
 A partir de hoje, a aplicação 
da segunda dose das vacinas 
AstraZeneca e Pfizer será anteci-
pada em até dez dias para acele-
rar o processo de imunização, 
reduzir o número de faltosos e a 
ocorrência de casos da doença. 
Uma análise feita ontem iden-
tificou que 34.108 pessoas estão 
com o esquema vacinal atra-
sado, o que representa 11% de 
faltosos para a segunda dose. 
Destes, 4.377 não concluíram a 
imunização com a vacina Coro-
navac, 19.353 com Astrazeneca 
e 10.378 com Pfizer.
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TURISMO: OCUPAÇÃO HOTELEIRA PARA O FERIADO DE 7 DE SETEMBRO EM MACEIÓ DEVE SER DE 80%

ESTADO É  
O MAIOR  
ACIONISTA 
DA ALGÁS

7

GOVERNO PASSA A TER 58,5% DAS AÇÕES E AMPLIA PODER DE DECISÕES

O Governo de Alagoas 
investiu R$ 93 milhões em 
ações da Petrobras Gás S.A e 
se tornou o principal acionista 
da Algás - Gás de Alagoas S.A. 
Agora com 58,5% das ações, o 

Estado amplia o poder de deci-
são nas políticas e diretrizes da 
empresa e aumenta a capaci-
dade competitiva de Alagoas 
no mercado, atraindo novas 
oportunidades. A compra foi 

assinada ontem pelo governa-
dor de Alagoas, Renan Filho, 
e pelo secretário de Estado da 
fazenda, George Santoro, no 
Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares. 5

Na busca por levar 
cada vez mais informação 
à população e fortalecer a 
frente de combate à violên-
cia contra a mulher, a Prefei-
tura de Maceió organizou, 
ontem, uma caravana, que 
percorreu diferentes pontos 
da parte baixa. A ação foi 
mais uma iniciativa do Gabi-
nete de Políticas Públicas 
para Mulheres e marcou o 
encerramento da campanha 

Agosto Lilás. A caravana 
percorreu, no total, seis bair-
ros: Pontal da Barra, Ponta 
Grossa, Vergel do Lago, 
Trapiche da Barra, Centro e 
Jaraguá. Foram abordados 
os direitos das mulheres, os 
tipos de violência e os canais 
de atendimento disponí-
veis. Além disso, o Municí-
pio reforçou o compromisso 
da gestão em priorizar as 
pautas femininas na capital.

Caravana busca a 
conscientização

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Carro percorreu seis bairros da parte baixa de Maceió com a campanha

Gabriel Moreira/Secom Maceió
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O que será 
do Brasil  
depois de 7 
de Setembro?

Aumenta a 
incidência 
de casos 
de dengue 
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EM ATÉ 10 DIAS

Antecipada 
a 2ª dose da 
AstraZeneca 
e da Pfizer

O DIA DIGITAL

Confira as novidades 
nas colunas de hoje
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Wadson Regis *Jornalista

Os bastidores na corrida 
eleitoral da ORDEM dos Advo-
gados de Alagoas (OAB) apon-
tam para DESORDEM nas 
articulações. 

O pleito acontecerá em 
novembro e deve ter apenas 

duas chapas. Ednaldo Maio-
rano pela situação, que busca o 
quarto mandato consecutivo, e 
Wagner Paes, atual vice-presi-
dente, que virou dissidente 
do grupo liderado por... (uma 
turma forte, inclusive além 

das fronteiras de Alagoas – por 
mérito, diga-se de passagem). 

Desta vez a disputa envolve 
muito mais que as oportuni-
dades com a eleição da chapa 
vencedora, que tem vagas nos 
conselhos estadual, federal e 

nos tribunais regionais. 
Deixando de lado as espe-

culações de quanto custa ou 
quanto é gasto e por quais moti-
vos tanto dinheiro numa elei-
ção de nobres advogados, está 
a desavença entre os grupos 

SITUAÇÃO e OPOSIÇÃO. 
O desejo de vingança é tão 

assustador que corre solto uma 
frase estarrecedora: vamos 
eleger fulano, porque DOS 
MALES O MENOR.

Não era para ser assim.

Ricardo Caponero *Oncologista e presidente do Conselho Científico da FEMA Emir Sader * Sociólogo e cientista político

Do ponto de vista médico, 
não há dúvidas de que as 
drogas orais são o futuro da 
oncologia. Com o desenvol-
vimento da terapia-alvo, é 
certo que teremos cada vez 
mais medicamentos orais. 
Por exemplo, hoje em dia não 
dá mais para pensar em trata-
mento de câncer de pulmão 
sem esse tipo de medica-
ção. Essas drogas, além de 
oferecerem a comodidade 
do tratamento domiciliar, 
demonstraram maior eficá-
cia no controle dos 20 tipos de 
tumores mais comuns. Cerca 
de 70% dos medicamentos 
contra câncer já são orais e 
esse índice tende a aumen-
tar por causa dos excelentes 
resultados.

Atualmente os planos 
de saúde são obrigados a 
fornecer 58 remédios orais 
e outros 23 seriam incorpo-
rados à lista caso o Projeto 
de Lei 6330/19 - que amplia 
a cobertura das seguradoras 
para a quimioterapia oral e 
o consequente tratamento 
domiciliar da doença - não 
tivesse recebido veto do 
presidente Jair Bolsonaro.

Nós, da FEMAMA - Fede-
ração Brasileira de Institui-
ções Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama, assim como 
muitas entidades de apoio 
aos portadores de câncer e 
representantes de entidades 
de pacientes, somos favorá-
veis à derrubada do veto e 
favoráveis à incorporação da 
medicação oncológica de via 
oral prevista no Projeto de 
Lei 6330/19.

Naturalmente,  enten-

demos que o Projeto de Lei 
6330/19 envolve possíveis 
desdobramentos relativos 
aos preços dos planos e segu-
ros saúde. A liberação do 
acesso às drogas orais pode 
ter impacto no preço das 
mensalidades, onerando os 
usuários da saúde suplemen-
tar. E a eventual recusa das 
operadoras em pagar pelos 
procedimentos, poderia, em 
tese, alimentar a procura por 
decisões judiciais, a chamada 
“judicialização da saúde”.

No entanto, os benefícios 
potenciais provenientes da 
dispensa de medicamentos 
oncológicos de via oral são 
grandes, estudos técnicos 
examinados pelas instâncias 
governamentais competen-
tes atestam, foram discuti-
dos nas comissões do Poder 
Legislativo ao longo do 
processo até a aprovação do 
PL 6330/19. Ou seja, trata-se 
de uma etapa já encerrada.

Além disso, potenciais 
impactos nos preços das 
mensalidades e na higidez 
financeira das empresas de 
plano e seguro saúde têm sua 
própria instância regulató-
ria, a ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - onde 
o tema deve ser estudado 
e debatido. Os preços dos 
medicamentos, por sua vez, 
são objeto de acompanha-
mento da CMED - Câmara 
de Regulação do Mercado 
de Medicamentos, órgão 
interministerial. Assim, ANS 
e CMED dispõem de conhe-
cimento e recursos legais 
para intervir em preços 
quando necessário, além de 

haver publicações recen-
tes que referenciam estudo 
do IQVIA que demonstram 
nem 10% dos gastos dos 
planos de saúde são devido 
a medicamentos. É papel da 
regulamentação econômica 
de produtos e serviços de 
saúde proteger tanto os cida-
dãos de eventuais abusos, 
quanto a sustentabilidade 
das empresas.

Tudo isso posto, impor-
tante reforçar que a “judi-
cialização”, da qual falamos 
mais acima dá-se princi-
palmente sobre o SUS - 
Sistema Único de Saúde. Há 
dois pontos para destacar: 
primeiro, pacientes com 
mais recursos financeiros e 
também de acesso à educa-
ção são os principais auto-
res de processos para obter 
acesso aos medicamentos; 
segundo, há custos impor-
tantes pagos pela sociedade 
para obrigar um gestor 
público a fornecer um trata-
mento medicamentoso. No 
final de tudo, a judicializa-
ção ocupa a lacuna deixada 
pela saúde suplementar no 
atendimento dos seus usuá-
rios, prejudica a eficácia das 
políticas públicas de saúde 
e contribui para a desigual-
dade entre os cidadãos que 
podem e os que não podem 
pagar advogados.

Decisões sobre políticas 
públicas de saúde, que é o 
caso do PL, sempre têm e terão 
impacto econômico, mas essa 
conta não pode - jamais - ser 
paga pelo paciente, nem 
correr às custas da evolução 
da medicina. 

Quanto mais enfraquecido 
politicamente e isolado em 
termos de apoio popular, mais 
Bolsonaro acelera a escalada de 
ameaças, provocações e fake 
news. Ele nem pretende que 
suas posições sejam vitoriosas, 
mas sobre ele e seguir no centro 
da cena política, mesmo sob essa 
forma enganosa.

Ele não governa, polemiza. 
Afirma que não o deixam 
governar, em particular o Judi-
ciário, que tolhe os excessos 
das suas palavras e atos. Mas, 
se pudesse, não diz nada sobre 
o que faria sobre a crise social, 
o desemprego, a estagnação 
econômica, a inflação, a pande-
mia, o desprestígio internacional 
do Brasil, seu isolamento polí-
tico, sua perda cada vez maior 
de apoio segundo as pesquisas, 
seus conflitos crescentes com 
governadores e prefeitos, entre 
outros.

Ele não se preparou para 
governar. Foi apenas o candi-
dato mais funcional à direita 
para derrotar o PT, com gené-
ricas posições contra a política 
tradicional, contra a corrupção e 
contra o PT.

Agora é um blefe como 
presidente, seu governo navega 
entre privatizações, extermínio 
de direitos dos trabalhadores, 
cortes de recursos para políti-
cas sociais e declarações desca-
beladas. Exalta tortura, ataca as 
mulheres, os negros, os LGBT. 
Sem nenhum tipo de  compor-
tamento com dignidade no 
cargo, de responsabilidade 
política, de formalidades insti-
tucionais.

Chegou a chamar o presi-
dente do TSE de fdp, de dizer que 
não existem três, mas somente 
dois poderes, desconhecendo 
a existência do Judiciário. Na 
vida privada, se prepara para as 
possibilidades de prisão dele ou 
de algum dos seus filhos. Consi-
dera a possibilidade de abrigar o 
Carluxo no Palácio do Planalto, 
para que uma ordem de prisão 

não seja realizada.
Essa é a situação lamentável 

do presidente do Brasil. Agora 
ele joga tudo o que tem nas 
manifestações de 7 de setembro, 
como se não houvesse amanhã 
depois desse dia. Prometeu a 
maior manifestação de todas, 
ataques ao STF e à embaixada 
da China, desembocando em 
um contragolpe.

Ele o faz justamente no seu 
momento de maior fraqueza 
política e isolamento de apoio 
popular. Justamente por isso. 
Trata de deslocar o enfrenta-
mento para o plano militar, 
apelando para a participação 
ativa de policiais.

Pode acontecer coisas graves 
ou nada de muito especial. Mas, 
principalmente, não altera a situ-
ação que o país vive hoje. Pode 
ser que, segundo sua interpreta-
ção particular, Bolsonaro acre-
dite que tem apoio popular para 
seguir adiante com suas amea-
ças e ataques ao STF. Mas nada 
que mude substancialmente em 
relação ao que ele faz hoje.

A tendência a perda cada vez 
maior de apoio não se estancará 
com o que quer que aconteça no 
dia 7 de setembro. Nem a crise 
social, menos ainda as previsões 
econômicas negativas.

Mas até lá o país fica como 
que em suspense, esperando 
tudo o que possa acontecer 
nesse dia ou nada de significa-
tivo. Mas o Bolsonaro consegue 
ganhar tempo, colocar as mani-
festações no centro das preocu-
pações do país, gera expectativa 
com os atos e com seus próprios 
discursos no Brasil e em São 
Paulo.

Bolsonaro vive como se o 
cercadinho fosse o Brasil e ele 
fosse presidente. Enquanto a 
realidade vai por outras vias. A 
economia, o desemprego, a rejei-
ção, o descontentamento, o Lula, 
o país.

Depois de 7 de setembro, 
tudo seguirá igual, só que pior 
para Bolsonaro e para o país.

Medicamentos oncológicos de vias 
orais são essenciais - e não deve ser 

o paciente a pagar essa conta

E depois do 7 de setembro?

Eleição na OAB: Tão importante quanto o dinheiro que 
corre solto, valendo a máxima: dos males o menor



Voney Malta
Repórter

Co n t a m  q u e 
enquanto o 
presidente da 

Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) segura a 
sabatina de André Mendonça, 
indicado em julho pelo presi-
dente Jair Bolsonaro para a 

vaga de Marco Aurélio Mello 
no STF, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), articula uma PEC 
(proposta de emenda à Cons-
tituição) que aumenta de 65 
para 70 anos a idade máxima 
para indicação de ministro do 
Supremo.

Essa iniciativa resgata 
nomes que agradam ao 
Congresso Nacional, ao mesmo 

tempo em que também não 
desagrada o governo federal, 
uma vez que estiveram na lista 
de possíveis indicados. São os 
casos daqueles que completa-
ram ou estão prestes a comple-
tar 65 anos, como o alagoano 
Humberto Martins, presidente 
do STJ, que faz 65 anos em outu-
bro e o ex-presidente do STJ 
João Otávio de Noronha, que 
fez 65 anos segunda-feira (30).

Caso essa PEC seja apro-
vada, o ‘benefício’ será natu-
ralmente estendido a todo o 
Poder Judiciário - STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), TST 
(Tribunal Superior do Traba-
lho) e juízes dos TRFs (Tribu-
nais Regionais Federais) e 
TRTs (Tribunais Regionais 
do Trabalho), além do TCU 
(Tribunal de Contas da União). 
E se todos esses órgão que 

atuam no âmbito federal serão 
atendidos, naturalmente que 
se os nos estados não entrarem 
diretamente na PEC a questão 
será certamente judicializada 
e implantada, porque não há 
sentido na existência de tal 
discriminação.

E de jeitinho em jeitinho, 
de acordo com o interesse do 
momento, um dia o eterno país 
do futuro chega lá. Será?
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Articulações de Arthur Lira 
reabrem chance de Martins

APÓS QUEDA NO APOIO A MENDONÇA NO CONGRESSO, deputado federal manobra para emplacar alagoano no STF

Uma ampla reunião 
na Câmara de Vereadores 
de Maceió colocou fim às 
dúvidas sobre os próxi-
mos passos do processo 
de retorno programado 
das aulas na rede munici-
pal de educação. Convi-
dado para o encontro, o 
secretário Élder Maia deu 
detalhes de como estão 
sendo realizadas as peque-
nas reformas, consertos 
pontuais e a conclusão do 
ciclo vacinal dos profes-
sores que garantirá a reto-
mada das atividades.  

Sua presença foi resul-
tado de uma articulação 
comandada pelo líder do 
governo, vereador Sider-
lane Mendonça (PSB, que 
diante da necessidade da 
casa de conhecer de perto 
o planejamento,  viabili-
zou a reunião de modo a 
garantir total sinergia entre 
os parlamentares e o secre-
tário. De posse de dados 
sobre o diagnóstico geral 
da educação municipal, 
Élder destacou que garan-
tir o funcionamento com 
qualidade das escolas é um 
compromisso da gestão 
municipal.  

Segundo Maia ,  os 
técnicos da secretaria têm 
acompanhado todos os 
dados fornecidos pelas 
escolas e buscado atender 
demandas que viabilizem 
a presença dos alunos em 
condições plenas de segu-
rança. Distanciamento, 
material de higienização, 
sanitização e a boa oferta 
de água estão entre as preo-
cupações. Além das condi-

ções estruturais de alguns 
prédios que, por conta do 
tempo em que estiveram 
fechados, necessitaram de 
intervenções mais especí-
ficas.

 Os vereadores inte-
grantes  da Comissão 
de Educação, que tem 
como presidente João 
Catunda (PSD), o vice 
Brivaldo Marques (PSC), 
Cal Moreira (PSC), Olívia 
Tenório (MDB) e Gaby 
Ronalsa (DEM), estavam 
entre os principais inte-
ressados no encontro. Isto 
porque durante visitas 
realizadas em algumas 
unidades constaram as 
dificuldades para a garan-
tir a volta às aulas.

 Após pouco mais de 
quatro horas de diálogo os 
parlamentares se convence-
ram de que todos os esforços 
estão sendo feitos em para-
lelo com o andamento da 
imunização dos docentes. 
O planejamento para isso 
inclui também adaptações 
nos espaços das salas de 
aula para permitir o distan-
ciamento com número 
reduzido de alunos.  

Maia tirou dúvidas e 
falou também da política 
educacional do municí-
pio para todos os presen-
tes. A reunião contou 
ainda com os vereadores 
Dr. Valmir Gomes (PT), 
Pastor Oliveira (Repu-
blicanos), Leonardo Dias 
(PSD), Chico Filho (MDB), 
Silvânia Barbosa (PRTB), 
Teca Nelma (PSDB), Aldo 
Loureiro (Progressistas) e 
Jãozinho (Podemos). 

NA CÂMARA...

...Secretário fala 
sobre volta às aulas

Na plenária desta terça-
- f e i r a ,  3 1 ,  o  d e p u t a d o 
Breno Albuquerque (PRTB) 
destacou a passagem de 
um ano da implantação do 
programa “Patrulha Maria 
da Penha”, no município 
de Arapiraca. O programa é 
executado pela Polícia Mili-
tar e resultou de um projeto 
e laborado em conjunto 
pelo Governo do Estado de 
Alagoas, por meio das Secre-
tarias Estaduais da Mulher e 
dos Direitos Humanos e da 
Segurança Pública (SSP), 
pelo Tribunal de Justiça, 
Ministério Público e Defen-

soria Pública de Alagoas, em 
abril de 2018.

“Já tivemos mais de 360 
mulheres assistidas com 
medidas protetivas através 
do Judiciário e isso é muito 
importante”, disse Albu-
querque, que foi o autor 
da indicação solicitando o 
programa para Arapiraca. 
Ele destacou ainda que a data 
é importante, sobretudo no 
mês do “Agosto Lilás”, que 
se encerra hoje.

“Este que é o mês dedi-
cado a  consc ient ização 
contra a violência doméstica. 
Essa importância aumenta 

mais, porque sabemos que 
durante a pandemia essas 
mulheres violentadas passa-
ram a ser obrigadas a perma-
necer por mais tempo com 
seus agressores dentro de 
casa”, observou o parlamen-
tar, parabenizando a coman-
dante da Patrulha Maria da 
Penha em Arapiraca, capitã 
Maria Adriana de Souza, e 
toda equipe “que está desem-
penhando esse grande traba-
lho, não só engrandecendo 
e melhorarando a autoes-
tima das arapiraquenses, 
mas de todas as mulheres do 
Agreste”, concluiu.

Durante a sessão ordi-
nária de hoje, o plenário da 
Assembleia Legislativa apre-
ciou e deliberou sobre 13 
processos, com destaque para 
o projeto de lei ordinária nº 
87/2019, de autoria da depu-
tada Fátima Canuto (PSC), 
que dispõe sobre a comu-
nicação aos pais ou respon-
sáveis acerca das ausências 
dos alunos nos ambientes 
e atividades escolares da 
rede pública do Estado de 
Alagoas. De acordo com a 
matéria, a direção da escola 
terá que comunicar aos pais 
ou responsáveis as ausên-
cias injustificadas do aluno 
na sala de aula, durante o 

período escolar. Para tanto, 
conforme o parágrafo único 
da proposição, as unidades 
escolares deverão manter 
um cadastro atualizado dos 
estudantes e familiares.

Aprovado por unanimi-
dade em segundo turno, o 
projeto de lei recebeu uma 
emenda aditiva proposta 
pela deputada Jó Pereira 
(MDB), pa qual altera o artigo 
3ª, para que essa comunica-
ção aos pais ou responsáveis 
possa ser feita através de 
aplicativos ou plataformas 
de mensagens instantâneas. 
A matéria, que segue para 
sanção governamental, visa 
ainda, constatada a ausência, 

a adoção de medidas neces-
sárias que venham garantir 
a segurança e a integridade 
física do aluno.

“Esse projeto também 
visa, de forma mais eficaz, 
a comunicação entre escola 
e  famíl ia ,  uma vez que 
no decorrer do ano letivo 
alguns alunos começam a 
faltar esporadicamente. Os 
meses vão passando e as 
faltas aumentando, até que 
num determinado momento 
eles desaparecem comple-
tamente das salas de aulas”, 
justifica a deputada Fátima 
Canuto, observando que a 
proposta também impede a 
evasão escolar.

PATRULHA MARIA DA PENHA

MONITORAMENTO

Deputado parabeniza 
trabalho em Arapiraca

Escolas devem avisar aos 
pais as faltas dos alunos



En q u a n t o  o 
Ministério da 
S a ú d e  n ã o 

envia novo lote de imunizante, 
a Prefeitura de Maceió informa 
que o calendário de vacinação 
segue, hoje, apenas para quem 
vai tomar a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. Tanto 
Astrazeneca e Pfizer podem ser 
encontradas nos oito pontos 
fixos de vacinação, enquanto 
que a Coronavac apenas no 
Shopping Pátio. 

As pessoas que vão tomar a 
segunda dose da AstraZeneca 
devem fazer por agendamento, 
nas 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Para isso, basta 
acessar o endereço eletrônico: 
vacina.maceio.al.gov.br.

E para facilitar ainda mais 
a imunização,  a Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió 

informa que o  Corujão da 
Vacina funcionará das 9h às 21h 
nos shoppings Maceió e Pátio 
e nos drive-thrus de Jaraguá 
e Serraria. Já os pontos locali-
zados na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho) funcionarão 
no horário das 9h às 16h.

Vale lembrar que para se 
vacinar com a segunda dose, é 
necessário apresentar apenas o 
documento de identificação e o 
cartão de vacinação, lembrando 
que gestantes e puérperas que 
tomaram a primeira dose de 
AstraZeneca e vão tomar a 
segunda dose da Pfizer devem 
apresentar recomendação 
médica expressa e assinar, no 
ato da vacinação, uma autode-
claração.
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Vacinação em Maceió segue 
hoje apenas para a 2a dose

ASTRAZENECA E PFIZER podem ser encontradas nos oito pontos fixos de vacinação, já a Coronavac apenas no Shopping Pátio

Redobrar os cuidados 
preventivos contra a dengue. 
Esse é o alerta da Secretaria 
Municipal de Saúde para a 
população da capital, já que 
houve um aumento de 35% dos 
casos da doença nos primeiros 
sete meses desse ano em relação 
ao mesmo período de 2020.

Apesar da Prefeitura de 
Maceió ter intensificado as 
ações para conter a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti,  o 
período chuvoso favorece o 
acúmulo de água parada e, com 
isso, crescem os riscos de disse-
minação da doença na capital. 

Dados apurados pela Coor-
denação Geral de Epidemiolo-
gia revelam que,  de janeiro  a 

agosto, foram notificados 1.086 
casos de dengue em Maceió. 
Já no mesmo período, no ano 
passado, foram notificados 698 
casos. 

Os bairros que apresenta-
ram  maior incidência de casos 
de dengue por grupo de 100 
mil habitantes foram: Centro, 
Mangabeiras e Ponta Grossa. 

Enquanto aumentou a inci-
dência de dengue, o número de 
notificações por chikungunya 
caiu 23%. Este ano foram notifi-
cados 50 casos, contra 65 casos 
em 2020 no mesmo período. Já 
a notificação de casos de zika 
aumentou, com 40 casos este 
ano, contra 33 casos no ano 
passado. 

A partir de hoje, a Avenida 
Governador Afranio Lages,  
popularmente conhecida 
como Leste-Oeste, passa por 
um mutirão da Prefeitura de 
Maceió que visa promover 
melhorias que vão garantir 
a limpeza e recuperação da 
via. As equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
atuarão durante três dias nos 
bairros do Feitosa e Jacinti-
nho. 

Para o trabalho de muti-
rão, a Prefeitura de Maceió 
vai mobilizar cerca de 40 
agentes públicos para as 
ações, que acontecem nos 
dias de hoje até o próximo 
dia 05 de setembro, com a 
realização de obras de paisa-
gismo e manutenção de toda 
a extensão da avenida. As 
equipes iniciaram os traba-
lhos às 07h. 

O mutirão é uma ação 
conjunta entre a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet), Supe-
rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) e Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima).

Equipes da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura seguem 
com o trabalho de limpeza e 
desobstrução dos equipamen-
tos que integram a rede de 
drenagem de Maceió. A Prefei-
tura de Maceió informa que já 
foram executadas a desobstru-
ção de 1.876 metros de galerias 
pluviais em diversos bairros da 
capital.

De acordo com a Prefeitura 
de Maceió, durante o mês de 
agosto as equipes da Seminfra 
realizaram a desobstrução de 
galerias e ainda a limpeza de 
197 ‘bocas de lobo’, 66 caixas de 
drenagem, além de 16 poços de 
visita em 25 bairros da capital. 
Foram mais de 270 toneladas de 
lixos e resíduos sólidos foram 
retirados destas estruturas. 

Como explica Gabriel 
Rodas, coordenador geral de 
Drenagem da Seminfra, os 
trabalhos seguem sem inter-
rupção visando minimizar os 
pontos de alagamentos, princi-
palmente no período chuvoso.

“Desde janeiro, as nossas 
equipes têm realizado serviços 
de limpeza e desobstrução no 
sistema de drenagem urbana da 
nossa cidade. As equipes conti-
nuam diariamente realizando 
os serviços já pensando na 
prevenção do período chuvoso 
do ano que vem. Estamos inten-
sificando as ações para prevenir 

e evitar transtornos à popula-
ção”, destacou Rodas.

Durante o último mês, as 
equipes técnicas estiveram nos 
bairros do Jacintinho, Centro, 
Tabuleiro do Martins, Cruz 
das Almas, Pajuçara, Feitosa, 
Ponta Verde, Prado, Santa 
Amélia, Jaraguá, Pajuçara, 
Farol, Mangabeiras, Vergel 
do Lago, Bebedouro, Jatiúca, 
Ipioca, Benedito Bentes, Poço, 
Levada, Chã da Jaqueira, Gruta 
de Lourdes, Cambona, Trapi-
che da Barra e Chã de Bebe-
douro, além do Conjunto Cleto 
Marques Luz.

No total, de janeiro a agosto, 
a Infraestrutura já desobstruiu 
12.434 metros de galerias e 
executou a limpeza de 1.440 
bocas de lobo, 421 caixas de 
drenagem e 266 poços de visita.

COMBATE AO MOSQUITO MELHORIAS MANUTENÇÃO

Aumenta incidência 
de casos de dengue

Avenida 
Leste-Oeste 
terá mutirão 
de limpeza

Seminfra segue com 
serviços em galerias 

Ascom SMS

Prefeitura de Maceió mantém trabalho contínuo de combate à dengue

Ascom SMS

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Seminfra realiza limpeza de galerias
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Suely Melo
Repórter

Após mais de um ano rece-
bendo pacientes, exclusiva-
mente, para o tratamento de 
Covid-19, o Hospital Metro-
politano de Alagoas (HMA) 
fez sua primeira cirurgia 
eletiva nessa quarta-feira (1°). 
Edzeilda Maria da Silva, de 
54 anos, se operou de hérnia 
epigástrica.

A hérnia epigástrica é 
caracterizada por uma espé-
cie de buraco, que se forma 
devido ao enfraquecimento 
do músculo da parede abdo-
minal, acima do umbigo, 
permitindo a saída de teci-
dos para fora dessa abertura, 
como o tecido gorduroso ou 
mesmo parte do intestino, 
onde se forma uma saliência 
que se torna visível na parte 
de fora da barriga.

A paciente é natural do 
município de Arcoverde, em 
Pernambuco, mas reside em 
Maceió há cinco anos. Ela 
procurou o posto de saúde do 
Pontal da Barra, em Maceió, e 
de lá foi encaminhada para o 
HMA.

“Tinha esse problema há 
algum tempo e lá, em Arco 

Verde, não estava tendo 
cirurgia. Aí vim para cá para 
ser mais rápido porque eu já 
estava tendo crises e aqui já 
tinha liberado a cirurgia. E 
foi rápido, porque eu come-
cei a fazer os exames não tem 
nem três meses. Fui encami-
nhada por um médico do 
Pontal da Barra, fiz todos os 
exames, passei pelo cirurgião 
na segunda-feira. Na terça 
fui marcar a anestesista e hoje 
estou aqui para fazer a cirur-
gia. Foi muito rápido”, diz 
Edzeilda.

O procedimento cirúrgico 
demorou cerca de 50 minutos 
e foi considerado um sucesso. 
O médico conseguiu retirar 
a hérnia, que causava dor 
e desconforto na paciente, 
que, agora, se recupera na 
enfermaria. A previsão é que 
Edzeilda tenha alta médica 
na quinta-feira (2). Ela deverá 
retornar ao HMA em três 
semanas para atendimento 
pós-operatório.

HMA
Referência em aten-

dimento a pacientes com 
Covid-19, o HMA conta com 
um Centro de Diagnósti-
cos de altíssima tecnologia, 

que realiza diversos exames 
de imagem. Atualmente, 
a unidade está recebendo 
pacientes com outras comor-
bidades.

O hospital também possui 
estrutura ambulatorial para 
atendimento à população, que 
dispõe de cirurgiões plásticos, 
endocrinologistas, hema-
tologistas, infectologistas, 
mastologistas, neurocirurgi-
ões, neurologistas, reumato-
logistas, além de assistência 
com psicólogos e assistentes 
sociais. Um dos Ambulatórios 
é o Pós-Covid-19, para o trata-
mento de pacientes que tive-
ram algum tipo de sequela, 
após estarem recuperados da 
doença.

O  H M A  t a m b é m 
conta com o Ambulatório 
LGBTQIA+, onde os pacien-
tes são assistidos por uma 
equipe multidisciplinar. 
Outro serviço de excelência 
ofertado pela unidade hospi-
talar é o Programa Ame-se, 
onde as mulheres mastec-
tomizadas, em razão do 
câncer de mama, têm acesso 
a consultas e exames para 
que realizem a tão sonhada 
cirurgia de reconstrução 
mamária.

APÓS EXCLUSIVIDADE POR COVID

HMA realiza primeira 
cirurgia de hérnia

Pollyana dos Anjos
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas 
investiu R$ 

93 milhões em ações da Petro-
bras Gás S.A e se tornou o 
principal acionista da Algás 
- Gás de Alagoas S.A. Agora 
com 58,5% das ações, o Estado 
amplia o poder de decisão 
nas políticas e diretrizes da 
empresa e aumenta a capaci-
dade competitiva de Alagoas 
no mercado, atraindo novas 
oportunidades. A compra 
foi assinada pelo governa-
dor de Alagoas, Renan Filho, 
e pelo secretário de Estado 
da fazenda, George Santoro, 
ontem, no Salão de Despa-
chos do Palácio República dos 
Palmares.

A nova estrutura de acio-
nistas a ser montada na compa-
nhia, de acordo com George 
Santoro, será estratégica para 
Alagoas e vai viabilizar econo-
micamente novos projetos em 
desenvolvimento no estado, 
como a captação de uma esta-
ção térmica, assim como ações 
com mais inventividade no uso 
do gás natural. “Isso pode trazer 
mais indústrias para Alagoas 
com o preço mais competitivo 
do gás”, reforça o secretário. 
A Algás completa 28 anos de 
atuação nesta quinta-feira (02) 
e tem como acionistas, hoje, o 
Estado de Alagoas e a Mitsui 
Gás e Energia do Brasil.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Fazenda de 
Alagoas (Sefaz), a intenção de 
compra foi baseada em estudos 
técnicos e avaliações em termos 

econômicos e estratégicos, 
considerando o potencial de 
desenvolvimento da empresa, 
os desafios e oportunidades 
do novo mercado do gás e as 
possibilidades para promover 
o desenvolvimento econômico 
e social do Estado de Alagoas,  

assegurando o bem-estar da 
população.

Atualmente, no Brasil, o 
mercado do gás natural vive 
uma agenda de plena expan-
são e produção. Em Alagoas, a 
perpectiva é que a produção de 
gás aumente muito nos próxi-

mos anos. “A Petrobras vendeu 
as instalações de produção de 
gás e oléo, aqui no estado, o que 
nos torna um player estratégico 
no Nordeste, já que a produção 
por aqui deve aumentar aproxi-
madamente cinco vezes e, com 
isso, a Algás se coloca na possi-
bilidade de ser uma grande 
comercializadora de gás natu-
ral”, explicou Santoro.

O diretor-presidente da 
Algás, José Ediberto de Omena, 
lembrou a reputação da compa-
nhia, pontuando que se trata de 
uma empresa sólida, com alto 
nível de aceitação em Alagoas 
e no Nordeste. “Foi a primeira 
empresa do Nordeste a traba-
lhar a expansão do gás no 
habitacional e também uma 
das primeiras do Brasil a serem 
criadas quando se trata de gás 
natural”, afirmou.

Com compra de ações, AL passa 
a ser sócio majoritário da Algás

INVESTIMENTO de R$ 93 milhões em ações garante ao Estado a ampliação do poder de decisão nas diretrizes da empresa

 Dárcio Monteiro 

O governador Ranan Filho assinou a compra de 58,5% das ações da Algás 

No início da noite desta 
terça-feira (1), policiais civis da 
Delegacia do 62° Distrito Poli-
cial (62º DP) Craíbas, coordena-
dos pelo delegado Guilherme 
Iusten, apreenderam um 
aparelho de som e autuaram o 
proprietário por perturbação 
do sossego alheio na Rua Santa 
Luzia, no Centro da cidade de 
Craíbas-AL.

A equipe policial foi acio-
nada para averiguar a denún-
cia de uso de som em volume 
abusivo, em uma residência, 
que segundo informações, era 
utilizada como casa de prosti-
tuição. Os agentes estiveram no 
local e, após constatarem diver-
sas irregularidades, principal-
mente o som alto, que a vários 
metros de distância os policiais 
já puderam ouvir antes mesmo 
efetuarem a abordagem no 
estabelecimento.  No local 

ainda haviam algumas mulhe-
res e clientes ingerindo bebidas 
alcoólicas.

Foi realizada busca pessoal 
em todos que estavam no 
recinto. Na ocasião foi apreen-
dida uma máquina de música 
que funciona à base de cédu-
las de dinheiro, no formato de 
caixa de som contendo dois 
alto falantes. O proprietário do 
estabelecimento e a máquina 
de música foram conduzidos à 
Delegacia de Craíbas, onde foi 
lavrado o procedimento cabí-
vel e encaminhado à Justiça.

“Iremos intensificar o 
combate a esse tipo de infra-
ção penal, semelhante ao 
que ocorre em Maceió, com 
a Operação Sossego, pois em 
Craíbas chegam várias denún-
cias de paredões de som e 
perturbação sonora”, afirmou 
o delegado Guilherme Iusten.

EM CRAÍBAS

PC autua dono de 
bar por perturbação

Ascom PC

Equipamento de som foi apreendido por agentes no municípios de Craíbas

En q u a n t o  o 
Ministério da 
S a ú d e  n ã o 

envia novo lote de imunizante, 
a Prefeitura de Maceió informa 
que o calendário de vacinação 
segue, hoje, apenas para quem 
vai tomar a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. Tanto 
Astrazeneca e Pfizer podem ser 
encontradas nos oito pontos 
fixos de vacinação, enquanto 
que a Coronavac apenas no 
Shopping Pátio. 

As pessoas que vão tomar a 
segunda dose da AstraZeneca 
devem fazer por agendamento, 
nas 20 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Para isso, basta 
acessar o endereço eletrônico: 
vacina.maceio.al.gov.br.

E para facilitar ainda mais 
a imunização,  a Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió 

informa que o  Corujão da 
Vacina funcionará das 9h às 21h 
nos shoppings Maceió e Pátio 
e nos drive-thrus de Jaraguá 
e Serraria. Já os pontos locali-
zados na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho) funcionarão 
no horário das 9h às 16h.

Vale lembrar que para se 
vacinar com a segunda dose, é 
necessário apresentar apenas o 
documento de identificação e o 
cartão de vacinação, lembrando 
que gestantes e puérperas que 
tomaram a primeira dose de 
AstraZeneca e vão tomar a 
segunda dose da Pfizer devem 
apresentar recomendação 
médica expressa e assinar, no 
ato da vacinação, uma autode-
claração.
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Vacinação em Maceió segue 
hoje apenas para a 2a dose

ASTRAZENECA E PFIZER podem ser encontradas nos oito pontos fixos de vacinação, já a Coronavac apenas no Shopping Pátio

Redobrar os cuidados 
preventivos contra a dengue. 
Esse é o alerta da Secretaria 
Municipal de Saúde para a 
população da capital, já que 
houve um aumento de 35% dos 
casos da doença nos primeiros 
sete meses desse ano em relação 
ao mesmo período de 2020.

Apesar da Prefeitura de 
Maceió ter intensificado as 
ações para conter a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti,  o 
período chuvoso favorece o 
acúmulo de água parada e, com 
isso, crescem os riscos de disse-
minação da doença na capital. 

Dados apurados pela Coor-
denação Geral de Epidemiolo-
gia revelam que,  de janeiro  a 

agosto, foram notificados 1.086 
casos de dengue em Maceió. 
Já no mesmo período, no ano 
passado, foram notificados 698 
casos. 

Os bairros que apresenta-
ram  maior incidência de casos 
de dengue por grupo de 100 
mil habitantes foram: Centro, 
Mangabeiras e Ponta Grossa. 

Enquanto aumentou a inci-
dência de dengue, o número de 
notificações por chikungunya 
caiu 23%. Este ano foram notifi-
cados 50 casos, contra 65 casos 
em 2020 no mesmo período. Já 
a notificação de casos de zika 
aumentou, com 40 casos este 
ano, contra 33 casos no ano 
passado. 

A partir de hoje, a Avenida 
Governador Afranio Lages,  
popularmente conhecida 
como Leste-Oeste, passa por 
um mutirão da Prefeitura de 
Maceió que visa promover 
melhorias que vão garantir 
a limpeza e recuperação da 
via. As equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
atuarão durante três dias nos 
bairros do Feitosa e Jacinti-
nho. 

Para o trabalho de muti-
rão, a Prefeitura de Maceió 
vai mobilizar cerca de 40 
agentes públicos para as 
ações, que acontecem nos 
dias de hoje até o próximo 
dia 05 de setembro, com a 
realização de obras de paisa-
gismo e manutenção de toda 
a extensão da avenida. As 
equipes iniciaram os traba-
lhos às 07h. 

O mutirão é uma ação 
conjunta entre a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet), Supe-
rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) e Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima).

Equipes da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura seguem 
com o trabalho de limpeza e 
desobstrução dos equipamen-
tos que integram a rede de 
drenagem de Maceió. A Prefei-
tura de Maceió informa que já 
foram executadas a desobstru-
ção de 1.876 metros de galerias 
pluviais em diversos bairros da 
capital.

De acordo com a Prefeitura 
de Maceió, durante o mês de 
agosto as equipes da Seminfra 
realizaram a desobstrução de 
galerias e ainda a limpeza de 
197 ‘bocas de lobo’, 66 caixas de 
drenagem, além de 16 poços de 
visita em 25 bairros da capital. 
Foram mais de 270 toneladas de 
lixos e resíduos sólidos foram 
retirados destas estruturas. 

Como explica Gabriel 
Rodas, coordenador geral de 
Drenagem da Seminfra, os 
trabalhos seguem sem inter-
rupção visando minimizar os 
pontos de alagamentos, princi-
palmente no período chuvoso.

“Desde janeiro, as nossas 
equipes têm realizado serviços 
de limpeza e desobstrução no 
sistema de drenagem urbana da 
nossa cidade. As equipes conti-
nuam diariamente realizando 
os serviços já pensando na 
prevenção do período chuvoso 
do ano que vem. Estamos inten-
sificando as ações para prevenir 

e evitar transtornos à popula-
ção”, destacou Rodas.

Durante o último mês, as 
equipes técnicas estiveram nos 
bairros do Jacintinho, Centro, 
Tabuleiro do Martins, Cruz 
das Almas, Pajuçara, Feitosa, 
Ponta Verde, Prado, Santa 
Amélia, Jaraguá, Pajuçara, 
Farol, Mangabeiras, Vergel 
do Lago, Bebedouro, Jatiúca, 
Ipioca, Benedito Bentes, Poço, 
Levada, Chã da Jaqueira, Gruta 
de Lourdes, Cambona, Trapi-
che da Barra e Chã de Bebe-
douro, além do Conjunto Cleto 
Marques Luz.

No total, de janeiro a agosto, 
a Infraestrutura já desobstruiu 
12.434 metros de galerias e 
executou a limpeza de 1.440 
bocas de lobo, 421 caixas de 
drenagem e 266 poços de visita.

COMBATE AO MOSQUITO MELHORIAS MANUTENÇÃO

Aumenta incidência 
de casos de dengue

Avenida 
Leste-Oeste 
terá mutirão 
de limpeza

Seminfra segue com 
serviços em galerias 

Ascom SMS

Prefeitura de Maceió mantém trabalho contínuo de combate à dengue

Ascom SMS

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Seminfra realiza limpeza de galerias
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Pandemia: Mulheres jovens 
apresentam sofrimento mental

DADOS SÃO DO PROGRAMA Alô Saúde Mental e apontam adoecimento dos alagoanos neste período

Agência Tatu

Du r a n t e  a 
P a n d e m i a 
da covid-19 

e a necessidade de se manter 
em isolamento social, muitas 
pessoas começaram a apre-
sentar algum tipo de adoeci-
mento mental, causado pelas 
preocupações relacionadas à 
doença. Somente em um canal 
de atendimento psicossocial de 
Alagoas, o Alô Saúde Mental, 
2.583 ligações foram registra-
das. 

Os dados são da Secretaria 
de Saúde de Alagoas (Sesau) 
e foram coletados pela Agên-
cia Tatu. Criado em junho de 
2020 para prestar assistência 
psicológica aos alagoanos que 
desenvolveram transtornos 
mentais durante a pandemia da 
Covid-19, o programa atendeu 
a alagoanos de 23 municípios 
de Alagoas até 31 de julho deste 
ano, quando foi encerrado. 

Perfil dos atendidos pelo 
Alô Saúde Mental

Entre as queixas mais 
frequentes relatadas nas liga-
ções, os de  tristeza corres-
pondem a 29%; já as crises de 
ansiedade foram responsáveis 

por 24% dos registros. Com 
relação aos sintomas declara-
dos pelos usuários do serviço, 
10% relataram que estavam 
com medo, outros 10% com 
pânico e mais 10% com taqui-
cardia. 

No atendimento também 
eram avaliados a intensidade, 
em que 49% dos atendidos 
relataram apresentar sinto-
mas intensos, 30% modera-
dos, 12% sintomas leves e 9% 
muito intensos. Já com rela-
ção à frequência dos sinto-
mas, 13,89% disseram sentir 
uma vez por semana, 23,61% 
uma vez por dia, 36,11% mais 
de uma vez por dia e 26,39% 
relataram sentir os sintomas o 
tempo todo.

As mulheres representam 
71% dos atendidos, enquanto 
os homens foram 29%. Quanto 
à faixa etária, 43% tinham 
entre 18 e 29 anos, 30% possu-
íam idade de 30 a 39 anos, 18% 
possuíam entre 40 a 49 anos, 7% 
na faixa etária dos 50 a 59 anos, 
1% informaram ter entre 60 aos 
69 anos de idade e 1% afirmou  
ter 70 anos ou mais.

É importante estar atento 
aos sintomas para que eles 
não sejam confundidos, como 
explica a psicóloga Cristina de 

Macedo. “São possíveis detec-
tar variações no humor, instabi-
lidade no sono, cansaço, vazio 
emocional, incapacidade para 
extrair prazer da vida, sensa-
ção de que o tempo parou (falta 
de esperança). Além disso, a 
ansiedade também faz parte do 
quadro depressivo”. Macedo 
também destaca que em cada 
pessoa esses sintomas podem 
vir acompanhados de outros 
sinais.

ONDE ENCONTRAR APOIO?
Em Alagoas, existem 57 

Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), que são destinados, 
primordialmente, ao atendi-
mento dos casos de transtor-
nos mentais graves, severos e 
persistentes de todas as faixas 
etárias. Confira onde encontrar 
os CAPS no estado.

Um dos Centros que 
atende a esses pacientes é 
o Rostan Silvestre, que fica 

no bairro da Jatiúca, em 
Maceió. A unidade atende a 
uma demanda média de 150 
pacientes por semana.  

Entre as atendidas, está 
Maria**, de  39 anos, que iniciou 
o tratamento em 2020, após 
um período de internamento 
em um hospital psiquiátrico. 
Com diagnóstico de esquizo-
frenia, a paciente apresentava 
sofrimento mental intenso com 
prejuízo nas atividades da vida 
diária e relações familiares. 

Após a convivência com as 
atividades da Caps, a usuária 
relata melhora em sua saúde 
mental.“Desde que eu entrei 
aqui eu me senti diferente, eu 
mudei. Me sinto muito feliz e 
satisfeita em estar aqui”, afir-
mou ela.

Nestes Centros são reali-
zados o acolhimento inicial; 
atendimentos individuais e às 
famílias; atividades interativas, 
como auriculoterapia, reiki, 
massagem relaxante, medita-
ção, dança e oficinas terapêu-
ticas com diversos trabalhos 
manuais. Para ser atendido em 
um Caps é necessário procurar 
o serviço  com original e cópia 
de um documento com foto, 
CPF, Cartão SUS e compro-
vante de residência.  
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Cláudia Leite
Ascom Semtel

O turismo de 
M a c e i ó  j á 
aponta bons 

indicadores para o próximo 
feriado. Segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis em Alagoas (ABIH-
-AL), a previsão é que 79,62% 
dos leitos hoteleiros da capital 
estejam ocupados no feriado 
da Independência, celebrado 
no dia 7 de setembro. A média 

de ocupação dos hotéis asso-
ciados é 18,84% a mais do que 
o registrado no mesmo perí-
odo do ano passado.

De acordo com a titu-
lar da Secretaria Municipal 
de Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel), Patrícia Mourão, o 
feriado é mais um incremento 
na movimentação turística 
de Maceió e o número posi-
tivo de ocupação comprova 
a confiança dos visitantes na 
capital alagoana. 

“O fluxo de visitantes 

durante os feriados impulsio-
nam o fluxo turístico na baixa 
temporada e ajudam a manter 
a movimentação de visitan-
tes na capital, contribuindo 
muito para a movimenta-
ção econômica da cidade. 
A demanda reprimida atre-
lada ao clima ensolarado 
de Maceió, infraestrutura 
hoteleira, aos atrativos ao ar 
livre e ao trabalho realizado 
pelo trade turístico e a Prefei-
tura de Maceió em relação 
aos protocolos sanitários 

são diferenciais para escolha 
da capital pelos visitantes”, 
destacou.

Com o avanço da vacinação 
dos maceioenses e a retomada 
gradual dos segmentos turís-
ticos da capital, a expectativa 
para o setor é cada vez mais 
promissora. Maceió foi um dos 
destinos turísticos nacionais 
mais procurados para as férias 
de julho deste ano e regis-
trou um aumento de 232% na 
ocupação hoteleira do estado 
no mesmo período, com uma 

ocupação média de 76,92% 
dos leitos, segundo dados da 
ABIH-AL.

Além disso, a rede hote-
leira segue com todos os proto-
colos de segurança sanitária 
para diminuir a proliferação 
do coronavírus, como: uso 
obrigatório de máscara nos 
espaços públicos, higieniza-
ção das mãos com álcool em 
gel, espaços entre as mesas dos 
hotéis no café da manhã, além 
da higienização constante dos 
quartos e ambientes comuns. 

MÉDIA DE OCUPAÇÃO dos 
hotéis é 18,84% a mais do 
que o registrado no mesmo 
período do ano passado

Edvan Ferreira/Secom
 M

aceió

Ocupação hoteleira 
em Maceió pode 
chegar a 80% 
no feriado

Cecília Tavares
Repórter

Com o avanço da vacinação 
no país e a retomada gradual 
e segura do turismo, Alagoas 
registrou um aumento de 648% 
no fluxo de passageiros no mês 
de julho no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares, 
zona metropolitana de Maceió. 
Os dados são da AENA no 
Brasil, administradora do aero-
porto, e revelam ainda que, no 
acumulado do ano de 2021, o 
movimento de passageiros teve 
alta de 52,69%, quando compa-
rado com o mesmo período do 
ano passado. 

No total, mais de 197 mil 
pessoas passaram pelo Aero-
porto Zumbi dos Palmares 
no mês de julho, período 
em que o estado também 
foi destaque de vendas na 
plataforma de viagens Deco-

lar, que apontou a capital 
de Alagoas, Maceió, como o 
destino de férias preferido 
do Nordeste para o recesso 
do meio do ano.

Esses indicadores ressal-
tam a efetividade da reto-

mada gradual da malha aérea 
do Estado que, atualmente, 
conta com 22 voos diários e 
diretos ligando Alagoas aos 
principais aeroportos do país. 
De acordo com o secretário 
de Estado do Desenvolvi-

mento Econômico e Turismo, 
Marcius Beltrão, a posição de 
destaque de Alagoas no setor 
turístico é fruto de uma cons-
trução estratégica continuada, 
que busca estruturar logísticas 
e atrativos.

“Os números demonstram 
que Alagoas tem feito o dever 
de casa, cumprindo protocolos 
sanitários recomendados inter-
nacionalmente, avançando 
na vacinação e retomando 
gradualmente o setor turístico. 
Ao longo dos últimos meses 
foram traçadas e executadas 
diversas estratégias – mantive-
mos o trabalho de divulgação 
do destino com os principais 
players do mercado e em parce-
ria com o trade turístico local; 
além do diálogo contínuo com 
as companhias aéreas, refor-
çando acordos de concessão 
de incentivos e, consequente-
mente, garantindo novos voos 

e um maior fluxo”, relata o 
secretário.

RETOMADA SEGURA
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas conta 
com o selo Safe Travels da 
WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 
do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitários 
em padrão mundial. Alagoas 
também registra cerca de 
1.533 empreendimentos turís-
ticos com o selo do Turismo 
Responsável do Ministério do 
Turismo, ocupando o segundo 
lugar no Nordeste, atrás apenas 
da Bahia. As duas certifica-
ções levam em consideração a 
prática de condutas que tragam 
segurança para turistas, traba-
lhadores e moradores das regi-
ões turísticas. 

RETOMADA SEGURA DO TURISMO

Fluxo de passageiros no Aeroporto Zumbi 
dos Palmares aumenta 648% em julho

 Kaio Fragoso
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Pandemia: Mulheres jovens 
apresentam sofrimento mental

DADOS SÃO DO PROGRAMA Alô Saúde Mental e apontam adoecimento dos alagoanos neste período

Agência Tatu

Du r a n t e  a 
P a n d e m i a 
da covid-19 

e a necessidade de se manter 
em isolamento social, muitas 
pessoas começaram a apre-
sentar algum tipo de adoeci-
mento mental, causado pelas 
preocupações relacionadas à 
doença. Somente em um canal 
de atendimento psicossocial de 
Alagoas, o Alô Saúde Mental, 
2.583 ligações foram registra-
das. 

Os dados são da Secretaria 
de Saúde de Alagoas (Sesau) 
e foram coletados pela Agên-
cia Tatu. Criado em junho de 
2020 para prestar assistência 
psicológica aos alagoanos que 
desenvolveram transtornos 
mentais durante a pandemia da 
Covid-19, o programa atendeu 
a alagoanos de 23 municípios 
de Alagoas até 31 de julho deste 
ano, quando foi encerrado. 

Perfil dos atendidos pelo 
Alô Saúde Mental

Entre as queixas mais 
frequentes relatadas nas liga-
ções, os de  tristeza corres-
pondem a 29%; já as crises de 
ansiedade foram responsáveis 

por 24% dos registros. Com 
relação aos sintomas declara-
dos pelos usuários do serviço, 
10% relataram que estavam 
com medo, outros 10% com 
pânico e mais 10% com taqui-
cardia. 

No atendimento também 
eram avaliados a intensidade, 
em que 49% dos atendidos 
relataram apresentar sinto-
mas intensos, 30% modera-
dos, 12% sintomas leves e 9% 
muito intensos. Já com rela-
ção à frequência dos sinto-
mas, 13,89% disseram sentir 
uma vez por semana, 23,61% 
uma vez por dia, 36,11% mais 
de uma vez por dia e 26,39% 
relataram sentir os sintomas o 
tempo todo.

As mulheres representam 
71% dos atendidos, enquanto 
os homens foram 29%. Quanto 
à faixa etária, 43% tinham 
entre 18 e 29 anos, 30% possu-
íam idade de 30 a 39 anos, 18% 
possuíam entre 40 a 49 anos, 7% 
na faixa etária dos 50 a 59 anos, 
1% informaram ter entre 60 aos 
69 anos de idade e 1% afirmou  
ter 70 anos ou mais.

É importante estar atento 
aos sintomas para que eles 
não sejam confundidos, como 
explica a psicóloga Cristina de 

Macedo. “São possíveis detec-
tar variações no humor, instabi-
lidade no sono, cansaço, vazio 
emocional, incapacidade para 
extrair prazer da vida, sensa-
ção de que o tempo parou (falta 
de esperança). Além disso, a 
ansiedade também faz parte do 
quadro depressivo”. Macedo 
também destaca que em cada 
pessoa esses sintomas podem 
vir acompanhados de outros 
sinais.

ONDE ENCONTRAR APOIO?
Em Alagoas, existem 57 

Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), que são destinados, 
primordialmente, ao atendi-
mento dos casos de transtor-
nos mentais graves, severos e 
persistentes de todas as faixas 
etárias. Confira onde encontrar 
os CAPS no estado.

Um dos Centros que 
atende a esses pacientes é 
o Rostan Silvestre, que fica 

no bairro da Jatiúca, em 
Maceió. A unidade atende a 
uma demanda média de 150 
pacientes por semana.  

Entre as atendidas, está 
Maria**, de  39 anos, que iniciou 
o tratamento em 2020, após 
um período de internamento 
em um hospital psiquiátrico. 
Com diagnóstico de esquizo-
frenia, a paciente apresentava 
sofrimento mental intenso com 
prejuízo nas atividades da vida 
diária e relações familiares. 

Após a convivência com as 
atividades da Caps, a usuária 
relata melhora em sua saúde 
mental.“Desde que eu entrei 
aqui eu me senti diferente, eu 
mudei. Me sinto muito feliz e 
satisfeita em estar aqui”, afir-
mou ela.

Nestes Centros são reali-
zados o acolhimento inicial; 
atendimentos individuais e às 
famílias; atividades interativas, 
como auriculoterapia, reiki, 
massagem relaxante, medita-
ção, dança e oficinas terapêu-
ticas com diversos trabalhos 
manuais. Para ser atendido em 
um Caps é necessário procurar 
o serviço  com original e cópia 
de um documento com foto, 
CPF, Cartão SUS e compro-
vante de residência.  
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Entenda as novas regras para o seguro auto
A partir de 1º de setembro, 

mudanças significativas irão 
ocorrer, o que exigirá uma 
atenção especial do Corre-
tor de Seguros para orientar 
adequadamente os clientes.  
A Susep assegura que essas 
mudanças irão “simplifi-
car e flexibilizar” o seguro 
auto, permitindo a inclusão 
e a ampliação de acesso e 
promovendo o “desenvolvi-
mento do mercado”. 

NOVIDADES
E n t r e  a s  m u d a n ç a s 

implementadas consta a 
possibilidade de o seguro 
ser contratado sem a iden-
tificação exata do veículo. A 
medida tem como objetivo 
aumentar, por exemplo, o 
acesso a motoristas de apli-
cativos e condutores que já 
adotam o compartilhamento 
de automóveis,  util izam 
carros por assinatura ou 
alugados. 

Outra novidade é a possi-
bilidade de comercialização 
de coberturas de casco abran-
gendo, de forma isolada ou 
combinada, diferentes riscos 
a que esteja sujeito o veículo 
segurado. 

O corretor também poderá 
orientar o cliente na estrutu-
ração de coberturas de casco 
de forma parcial, com assun-
ção apenas de parte do risco 
seguradora.  Além disso, 

não será necessário fixar um 
limite para a caracterização 
de indenização integral. 

A norma também permite 
a contratação de coberturas 
de responsabilidade civil 
facultativa, assistência e 
acidentes pessoais de passa-
geiros vinculadas ao condu-
tor, independentemente de 

quem seja o proprietário do 
veículo. 

CONCLUSÃO
Em suma, espera-se um 

“crescimento significativo” 
do mercado nos próximos 
anos,  com ampliação de 
cobertura, inclusão e, princi-
palmente, inovação. A partir 

de agora, as bases para um 
ambiente favorável à compe-
tição e novos negócios, com 
menos restrições regulató-
rias, estão lançadas.  

Esperamos novos produ-
tos e mais segurados, sempre 
com boas práticas de conduta 
e total transparência por 
parte das seguradoras. 

Gostou do tema de hoje? 
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. Parti-
cipem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço! 



“Se você pode sonhar, você pode 
realizar”, essa frase foi dita por Walt 
Disney, mas se aplica direitinho 
à campeã do BBB21, Juliette. 
Hoje ela realiza mais um dos seus 
grandes sonhos com o lançamento 
do seu primeiro EP. Agora é oficial, 
nasce uma cantora.  

Setembro começou com celebra-
ção de idade nova para a arquiteta 
Fernanda Rego. A comemoração foi 
em família e com muitos desejos de 
saúde e felicidade. 

Fernando Peron anunciou que 
agora faz parte do time da TV 
Gazeta. Ele não revelou os detalhes 
do que vai fazer por lá, mas deixou 
claro o tamanho da importância 
que essa realização tem na sua 
história de vida.  

Agora é oficial, para entrar nas 
festas de fim de ano em Maceió 
o público terá que apresentar 
o cartão de vacinação contra a 
COVID-19. Nossa torcida é que a 
exigência se estenda para todos os 
espaços públicos, como já acon-
tece em outros locais. 

 @artepajucara realiza, de 03 a 
08 de setembro, a mostra “Grito 
dos Independentes - Cinema 
Brasileiro de Resistência”, que 
apresenta um panorama do 
cinema brasileiro recente que 
nos provoca a pensar sobre a 
realidade do país. 

@ericanatalialima_ promove 
o “O Básico da Etiqueta e Mesa 
Posta”, no dia 28 de setembro, na 
sala de cursos da @formosedecor.

@mktshow2021 está confir-
mado para os 18, 19 e 20 
de novembro. O primeiro lote 
promocional já está à venda pelo 
site mktshow.com. 

@celebrationentretenimentos 
informou nova data para o evento 
Samba Alagoas 360°. O maior 
evento de samba e pagode ficará 
para 15 de setembro de 2022. 

Bárbara Paz levou atitude e consciência para o red carpet da 78ª edição do 
Festival de Cinema de Veneza. A atriz e diretora, que está na programação do 
evento com o curta “Ato”, chamou atenção para a importância da Amazônia. 
“Todos carregamos um pouco da Amazônia em nós”, declarou. 

É HOJE! B´DAY FERNANDA MÃE EU TÔ NA GLOBO! PASSAPORTE 

ARTE E CONSCIÊNCIA
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MODA E INSPIRAÇÃO 

#ESPALHAÍ

Pr o v o c a t i v a  e 
i n s p i r a d o r a , 
V e r a  A r r u d a 

foi pioneira ao levar a 
regionalidade para as 
passarelas e alcançou 
notoriedade internacio-
nal pelas suas criações. 
Sua liberdade e ousadia 
criativa encantaram o 
mundo da moda. Por 
essas e muitas outras 
razões é que Vera Arruda 
é a grande homenageada 
da etapa 2021 do Projeto 
Renda-se - I Mostra de 
Moda Alagoana. Idea-
lizado pela arquiteta 
e produtora cultural 
Mirna Porto Maia o 
projeto Renda-se se apre-
senta como uma janela 
de exposição e reconhe-
cimento da moda e do 
modo de fazer alagoanos. 

via @
glam

ourbrasil, @
cam

br4ia, fotos @
gettyim

ages
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Posição de Pós-doutorado - Dinamarca
Fonte: University of Copenhagen

Bolsa de Mestrado em Propriedade Intelectual - Alemanha
Fonte: DAAD

Programa de doutorado com bolsa - Reino Unido
Fonte: University of London

Bolsa para pesquisadores das Ciências do Patrimônio - USA
Fonte: Fulbright Brasil

A Universidade de Copenhague anun-
cia uma posição de pós-doutorado 
totalmente financiada (3 anos) com 
início em 1º de janeiro de 2022 ou 
assim que possível.
A posição faz parte de um projeto de 
pesquisa que visa examinar o que 
alguns descrevem como uma virada 
empírica ou mesmo um Methodens-
treit no direito entre o estudo doutri-
nário tradicional e várias disciplinas 
empíricas. A TEMPTATION submete 
esta (suposta) virada empírica a um 
exame crítico focado especificamente 

em seu papel no direito internacional 
e combinando análises filosóficas e 
sócio empíricas. 
QUALIFICAÇÕES
TEMPTATION é um projeto de pesquisa 
genuinamente interdisciplinar loca-
lizado no cruzamento entre direito, 
filosofia e sociologia. Consequente-
mente, o candidato tem um PhD em 
uma dessas disciplinas (ou similares) 
e um interesse e experiência dentro 
da filosofia moderna e da sociologia 
do direito e da ciência jurídica. Ideal-
mente, o pós-doutorado tem uma 

forte experiência em análise filosófica 
e / ou métodos de pesquisa jurídica 
empírica e / ou direito internacional. 
O conhecimento dos debates funda-
cionais modernos na ciência jurídica 
também será valorizado. Publicações 
internacionais nas áreas cobertas pelo 
projeto serão uma mais-valia.
Mais informações sobre o projeto, 
o procedimento para candidatura 
e salário da posição em https://bit.
ly/3gyVl6q . O prazo de inscrição é 
1º de outubro de 2021, 23:59 GMT 
+ 1. 

DAAD está abrindo candidatura 
para seu programa de  suporte 
financeiro aos interessados em 
cursar o programa de pós-gradua-
ção em direito no Munich Intellec-
tual Property Law Center - MIPLC. 
Bolsistas receberão 850 euros 
mensalmente.
Para serem elegíveis, os candi-
datos devem atender a todos os 
critérios abaixo:
•Ser nacional de um país em desen-
volvimento e não viver fora do seu 
país de origem (ou de outro país em 

desenvolvimento) há mais de dois 
anos.
•Possuir pelo menos um diploma 
de bacharel de quatro anos (ou um 
diploma de bacharel de três anos 
mais um grau adicional), concluído 
com resultados acima da média.
•Ter recebido seu último diploma 
no máximo seis anos antes de sua 
aplicação.
•Ter pelo menos dois anos de expe-
riência profissional em tempo inte-
gral adquirida em uma autoridade 
pública ou em um estado ou empresa 

privada em um país em desenvolvi-
mento. Para atender a este requisito, 
é suficiente se você tiver concluído 
os dois anos até fevereiro do ano em 
que pretende iniciar seus estudos no 
MIPLC. O pessoal de universidades 
científicas e acadêmicos não são o 
grupo-alvo central deste programa e, 
portanto, são considerados apenas 
em casos excepcionais.
Mais informações sobre a oportu-
nidade em https://bit.ly/3jgBPNO . 
Prazo para inscrição: 15 de outubro 
de 2021.

O  Instituto de Estudos Latino-
-Americanos  oferece supervisão de 
pesquisa de doutorado nas seguintes 
áreas amplas:
•América Latina colonial
•História e historiografia latino-ameri-
cana
•História Andina
•História pós-colonial da América 
Latina
•Independência e revolução na 
América Latina
•Antropologia
•Etnografia
•Movimentos sociais e práticas de 
cidadania
•Justiça de transição, direitos huma-
nos e trabalho de memória
•Literatura e cinema latino-america-
nos
•Estudos Caribenhos

Outras pesquisas na área de Estudos 
Latino-Americanos também estão 
disponíveis através da  Professora 
Catherine Davies , Diretora do Instituto 
de Pesquisa de Línguas Modernas e 
do  Dr. David James Cantor , Diretor da 
Refugee Law Initiative, parte do Insti-
tute of Commonwealth Studies.
Antes de enviar uma inscrição, reco-
mendamos que você entre em contato 
com um membro da equipe acadêmica 
que tenha interesse em seu campo 
de estudo proposto para discutir sua 
proposta. Uma lista de professores e 
seus interesses pode ser encontrada 
em https://bit.ly/3jenm4H .
Algumas oportunidades de doutorado 
neste programa têm financiamento, 
possibilitando a bolsa.  É importante 
ler todas as informações sobre os 
programas específicos.

A Comissão Fulbright Brasil está com 
inscrições abertas para seu programa 
de bolsas de estudos para pesquisa-
dores ou profissionais das Ciências 
do Patrimônio ou de áreas afins no 
Heritage Science Research and Testing 
Laboratory do National Archives and 
Records Administration (NARA).
REQUISITOS
•Possuir nacionalidade brasileira e não 
ter nacionalidade norte-americana.
•Os candidatos devem ser pesquisa-
dores ou profissionais das Ciências do 
Patrimônio ou de áreas afins.
•Ter diploma de mestrado. Será dada 
preferência a candidatos com diploma 
de doutorado ou com experiência 
profissional equivalente. Doutoran-
dos em estágio avançado de tese em 
Ciências do Patrimônio também são 
elegíveis.
DISCIPLINAS E ÁREAS ELEGÍVEIS
Disciplinas
•Ciências do Patrimônio e de Conser-
vação
•Preservação Preventiva
•Química

•Física
•Engenharia e Ciência dos Materiais
•Microbiologia
•Estatística
Áreas
•Conservação e preservação do Patri-
mônio Cultural
•Aplicações tecnológicas de aspectos 
complexos na preservação do patrimô-
nio e análise de risco
•Análise de dados e visualização
BENEFÍCIOS
•Bolsa mensal, por no mínimo cinco e 
no máximo doze meses, com início em 
setembro de 2022, em College Park, 
Maryland.
•Auxílio para manutenção de depen-
dente.
•Auxílio para desenvolvimento profis-
sional.
•Passagem de ida e volta aos Estados 
Unidos.
•Plano de saúde limitado para aciden-
tes e doenças, apenas para o bolsista.
Mais informações em  https://bit.
ly/3sLtK6I. Prazo de inscrição até 15 de 
outubro de 2021. 


