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3GOVERNADOR RENAN FILHO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MAIS UMA UPA EM MACEIÓ

ACIDENTE ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS DEIXA DUAS PESSOAS MORTAS E SEIS FERIDAS

SANGUE NA BR-423

Ascom/Sudes

Fotos: CentralDoSertão

Duas pessoas morreram 
e outras seis ficaram feri-
das num acidente ocorrido 
hoje pela manhã, na BR-423, 
próximo ao Povoado Jurema, 
em Inhapi. As vítimas fatais 

eram de Santana do Ipanema 
e viajavam para Delmiro 
Gouveia na caminhonete 
S10, de cor branca e placa 
OXN-3410/AL. Outros três 
ocupantes deste carro ficaram 

feridos. A S10 colidiu de frente 
com uma carreta de placa 
MFB-1168/CE. O motorista da 
carreta também ficou ferido. 
O acidente teve reflexo ainda 
numa motocicleta Shineray 

de 50cc, cujo condutor ficou 
ferido e no Renault Duster, de 
cor prata e placa  QWH1H41 
(Maceió); o motorista também 
ficou ferido. Algumas das víti-
mas tiveram ferimentos graves 

e foram levadas para um 
hospital da região. As causas 
do acidente estão sendo inves-
tigadas pela PRF. Nenhuma 
identidade das vítimas deste 
acidente foi revelada pela PRF.

NO CENTRO

PRÉ-CAMPANHA

Procon faz 
a operação 
“Fila do 
Banco”

Lula chama 
o jornalista 
Franklin 
Martins 

6
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RECICLAGEM

Prefeitura instala mais 
oito pontos em Maceió

Para reforçar a coleta seletiva e fomentar a reciclagem, a Prefeitura instalou oito Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)

Carreta tombou no acostamento após se chocar com caminhonete S10, onde viajavam as duas vítimas fatais; na sequência, acidente envolveu Renault Duster e “Cinquentinha”, na BR-423

3

O último dia de lives do 
projeto Arte que Te Quero 
Viva, da FMAC, será amanhã. 
A cantora Nathalia Martins, 
traz o breganejo, às 19h30, com 
sucessos do sertanejo feminino 
e do brega moderno de Marília 
Mendonça. A partir das 21h, 
a banda Forrozão das Antigas 
vai provocar muita nostalgia 
em quem acompanhar a apre-
sentação. Os shows são trans-
mitidos ao vivo pelo canal da 
FMAC no YouTube, pelo perfil 
da Fundação no Instagram ou 
pelo canal parceiro Na Rede.

CULTURA

Arte que Te 
Quero Viva 
traz forró
e breganejo
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Genocídio é o extermínio 
deliberado de pessoas moti-
vado por diferenças étnicas, 
nacionais, raciais, religiosas 
e, por vezes, sociopolíticas. 
O objetivo final do genocídio 
é o extermínio de todos os 
indivíduos integrantes de um 
mesmo grupo humano espe-
cífico.

Ao apostar em ‘contamina-
ção natural’ da população pela 
Covid-19, onde chegou a dizer: 
‘morra quem tiver que morrer’, 
o presidente Jair Bolsonaro 
pode ter sentenciado à morte 
milhares de brasileiros inocen-

tes, que não tiveram a chance 
de tomar uma vacina e impedir 
o fim precoce.

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) instalada 
no Senado já ouviu diversos 
membros do governo fede-
ral e também especialistas 
sobre o assunto. Cada vez fica 
mais claro que o presidente 
Bolsonaro, deliberadamente, 
apostou ‘na morte natural’ 
dos brasileiros, no que ficou 
conhecido como imunidade 
de rebanho, quando as pessoas 
foram encorajadas pelo presi-
dente a saírem às ruas, numa 

contaminação total. Desta 
forma, com a contaminação 
em larga escala, também have-
ria mortes em larga escala até 
que um percentual grande 
da população já estivesse tão 
contaminada que o vírus seria 
controlado, isso às custas de 
milhares de mortos. Mais ou 
menos o que vemos atual-
mente.

Bolsonaro e seu gabinete 
paralelo recusou inúmeras 
ofertas de laboratórios para a 
aquisição de milhões de vaci-
nas, o que evitaria mortes, 
internamentos e o país já teria 

outro patamar da pandemia, 
podendo até voltar a viver 
normalmente, devido ao 
controle através das vacinas. 
Mas não foi isso que aconte-
ceu.

O presidente e seus subor-
dinados aturam firmemente 
para evitar a compra das vaci-
nas. Bolsonaro chegou a inter-
vir na ANVISA para evitar 
que fosse liberada a vacina do 
Instituto Butantan, a Corona-
vac. Ou seja, se dependesse 
de Bolsonaro o Brasil estaria 
até hoje sem qualquer imuni-
zante, levando milhares e 

talvez milhões à morte.
Toda essa carnificina 

promovida por ações delibe-
radas do governo está sendo 
investigada pela CPI, que 
tem como principal função 
apontar responsabilidades e, 
quem sabe, oferecer denúncia 
à Procuradoria da República, 
apontando Bolsonaro e seus 
subordinados como responsá-
veis diretos por parte impor-
tante das mortes já registradas 
e outras tantas que ainda vão 
acontece, já que a pandemia 
está longe de ser controlada no 
país por falta de vacinas.

Eric Nepomuceno * JornalistaLeonardo Stoppa  * Colunista do 247

Seria apenas mais uma 
das aberrações expelidas 
pela boca de Jair Messias se 
não fosse também uma clara 
mostra da irremediável falta 
de noção de quem preside – e 
destroça – este nosso pobre 
país.

Ao indicar para o governo 
da África do Sul o nome do 
mercador da fé e da miséria 
alheia, o autonomeado bispo 
evangélico Marcelo Crivella, 
como embaixador do Brasil, 
Jair Messias humilha, de 
novo, o outrora valioso Itama-
raty. Isola ainda mais o país 
no cenário mundial, humilha 
a África do Sul. E se humilha, 
coisa que parece não merecer 
atenção alguma de parte dele, 
cuja relação com a realidade é 
semelhante à sua relação com 
a opinião alheia: não existe.

O africano país tem uma 
economia sólida e pujante, 
e integra o bloco que Jair 
Messias insiste em ignorar, 
o Brics (Brasil, Rússia, China, 
Índia e África do Sul).  

Este isolamento do Brasil 
no mundo começou nos 
tempos de Ernesto Araújo 
como ministro das Aberra-
ções Exteriores, e não deixou 
de se perpetuar, já que não 
existe esforço algum para 
reverter esse quadro.

Só que agora Jair Messias 
foi longe demais. Crivella 
t r a z  n o  c u r r í c u l o  u m a 
absurda passagem pelo 
governo de Dilma Rousseff, 
quando ocupou o ministé-
rio da Pesca e Agricultura – 
sendo que tudo que ele sabe 
de pesca é pescar o dinheiro 

dos desesperados, e de plan-
tar, só divinas boçalidades.

Depois foi  senador e 
prefeito da cidade do Rio de 
Janeiro, que deixou literal-
mente em escombros. Não 
pode nem mesmo passar o 
cargo ao vice que o substi-
tuiu, pois foi levado preso.

Por onde passou, deixou 
um rastro de irregularida-
des e de sumiço de verbas 
públicas. Por isso foi parar 
no xilindró.  

C a n d i d a t o  d e  n o v o , 
graças a ter sido posto em 
liberdade pelo ministro 
Gilmar Mendes, do STF, 
levou uma sova de votos de 
Eduardo Paes.

Jair Messias já quis indi-
car seu filho Eduardo, o mais 
patético e atabalhoado inte-
grante do clã familiar, para 
a embaixada do Brasil em 
Washington. Foi demovido 
de semelhante maluquice a 
tempo.  

Agora, ninguém foi capaz 
de convencer o presidente do 
tamanho do absurdo da sua 
iniciativa.

Pois bem: como recordou 
Lauro Jardim no “O Globo”, 
tudo indica que não tem 
como Crivella tomar posse. 
Nem se o seu nome for apro-
vado pelo governo da África 
do Sul e passar na sabatina 
do Senado.  

Ele está proibido de sair 
do país. Seu passaporte foi 
apreendido.

S e r á  q u e  n ã o  h a v i a 
ninguém para advertir Jair 
Messias?

Supondo, porém, que 
a Justiça volte atrás, libere 
o mercador da fé alheia e 
devolva a ele seu passaporte, 
aí sim, o Brasil estará dando 
mais um – e avançado – passo 
rumo ao lodaçal do mundo.  

Nada mais exemplar, 
aliás, que os desastres provo-
cados pelo Genocida. 

A CPI da covid-19 está 
nos holofotes, porque está 
mostrando para o brasileiro a 
responsabilidade do Bolsonaro 
nas mortes que aconteceram 
no Brasil. Esta é uma oportuni-
dade de mostrar para o eleitor 
do presidente que ele foi enga-
nado. Porém, enquanto a CPI 
está tomando a atenção de todo 
o campo progressista, outras 
políticas perigosas e sem volta 
estão sendo pautadas.

Um exemplo disso é a 
privatização da Eletrobrás, que 
pode impactar na geração de 
empregos, no risco sistêmico 
e gerar condições temerárias 
como o controle da água dos 
rios por empresas privadas. 
Essa privatização pode levar, 
inclusive, ao fim das indústrias 
no país. Todas estas são possi-
bilidades.

Portanto, temos duas tare-
fas principais neste momento: 
acabar com as mortes por 
covid-19 e garantir a manuten-
ção de um Brasil que podere-
mos reconstruir. Precisamos ter 
a certeza de que conseguiremos 

reerguer a indústria brasileira e 
retomar o crescimento.

Se simplesmente fechar-
mos os olhos para o que está 
acontecendo com a Eletrobrás, 
o sistema elétrico será priva-
tizado, ou seja, estará sob o 
controle total de empresas 
privadas. Desta forma, ainda 
que consigamos eleger um 
progressista nas próximas elei-
ções, não poderemos ter certeza 
se teremos condições de reto-
mar o crescimento econômico, 
se teremos viabilidade indus-
trial, sobre qual será o preço da 
eletricidade e se esta terá estabi-
lidade.

Em resumo, podemos 
continuar comemorando as 
conquistas da CPI, porém sem 
se esquecer das outras pautas 
que estão sendo discutidas. 
Ao mesmo tempo em que se 
acompanha a Comissão Parla-
mentar, é muito importante 
darmos atenção e publicidade 
para esses projetos, porque a 
Eletrobrás pode ser privatizada 
enquanto a CPI funciona como 
uma grande cortina de fumaça.

Marcelo Crivella? Logo ele?Um caminho sem volta

Senadores estão próximo de provar 
ação genocida de Bolsonaro



Ascom Sesau

O Governo do 
Estado irá 
construir a 

sétima Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) em 
Maceió, que ficará localizada 
no bairro Chã da Jaqueira. 
A assinatura da ordem de 
serviço pelo governador 
Renan Filho e o secretário 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
que vai resultar no início das 
obras, acontece amanhã às 
10h, no Ambulatório 24 Horas 
Dom Miguel Câmara, onde o 
novo equipamento de saúde 
será erguido. Essa é a quinta 

UPA erguida exclusivamente 
com recursos estaduais na 
capital alagoana.

A autorização da obra terá 
transmissão pelas redes sociais 
do Governo de Alagoas (www.
instagram.com/governodeala-
goas e www.facebook.com/
GovernoAlagoas).

A UPA da Chã da Jaqueira, 
que será do tipo III, terá inves-
timentos do Tesouro Estadual 
da ordem de R$ 6,2 milhões. O 
novo equipamento de saúde 
será construído no terreno 
onde atualmente funciona o 
Ambulatório 24 Horas Dom 
Miguel Câmara, conforme 
projeto da Assessoria de 

Engenharia e Arquitetura da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau).

Outras quatro unidades 
– Jacintinho e Tabuleiro, em 
funcionamento, e Jaraguá e 
Cidade Universitária, que 
estão em construção – são fruto 
de investimentos próprios do 
Estado. Já as UPAs do Bene-
dito Bentes e Trapiche recebe-
ram tanto recursos estaduais 
quanto do governo federal. 
“Além das UPAs do Benedito 
Bentes e do Trapiche, que 
foram construídas com recur-
sos do Ministério da Saúde e do 
Governo do Estado, Maceió vai 
contar com a quinta unidade 

erguida exclusivamente pelo 
Governo do Estado. Este inves-
timento é mais uma compro-
vação que a saúde pública é 
prioridade da atual gestão e, 
quando estiver em funciona-
mento, irá ampliar a assistên-
cia pré-hospitalar”, ressalta o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres.

ESTRUTURA
Assim como as UPAs já 

em funcionamento, a unidade 
da Chã da Jaqueira vai contar 
com leitos de observação e de 
urgência, sendo referência nas 
áreas de clínica geral, pediatria, 
ortopedia e odontologia. Irá 

contar também com consul-
tórios, serviço de exames de 
raios-X e eletrocardiograma, 
além de salas de gesso e nebuli-
zação e laboratório de análises 
laboratoriais.

Quando estiver em funcio-
namento, a UPA da Chã da 
Jaqueira irá atender 350 usuá-
rios diariamente, mediante 
classificação de risco, com 
assistência de domingo a 
domingo, 24 horas por dia. 
Além de pacientes com crise 
de hipertensão, suspeita de 
infarto e derrame, a unidade 
deve assistir àqueles que 
tenham febre alta e pequenas 
fraturas.
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Governo do Estado autoriza 
construção de sétima UPA

UNIDADE DA Chã da Jaqueira, que será do tipo III, terá investimentos do Tesouro Estadual da ordem de R$ 6,2 milhões

Seminfra

Ontem, as equipes executa-
ram o serviço de limpeza e deso-
bstrução em aproximadamente 
25 metros de galeria ao longo 
da Avenida Doutor Antônio 
Gomes de Barros, no bairro da 
Jatiúca. A operação é parte de 
um cronograma da Prefeitura 
de Maceió em diversos pontos 
classificados como críticos.

“A Avenida Doutor Antônio 
Gomes de Barros é um ponto 
crônico de alagamento. Um 
dos principais problemas aqui, 
além do lixo, são as raizes das 
árvores da região, que acabam 
crescendo e entrando dentro da 
rede coletora de águas pluviais. 
Nosso trabalho aqui é cons-
tante”, disse Gabriel Rodas, 
coordenador geral de drena-
gem da capital. 

Ainda na parte baixa, as 
equipes também realizaram 
limpeza em bocas de lobo na 
Rua Demócrito Gracindo, no 
bairro da Ponta Grossa. No 
total, foram retiradas cerca de 
três toneladas de lixo, evitando, 
assim, que alagamentos sejam 
registrados.

A Infraestrutura reforça que 
segue atenta às necessidades da 
população e, em casos de solici-
tação, o cidadão pode entrar em 
contato, por meio de mensagem 
de WhatsApp pelo número (82) 
9 8714-1010, de segunda a sexta, 
das 8h às 14h.

JATIÚCA

Antiga Amélia 
Rosa passa 
por limpeza 
de galerias

Ascom – UGP 

A Prefeitura de Maceió 
inicia hoje um trabalho educa-
tivo com as comunidades 
que estão recebendo ações do 
Programa Revitaliza Maceió. 
A intenção é orientar sobre os 
riscos da ligação clandestina na 
rede coletora que vem sendo 
implantada em bairros da parte 
alta da cidade, promovendo a 
conscientização ambiental e de 
saúde.

Os profissionais que vão 
trabalhar na ação socioedu-
cativa passaram por um trei-

namento ontem para melhor 
interagir com a população, 
recebendo instruções sobre os 
cuidados com o meio ambiente 
e consequências da ligação 
clandestina, que traz risco de 
saúde à população.

“O objetivo é evitar essa 
prática irregular e, assim, cons-
cientizar a população sobre os 
riscos das ligações clandestinas 
de esgoto para o meio ambiente 
e, principalmente, os riscos 
para a saúde, uma vez que 
pode gerar doenças, além de 
sujeira, proliferação de odores 
e de insetos”, ressaltou Patrick 

Leite, gerente socioambiental 
da Unidade de Gerenciamento 
do Programa (UGP).

No trabalho socioeducativo, 
os profissionais vão explicar 
sobre a importância de aguar-
dar o contato da Prefeitura 
junto à concessionária de sane-
amento para fazer a ligação da 
rede coletora para as residên-
cias. A medida pretende evitar 
problemas como extravasa-
mento de esgoto em via pública 
e retorno do esgoto lançado às 
residências, que são práticas 
ilegais. Também serão aplica-
dos questionários sobre prote-

ção do meio ambiente e saúde 
pública.

As ações socioeducati-
vas ambiental fazem parte do 
projeto da Unidade de Geren-
ciamento do Programa (UGP) 
e têm início hoje no bairro 
do Clima Bom. Os trabalhos 
de conscientização no bairro 
devem acontecer durante 
quatro dias, no horário de 8h às 
16h.

O projeto segue, posterior-
mente, para os bairros do Tabu-
leiro do Martins, Santa Lúcia, 
Clima Bom e Cidade Universi-
tária.

Papel, vidro, metal e plás-
tico. São esses os resíduos 
que o cidadão pode descar-
tar em um Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV). Esses equi-
pamentos são de extrema 
importância no incentivo à 
prática da reciclagem. Nesse 
sentido, a Prefeitura de 
Maceió fez, hoje, a entrega de 
mais oito pontos, em locais 
estratégicos da capital. Desde 
janeiro, 12 PEVs já foram 

instalados na cidade.
Agora, existem 29 PEVs 

(confira os endereços no final 
do texto) situados nas prin-
cipais praças e avenidas da 
cidade, destinados a receber 
resíduos de coleta seletiva.

As regiões contempladas 
com os novos equipamentos 
são: Corredor Vera Arruda, 
na Ponta Verde; Terminal de 
ônibus da Cruz das Almas; 
Mirante Igreja São Gonçalo, 

no Farol; Praça São Sebastião, 
no Pontal da Barra; Terminal 
da Rotary, na Gruta de Lour-
des; Praça do Condomínio 
Bela Vista, no Antares; Praça 
do INOCOOP, no Eustáquio 
Gomes; e Avenida Nações 
Unidas, na Santa Lúcia.

Ivens Tenório, superinten-
dente municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes), 
explica a importância de prati-
car a coleta seletiva e reforça 

que a população deve aderir 
ao movimento.

“A coleta seletiva é parte 
do processo de educação 
ambiental, na medida em que 
sensibiliza a comunidade 
sobre o problema do desper-
dício de recursos naturais 
e da poluição causada pelo 
lixo. Para os bairros que 
não são contemplados por 
essa ação, existem os PEVs”, 
completou Tenório.

ESGOTO

AGORA SÃO 29 NA CAPITAL

Ação orienta população sobre 
riscos da ligação clandestina

Reciclagem: oito novos PEVs 
são instalados em Maceió
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
a n u n c i o u 

que vai enviar, ainda hoje, à 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas (ALE), dois proje-
tos de lei que reorganizam 
o Sistema Previdenciário do 
Estado de Alagoas. O primeiro 
deles cria um incentivo ao 
servidor para que migre do 
Fundo Financeiro, ao qual 
está vinculado, ao Fundo 
Previdenciário, garantindo o 
equilíbrio atuarial. O segundo 
suspende a cobrança de 14% 
de contribuição previdenci-
ária a aposentados e pensio-
nistas que recebem salários 
abaixo do teto do INSS.

O anúncio foi feito pelo 

governador por meio de live 
(transmissão ao vivo) nas 
redes sociais na manhã de hoje. 
Renan Filho revelou que já 
conversou pessoalmente com 
o presidente da ALE, deputado 
Marcelo Victor, sobre a urgên-
cia de analisar e aprovar as alte-
rações propostas ao Sistema 
Previdenciário do Estado de 
Alagoas. E fez um apelo ao 
parlamento:

“Eu queria solicitar à 
Assembleia Legislativa, aos 
deputados estaduais, que apre-
ciem, verifiquem, melhorem 
para ver se, já talvez no final 
do mês de junho, a gente esteja 
com isso resolvido, porque já 
tira da folha desse mês a contri-
buição de 14% dos inativos, 
aposentados e pensionistas, 
aumentando a renda disponí-
vel para esses servidores que 

são importantes para Alagoas 
e que já deram a sua contribui-
ção”, declarou o governador.

Na transmissão, Renan 
Filho recordou que desde o 
início de sua gestão, em 2015, 
foi feito um grande esforço no 
sentido de estruturar financei-

ramente o Estado e estabele-
cer a solidez fiscal necessária 
para garantir previsibilidade e 
honrar com os compromissos 
firmados. O trabalho também 
assegurou nova e robusta 
capacidade de investimento 
a Alagoas, o que possibilitou 

a transformação da realidade 
em diversas áreas, sobretudo 
na Saúde, Educação, Infraes-
trutura e na Segurança Pública.

“Em linhas gerais, a gente 
fortalece a solidez financeira 
do Estado de Alagoas, por 
meio do equilíbrio previden-
ciário atuarial, o que é funda-
mental do ponto de vista da 
gestão pública. Não há gestão 
pública bem feita sem controle 
das finanças”, ressaltou Renan 
Filho acerca das propostas 
enviadas à ALE.

“Em um projeto, o Estado 
investe mais recursos para 
equilibrar atuarialmente, no 
longo prazo, a Previdência; 
e, num segundo, suspende a 
cobrança dos 14% de contri-
buição previdenciária aos 
servidores aposentados e 
pensionistas”, resumiu.

Sistema Previdenciário: Renan 
Filho envia projetos de lei à ALE 

PROPOSTAS SUSPENDEM cobrança de 14% dos aposentados e pensionistas e incentivam migração ao Fundo Previdenciário

Márcio Ferreira

Governador envia hoje à ALE propostas que reorganizam a Previdência de AL

Nigel Santana
Repórter

O Hospital Metropolitano 
de Alagoas (HMA) recebeu, 
na tarde de ontem, um apare-
lho de tomografia, dos seis 
adquiridos pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), por 
meio de processo licitatório. 
O equipamento é da marca 
Phillips, com 64 canais, que irá 
garantir maior agilidade nos 
exames, imagens de qualidade 
e alta resolução nos resultados. 
Técnicos da empresa já inicia-
ram a montagem do equipa-
mento com acompanhamento 
do setor de engenharia clínica 
do HMA.

De acordo com o secretário-
-executivo de Ações em Saúde 
da Sesau e diretor do Hospital 
Metropolitano de Alagoas, 
Marcos Ramalho, o novo equi-
pamento possibilita atender 
pacientes que necessitem dos 
exames, independentemente 
de faixa etária e condições físi-
cas, além de ser mais um aliado 
no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19.

Com o aparelho em pleno 
funcionamento, segundo o 
Centro de Diagnóstico do HMA, 
é possível a realização de mais 
de mil exames de tomografia 

por mês. “Com certeza é mais 
um avanço para a saúde pública 
alagoana, que está cada vez mais 
modernizada, com hospitais 
novos e no enfrentamento conti-
nuado à pandemia da Covid-
19”, ressalta Marcos Ramalho.

Qualificação no diagnóstico 
– No final de março deste ano, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, havia infor-
mado sobre a compra de seis 
tomógrafos destinados para 
o Hospital Metropolitano de 
Alagoas e Hospital da Mulher, 
em Maceió; Hospital Regio-
nal do Norte, em Porto Calvo, 
Hospital Regional da Mata, em 
União dos Palmares; e Hospital 
Regional do Alto Sertão, que 
está em fase de finalização de 

obras em Delmiro Gouveia.
Para a aquisição dos apare-

lhos de tomografia foram inves-
tidos, em recursos próprios do 
Governo de Alagoas, R$ 17,5 
milhões. Os equipamentos 
foram adquiridos por meio de 
processo licitatório e a empresa 
vencedora do certame foi a 
Philips.

“O Governo de Alagoas, 
com a orientação do governa-
dor Renan Filho, tem investido 
para garantir a população assis-
tência ainda mais qualificada 
nos serviços de saúde. O Estado 
adquiriu seis novos aparelhos 
de tomografia e hoje entrega-
mos o primeiro deles ao Hospi-
tal Metropolitano”, destaca o 
secretário.

HOSPITAL METROPOLITANO

Tomógrafo vai realizar 
mais de mil exames/mês

A Delegacia de Homicídios 
de Arapiraca (DHA), da Polí-
cia Civil de Alagoas, em ação 
conjunta com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), prendeu 
na quarta-feira (9) um foragido 
da Justiça, que estava sendo 
procurado pelo crime de homi-
cídio qualificado. A prisão foi 
realizada em cumprimento a 
mandado de prisão preventiva, 
expedido pela 8ª Vara Criminal 
de Arapiraca.

Os policiais da PRF realiza-
vam ronda quando receberam 
informações dos agentes da 
DHA de que existia um homem, 
procurado pela Justiça por 
cometer homicídios na cidade 
de Arapiraca, que estava em 
fuga.

Os policiais consegui-
ram identificar que o veículo, 
Mercedes Benz, de cor verme-
lha, tinha passado pelo municí-
pio de São Sebastião, momento 

em que eles acionaram outra 
equipe da PRF no estado de 
Sergipe, que conseguiu efetuar 
a prisão do homem na cidade 
de Malhada dos Bois, no inte-
rior sergipano.

A equipe de investigação 
da DHA também deu cumpri-
mento ao mandado de busca 
e apreensão na residência do 
acusado, sendo que este não se 
encontrava no local, o que gerou 
diligências complementares da 
Delegacia de Homicídios, sob 
a coordenação do delegado 
Gustavo Iustem, com o apoio 
dos policiais da Regional de 
Arapiraca.

De acordo com as informa-
ções policiais, o acusado preso 
está sendo investigado por ter 
participação em três homicí-
dios, possui três prisões por 
porte ilegal de arma de fogo e 
uma prisão por posse irregular 
de arma de fogo.

POR HOMICÍDIO EM ARAPIRACA

PRF e PC prendem 
homem em Sergipe

Ascom PC

Ação entre Polícia Civil e PRF prendeu em Sergipe acusado de homicídio

Márcio Ferreira

Tomógrafo está em processo de montagem e passará a funcionar em breve
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MINISTRO DA Secretaria de Comunicação Social no segundo governo Lula, Franklin Martins vai coordenar estrutura de comunicação

Em b o r a  o 
ex-presidente 
L u l a  a i n d a 

não se coloque publicamente 
como pré-candidato ao Palá-
cio do Planalto em 2022, o PT 
acertou na última semana a 
contratação do jornalista e 
ex-ministro Franklin Martins 
para a atuar na pré-campanha 
do petista. Ministro da Secre-
taria de Comunicação Social 
no segundo governo Lula, 
entre 2007 e 2010, Martins vai 
coordenar toda a estrutura de 
comunicação.

A expectativa dos petis-
tas é que no ano que vem o 
marqueteiro que integrar a 
equipe seja subordinado ao 
jornalista, que se manteve 
próximo ao ex-presidente 
m e s m o  a p ó s  d e i x a r  o 
governo. O PT não planeja 
investir na contratação de 
um “super marqueteiro” 
como fez nas campanhas 
presidenciais do partido de 
2002 a 2014, quando contou 
com Duda Mendonça e João 
Santana.

Em 2018 ,  o  marque-
teiro de Fernando Haddad 
na disputa pela Presidên-
cia foi Otávio Antunes, um 
nome pouco conhecido no 
mercado do marketing polí-
tico. A estratégia petista se 
difere da já adotada pelo 
ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT), que contratou João 
Santana. O PDT chamou o 
marqueteiro baiano para 
coordenar a comunicação da 
pré-campanha e, provavel-
mente, da campanha no ano 
que vem.

Procurado, Franklin não 
quis comentar a negocia-
ção com o PT. “Não tenho 
nada para falar sobre isso. 
Se o Lula for candidato, e eu 
espero que seja, vou ajudar”, 
afirmou o jornalista.

S e g u n d o  d i r i g e n t e s 
petistas, novos reforços são 
esperados na comunicação 
do ex-presidente, especial-
mente nas redes sociais.

Após a  mais  recente 
pesquisa Datafolha mostrar 
Lula com vantagem sobre 
potenciais adversários num 
eventual segundo turno - 
41% das intenções de voto, 
ante 23% do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), por 
exemplo -, o petista intensi-
ficou o diálogo com lideran-
ças de legendas do centro e 
do Centrão. O principal foco 
de ação do ex-presidente 
neste momento é articular 
palanques fortes no Estados, 

mesmo que isso implique 
que o PT abra mão de lançar 
nomes da sigla.

Depois de dialogar com 
emedebistas do Nordeste 
como o ex-presidente José 
Sarney (MA) e o senador 
Renan Calheiros (AL), com 
o  ex -min i s t ro  Gi lber to 
Kassab (PSD-SP) e até com 
o ex-presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o 
ex-presidente vai se reunir 
na capital fluminense com o 
prefeito Eduardo Paes (PSD).

PAES
No Rio, Lula aposta em 

uma chapa encabeçada pelo 
deputado federal Marcelo 

Freixo, que avalia trocar o 
PSOL pelo PSB, e quer colo-
car o centro nesta aliança. 
Ontem, diante de empre-
sários, Paes fez diversos 
elogios ao petista. “O Lula, 
podem falar o que quiser, 
eu via a força do sujeito. 
Almoçando na Dinamarca, 
com o rei da Espanha, com a 
Oprah, com o faxineiro, com 
a Michelle Obama... Era o 
centro das atenções”, disse 
durante almoço organizado 
pelo Grupo Lide, na zona sul 
do Rio.

Após a visita ao Rio o 
ex-presidente voltará ao 
Nordeste para agora reforçar a 
aproximação com o PSB, espe-

cialmente em Pernambuco. 
No Estado, o PT avalia apoiar 
a candidatura do pessebista 
Geraldo Julio, prefeito do 
Recife, ao governo.

Já em Minas Gerais, a 
estratégia foi outra. Lula 
atua nos bastidores para que 
o PT tenha um candidato no 
Estado em vez de apoiar o 
prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), que 
deu declarações críticas ao 
partido, fazendo referências 
à corrupção na Petrobrás. 
Neste caso, o nome esco-
lhido foi o deputado federal 
Reginaldo Lopes. Minas é o 
segundo maior colégio elei-
toral do País.

Lula chama ex-ministro para
comunicação de pré-campanha

 Reuters

Lula ainda não confirmou se 
será candidato à presidência 
em 2022, mas, caso seja, 
deve contar com o apoio do 
ex-ministro Frankin Martins 
que se manteve próximo ao 
ex-presidente
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
a n u n c i o u 

que vai enviar, ainda hoje, à 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas (ALE), dois proje-
tos de lei que reorganizam 
o Sistema Previdenciário do 
Estado de Alagoas. O primeiro 
deles cria um incentivo ao 
servidor para que migre do 
Fundo Financeiro, ao qual 
está vinculado, ao Fundo 
Previdenciário, garantindo o 
equilíbrio atuarial. O segundo 
suspende a cobrança de 14% 
de contribuição previdenci-
ária a aposentados e pensio-
nistas que recebem salários 
abaixo do teto do INSS.

O anúncio foi feito pelo 

governador por meio de live 
(transmissão ao vivo) nas 
redes sociais na manhã de hoje. 
Renan Filho revelou que já 
conversou pessoalmente com 
o presidente da ALE, deputado 
Marcelo Victor, sobre a urgên-
cia de analisar e aprovar as alte-
rações propostas ao Sistema 
Previdenciário do Estado de 
Alagoas. E fez um apelo ao 
parlamento:

“Eu queria solicitar à 
Assembleia Legislativa, aos 
deputados estaduais, que apre-
ciem, verifiquem, melhorem 
para ver se, já talvez no final 
do mês de junho, a gente esteja 
com isso resolvido, porque já 
tira da folha desse mês a contri-
buição de 14% dos inativos, 
aposentados e pensionistas, 
aumentando a renda disponí-
vel para esses servidores que 

são importantes para Alagoas 
e que já deram a sua contribui-
ção”, declarou o governador.

Na transmissão, Renan 
Filho recordou que desde o 
início de sua gestão, em 2015, 
foi feito um grande esforço no 
sentido de estruturar financei-

ramente o Estado e estabele-
cer a solidez fiscal necessária 
para garantir previsibilidade e 
honrar com os compromissos 
firmados. O trabalho também 
assegurou nova e robusta 
capacidade de investimento 
a Alagoas, o que possibilitou 

a transformação da realidade 
em diversas áreas, sobretudo 
na Saúde, Educação, Infraes-
trutura e na Segurança Pública.

“Em linhas gerais, a gente 
fortalece a solidez financeira 
do Estado de Alagoas, por 
meio do equilíbrio previden-
ciário atuarial, o que é funda-
mental do ponto de vista da 
gestão pública. Não há gestão 
pública bem feita sem controle 
das finanças”, ressaltou Renan 
Filho acerca das propostas 
enviadas à ALE.

“Em um projeto, o Estado 
investe mais recursos para 
equilibrar atuarialmente, no 
longo prazo, a Previdência; 
e, num segundo, suspende a 
cobrança dos 14% de contri-
buição previdenciária aos 
servidores aposentados e 
pensionistas”, resumiu.

Sistema Previdenciário: Renan 
Filho envia projetos de lei à ALE 

PROPOSTAS SUSPENDEM cobrança de 14% dos aposentados e pensionistas e incentivam migração ao Fundo Previdenciário

Márcio Ferreira

Governador envia hoje à ALE propostas que reorganizam a Previdência de AL

Nigel Santana
Repórter

O Hospital Metropolitano 
de Alagoas (HMA) recebeu, 
na tarde de ontem, um apare-
lho de tomografia, dos seis 
adquiridos pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), por 
meio de processo licitatório. 
O equipamento é da marca 
Phillips, com 64 canais, que irá 
garantir maior agilidade nos 
exames, imagens de qualidade 
e alta resolução nos resultados. 
Técnicos da empresa já inicia-
ram a montagem do equipa-
mento com acompanhamento 
do setor de engenharia clínica 
do HMA.

De acordo com o secretário-
-executivo de Ações em Saúde 
da Sesau e diretor do Hospital 
Metropolitano de Alagoas, 
Marcos Ramalho, o novo equi-
pamento possibilita atender 
pacientes que necessitem dos 
exames, independentemente 
de faixa etária e condições físi-
cas, além de ser mais um aliado 
no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19.

Com o aparelho em pleno 
funcionamento, segundo o 
Centro de Diagnóstico do HMA, 
é possível a realização de mais 
de mil exames de tomografia 

por mês. “Com certeza é mais 
um avanço para a saúde pública 
alagoana, que está cada vez mais 
modernizada, com hospitais 
novos e no enfrentamento conti-
nuado à pandemia da Covid-
19”, ressalta Marcos Ramalho.

Qualificação no diagnóstico 
– No final de março deste ano, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, havia infor-
mado sobre a compra de seis 
tomógrafos destinados para 
o Hospital Metropolitano de 
Alagoas e Hospital da Mulher, 
em Maceió; Hospital Regio-
nal do Norte, em Porto Calvo, 
Hospital Regional da Mata, em 
União dos Palmares; e Hospital 
Regional do Alto Sertão, que 
está em fase de finalização de 

obras em Delmiro Gouveia.
Para a aquisição dos apare-

lhos de tomografia foram inves-
tidos, em recursos próprios do 
Governo de Alagoas, R$ 17,5 
milhões. Os equipamentos 
foram adquiridos por meio de 
processo licitatório e a empresa 
vencedora do certame foi a 
Philips.

“O Governo de Alagoas, 
com a orientação do governa-
dor Renan Filho, tem investido 
para garantir a população assis-
tência ainda mais qualificada 
nos serviços de saúde. O Estado 
adquiriu seis novos aparelhos 
de tomografia e hoje entrega-
mos o primeiro deles ao Hospi-
tal Metropolitano”, destaca o 
secretário.

HOSPITAL METROPOLITANO

Tomógrafo vai realizar 
mais de mil exames/mês

A Delegacia de Homicídios 
de Arapiraca (DHA), da Polí-
cia Civil de Alagoas, em ação 
conjunta com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), prendeu 
na quarta-feira (9) um foragido 
da Justiça, que estava sendo 
procurado pelo crime de homi-
cídio qualificado. A prisão foi 
realizada em cumprimento a 
mandado de prisão preventiva, 
expedido pela 8ª Vara Criminal 
de Arapiraca.

Os policiais da PRF realiza-
vam ronda quando receberam 
informações dos agentes da 
DHA de que existia um homem, 
procurado pela Justiça por 
cometer homicídios na cidade 
de Arapiraca, que estava em 
fuga.

Os policiais consegui-
ram identificar que o veículo, 
Mercedes Benz, de cor verme-
lha, tinha passado pelo municí-
pio de São Sebastião, momento 

em que eles acionaram outra 
equipe da PRF no estado de 
Sergipe, que conseguiu efetuar 
a prisão do homem na cidade 
de Malhada dos Bois, no inte-
rior sergipano.

A equipe de investigação 
da DHA também deu cumpri-
mento ao mandado de busca 
e apreensão na residência do 
acusado, sendo que este não se 
encontrava no local, o que gerou 
diligências complementares da 
Delegacia de Homicídios, sob 
a coordenação do delegado 
Gustavo Iustem, com o apoio 
dos policiais da Regional de 
Arapiraca.

De acordo com as informa-
ções policiais, o acusado preso 
está sendo investigado por ter 
participação em três homicí-
dios, possui três prisões por 
porte ilegal de arma de fogo e 
uma prisão por posse irregular 
de arma de fogo.

POR HOMICÍDIO EM ARAPIRACA

PRF e PC prendem 
homem em Sergipe

Ascom PC

Ação entre Polícia Civil e PRF prendeu em Sergipe acusado de homicídio

Márcio Ferreira

Tomógrafo está em processo de montagem e passará a funcionar em breve
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Karyne Gomes
Procon Maceió

Ne s t a 
s e g u n d a 
s e m a n a 

de junho, o Procon Maceió 
iniciou uma fiscalização nas 
filas de banco das agências 
do Centro. A “operação fila 
de banco” apurou diversas 
denúncias feitas pelos consu-
midores, principalmente 
casos de inconformidades no 
atendimento. Ao todo, seis 
agências bancárias foram 
autuadas pelo órgão.

Entre as reclamações, 
foram constatadas a má 
prestação de serviços, tempo 
para iniciar atendimento 
acima do permitido e fila de 
consumidores aguardando 
atendimento fora da agência.

“O nosso objetivo é moni-
torar, fiscalizar e apurar essas 
denúncias, principalmente 
a demora no atendimento. 
Essa operação é um meio de 
garantir aos cidadãos um 
atendimento presencial mais 
humanizado. Por isso, em 
casos de inconformidades no 
atendimento, é essencial que 
os consumidores formalizem 

as denúncias para que sejam 
tomadas todas as medidas 
necessárias”, afirma Leandro 
Almeida, diretor executivo 
do Procon Maceió.

De acordo com a Lei 

Municipal nº 5.516 de 2006, 
o tempo máximo de espera 
na fila do banco é de até 
20 minutos. Em vésperas 
ou pós-feriados prolonga-
dos, dias de pagamentos 

dos funcionários públicos, 
vencimentos de contas de 
concessionárias de serviços 
públicos e de recebimento de 
tributos municipais, estadu-
ais e federais, o tempo é de 

até 30 minutos.
A lei também determina 

que é dever de cada institui-
ção bancária fornecer senhas 
com data e hora aos usuários 
no ato da espera do atendi-
mento.

O consumidor que identi-
ficar ou suspeitar de irregula-
ridade, pode acionar o órgão 
por meio dos telefones: 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Os atendimentos presen-

ciais do órgão estão sendo 
realizados na unidade do 
Centro Universitário Uninas-
sau, no bairro Farol. Além 
da sede da antiga FAT, atual 
Centro Universitário Mário 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro.

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h. Para formalizar 
as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência e demais documentos 
que forem necessários para 
comprovar as reclamações 
de abuso aos direitos do 
consumidor.

Procon realiza “Operação fila 
de banco” no Centro de Maceió

AO TODO, seis agências foram autuadas; má prestação de serviço e tempo excessivo nas filas são as principais reclamações

Procon Maceió

Após diversas denúncias, Procon identifica inconformidades nas agências bancárias no atendimento ao cliente
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Entenda como funciona o seguro de transporte de cargas

Bens ou mercadorias 
transportadas em meios 
ferroviários, rodovi-

ários, aéreos e hidroviários 
precisam estar seguros, seja 
o transporte feito por uma 
empresa especializada ou por 
um profissional autônomo.

Existem no mercado, 
formas de seguro obrigatório e 
facultativo, capazes de garan-
tir que uma carga transpor-
tada, independentemente do 
tipo, chegue ao seu destino em 
segurança. Na coluna de hoje 
vamos tirar suas dúvidas sobre 
o seguro para cargas.

COMO FUNCIONA O 
SEGURO DE CARGAS?
São quatro os principais 

seguros para o transporte de 
cargas. O seguro de Respon-
sabilidade Civil é um deles, 
este serviço garante inde-
nizações por danos à carga 
transportada. Geralmente sua 
contratação é obrigatória, e 
essa proteção funciona como 
um compromisso de entrega 
e recebimento da carga, garan-
tido sempre pelo transporta-
dor.

Esse tipo de seguro cobre 
pre juízos  sofr idos  pelo 
proprietário da mercadoria 
transportada, mas sua cober-
tura é bastante restrita. Isso 
porque, só são indenizados 
prejuízos causados por aciden-
tes com o veículo transporta-
dor.

Situações de roubo ou furto 
das mercadorias, por outro 
lado, não são seguradas. O 
mesmo para danos causados 
por mau acondicionamento 
dos produtos, entre outros 
casos.

Há também o seguro para 
Transporte Nacional, ou seja, 
para o mercado interno. Outra 
opção de proteção, internacio-
nal, diz respeito ao mercado 
de importação e exportação. 
Ambos são obrigatórios.

Além destes, há o seguro 
de Responsabilidade Civil – 
Desaparecimento de Carga. A 
opção é facultativa, e pode ser 
contratada pelo transportador.

Ou seja, pelo motorista ou 
pela empresa transportadora 
responsável. A opção cobre 
o desaparecimento total ou 
parcial da carga, devido a um 
furto ou roubo.

Para a contratação destes 
seguros mais abrangentes, o 
consumidor precisa ter aten-
ção ao tipo de apólice esco-
lhida. Isso porque, há riscos 
que não são cobertos por algu-
mas seguradoras. Entretanto, 
diferentemente do seguro de 
responsabilidade civil, casos 
de roubo, furto ou armazena-
mento indevido são, na maio-
ria das vezes, cobertos.

QUEM DEVE CONTRATAR 
O SEGURO DE CARGA?
Essa é uma dúvida bastante 

comum, pois, muitas vezes a 
carga que está sendo transpor-
tada é de um terceiro. A contra-
tação depende do acordo 
firmado entre o dono da carga 
e o transportador, porém, exis-

tem algumas regras que são 
obrigatórias.

O Decreto 61.867 deter-
mina que ambos devem ter 
seguros. No caso do proprie-
tário ele deve ter um seguro 
de bens para preservar o seu 
patrimônio. Já o seguro de 
responsabilidade da opera-
ção de transporte visa indeni-
zar qualquer dano causado a 
mercadoria do momento do 
embarque até o desembarque.

Vale ressaltar que o seguro 
que protege o veículo, esse é 
de responsabilidade apenas 
do transportador.

DIFERENÇAS ENTRE 
SEGURO DE TRANSPORTE DE
CARGAS E DE CAMINHÕES
Ao contratar um seguro 

para carga, é importante que 
o consumidor entenda que 
a proteção funciona apenas 
para os produtos transporta-
dos. Para o cuidado do veículo, 
seja ele um caminhão, uma 

van, navio ou outro, é necessá-
rio contratar um seguro para 
veículo. Imagine, então, que 
o caminhão da sua empresa 
seja roubado com toda a carga. 
Ambos não são recuperados.

Caso possua o seguro para 
carga, você será ressarcido 
por ela. Para receber valores 
pelo caminhão, porém, você 
também deverá ter contratado 
um seguro de veículo.

Do contrário, não obterá 
indenização para a compra de 
um novo auto de transporte. 
Lembre-se de, ao contratar 
uma transportadora para seus 
bens, verificar se os seguros 
existem. Assim, qualquer 
problema poderá ser rapida-
mente ressarcido com a inde-
nização da seguradora.

CONCLUSÃO
Em suma, os índices de 

roubo de carga estão em plena 
ascensão. Na maioria dos 
casos, os veículos são roubados 

e depois encontrados vazios. 
Esse é um dos principais moti-
vos pelo qual o seguro para 
transportes de cargas é tão 
importante.

Tanto que, no Brasil, a 
regulamentação diz que toda 
carga em circulação deve estar 
segurada. Ou seja: contratar o 
seguro de transporte de carga 
garante um pouco mais de 
tranquilidade para o dono dos 
bens. Isso porque, caso sejam 
roubados, furtados ou sofram 
avarias, eles contarão com 
a indenização que repara as 
perdas financeiras.

E aí, gostou do tema dessa 
semana? Espero que tenha 
gostado! Acompanhe também 
nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras 
na rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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Ne s t a 
s e g u n d a 
s e m a n a 

de junho, o Procon Maceió 
iniciou uma fiscalização nas 
filas de banco das agências 
do Centro. A “operação fila 
de banco” apurou diversas 
denúncias feitas pelos consu-
midores, principalmente 
casos de inconformidades no 
atendimento. Ao todo, seis 
agências bancárias foram 
autuadas pelo órgão.

Entre as reclamações, 
foram constatadas a má 
prestação de serviços, tempo 
para iniciar atendimento 
acima do permitido e fila de 
consumidores aguardando 
atendimento fora da agência.

“O nosso objetivo é moni-
torar, fiscalizar e apurar essas 
denúncias, principalmente 
a demora no atendimento. 
Essa operação é um meio de 
garantir aos cidadãos um 
atendimento presencial mais 
humanizado. Por isso, em 
casos de inconformidades no 
atendimento, é essencial que 
os consumidores formalizem 

as denúncias para que sejam 
tomadas todas as medidas 
necessárias”, afirma Leandro 
Almeida, diretor executivo 
do Procon Maceió.

De acordo com a Lei 

Municipal nº 5.516 de 2006, 
o tempo máximo de espera 
na fila do banco é de até 
20 minutos. Em vésperas 
ou pós-feriados prolonga-
dos, dias de pagamentos 

dos funcionários públicos, 
vencimentos de contas de 
concessionárias de serviços 
públicos e de recebimento de 
tributos municipais, estadu-
ais e federais, o tempo é de 

até 30 minutos.
A lei também determina 

que é dever de cada institui-
ção bancária fornecer senhas 
com data e hora aos usuários 
no ato da espera do atendi-
mento.

O consumidor que identi-
ficar ou suspeitar de irregula-
ridade, pode acionar o órgão 
por meio dos telefones: 0800 
082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Os atendimentos presen-

ciais do órgão estão sendo 
realizados na unidade do 
Centro Universitário Uninas-
sau, no bairro Farol. Além 
da sede da antiga FAT, atual 
Centro Universitário Mário 
Pontes Jucá (UMJ), no Barro 
Duro.

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h. Para formalizar 
as denúncias, é necessário 
entregar as cópias do RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência e demais documentos 
que forem necessários para 
comprovar as reclamações 
de abuso aos direitos do 
consumidor.

Procon realiza “Operação fila 
de banco” no Centro de Maceió

AO TODO, seis agências foram autuadas; má prestação de serviço e tempo excessivo nas filas são as principais reclamações

Procon Maceió

Após diversas denúncias, Procon identifica inconformidades nas agências bancárias no atendimento ao cliente



8 O DIA DIGITAL  l  10 de junho  I  2021

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

Alyshia Gomes
alyshiagomes.ri@gmail.com

Fulbright lança edital para quem quer Ensinar português nos EUA

Pesquisa e ensino na Emory University - USA
Fonte: Fulbright Brasil

Cátedra Estudos brasileiros em UMASS Amherst - USA
Fonte: Fulbright Brasil

Cátedra de Saúde global na Rutgers University - USA
Fonte: Comissão Fulbright

Fulbright lança edital para bolsa para docência e pesquisa, podendo 
englobar áreas como humanidades, ciência,  ciências sociais, artes, 
direito; biomedicina; saúde pública, enfermagem e administração.

Requisitos: 
• Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-ameri-
cana;
• Ter concluído doutorado antes de 31 de dezembro de 2013;
• Ter dez anos de experiência profissional nas áreas de ciências 
humanas e sociais, bem como saúde pública e biomedicina, com 
produção intelectual compatível;
• Ter fluência em inglês;
• Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras agências ou 
entidades brasileiras com o mesmo objetivo; e
• Permanecer no Brasil durante a seleção, afiliação e partida aos 
EUA.

Benefícios: 
• US$ 22.400 para cobrir as despesas de manutenção nos EUA e 
passagem aérea;
• Moradia oferecida pela Universidade ou auxílio moradia equivalente 
a US$ 10.000;
• Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident and 
Sickness Program for Exchanges);
taxa de Visto J-1; e
• Acesso às instalações e serviços da Emory University, tais como: 
escritório, internet, laboratórios, bibliotecas e demais meios neces-
sários à efetiva consecução das atividades de ensino e/ou pesquisas.

A Comissão Fulbright Brasil lança edital com oportunidade para que 
professores brasileiros lecionem disciplinas de pós-graduação em 
sua área de especialidade.

Requisitos:
• Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-ameri-
cana;
• Ter concluído doutorado até 31 de dezembro de 2013;
• Ter dez anos de experiência profissional na área de ciências huma-
nas ou sociais com produção intelectual compatível;
• Ter fluência em inglês;
• Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras agências ou 
entidades brasileiras com o mesmo objetivo; e
• Permanecer no Brasil durante a seleção, afiliação e partida aos 
EUA.

Benefícios:
• US$ 18.000 para cobrir as despesas de passagem aérea e manu-
tenção nos EUA;
• Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident and 
Sickness Program for Exchanges);
• Taxa do visto J-1;
• Moradia, sem custos para o bolsista, compatível com o padrão 
oferecido a professores visitantes na UMass-Amherst; e
• Acesso às instalações e serviços da UMass-Amherst, tais como: 
escritório compartilhado, internet, bibliotecas e demais meios neces-
sários à efetiva consecução das atividades de ensino e /ou pesquisas.
Veja o edital em https://fulbright.org.br/bolsas-para-brasileiros/ .

A Comissão Fulbright Brasil lança edital com oportunidade de 
ensino e pesquisa na área de saúde global para professores e 
pesquisadores brasileiros.

Requisitos:
• Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-
-americana;
• Ter concluído o doutorado antes de 31 de dezembro de 2013;
• Ter dez anos de experiência profissional na área;
• Ter fluência em inglês;
• Não receber bolsa ou benefício financeiro de agência com o 
mesmo objetivo; e
• Permanecer no Brasil durante a seleção, afiliação e partida 
aos EUA

Benefícios:
• US$ 22.000 para cobrir as despesas de passagem aérea e 
manutenção por quatro meses nos EUA;
• Moradia compatível com o padrão oferecido a professores 
visitantes por Rutgers (até US$ 1.200 por mês);
• Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident 
and Sickness Program for Exchanges);
• Taxa do visto J-1; e
Acesso às instalações e serviços da Rutgers, tais como: escri-
tório, internet, bibliotecas e demais meios necessários à efetiva 
consecução das atividades de ensino e/ou pesquisa.
Veja o edital em https://fulbright.org.br/bolsas-para-brasilei-
ros/ .

A comissão Fulbright publicou vários editais, dentre os quais o que 
prevê bolsas para jovens professores de inglês/português serem 
assistentes de ensino de português como segunda língua em 
universidades americanas.
Podem participar os professores brasileiros com bacharelado ou 
licenciatura em língua portuguesa e/ou, com conclusão do curso 
após 31 de dezembro de 2016 que apresentem os seguintes crité-
rios de elegibilidade:
•Proficiência em inglês, com certificado com data posterior a 27 de 
julho de 2020 (TOEFL-ITP com nota mínima de 550 pontos; TOEFL-
-iBT de 79 pontos; IELTS de 6.0 ou Duolingo de 105 – versões para 
realização dos testes online já disponíveis);
•Residência  no Brasil no momento da candidatura e durante todo 

o processo de seleção;
•Não receber ou ter recebido bolsa ou benefício financeiro da 
Comissão Fulbright ou outras agências ou entidades brasileiras 
para programa similar.
Importante salientar que as inscrições para a realização do 
teste de proficiência (TOEFL, IELTS ou Duolingo) devem ser 
feitas com a devida antecedência, já que a disponibilidade de 
vagas para realização dos testes é limitada devido à situação 
de saúde pública atual, o que pode comprometer a submissão 
da candidatura.
Os benefícios irão variar de acordo com a universidade na qual o 
bolsista será alocado. No entanto, o edital descreve os seguintes 
possíveis benefícios:

• Estipêndio mensal
• Passagem aérea internacional
• Auxílio de compra de livros
• Ajuda de custo para instalação nos EUA
• Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE – Accident and 
Sickness Program for Exchanges)
• Seminário de Orientação Pré-Partida em São Paulo
• Seminário de Orientação na chegada aos Estados Unidos
• Seminário de Acompanhamento em Dezembro de 2022
• Taxa de visto J-1.
Mais informações sobre processo de inscrição em https://fulbri-
ght.org.br/bolsas-para-brasileiros/flta-quer-ensinar-portugues-
-nos-eua/ .


