituição 
mudou sua postura nos últi-
mos anos e atua fortemente 
na prevenção da violência, 
com ações de saturação e 
abordagens. Hoje, o gover-

nador Renan Filho e o secre-
tário de Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar, entrega-
ram armas de última gera-
ção e viaturas blindadas e 
equipadas com tecnologia 

de ponta. Foram entregues 
quase 400 armas, entre 
pistolas, espingardas e fuzis. 
A Perícia Oficial também foi 
contemplada com viaturas 
blindadas.

Para garantir o tempo 
suficiente para que os idosos 
possam ser vacinados – sem 
que haja algum ato político 
irresponsável para atrapa-
lhar – o prefeito JHC esticou 
o horário de vacinação nos 
seis pontos em Maceió. Hoje, 
amanhã e quinta-feira, o 
público-alvo tem até 21h para 
tomar a vacina. O prefeito 
também vai ampliar os postos 
de vacinação. Serão abertos 
mais dois em Maceió.
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Bira comandou sete times alagoanos

O técnico de futebol 
Ubirajara Veiga, de 66 anos, 
morreu hoje, de Covid-19. Ele 
estava internado no Hospi-
tal da Mulher, desde o dia 10 
de março. Semana passada, 
teve agravamento no quadro 
clínico, precisou ser intubado, 
mas não resistiu. Ubirajara 
Veiga era gaúcho de Porto 
Alegre, mas comandou quase 
todos os clubes de Alagoas 
(CSA, CRB, ASA, Coru-
ripe, Santa Rita, Corinthians 
Alagoano e Ipanema). O 
último trabalho como técnico 
de futebol foi no FC Kariya, 
do Japão. Ele havia retornado 
ao Brasil em fevereiro.

VÍTIMA DA COVID

Bira Veiga 
morre no  
Hospital  
da Mulher

CONTRA O VÍRUS

JHC amplia 
vacinação 
em Maceió 
para até 21h

COVID-19

Deputados agem rápido e  
autorizam compra de vacinas

A Assembleia Legislativa 
aprovou hoje o Projeto de Lei 
Ordinária nº 495/2021, que 
autoriza o Estado de Alagoas 
a comprar vacinas para o 
combate à Covid-19. Após 
a provação em plenário, o 

presidente da Casa, depu-
tado Marcelo Victor foi ao 
Palácio República dos Palma-
res, entregar ao governador 
Renan Filho a nova legisla-
ção. Agora, o governador, 
após a sua sanção, está autori-

zado a celebrar contrato para 
comprar a vacina Sputnik 
V, conforme entendimento 
como governo federal. “A 
Casa agiu com a determina-
ção que o momento exige. 
Acelerar a vacinação em 

massa, eis a palavra de ordem! 
Só imunizando a população é 
que vamos salvar mais vidas e 
retomar o funcionamento da 
economia com mais rapidez”, 
disse o deputado Marcelo 
Victor.

Deputados Marcelo Victor, 
Silvio Camelo e Ângela 
Garrote entrega projeto 
aprovado pela Assembleia

Foram entregues 15 caminhonetes Ford Ranger blindadas e equipadas com tecnologia de ponta e pistolas Glock, espingardas calibre 12 e fuzis 

Fotos: Márcio Ferreira
Divulgação

Divulgação
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Desde que a pandemia se 
instalou no mundo, cerca de 1,5 
bilhão de estudantes ficaram fora 
da escola em mais de 160 países, 
segundo relatório do Banco 
Mundial. No Brasil, milhares 
de crianças estão sem acesso às 
escolas. Cerca de 85% da popula-
ção brasileira depende da escola 
pública, e a maioria dessas esco-
las ainda não retomou suas ativi-
dades.

Além de estarem viven-
ciando uma pandemia, a 
grande maioria das crianças que 
frequentam as escolas públicas, 
não têm acesso à tecnologia, o 
que impossibilita as aulas remo-
tas. Também estão sem acesso a 
bibliotecas, espaços de lazer e 
outros serviços públicos neces-
sários para garantir seu desen-
volvimento educacional.

Nesse momento atípico que 
estamos vivendo, incentivar 
a leitura, é uma das formas de 
tornar esse ano mais leve, praze-
roso e produtivo. O dia 07 de 
janeiro, inclusive, é comemorado 
o dia do leitor, e a data criada 
em 1928 pelo poeta e jornalista 
Demócrito Roca é um bom 
momento para pensarmos sobre 
a importância da leitura.

Os livros são importantes até 
mesmo antes de começarmos a 
falar, onde as gravuras coloridas 
fazem o papel de “chamar a aten-
ção”. O ato de manusear, ouvir 
as histórias, já neste momento, a 
criança está exposta à leitura. Na 
contação de histórias, o adulto e 
a criança estão juntos, dividindo 
um momento precioso, de inti-
midade e troca de emoções. Um 
momento particular.

Segundo a pesquisa Retratos 

da Leitura, o mais importante 
medidor do hábito de leitura do 
brasileiro, nos revela que atual-
mente a média de livros lidos 
pelos brasileiros é de 2,6 por 
ano. Em 2015 era de 4,95, como 
diz o estudo do Instituto Pró-
-Livro. Entre 2015, ano da última 
edição, e 2019, o Brasil perdeu 
4,6 milhões de leitores. O estudo 
considera leitor aquele que leu, 
inteiro ou em partes, pelo menos 
um livro nos últimos três meses.

A boa notícia é que houve 
aumento de leitores na faixa de 
cinco a dez anos. E a principal 
motivação para ler livros entre 
jovens e adolescentes é o gosto 
pela leitura mesmo, diferente 
das demais faixas etárias, que 
buscam a leitura como algo 
importante para sua carreira 
ou religião, segundo o levanta-
mento. Por outro lado, a pesquisa 
constatou que, todas as demais 
faixas etárias estão lendo menos 
livros ano a ano. No tempo livre, 
está havendo um aumento signi-
ficativo de outras atividades de 
lazer como o uso da Internet (de 
47% para 66%) e o uso do What-
sApp (de 43% para 66%).

Menos leitura impacta 
obviamente o desempenho dos 
estudantes. Em leitura, o Brasil 
está atrás de mais de 50 países e 
regiões econômicas, segundo o 
último PISA - Programa Inter-
nacional de Avaliação de estu-
dantes, considerado o mais 
importante ranking mundial de 
educação. Os dados do Brasil 
apresentam  estagnação nos últi-
mos dez anos em leitura especi-
ficamente.

A deficiência em leitura tem 
efeito multiplicador. Quem não 

lê satisfatoriamente, não conse-
gue, por exemplo, interpretar o 
enunciado de questões de qual-
quer outra disciplina.

A leitura pode contribuir não 
só no acesso ao conhecimento, 
como também na apropriação 
da língua, na construção de si 
mesmo, na extensão do hori-
zonte de referência, no desen-
volvimento de novas formas 
de sociabilidade. Por meio da 
leitura, cria-se um certo número 
de condições propícias para o 
exercício da cidadania.

INCENTIVOS
Um dos fatores que influen-

cia a leitura é o incentivo de 
outras pessoas. Um a cada três 
entrevistados, o equivalente a 
34%, disse que alguém os estimu-
lou a gostar de ler. Os professores 
aparecem em primeiro lugar e 
em segundo lugar está a mãe ou 
responsável do sexo feminino.

Além disso, o estudo mostra 
que a existência de espaços de 
leitura também é fundamental. 
Mais de 77% dos entrevistados 
disseram que não existe em seu 
bairro uma biblioteca comunitá-
ria.

CANTEIROTECAS - BIBLIOTECAS 
NO CANTEIRO DE OBRAS
Uma das formas mais 

simples que as empresas de cons-
trução civil poderia adotar para 
incentivar a leitura, seria por 
meio da criação de bibliotecas 
comunitárias, abertas a comuni-
dade onde estão inseridas, além 
claro, de reforçar a importância 
da leitura para seus colaborado-
res que, desta forma, conseguem 
replicar para seus familiares. O 

Instituto MPD, por exemplo, está 
criando nos canteiros de obras da 
MPD Engenharia, Canteirotecas, 
ou seja, pequenas bibliotecas que 
são abertas aos colaboradores e 
familiares como forma de incen-
tivar a leitura. E futuramente, 
a Instituição também pretende 
abrir esses espaços para a comu-
nidade.

Mario Vargas Llosa ao rece-
ber o prêmio Nobel de Literatura 
em 2010 disse que “um mundo 
sem literatura se transformaria 
num mundo sem desejos, sem 
ideais, sem desobediência, um 
mundo de autômatos privados 
daquilo que torna humano um 
ser humano: a capacidade de 
sair de si mesmo e de se trans-
formar em outro, em outros, 
modelados pela argila dos 
nossos sonhos”.

Acredito piamente na rele-
vância da leitura em todas as 
fases de nossa vida. E o seu 
estímulo deve começar desde o 
início. O incentivo do entorno 
da criança, sejam seus pais, 
professores, familiares é muito 
importante nesta fase inicial 
para a “criação” de leitores, para 
a criação do hábito da leitura, 
desenvolvendo desta forma 
o gosto de ler e adquirindo a 
percepção da sua importância 
no desenvolvimento da criativi-
dade, imaginação, das emoções, 
dos sentimentos e da capacidade 
cognitiva.

Sabemos que durante a infân-
cia, diversas funções da cognição 
podem ser estimuladas por meio 
de incentivos diários.

Ler é viver e conviver! É voar 
com a imaginação sem sair do 
lugar!

O ingrediente novo no cená-
rio é o manifesto de empresários, 
banqueiros e economistas pres-
sionando Jair Bolsonaro a tomar 
medidas efetivas contra a Covid, 
criticando o governo e derru-
bando o  discurso da falsa dicoto-
mia entre pandemia e economia. 
Mas a questão que moveu  nomes 
como Roberto Setúbal e Pedro 
Moreira Salles, Pedro Malan e 
Rubens Ricúpero, Armínio Fraga 
e Persio Arida, entre outros, a 
se juntarem nesse chega pra lá 
a Bolsonaro parece ir além da 
pandemia: nas entrelinhas, está 
escrito que essa turma não vai 
apoiar um golpe.

A carta dos empresários e 
banqueiros veio a público junto 
com os recentes  arreganhos amea-
çadores do presidente da Repú-
blica. Na sexta, ele voltou a falar 
em estado de  sítio e prometeu que 
“medidas duras”virão. Apesar de 
reações no Judiciário e no Legis-
lativo, neste domingo Bolsonaro 
aproveitou o próprio aniversário 
para fazer ameaças veladas, afir-
mando que “só Deus”o tira do 
cargo, e que vai fazer tudo o que 
puder para preservar o direito do 
povo de “ir e vir”.

Dos dois fatos, tira-se uma 
conclusão: Bolsonaro está isolado, 
falando sozinho, uma espécie 
de D.Quixote do mal investindo 
contra os moinhos de vento 
vermelhos.  Quando confrontado 
pelo presidente do STF, Luiz Fux, 
negou intenção de decretar estado 
de sítio. Diante da nota do presi-
dente do Congresso, Rodrigo 
Pacheco, de que não há condições 
que justifiquem tal medida, nada 
comentou e seguiu adiante nos 
delírios. Também finge não perce-
ber a cada vez mais forte pressão 
dos neoaliados do Centrão para 
que mude de comportamento, 
sob o risco de perder a base parla-
mentar. O que fará agora com a 
carta dos empresários, banquei-
ros e economistas? A turma do 
PIB era o elemento que faltava 
no cerco que está se apertando 
em torno de Bolsonaro, e a carta 
deixa claro que também eles estão 
cansados do capitão. O certo, o 
lógico, o racional para um presi-
dente encurralado como ele seria 
ceder, e até oportunidade para 
isso ele tem: na quarta-feira, na 
reunião com os chefes dos demais 
poderes para tratar de uma ação 
unificada contra a pandemia. 

Conseguirão os desesperados 
assessores convencer Bolsonaro 
de que é preciso frear a marcha da 
insensatez? Façam suas apostas. 
Ganha uma cartela de cloroquina 
quem acertar.

Logo depois da abertura polí-
tica no Brasil, os exilados pela 
ditadura militar começaram a 
voltar ao País. Entre ele o jornalista 
Fernando Gabeira, ex-militante 
do Movimento Oito de Outubro.

Na volta, Gabeira tornou-se 
famoso também por lançar na 
praia de Ipanema uma tanga de 
crochê lilás. A tanga do Gabeira 
foi notícia no País inteiro.

Aqui em Alagoas, o jorna-
lista Roberto Villanova, um fã de 
Gabeira, e frequentador assíduo 
da praia de Garça Torta – então 
território livre de uma juventude 

mais progressista, amante da 
natureza, dos saraus à beira mar 
e da convivência em plena harmo-
nia com os nativos pescadores 
– convidou amigos para o lança-
mento de sua tanga de crochê lilás 
na praia da Garça.

Segundo a jornalista Bleine 
Oliveira, “Bob Villanova” não fez 
tanto sucesso como Gabeira, mas 
foi aplaudido pelas colegas que o 
acompanharam no dia do lança-
mento.

Essa memória vem apenas 
para ilustrar o estilo de ser e ver 
dos viventes da Garça Torta, há 

décadas.
Desde os anos 70 que lá se 

instalaram artistas plásticos, 
arquitetos, jornalistas, músicos, 
professores universitários, estu-
dantes, surfistas e intelectuais de 
todas as correntes.

Gente que contribuiu com o 
processo de diversificação cultu-
ral do bairro. Lá se formou uma 
comunidade com pensamento 
livre e estilo de vida pacato.

A preservação da história e da 
qualidade de vida dos moradores 
é uma defesa natural de quem 
mora lá e um dever do poder 

público.
Mas, quando a intervenção 

do poder atropela os interesses da 
comunidade, a reação também se 
faz de forma determinada. Sem 
agressão, mas com argumentos 
fundamentados.

A Garça Torta hoje está 
pedindo ajuda a todos contra uma 
intervenção do município, que 
para a comunidade vai só tirar a 
tranquilidade da vida local.

Que a comunidade seja 
ouvida e seus argumentos devi-
damente respeitados.

E salve a Garça!

Leitores se constroem com 
espaços de incentivo à leitura

Manifesto da elite 
econômica sela 
isolamento de 

Bolsonaro

Garça Torta quer melhorias, mas com 
respeito a sua vida livre e pacata
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Ma c e i ó 
s e g u e 
a v a n -

çando na vacinação contra 
à covid-19. Hoje, o prefeito 
JHC anunciou a ampliação 
no horário dos pontos drive-
-thru. Os pontos do Estacio-
namento do Jaraguá e do 
estacionamento da Justiça 
Federal passarão a funcionar 
até às 21h, hoje; amanhã e 
quinta quinta (25).

“A vacina salva vidas. 
Estamos trabalhando diutur-
namente para garantir que 
elas cheguem a todos os 
maceioenses. E, para melho-
rar o atendimento a popula-
ção, de hoje até a quinta-feira 
[25], os dois pontos que 
atendem em drive-thru, nos 
estacionamentos da Justiça 
Federal e do Jaraguá, terão 
horário ampliado e funcio-

narão de 9h às 21h. É o coru-
jão da vacina”, explicou o 
prefeito JHC.

Hoje, a prefeitura come-
çou a vacinar os idosos que 
têm 70 ou mais; amanhã será 
a vez dos idosos a partir dos 
69 anos. E na quinta (25), os 
idosos de 68 anos ou mais. A 
vacinação dos trabalhadores 
da saúde a partir dos 50 anos 
também continua na capital.

Nos demais pontos, a vaci-
nação segue acontecendo das 
9h às 16h. São eles: Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Maceió Shopping (Mangabei-
ras), Pátio Shopping (Cidade 
Universitária) e Papódromo 
(Vergel do Lago). A partir de 
amanhã, dois novos pontos 
começam a funcionar, de 
9h às 16h: Praça do Osman 
Loureiro e  Praça Padre 
Cícero, no Benedito Bentes.

JHC anuncia ampliação do 
horário dos pontos drive-thru

PONTOS DO ESTACIONAMENTO do Jaraguá e da Justiça Federal passarão a funcionarno período da noite, até 21h

A população  é  uma 
grande aliada para a fisca-
lização e investigação de 
lançamentos irregulares 
nas praias de Maceió por 
meio de ligações clandes-
tinas às galerias pluviais. 
Atendendo a uma denún-
cia, fiscais da Secretaria de 
Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente (Sedet) 
autuaram um supermer-
cado na região da Cruz das 
Almas.

A Sedet  havia  rece-
bido, uma denúncia sobre 
descarte de esgoto que 
desciam da Avenida Josefa 
de Melo e desaguavam na 
praia de Cruz das Almas. 
Imediatamente, os fiscais da 
Secretaria iniciaram a inves-
tigação e constataram uma 
série de irregularidades no 
funcionamento da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
do estabelecimento, o que 
acarreta em várias infrações 
ambientais.

Segundo o secretário 
adjunto, Ismar Macário, há 
um prazo em que o super-
mercado precisa se mani-
festar. “O estabelecimento 
foi autuado e tem prazo de 
cinco dias para se defender. 

Caso não apresente defesa 
ou justificativa plausível 
para os problemas encontra-
dos, o mesmo será multado, 
podendo até ser interdi-
tado”, explica.

A  p o p u l a ç ã o  p o d e 
denunciar casos de descarte 
de esgoto ou águas contami-
nadas por meio do telefone 
3312 5242, de segunda a 
sexta, das 9h às 14h.

DIRETO NA PRAIA

Supermercado é autuado 
por descarte de esgoto A Companhia de Sane-

amento de Alagoas (Casal) 
informa que uma falta de 
energia na estação de capta-
ção do Sistema Pratagy, veri-
ficada ontem à tarde, deixou 
o abastecimento de água defi-
ciente nos bairros localizados 
na área que vai do Poço à Cruz 
das Almas e do Centro ao 
Pontal da Barra, em Maceió. 
É que, com a falta de energia, 
formou-se uma bolha de ar na 
adutora desse sistema, preju-
dicando a adução do líquido.

A Companhia efetua, 
desde a tarde de ontem, 
manobras nos registros e nas 
ventosas da adutora a fim de 
extrair a bolha de ar e, desse 
modo, regularizar o abaste-
cimento. Ressalta-se que o 
sistema segue operando, ou 
seja, distribuindo água para 
essas regiões, porém, com 
vazão irregular. Para outras 
informações, a Casal oferece 
aos usuários o telefone 0800 
082 0195 (Call Center ) e o 
whatsapp 9 8139-9892.

A Secretaria  Munici-
pal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), realizou ontem o 
primeiro dia de acolhimento 
dos animais que se encon-
tram abandonados dentro do 
Mercado da Produção. O obje-
tivo da ação é deixar a área 
mais limpa do pontos de vista 
da segurança alimentar e das 
questões higiênico-sanitárias, 

além de cuidar dos animais 
abandonados. Oitenta e seis 
gatos foram recolhidos e leva-
dos à Unidade de Vigilância 
de Zoonoses (UVZ), onde 
serão castrados e cuidados. A 
ação contou com a participa-
ção da OAB/AL, representada 
pela Comissão do Bem-estar 
Animal (CBEA), dos proje-
tos SOS Pet Pinheiro e Cats 
Maceio, além da UVZ.

SISTEMA PRATAGY

MERCADO DA PRODUÇÃO

Casal faz consertos 
para garantir água

Prefeitura recolhe 
animais ‘sem dono’

O Dia Digital

Com a redução da idade, o público-alvo está crescendo e, em alguns pontos, gerando grande espera para a vacinação

Sedet

Fiscais autuam supermercado da região; população fez a denúncia do caso
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O delegado do Pilar, Sidney 
Tenório, revelou hoje, que 
concluiu o inquérito policial 
que apurava uma tentativa de 
fraude no concurso da Prefei-
tura do Pilar.  Foram indiciados 
pelo crime de uso de docu-
mento falso quatro candida-
tos aprovados para o cargo de 
bombeiro civil. Eles são acusa-
dos de apresentar diplomas 
falsos para tomar posse no 
certame realizado em 2019 e 
concluído ano passado.

Segundo o delegado, o 
empresário dono de uma escola 
de formação de bombeiros civil 
também foi indiciado pelo 
crime de falsidade ideológica. 
Teria sido ele o fornecedor dos 
certificados. “A falsidade não 
estava no documento em si, 
mas nas informações que foram 
inseridas nele, já que há indícios 
de que os candidatos não fize-

ram o curso de bombeiro civil”, 
explicou Sidney Tenório.

A investigação iniciou 
mediante requerimento feito 
pela Secretaria de Adminis-
tração do Pilar que suspeitou 
dos diplomas apresentados 
pelos candidatos. “Foi feito um 
levantamento inicial que cons-
tatou que, na sede da empresa, 
funcionava uma galeteria no 
bairro do Benedito Bentes. 
Foram cumpridos mandados 
de buscas e apreensão em três 
endereços e em nenhum deles 
foram encontrados quaisquer 
documentos referentes aos 
candidatos”, frisou o delegado 
do Pilar.

Outro indício importante 
foram conversas em um grupo 
do aplicativo whatsapp, onde 
o empresário oferece os certi-
ficados para os candidatos 
tomarem posse e as aulas do 

curso seriam dadas posterior-
mente, diálogos estes juntados 
aos autos e confirmados por 
outros integrantes do grupo, 
também candidatos ao cargo 
de bombeiro civil.

“Houve uma preocupa-
ção especial neste caso porque 
estamos diante de um cargo 

que salva vidas. Por isso, reco-
mendamos que a posse fosse 
suspensa enquanto durasse o 
processo ou que os candidatos 
comprovassem que efetiva-
mente tinham a qualificação 
de bombeiro civil quando da 
convocação para a posse”, fina-
lizou Sidney Tenório.

A partir do dia 29 de março, o 
plantão judicial e o plantão admi-
nistrativo do Ministério Público 
do Trabalho em Alagoas passam 
a ter novos telefones de contato.

O plantão judicial extraor-
dinário e o administrativo de 1º 
grau passarão a atender a popu-
lação pelo telefone 2123-7968. Já 
o atendimento do plantão admi-
nistrativo de 2º grau estará dispo-
nível pelo telefone 2123-7969.

Os plantões ocorrem das 20h 
às 8h do dia seguinte (fora do 
horário de expediente normal), 
exceto nos finais de semana, 
feriados e recesso, onde o aten-
dimento do plantão ocorre em 
horário integral. Denúncias 
continuam sendo feitas pelos 
telefones 2123-7900 (Maceió) e 
3482-2900 (Arapiraca); site: prt19.
mpt.mp.br; e pelo aplicativo de 
celular MPT Pardal.

Vanessa Siqueira
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio da Segurança Pública de 
Alagoas, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, entregaram hoje 
mais de 300 novas armas e 
17 veículos blindados, que 
incrementarão a Polícia Civil 
e a Perícia Oficial. A entrega 
solene aconteceu na sede da 
PC, em Jacarecica. 

Os equipamentos foram 
adquiridos pelo estado por meio 
de recursos do Fundo Estadual 
de Segurança Pública (Funesp).
Ao todo, a Polícia Civil receberá 
300 pistolas da marca Glock,  25 
espingardas calibre 12 da marca 
Bennelli, 30 fuzis modelo T4, de 
marca Taurus e outros 15 fuzis 
modelo IA2, da  Imbel. Além 
disso, a instituição receberá 15 
viaturas blindadas, que serão as 
primeiras com esta tecnologia 
de proteção de sua história.

A Perícia Oficial também 
será contemplada com duas 
viaturas blindadas, que reforça-
rão a frota de veículos do órgão. 
Os veículos incrementarão a 
atuação do Instituto de Crimi-
nalística e serão utilizados no 

atendimento a locais de crime, 
dando maior eficiência a esse 
serviço prestado à Segurança  
Pública. 

Durante a solenidade, o 
governador Renan Filho desta-
cou a importância das entregas 
pra a Segurança Pública, que 
garantirão mais segurança aos 
policiais e peritos durante o 
exercício de suas funções nas 
ruas, bem como contribuirão 
para dar prosseguimento à 
modernização de equipamen-
tos na área. 

“Essas viaturas garantem 

mais segurança ao policial e são 
as primeiras viaturas blindadas 
da história da Polícia Civil, um 
marco muito importante. Esses 
armamentos possuem tecnolo-
gia de ponta, é o melhor arma-
mento à disposição no mercado 
e que agora está à disposição 
das Polícias Civil e Militar. Da 
mesma forma, a Perícia Oficial 
também está sendo contem-
plada com novas viaturas blin-
dadas, o que ajudará muito 
no processo investigativo e 
na elucidação de crimes do 
estado”, destacou o governa-

dor. 
Renan Filho também 

chamou atenção para os bons 
resultados alcançados pela 
Segurança Publica no combate 
ao crime, que ele afirmou ser 
fruto dos investimentos e do 
trabalho estratégico realizado 
pela Segurança Pública. 

“Equipar o policial é garan-
tir dignidade ao seu trabalho. 
Quando assumi o governo de 
Alagoas, sequer havia coletes 
para todos os policiais e ofere-
cer as condições adequadas de 
trabalho ao policial é funda-

mental. No passado Alagoas 
vivia de armamento doado por 
outros estados, era motivo de 
festa quando se recebia alguma 
doação e hoje somos exemplo 
para outros estados. Espero 
seguir valorizando os servido-
res em outras frentes, fazendo 
concurso público e garantindo 
aumento salarial”, afirmou. 

O secretário Alfredo Gaspar 
agradeceu a dedicação em 
garantir melhorias para a Segu-
rança Pública e destacou que ao 
longo da gestão Renan Filho foi 
possível modernizar estruturas 
e equipamentos e investir em 
estratégias fundamentais para a 
redução da violência. 

“Quando o governador 
assumiu o governo, as dele-
gacias e batalhões eram casas 
velhas e hoje temos mais de 
30 equipamentos novos que 
abrigam nossos policiais. Hoje 
a Polícia Civil tem uma das 
melhores delegacia de Narcó-
ticos do país, dispõe de instru-
mentos importantíssimos para 
o combate ao crime. A Segu-
rança Pública ainda terá gran-
des conquistas ao longo desse 
governo, tudo aliado à lide-
rança do governador e a efici-
ência das forças de segurança”, 
afirmou.

Polícia Civil recebe viaturas 
blindadas, armas e tecnologia

ARMAMENTO É COMPOSTO POR: 300 pistolas Glock; 25 espingardas calibre 12 (Benelli) e 30 Fuzis T4 e 15 IA2 (imbel)

PILAR MPT EM  AL...

PC indicia acusados de usar 
diplomas falsos em concurso

...Tem novos 
contatos  
a partir de 
segunda (29)Divulgação

Delegado Sidney Tenório concluiu inquérito sobre tentativa de fraude em certame

Márcio Ferreira 

Governador Renan Filho e secretário Alfredo Gaspar entregam armas e viaturas à Polícia Civil e Perícia Oficial
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Jogador e fisioteraputa: rotina 
entre UTIs de Covid-19 e futebol

ZAGUEIRO CAIO CÉSAR conta experiência de rotina dupla: alegrias do futebol e tristezas com pacientes mortos por Covid

Bruno Fernandes e
Josué Seixas
Colaboração para o UOL, em Maceió

Muitos anos 
depois que 
tudo isso 

passar, histórias como a do 
zagueiro Caio César ainda serão 
contadas. Aos 26 anos, o atleta 
do 4 de Julho já faz parte dos 
grandes momentos do clube do 
Piauí: fez o gol que classificou 
o time à segunda fase da Copa 
do Brasil pela primeira vez, está 
no elenco do time estreante na 
Copa do Nordeste e é torcedor 
da equipe desde criança. Mas o 
defensor deixa outra marca nesta 
temporada que será lembrada 
por muito tempo: a atuação na 
linha de frente do combate ao 
novo novo coronavírus como 
profissional de saúde.

O gol pela Copa do Brasil 
garantiu R$ 675 mil aos cofres 
do 4 de Julho. A trajetória de 
momentos marcantes começa 
no ano passado, quando Caio 
foi campeão estadual com 
o Gavião Colorado. O título 
garantiu ao time vaga na Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
além da participação no mata-
-mata nacional.

Já a ligação com a saúde 
surgiu como parte de um plano 
B para o futuro. Caio prestou 
vestibular de fisioterapia só para 
tentar a sorte. Resolveu estudar e 
jogar futebol, já pelo 4 de Julho, e 
formou-se sempre abrindo mão 
de uma coisa ou outra. Às vezes, 
não treinava ou não jogava. Às 
vezes, faltava às aulas.

O diploma de Caio, entre-
tanto, acompanhou a pande-
mia de Covid-19. Queria ele que 
2020 fosse um ano inteiro dedi-
cado ao futebol, com a fisiote-
rapia estando guardada para o 
fim da carreira.

PANDEMIA NÃO ESTAVA 
NO CALENDÁRIO
Mas em toda história, even-

tos fazem e desfazem planos. 
Convidado para ser auxiliar 
em um hospital na cidade de 
Tianguá (CE) durante 15 dias, 
Caio descobriu que seu nome 
continuava na lista de escalas 
depois deste período. A Covid 
tinha chegado ao Brasil e profis-
sionais de saúde eram muito 
necessários. Mesmo sem saber 
muito da doença, o zagueiro 
entendeu que deveria estar ali.

Entrou para a equipe 
médica em julho de 2020 e 
se dividia entre os grupos de 
enfermaria e de UTI e auxiliava 
com os cuidados respiratórios 

dos pacientes. Nos casos de 
Covid, o fisioterapeuta é quem 
tem que acompanhar muitos 
detalhes ligados ao tratamento.

“Na época, ficávamos em 
dois durante o dia. Quando um 
paciente é sedado e intubado, 
o fisioterapeuta é quem cuida 
da ventilação mecânica, obser-
vando as condições daquele 
paciente”, conta.

TODOS OS DIAS UMA VIAGEM
Os plantões do jogador 

geralmente eram aos sábados 
e domingos. Ele saía da sua 
cidade, Piriri, no Piauí, distante 
110 quilômetros de Tianguá, no 
Ceará, e já entrava no trabalho. 
Mal dava tempo para almoçar. 
Após o expediente, que termi-
nava às 22h se não houvessem 
intercorrências, dormia na casa 
da noiva.

Acordava às 5h e voltava 
para Piriri. Houve dias em que 
também não conseguia tomar 
café da manhã. No retorno, 
uma sequência de opções de 
transporte para escolher. O 
primeiro disponível seria o 
escolhido, sendo ir de ônibus a 
primeira opção, depois carro e, 
por último, de moto. Viajar de 
ônibus permitia descanso. De 
carro, ainda havia segurança. A 
moto... Era a necessidade.

“Eu perdi 4 kg nesse perí-
odo. Pulava refeições, às vezes, 
chegava mais tarde do que o 
normal e compensava as horas 
no fim do expediente. Meu 
treino era até 10h da manhã e 
depois eu viajava. Quando saía 
às 5h, vinha para minha cidade, 
treinava até 10h e voltava para o 
hospital”, disse o zagueiro.

A rotina seguiu firme até 

fevereiro, quando Caio teve 
de se readequar ao futebol, 
que voltou durante momento 
de redução dos números 
da pandemia. Até então, o 
zagueiro seguia na escala no 
hospital. Se havia jogo num dia 
de plantão, pedia para que um 
colega cobrisse a sua vaga ou 
até trocava o dia de trabalho.

“Era muito difícil [estar no 
hospital], porque via muita tris-
teza. Vi muita gente falecendo. 
Muitos casais... Um morria e o 
outro ficava vivo, perguntando 
sobre a condição de saúde do 
parceiro. E nós não podíamos 
dizer. Como diríamos algo 
assim a um paciente ainda em 
recuperação? O futebol trazia 
de volta um pouco da minha 
alegria, pelo clima que tenho 
com os jogadores. Para você 
ter ideia, eu conversava com 
um paciente no sábado e no 
domingo me diziam que ele 
tinha morrido”, lamentou.

“O PIOR MOMENTO DO BRASIL”
Caio classifica a pandemia 

como “o pior momento da 
história recente do Brasil”. A 
ele, restava pouco tempo para 
digerir tudo o que via, já que 
a rotina apertada o obrigava a 
sempre seguir em frente. Pesta-
nejava, sim, mas seguia. Não 
tinha como passar por tudo 
aquilo sem sentir dor.

“No começo, eram só os 
idosos. Hoje, nós vemos até 
crianças sendo acometidas por 
essa doença. Tratei duas que 
ficaram bem, mas sei de casos 
em que não ficaram. Uma histó-
ria que me marcou muito foi a 
de uma senhora que se conta-
minou com a Covid e a família 

quis afastar o esposo dela do 
convívio. Ele não aceitou, não 
queria abandonar a esposa. Os 
dois vieram ao hospital e ele 
faleceu”, continuou Caio, com 
a voz embargada.

ÚNICO IMUNIZADO NO ELENCO
O período no hospital 

também garantiu a Caio a 
vacinação contra o vírus da 
Covid. Ele tomou a primeira 
dose da Coronavac em janeiro, 
enquanto a segunda foi apli-
cada em fevereiro. Feliz pela 
oportunidade, triste pelas 
pessoas que ficaram pelo cami-
nho. “É impossível compreen-
der como algumas pessoas não 
querem tomar a vacina”, diz ele.

“Se não vai fazer mal, por 

que não tomar? É algo que 
diminui as chances de inter-
nação, de intubação, que é um 
processo muito difícil... Precisa-
mos aliviar os hospitais. Se há 
algo para dizer em minha histó-
ria, é que quero que as pessoas 
se vacinem e se protejam.”

Por mais que o futebol seja 
elemento secundário nessa 
história, Caio continuou compe-
tindo. Saiu do hospital em feve-
reiro porque o 4 de Julho está no 
Campeonato Piauiense, na Copa 
do Brasil e na Copa do Nordeste. 
Era impossível conciliar.

A história também deu a 
Caio motivos para se alegrar no 
futebol. O hospital não fica para 
trás. É um capítulo de inspira-
ção.

Imagens: Arquivo pessoal

Caio, do 4 de Julho, durante 
partida contra o Altos

Zagueiro Caio César recebeu a 
primeira dose da vacina Coronavac 
em janeiro e a segunda em fevereiro
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O delegado do Pilar, Sidney 
Tenório, revelou hoje, que 
concluiu o inquérito policial 
que apurava uma tentativa de 
fraude no concurso da Prefei-
tura do Pilar.  Foram indiciados 
pelo crime de uso de docu-
mento falso quatro candida-
tos aprovados para o cargo de 
bombeiro civil. Eles são acusa-
dos de apresentar diplomas 
falsos para tomar posse no 
certame realizado em 2019 e 
concluído ano passado.

Segundo o delegado, o 
empresário dono de uma escola 
de formação de bombeiros civil 
também foi indiciado pelo 
crime de falsidade ideológica. 
Teria sido ele o fornecedor dos 
certificados. “A falsidade não 
estava no documento em si, 
mas nas informações que foram 
inseridas nele, já que há indícios 
de que os candidatos não fize-

ram o curso de bombeiro civil”, 
explicou Sidney Tenório.

A investigação iniciou 
mediante requerimento feito 
pela Secretaria de Adminis-
tração do Pilar que suspeitou 
dos diplomas apresentados 
pelos candidatos. “Foi feito um 
levantamento inicial que cons-
tatou que, na sede da empresa, 
funcionava uma galeteria no 
bairro do Benedito Bentes. 
Foram cumpridos mandados 
de buscas e apreensão em três 
endereços e em nenhum deles 
foram encontrados quaisquer 
documentos referentes aos 
candidatos”, frisou o delegado 
do Pilar.

Outro indício importante 
foram conversas em um grupo 
do aplicativo whatsapp, onde 
o empresário oferece os certi-
ficados para os candidatos 
tomarem posse e as aulas do 

curso seriam dadas posterior-
mente, diálogos estes juntados 
aos autos e confirmados por 
outros integrantes do grupo, 
também candidatos ao cargo 
de bombeiro civil.

“Houve uma preocupa-
ção especial neste caso porque 
estamos diante de um cargo 

que salva vidas. Por isso, reco-
mendamos que a posse fosse 
suspensa enquanto durasse o 
processo ou que os candidatos 
comprovassem que efetiva-
mente tinham a qualificação 
de bombeiro civil quando da 
convocação para a posse”, fina-
lizou Sidney Tenório.

A partir do dia 29 de março, o 
plantão judicial e o plantão admi-
nistrativo do Ministério Público 
do Trabalho em Alagoas passam 
a ter novos telefones de contato.

O plantão judicial extraor-
dinário e o administrativo de 1º 
grau passarão a atender a popu-
lação pelo telefone 2123-7968. Já 
o atendimento do plantão admi-
nistrativo de 2º grau estará dispo-
nível pelo telefone 2123-7969.

Os plantões ocorrem das 20h 
às 8h do dia seguinte (fora do 
horário de expediente normal), 
exceto nos finais de semana, 
feriados e recesso, onde o aten-
dimento do plantão ocorre em 
horário integral. Denúncias 
continuam sendo feitas pelos 
telefones 2123-7900 (Maceió) e 
3482-2900 (Arapiraca); site: prt19.
mpt.mp.br; e pelo aplicativo de 
celular MPT Pardal.

Vanessa Siqueira
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretá-

rio da Segurança Pública de 
Alagoas, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, entregaram hoje 
mais de 300 novas armas e 
17 veículos blindados, que 
incrementarão a Polícia Civil 
e a Perícia Oficial. A entrega 
solene aconteceu na sede da 
PC, em Jacarecica. 

Os equipamentos foram 
adquiridos pelo estado por meio 
de recursos do Fundo Estadual 
de Segurança Pública (Funesp).
Ao todo, a Polícia Civil receberá 
300 pistolas da marca Glock,  25 
espingardas calibre 12 da marca 
Bennelli, 30 fuzis modelo T4, de 
marca Taurus e outros 15 fuzis 
modelo IA2, da  Imbel. Além 
disso, a instituição receberá 15 
viaturas blindadas, que serão as 
primeiras com esta tecnologia 
de proteção de sua história.

A Perícia Oficial também 
será contemplada com duas 
viaturas blindadas, que reforça-
rão a frota de veículos do órgão. 
Os veículos incrementarão a 
atuação do Instituto de Crimi-
nalística e serão utilizados no 

atendimento a locais de crime, 
dando maior eficiência a esse 
serviço prestado à Segurança  
Pública. 

Durante a solenidade, o 
governador Renan Filho desta-
cou a importância das entregas 
pra a Segurança Pública, que 
garantirão mais segurança aos 
policiais e peritos durante o 
exercício de suas funções nas 
ruas, bem como contribuirão 
para dar prosseguimento à 
modernização de equipamen-
tos na área. 

“Essas viaturas garantem 

mais segurança ao policial e são 
as primeiras viaturas blindadas 
da história da Polícia Civil, um 
marco muito importante. Esses 
armamentos possuem tecnolo-
gia de ponta, é o melhor arma-
mento à disposição no mercado 
e que agora está à disposição 
das Polícias Civil e Militar. Da 
mesma forma, a Perícia Oficial 
também está sendo contem-
plada com novas viaturas blin-
dadas, o que ajudará muito 
no processo investigativo e 
na elucidação de crimes do 
estado”, destacou o governa-

dor. 
Renan Filho também 

chamou atenção para os bons 
resultados alcançados pela 
Segurança Publica no combate 
ao crime, que ele afirmou ser 
fruto dos investimentos e do 
trabalho estratégico realizado 
pela Segurança Pública. 

“Equipar o policial é garan-
tir dignidade ao seu trabalho. 
Quando assumi o governo de 
Alagoas, sequer havia coletes 
para todos os policiais e ofere-
cer as condições adequadas de 
trabalho ao policial é funda-

mental. No passado Alagoas 
vivia de armamento doado por 
outros estados, era motivo de 
festa quando se recebia alguma 
doação e hoje somos exemplo 
para outros estados. Espero 
seguir valorizando os servido-
res em outras frentes, fazendo 
concurso público e garantindo 
aumento salarial”, afirmou. 

O secretário Alfredo Gaspar 
agradeceu a dedicação em 
garantir melhorias para a Segu-
rança Pública e destacou que ao 
longo da gestão Renan Filho foi 
possível modernizar estruturas 
e equipamentos e investir em 
estratégias fundamentais para a 
redução da violência. 

“Quando o governador 
assumiu o governo, as dele-
gacias e batalhões eram casas 
velhas e hoje temos mais de 
30 equipamentos novos que 
abrigam nossos policiais. Hoje 
a Polícia Civil tem uma das 
melhores delegacia de Narcó-
ticos do país, dispõe de instru-
mentos importantíssimos para 
o combate ao crime. A Segu-
rança Pública ainda terá gran-
des conquistas ao longo desse 
governo, tudo aliado à lide-
rança do governador e a efici-
ência das forças de segurança”, 
afirmou.

Polícia Civil recebe viaturas 
blindadas, armas e tecnologia

ARMAMENTO É COMPOSTO POR: 300 pistolas Glock; 25 espingardas calibre 12 (Benelli) e 30 Fuzis T4 e 15 IA2 (imbel)

PILAR MPT EM  AL...

PC indicia acusados de usar 
diplomas falsos em concurso

...Tem novos 
contatos  
a partir de 
segunda (29)Divulgação

Delegado Sidney Tenório concluiu inquérito sobre tentativa de fraude em certame

Márcio Ferreira 

Governador Renan Filho e secretário Alfredo Gaspar entregam armas e viaturas à Polícia Civil e Perícia Oficial
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Em  d i v e r -
s a s  á r e a s 
do mercado 

de trabalho, as mulheres 
possuem grande represen-
tatividade, mas não é o que 
acontece, ainda, no segmento 
imobiliário. Para analisar 
esse cenário, Cristiane Ueta-
nabara,  vice-presidente 
técnica da Datastore, em 
parceria com Raquel Trevi-
san - especialista em Marke-
ting Imobiliário, e Elisa Tawil, 
idealizadora e líder do Movi-
mento Mulheres do Imobi-
liário - desenvolveram um 
estudo inédito, o qual apre-
senta um recorte da situação 
feminina no setor. “Cerca 
de 60 mil mulheres atuam 
nesse segmento. Os dados 
confirmam que o mercado 
imobiliário é predominante-
mente masculino. Apesar de 
termos muito a conquistar, 
percebemos que existe um 
forte movimento para ressal-
tar o papel da mulher nesse 
relevante e vital segmento 
da economia do Brasil”, diz 
Cristiane Uetanabara.

O estudo foi realizado 
entre 2020 e 2021 pela Datas-
tore - empresa especializada 

em pesquisas de demanda 
para o setor imobiliário, 
juntamente com o “Mulhe-
res do Imobiliário”, com a 
participação de 803 mulheres 
atuantes nesse segmento em 
todo o Brasil: 93% reconhe-
cem que nos últimos anos 
estão conquistando espaços 
significativos no setor e 39% 
têm a percepção de consegui-
rem as mesmas oportunida-
des que os homens.

Não obstante aos avan-
ços conquistados, existem 
outras situações que preci-
sam ser  mudadas :  61% 
delas já passaram por assé-
dio sexual, moral e verbal, e 
21% não denunciaram esses 
comportamentos abusivos, 
em razão do medo de perder 
o emprego, insegurança e 
pelo fato de não acreditarem 
no processo punitivo.

Elisa Tawil se viu numa 
dessas situações e não se 
calou. “Eu era a única mulher 
no canteiro de obras, à época 
do meu estágio de arquite-
tura no ramo da construção 
civil, e tinha um funcionário 
que me perseguia em todos 
os lugares durante o traba-
lho, sempre me olhando de 

um jeito estranho. Sentia 
medo e me via em perigo. 
Relatei a situação ao mestre 
de obras e o funcionário foi 
afastado. Naquele momento, 
eu não tinha noção de que 
era assédio. Por isso, é tão 
importante ter essa conscien-
tização, assim podemos nos 
preparar melhor para essas 
situações e combatê-las”, 
ressalta Elisa.

Outro dado relevante é 
que 44% das entrevistadas 
tiveram dificuldade para 
retornar ao trabalho após a 
maternidade. No sudeste, 
por exemplo, os resulta-
dos somam 50%. E 61% das 
mulheres acreditam que ser 
mãe e profissional no setor 
de imóveis ainda é um tabu.

“A pesquisa comprovou 
que existem muitas mulheres 
empoderadas no mercado 
imobiliário, mas ainda temos 
que mostrar a nossa força. 
A maior parte possui pós-
-graduação, uma boa renda 
e estão satisfeitas com o 
momento da sua vida. Entre-
tanto, sentem falta de igual-
dade nos seus ambientes de 
trabalho, e muitas já sofre-
ram algum tipo de situação 

constrangedora pelo fato de 
serem mulheres. Continua-
remos lutando para sermos 
melhor tratadas no traba-
lho. Esse foi apenas mais 
um passo para que a gente 
se “(re)conheça” e busque 
o nosso lugar de destaque 
no mercado imobiliário”, 
comenta Raquel Trevisan.

MAIS SOBRE A PESQUISA
Participaram do estudo 

mulheres das regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste: 68% delas estão na 
faixa etária entre 30 e 49 anos 
e 42% são casadas. Entre as 
entrevistadas, 28% citaram 
que os cargos de liderança 
são ocupados por mulheres. 
Os homens ainda estão em 
maioria, com 51%. De norte 
a sul, elas são as principais 
provedoras da família.

O questionário relacio-
nado ao assédio foi orientado 
pela docente e advogada 
Alice Oleto.

SOBRE A DATASTORE
A Datastore é uma empresa 

especializada em pesquisas de 
demanda para o setor imobi-
liário. Fundada por Marcus 

Araujo em 1994, a empresa 
possui o maior banco de 
dados de informações sobre 
as expectativas imobiliárias 
dos brasileiros, que abrange 
desde grandes comunida-
des planejadas, terrenos em 
bairro planejado, terrenos em 
loteamento fechado, aparta-
mentos de todas as categorias, 
imóveis na praia, no campo, 
salas e lajes corporativas, hote-
laria, terrenos industriais até 
galpões logísticos, e os novos 
formatos de apartamentos 
compactos para locação. Já 
foram pesquisados mais de 
610 bilhões em VGV imobiliá-
rio de todas as categorias com 
inteligência de mercado da 
Datastore.

SOBRE O MOVIMENTO 
MULHERES DO IMOBILIÁRIO
Primeiro grupo feminino 

do setor imobiliário preo-
cupado com a equidade de 
gênero em toda a cadeia 
produtiva. Tem como obje-
tivo reconhecer o espaço 
que as mulheres conquista-
ram, reforçando seu papel 
e importância no segmento. 
Rede de apoio recíproca para 
propagar, apoiar e capacitar.

61% das mulheres no mercado 
de imóveis já sofreram assédio

DADOS são fruto de pesquisa nacional conduzida pela Datastore em parceria com o movimento Mulheres do Imobiliário
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Motolância atende quase 270 
ocorrências no 1o bimestre

SERVIÇO DO SAMU reduz o tempo de resposta das ocorrências de atendimento pré-hospitalar

Re d u z i r 
o  t e m p o 
r e s p o s t a 

das ocorrências e chegar 
até os pacientes com maior 
agilidade para salvar vidas. 
São com esses objetivos que 
os técnicos de enfermagem 
e enfermeiros motossocor-
ristas do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) de Alagoas têm 
trabalhado para propor-
cionar um atendimento 
pré-hospitalar resolutivo e 
de excelência à população 
alagoana.

Ao longo de todo o ano 
de 2020, os motossocorris-
tas do Samu Alagoas aten-
deram 2.182 chamados 
feitos pela população. De 
janeiro a fevereiro deste 
ano, os profissionais já reali-
zaram os primeiros socor-
ros de 269 alagoanos.

Entre as principais assis-
tências prestadas às víti-
mas, estão os atendimentos 
a casos de acidentes de 
trânsito, quedas da própria 

altura e paradas cardior-
respiratórias.  Também 
foram atendidos pelos 
motossocorristas,  víti -
mas de engasgos, choques 
elétricos, pacientes diabé-
ticos com hipoglicemia e 
pessoas acometidas por um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC).

Atualmente, o Samu 
A l a g o a s  p o s s u i  n o ve 
motolâncias, que estão 
distribuídas entre os muni-
cípios de Maceió e Arapi-
raca. Na capital alagoana, 
três duplas estão prepara-
das e sempre prontas para 
atender aos chamados dos 
maceioenses. Já em Arapi-
raca, um trio de profissio-
nais socorristas realiza os 
atendimentos na região, 
por meio das motocicletas.

“Com os nossos socor-
ristas atuando também 
por meio das motocicletas, 
conseguimos chegar aos 
locais das ocorrências rapi-
damente para prestar os 
primeiros socorros às víti-

mas, o que acaba reduzindo 
os riscos de sequelas graves 
nos pacientes”, salienta a 
supervisora geral do Samu 
Alagoas, Josileide Costa.

Ainda de acordo com 
ela, em muitas ocasiões, os 
técnicos de enfermagem 
e enfermeiros conseguem 
estabilizar o paciente e 
reverter o quadro clínico, 
sem a necessidade de que 
um médico regulador 
autorize o envio de uma 
ambulância. “Esse atendi-
mento rápido dos profis-
sionais acaba garantindo 
que a viatura não precise 
ser encaminhada até o 
local da ocorrência e fique 
disponível para atender 
outros cidadãos”, ressalta a 
supervisora geral do Samu 
Alagoas.

COMO FUNCIONAM 
AS MOTOLÂNCIAS
Dentro do baú de cada 

motolância,  os motos-
socorristas transportam 
materiais específicos para 

o atendimento de casos de 
traumas ou clínicos, a exem-
plo de soros, colar cervical, 
talas de imobilização, este-
toscópio, oxímetro, glicosí-
metro, cilindro de oxigênio, 
esfigmomanômetro, além 
do desfibrilador externo 
automático. Todos os equi-
pamentos de atendimento 
pré-hospitalar disponíveis 
nas motolâncias também 
estão presentes em uma 
Unidade de Suporte Básico 
(USB), com exceção da maca 
e da prancha rígida.

Para garantir a segu-
rança durante o atendi-
mento das ocorrências, os 
técnicos de enfermagem e 
enfermeiros motossocorris-
tas do Samu Alagoas usam 
todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) 
necessários. Durante a 
condução das motocicletas, 
as equipes utilizam capace-
tes, luvas, coletes especiais 
com sistema de airbags, 
jaquetas,  cotoveleiras, 
joelheiras, botas e máscaras.

João Henrique Alvo-
ravel, que é enfermeiro 
do Samu Alagoas e atua 
como motossocorrista na 
Central Maceió, destaca a 
importância do Serviço de 
Motolância para a socie-
dade alagoana.  “Esta-
mos sempre prontos para 
atender todos os tipos de 
demandas da população, 
sejam eles casos clínicos ou 
de traumas. O nosso obje-
tivo é diminuir o tempo 
resposta e chegar aos locais 
das ocorrências com maior 
agilidade, visando garantir 
um atendimento de quali-
dade às vítimas e aumentar 
as chances de sobrevida 
desses pacientes”, pontuou.

O Serviço de Motolân-
cia funciona todos os dias 
da semana, das 7h às 17h, 
podendo ser acionado pelo 
número 192. Visando asse-
gurar a integridade física dos 
profissionais motossocor-
ristas, os atendimentos não 
ocorrem no período noturno 
ou em dias chuvosos.

Divulgação

Uadson Barros
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Em  d i v e r -
s a s  á r e a s 
do mercado 

de trabalho, as mulheres 
possuem grande represen-
tatividade, mas não é o que 
acontece, ainda, no segmento 
imobiliário. Para analisar 
esse cenário, Cristiane Ueta-
nabara,  vice-presidente 
técnica da Datastore, em 
parceria com Raquel Trevi-
san - especialista em Marke-
ting Imobiliário, e Elisa Tawil, 
idealizadora e líder do Movi-
mento Mulheres do Imobi-
liário - desenvolveram um 
estudo inédito, o qual apre-
senta um recorte da situação 
feminina no setor. “Cerca 
de 60 mil mulheres atuam 
nesse segmento. Os dados 
confirmam que o mercado 
imobiliário é predominante-
mente masculino. Apesar de 
termos muito a conquistar, 
percebemos que existe um 
forte movimento para ressal-
tar o papel da mulher nesse 
relevante e vital segmento 
da economia do Brasil”, diz 
Cristiane Uetanabara.

O estudo foi realizado 
entre 2020 e 2021 pela Datas-
tore - empresa especializada 

em pesquisas de demanda 
para o setor imobiliário, 
juntamente com o “Mulhe-
res do Imobiliário”, com a 
participação de 803 mulheres 
atuantes nesse segmento em 
todo o Brasil: 93% reconhe-
cem que nos últimos anos 
estão conquistando espaços 
significativos no setor e 39% 
têm a percepção de consegui-
rem as mesmas oportunida-
des que os homens.

Não obstante aos avan-
ços conquistados, existem 
outras situações que preci-
sam ser  mudadas :  61% 
delas já passaram por assé-
dio sexual, moral e verbal, e 
21% não denunciaram esses 
comportamentos abusivos, 
em razão do medo de perder 
o emprego, insegurança e 
pelo fato de não acreditarem 
no processo punitivo.

Elisa Tawil se viu numa 
dessas situações e não se 
calou. “Eu era a única mulher 
no canteiro de obras, à época 
do meu estágio de arquite-
tura no ramo da construção 
civil, e tinha um funcionário 
que me perseguia em todos 
os lugares durante o traba-
lho, sempre me olhando de 

um jeito estranho. Sentia 
medo e me via em perigo. 
Relatei a situação ao mestre 
de obras e o funcionário foi 
afastado. Naquele momento, 
eu não tinha noção de que 
era assédio. Por isso, é tão 
importante ter essa conscien-
tização, assim podemos nos 
preparar melhor para essas 
situações e combatê-las”, 
ressalta Elisa.

Outro dado relevante é 
que 44% das entrevistadas 
tiveram dificuldade para 
retornar ao trabalho após a 
maternidade. No sudeste, 
por exemplo, os resulta-
dos somam 50%. E 61% das 
mulheres acreditam que ser 
mãe e profissional no setor 
de imóveis ainda é um tabu.

“A pesquisa comprovou 
que existem muitas mulheres 
empoderadas no mercado 
imobiliário, mas ainda temos 
que mostrar a nossa força. 
A maior parte possui pós-
-graduação, uma boa renda 
e estão satisfeitas com o 
momento da sua vida. Entre-
tanto, sentem falta de igual-
dade nos seus ambientes de 
trabalho, e muitas já sofre-
ram algum tipo de situação 

constrangedora pelo fato de 
serem mulheres. Continua-
remos lutando para sermos 
melhor tratadas no traba-
lho. Esse foi apenas mais 
um passo para que a gente 
se “(re)conheça” e busque 
o nosso lugar de destaque 
no mercado imobiliário”, 
comenta Raquel Trevisan.

MAIS SOBRE A PESQUISA
Participaram do estudo 

mulheres das regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste: 68% delas estão na 
faixa etária entre 30 e 49 anos 
e 42% são casadas. Entre as 
entrevistadas, 28% citaram 
que os cargos de liderança 
são ocupados por mulheres. 
Os homens ainda estão em 
maioria, com 51%. De norte 
a sul, elas são as principais 
provedoras da família.

O questionário relacio-
nado ao assédio foi orientado 
pela docente e advogada 
Alice Oleto.

SOBRE A DATASTORE
A Datastore é uma empresa 

especializada em pesquisas de 
demanda para o setor imobi-
liário. Fundada por Marcus 

Araujo em 1994, a empresa 
possui o maior banco de 
dados de informações sobre 
as expectativas imobiliárias 
dos brasileiros, que abrange 
desde grandes comunida-
des planejadas, terrenos em 
bairro planejado, terrenos em 
loteamento fechado, aparta-
mentos de todas as categorias, 
imóveis na praia, no campo, 
salas e lajes corporativas, hote-
laria, terrenos industriais até 
galpões logísticos, e os novos 
formatos de apartamentos 
compactos para locação. Já 
foram pesquisados mais de 
610 bilhões em VGV imobiliá-
rio de todas as categorias com 
inteligência de mercado da 
Datastore.

SOBRE O MOVIMENTO 
MULHERES DO IMOBILIÁRIO
Primeiro grupo feminino 

do setor imobiliário preo-
cupado com a equidade de 
gênero em toda a cadeia 
produtiva. Tem como obje-
tivo reconhecer o espaço 
que as mulheres conquista-
ram, reforçando seu papel 
e importância no segmento. 
Rede de apoio recíproca para 
propagar, apoiar e capacitar.

61% das mulheres no mercado 
de imóveis já sofreram assédio

DADOS são fruto de pesquisa nacional conduzida pela Datastore em parceria com o movimento Mulheres do Imobiliário
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Confirmado para 
o Brasil, BMW i4 
totalmente elétrico
O BMW i4 acaba de ser 
revelado na Conferência 
Anual do BMW Group. 
“Com sua aparência 
esportiva, melhor dinâmica 
de condução e emissões 
locais zero, o BMW i4 é 
um BMW de verdade. Isso 
faz com que o coração da 
marca BMW agora bata 
totalmente elétrico”, afirma 
Pieter Nota, membro do 
Conselho de Administração 
da BMW AG responsável 
por Clientes, Marcas e 
Vendas. O BMW i4 é um 
GranCoupé de quatro 
portas totalmente elétrico 
e chegará ao mercado 
durante o ano de 2021, 
incluindo um modelo BMW 
M Performance.

Programa de estágio 
Renault 2021
A Renault do Brasil abre 
hoje 100 vagas de estágio 
para diversas áreas da 
empresa. O objetivo 
é atrair talentos 
promovendo a diversidade 
e inclusão. O programa 
oferece um plano de 
desenvolvimento robusto 
com foco em 
todas as áreas do 
negócio, incluindo a 
colaboração em projetos 
organizacionais e trilhas 
de desenvolvimento de 
soft e hard skills. As 
inscrições vão até o dia 
20 de abril. Serão três 
entradas ao longo do ano: 
maio, agosto e novembro. 
“O Programa de Estágio 
Renault é uma experiência 
rica e de aceleração de 
talentos.

Com motor de 2.5 
TriumphRocket 3 
ganha série limitada
A Triumph revela no 
Reino Unido duas edições 
limitadas do modelo Rocket 
3: a Rocket 3 R Black e a 
Rocket 3 GT Triple Black. 
Cada uma delas com oferta 
restrita a mil unidades para 
o mundo todo. Lançada em 
2019, a TriumphRocket 3 
é conhecida como a moto 
de produção atual com o 
maior motor em termos 
de deslocamento, sendo 
equipada com um 2.5 de 
três cilindros em linha, capaz 
de desenvolver 167 cv a 
6.000 rpm e 22,54 kgfm 
a 4.000 rpm, combinado a 
um câmbio de seis marchas. 
Conjunto que permite ao 
modelo acelerar de 0 a100 
km/h em pouco mais de 2,7 
segundos.

RODASDUAS

O Novo Nissan Kicks 
começa a chegar às 179 lojas 
da marca de todo o Brasil. 
Diariamente estão partindo 
do Complexo Industrial da 
Nissan em Resende, no Rio 
de Janeiro, onde o crosso-
ver é produzido, dezenas 
de carretas carregadas com 
veículos rumando para todas 
as regiões do país. Nelas, 

foram embarcadas pelas 
rampas da área de logística 
da Nissan diferentes versões 
do modelo. No total, o Novo 
Kicks está dispo nível em 
quatro versões, com preços 
sem aumento em relação à 
linha anterior: a partir de R$ 
90.390. Revelado oficialmente 
no final de fevereiro, o Novo 
Nissan Kicks foi desen-

volvido tendo como base três 
pilares: design (traduzido 
pelo conceito denominado 
Nissan EmotionalGeometry), 
integração motorista e carro 
e tecnologia SafetyShield, 
que congrega sistemas de 
monitora mento e prevenção 
de acidentes, além do diferen-
cial do sistema de Som Bose 
Personal Plus.

Novo Nissan Kicks começa
a chegar às concessionárias

As limitações impostas pelo 
avanço da pandemia de Covid-
19 fizeram crescer a busca por 
motocicletas no Brasil. É o que 
aponta a Abraciclo(Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomo tores, 
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares), que registrou o empla-
camento de 57.384 unidades, 
somente em feve reiro de 2021. 
De acordo com a associação 
dos fabri cantes, a categoria de 
moto mais emplacada no perí 
odo foi a Street, com 27.598 
unidades. Em segundo lugar, 
ficou a Trail (11.248 unidades), 

seguida pela Motoneta (7.544 
unida des). “A demanda segue 
aquecida, fomentada pela 
consolidação da motoci cleta 
como meio de trans porte indi-
vidual pessoal e de trabalho, 
dado o incre m e n t o d a s ve n 
d a s d o e-commerce, além da 
boa oferta de crédito pelas insti 
tuições financeiras, que estão 
aprovando 45% das propostas 
apresentadas”, afirma Alarico 
Assumpção Júnior, presidente 
da Fena brave (Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores). O 
empre sário Cleydson Villar 

Filho (centro da foto), refer-
ência nacional na comerciali 
zação de motocicletas da 
fábrica japonesa Suzuki Motos 
no estado de Alagoas, destaca 
que os modelos de menor cilin-
drada vêm rece bendo mais 
atenção dos consumidores, 
pelo fato de oferecer melhor 
custo--benefício. “Pesquisas 
indi cam que muitos estão em 
busca de um meio alter nativo 
de locomoção pelas cidades, 
em detrimento ao transporte 
público, que oferece altos 
índices de contágio do coro-
navírus”, explica Villar.

Avanço da pandemia faz crescer 
venda de motos no Brasil

LANÇAMENTO

Stellantis avança na 
liderança do mercado 
brasileiro e argentino
A marca Fiat manteve-se 
na liderança do mercado 
brasileiro, com expressivos 
21,2% de participação nas 
vendas totais e 33.501 
unidades emplacadas. A 
Stellantis está na liderança do 
mercado no bimestre, com 
91.707 veículos vendidos e 
28,6% de participação de 
mercado, enquanto Fiat se 
destaca como a marca mais 
vendida, com 20,1% do 
volume de vendas acumula 
das. Entre os dez modelos 
mais vendidos no país desde 
janeiro, cinco são produzidos 
pela Stellantis: os Fiat Strada, 
Argo, Toro e Mobi e o Jeep 
Renegade. 


