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GRUPAMENTO ESPECIAL ASFIXIA, DA POLÍCIA CIVIL, PASSA A UTILIZAR NOVO UNIFORME OPERACIONAL

OUTUBRO SEM REGISTRO DE  
HOMICÍDIO EM 62 MUNICÍPIOS
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AÇÕES PREVENTIVAS  E OPERAÇÕES CONJUNTAS DAS POLÍCIAS PROPORCIONARAM O CONTROLE DA VIOLÊNCIA
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UPA DE JARAGUÁ

Um dia após ser inaugurada, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Jaraguá, em Maceió, entrou 

em funcionamento e, nas primeiras 24 horas, 119 usuá-
rios foram atendidos. A unidade, construída e mantida 
pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), beneficia 
os moradores do 1º Distrito de Saúde, formado pelos 
bairros Poço, Ponta da Terra, Pajuçara, Ponta Verde, 

Jatiúca e Mangabeiras. Conforme balanço divulgado 
pela Sesau, dos 119 usuários assistidos no primeiro 
dia de funcionamento da UPA Jaraguá, 94 precisaram 
de atendimento clínico e 16 de assistência pediátrica. 
Outros sete pacientes buscaram assistência ortopé-
dica em caráter de urgência e dois foram assistidos 
pela equipe de odontologia da UPA Jaraguá. 4
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Olival Santos

63% dos alagoanos 
reprovam Bolsonaro

PESQUISA

OLHO NO OLHO MAIS RESPEITO

Justiça do
Trabalho
volta às
atividades

PL propõe 
o 60+ para 
simbolizar 
os “idosos”
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A justiça tem lado e sabe 
escolher bem à base do vale 
quanto pesa. O caso das “racha-
dinhas” do senador Flávio 
Bolsonaro (Patriotas-RJ), agora 
anulado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), diz muito sobre 
essa realidade.

Flávio foi denunciado em 
processo de corrupção por 
peculato, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro 
pelo Ministério Público do Rio.

Segundo a denúncia, ele 

desviava salários de funcioná-
rios durante os mandatos que 
teve como deputado estadual 
da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro. O irmão dele, 
Carlos Bolsonaro, também foi 
acusado de manter a mesma 
prática na Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro.

Mas, agora o STJ diz que 
isso não é problema. Ou que 
talvez não seja nada e anulou os 
processos.

O principal articulador para 

anulação do processo contra o 
senador, que é filho do presi-
dente da República, foi o minis-
tro João Otávio de Noronha.

Pode-se dizer que foi mera 
coincidência o fato do minis-
tro ter se encontrado algumas 
vezes com Flávio e, a partir daí, 
ser cogitado ocupar uma vaga 
no Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Depois disso, o próprio 
Noronha ter pedido vistas no 
julgamento do processo em 

junho do ano passado também 
foi mais uma coincidência.

Assim, o caso ficou de 
molho no STJ até esta terça-
-feira, quando o julgamento foi 
retomado e a decisão foi anular 
todas as medidas determina-
das na primeira instância, com 
o voto efusivo de Noronha. 
Com ele votaram os ministros 
Reynaldo Soares da Fonseca, 
Ribeiro Dantas e Joel Ilan 
Paciornik.

Normalmente, a sociedade 

condena a classe política pela 
exposição do toma lá da cá nas 
negociações secretas do parla-
mento.

Mas, isso não deve ser o caso 
do Judiciário.

De qualquer forma, imagine 
se o denunciado fosse um 
simples líder comunitário do 
Vale do Reginaldo, ou um 
pés descalços qualquer, em 
Maceió?

Certamente, estaria rachado 
ao meio.

Natasha de Caiado Castro * Fundadora e CEO da Wish InternationalJeferson Miola  *Foi coordenador-executivo do 5º Fórum Social Mundial

E na passarela do Web Summit 
2021, sustentabilidade e propó-
sito! E se nos anos anteriores os 
holofotes tendiam para realidade 
virtual, depois Inteligência Artifi-
cial e Machine Learning, chegou 
agora a vez do Metaverso.

Não digo que os outros temas 
não estão aqui. Eles não são “new 
kids on the block”, estão mais 
maduros e “embeded” nas solu-
ções tecnológicas lançadas, mas 
como uma ferramenta, um meio. 
Todos usam big data para alimen-
tar machine learning que tem 
inteligência artificial ou aumen-
tada. Sem segredos. A busca, o 
“ask” generalizado, contudo, está 
girando em torno do delivery. 
Pivoteou durante a pandemia.

A startup mais comentada e 
premiada desenvolveu um app 
que administra perdas de comida. 
Ou melhor, evita que haja perda, 
administrando os estoques com 
base nos prazos de validade. 
Dirigida a escolas, restaurantes e 
empresas, ela faz com que exce-
dentes e produtos que estão perto 
do limite de data indicada para 
consumo chegue a esses estabe-
lecimentos com um custo mais 
baixo. É a econômica girando de 
forma efetiva.

Outro detalhe que me devolve 
a esperança na humanidade é 
a mudança no tom dos pitches. 
Nos três minutos de elevator pitch 
- aquele tempo que um empre-
endedor tem para vender uma 
ideia para um grupo, comparável 
literalmente ao de uma subida de 
elevador, em que se tem a total 
atenção do interlocutor - deu para 
acompanhar discursos permeados 
por finalidades bem estabelecidas. 
No palco, entre as startups presen-
tes, somente uma recebeu pergun-
tas sobre números financeiros. 
As outras até estavam em rodada 

de investimento, mas o que real-
mente interessava era saber sobre 
“gente”, equipe, parceiros! Frases 
como “e se seu sonho for esse, se 
junte a nós” ou “essa é nossa famí-
lia” ou “se você é engenheiro” 
dominaram essa troca.

E a palestra quase que institu-
cional da Dreamworks foi pratica-
mente inteira sobre como manter 
felizes os talentos internos. Daí 
lembro da revolução industrial 
e das greves, incluindo a que 
aconteceu em Lisboa nesse início 
de semana, atrasando tudo no 
primeiro dia de Summit, e sorrio 
com um ufa…

O segundo dia de progra-
mação intensa também pode ser 
considerado como o dia do Meta-
verso. Claro que o Mark Zucker-
berg lançou sabidamente seus 
planos nessa linha em busca de 
buzz. Ele vende cliques - bons e 
maus. Gente pró e haters. E conse-
guiu. Todos em todos os palcos já 
têm opiniões e as exterioraram. 
Check, objetivo alcançado: falem 
bem ou mal, mas falem de mim.

RETOMADA DO MERCADO
Dois assuntos que tenho 

acompanhado são a volta das 
viagens e entretenimento, pois é 
o retorno da minha indústria, a 
mais sofrida na pandemia. Aqui 
ainda estão no “acho”, pois as 
viagens estão voltando agora e o 
novo consumidor ainda não esta 
totalmente claro.

Marketing de subscrição de 
serviços nichados é uma aposta. 
A volta para o vintage de locais 
já conhecidos e seguros é outra. 
Ferramentas que dêem segu-
rança ao consumidor em todas as 
dimensões estão sendo apresenta-
das pelas startups. Aqui o oceano 
ainda é azul.

E o outro assunto quente é 

saúde por motivos óbvios. E duas 
soluções me chamaram atenção. 
A primeira é o uso de psicodélicos 
apoiados por associações sérias 
presentes aqui e institutos de 
pesquisa super tradicionalistas . E 
outra é a cura para a depressão, o 
mal do século. Baseado no estudo 
da utilização de peixe elétrico 
por gregos e romanos para trata-
mento de saúde mental, uma 
empresa desenvolveu uma touca 
que transmite corrente elétrica 
para os neurônios, ativando áreas 
que em exames mostram falta de 
atividade. Isso tudo suportado 
pelo 3D, que replica o cérebro em 
tamanho real para que o médico 
programe as quantidades e o 
paciente se trate em casa. Mais 
uma vez, algo mais humano.

Bem legal a quote do mestre 
de cerimônias do track de saúde. 
É complicado ser disruptivo nesta 
área. Os engenheiros são treina-
dos no “fail fast” e a comunidade 
médica tem mindset de super 
cuidados e testes sobre testes. É 
necessário muita humildade e 
permitir que as vozes sejam ouvi-
das. E por último, para os publici-
tários, o assunto social media teve 
um painel de influencers falando 
o óbvio mas que vale como 
lembrança ou checklist. Para ter 
um milhão de followers é neces-
sário ter conteúdos fortemente 
embasados, o packaging precisa 
ser interessante para o target e 
consistência é a palavra chave. 
Um vídeo pode ser colocado 1000 
vezes e viralizar na 1001 vezes - e 
por causa de um único “hater”. E 
está valendo, pois o importante 
para eles não é o amor que o 
público deles têm por algo e sim o 
quanto a comunidade ao redor os 
coloca no centro das discussões. E 
eis que voltamos mais uma vez ao 
Meta do Marc ;-)

Sérgio Moro é um ex-juiz. 
Não um ex-juiz qualquer, mas 
um ex-juiz condenado pela 
Suprema Corte do Brasil como 
suspeito, parcial, posicionado.

Ser considerado suspeito é 
o mais grave e o mais vergo-
nhoso castigo que um juiz 
pode receber. Representa a 
inabilitação para o exercício 
da magistratura, é o maior 
reconhecimento de impresta-
bilidade para a atuação judi-
cial.

Os métodos emprega-
dos por Moro, estranhos 
ao universo do Direito e da 
Justiça, podem ser equipara-
dos com os métodos de chefes 
de organizações mafiosas. 
Segundo Salvatore Lupo, 
“Máfia é uma organização 
criminosa cujas atividades 
estão submetidas a uma dire-
ção de membros que sempre 
ocorre de forma oculta e que 
repousa numa estratégia de 
infiltração da sociedade civil e 
das instituições”.

Na Lava Jato, Moro foi o 
chefe dos chefes, il capo di tutti 
capi, o elemento infiltrado 
no judiciário que exerceu a 
direção “de forma oculta” da 
organização criminosa. Ele 
reuniu todos atributos de il 
capo; sequer faltou-lhe um 
codinome.

Como juiz e como fascista, 
e no contexto de um Estado 
de Exceção por ele próprio 
erigido, Moro praticou contra 
Lula aquilo que é conhe-
cido como o direito penal 
do inimigo – arbítrio inspi-

rado no nazista Carl Schmitt, 
contraposto ao direito penal 
do cidadão.

Moro dedicou mais da 
metade da carreira de 22 anos 
no judiciário na caçada impla-
cável ao inimigo fundamental, 
Lula. Não sossegou até termi-
nar a missão a ele confiada por 
seus patrões de Washington, 
de prender arbitrariamente o 
ex-presidente para destruir a 
soberania nacional e colocar o 
Brasil no rumo do abismo.

Moro é mais que um ex-juiz 
corrupto; é um criminoso que 
colocou a toga a serviço do 
gangsterismo e do fascismo.

Ele corrompeu o sistema 
de justiça para a materiali-
zação de interesses políticos, 
pessoais e partidários da 
direita e extrema-direita. Por 
isso se consagrou mundial-
mente como o responsável 
pelo maior escândalo de 
corrupção judicial da história.

Com tudo o que hoje se 
sabe a respeito das falcatruas 
e crimes cometidos por Sérgio 
Moro contra o Estado de Direito 
e a democracia, é inadmissível 
que ele sequer esteja respon-
dendo a processos judiciais, 
quando já deveria estar pelo 
menos preventivamente preso.

A filiação partidária de 
Moro, portanto, é uma ofensa 
à democracia e uma homena-
gem ao banditismo político. 
Moro é inimigo da democra-
cia, é uma ameaça permanente 
ao Estado de Direito. A filiação 
dele, enfim, institucionaliza o 
gangsterismo na política.

No mundo que ressurge da pandemia, 
sustentabilidade e propósito são palavras de ordem

Filiação partidária de 
Moro institucionaliza 

gangsterismo na política

‘Rachadinhas’ não racham Flávio Bolsonaro 
no STJ; só pés descalços



De acordo com 
pesquisa, 63 
%das pessoas 

residentes de Alagoas desa-
provam o governo de Jair 
Bolsonaro. Os dados, do Insti-
tuto Brasileiro de Pesquisas e 
Desenvolvimento Institucio-

nal (Ibrape),foram divulgados 
ontem e apontam que se as elei-
ções de 2022 para a presidência 
fossem realizadas no momento 
da entrevista, 55% dos eleito-
res votariam no ex-presidente 
Lula. 

A pesquisa do Instituto 

entrevistou cerca de 2000 elei-
tores com 16 anos ou mais, 
entre o período de 30 de outu-
bro a 2 de novembro, de 2021. 
Pessoas de 44 municípios do 
estado participaram, além da 
capital Maceió.

A pesquisa aponta ainda 

que é na capital alagoana 
que Bolsonaro possui mais 
apoio, porém ainda inferior 
aos números do ex-presidente 
Lula. Enquanto 30% dos resi-
dentes de Maceió votariam 
novamente no atual presidente 
se as eleições ocorressem hoje, 

43% votariam no petista.
O intervalo de confiança 

estimado da pesquisa é de 95% 
e a margem de erro máxima é 
de 3,0 pontos percentuais para 
mais ou para menos sobre os 
resultados encontrados no 
total da amostra.
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Em Alagoas, 63% desaprovam 
o ‘governo’ de Jair Bolsonaro

LEVANTAMENTO MOSTRA QUE 30% dos eleitores de Maceió votariam no Presidente e 43%, no ex-presidente Lula

Ainda pouco conhecido 
na capital e algumas regiões 
do Estado, o deputado esta-
dual Paulo Dantas surpre-
endeu ao aparecem em 
segundo lugar no resultado 
geral de pesquisa de opinião 
sobre a eleição de governa-
dor realizada pelo Ibrape.

O instituto também dispo-
nibilizou o resultado por 
região. No corte regional, os 
candidatos tem desempenho 
diferente. O senador Rodrigo 
Cunha, por exemplo, lidera 
em Maceió, mas aparece em 
segundo em outras regiões.

No Sertão, área de atua-
ção de Paulo Dantas, onde 
o deputado estadual é mais 
conhecido, ele consegue 
colocar uma vantagem de 
28 pontos percentuais sobre 
Cunha – teria três vezes mais 
votos que ele na região se a 
eleição fosse hoje.

A pesquisa aponta, na 

avaliação do diretor do 
Ibrape, Francivaldo Diniz, 
para uma polarização entre 
o deputado e o senador, caso 
confirmada a disputa entre 
os dois em 2022.

CENÁRIOS
A pesquisa traz cená-

rios similares aos divulga-
dos recentemente por outro 
Instituto fez pesquisa apenas 
em Maceió, com a simulação 
de disputa entre três nomes: 
R o d r i g o  C u n h a ,  Pa u l o 
Dantas e Jó Pereira.

Esse é um dos cenários 
possíveis para as próximas 
eleições, mas vai depender 
de movimentos que ainda 
serão realizados, a exemplo 
da permanência ou não de 
Renan Filho no governo até 
o final do mandato.

A PESQUISA
A Gazetaweb divulgou, 

na terça-feira (8), pesquisa do 
Ibrape numa simulação de 
primeiro turno eleitoral, em 
que se apresentam os nomes 
do deputado estadual Paulo 
Dantas (MDB), do senador 
Rodrigo Cunha (PSDB), e da 
deputada estadual Jó Pereira 
(MDB).

N o  r e s u l t a d o  g e r a l , 
Cunha fica com 30%, Dantas 
18% e Pereira 7%. Indeciso 
26% e 19% de branco e nulo.

O intervalo de confiança 
da pesquisa estimada é de 
95%, com margem de erro 
máxima de 3% para mais ou 
menos.

No corte regional, Paulo 
Dantas tem a preferência de 
41% dos eleitores do sertão. 
O senador Rodrigo Cunha 
aparece em segundo lugar 
na região, com 13%, seguido 
de Jó Pereira com 3%. Inde-
cisos 25% e 18% de brancos 
e nulos.

O deputado Ricardo 
Nezinho (MDB) comuni-
cou ontem, que apresentou 
projeto de lei dispondo sobre o 
uso de símbolos desprovidos 
de caráter pejorativo na iden-
tificação das pessoas idosas. A 
ideia, por exemplo, é colocar 
o símbolo de 60+ ao invés de 
utilizar o ícone de uma pessoa 
usando bengala para repre-
sentar os idosos. “O precon-
ceito é inconcebível no Estado 
Democrático de Direito, que 

tem como um dos pressupos-
tos basilares o axioma que 
todas as pessoas são diferentes 
e iguais em dignidade e direi-
tos. Assim, devemos evitar 
como pretende o projeto de 
lei, qualquer vinculação da 
representação das pessoas 
idosas por meio de símbolos 
pejorativos preconceituosos”, 
afirma Ricardo Nezinho.  

A proposição torna obriga-
tória a colocação de símbolos 
livres de conteúdo pejorativo 

em todos os locais que possi-
bilitem acesso, circulação e 
utilização por pessoas idosas, 
e em todos os serviços que 
forem postos à sua disposição 
ou que possibilitem o seu uso. 

“ O  s í m b o l o  d e v e r á 
ser colocado, obrigatoria-
mente, em local visível ao 
público, não sendo permi-
tida nenhuma modificação 
ou adição ao desenho a ser 
definido na forma de regula-
mento”, concluiu. 

GOVERNO DE ALAGOAS

SÍMBOLO PEJORATIVO

Paulo Dantas tem 28 
pontos de vantagem

Projeto determina novo 
sinal para ‘idoso’: 60+

Durante a sessão ordinária 
de ontem, o deputado Davi 
Maia (DEM) pediu apoio aos 
pares na aprovação do projeto 
de lei nº 719/2021, de sua auto-
ria, que altera a lei ordinária 
nº 7.858, de 28 de dezembro 
de  2016 ,  es tabelecendo 
normas gerais para realiza-
ção de concursos públicos em 
Alagoas. 

A matéria encontra-se em 
análise na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Casa, e 
tem por finalidade tornar obri-
gatória a previsão de criação 
de cadastro de reserva igual 
ou superior ao número das 
vagas previstas ao respectivo 
cargo público. Maia informou 
ainda que está apresentando 
uma emenda autorizativa ao 
projeto para que o Governo 
abra vagas para os concursa-
dos da Secretaria de Saúde 
(Sesau), na mesma proporção 
do número de cargos precari-
zados que atuam na pasta. 

Ele justifica a proposi-
tura citando como exemplo 
o último concurso realizado 
pela Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), no qual foram oferta-
das 17 vagas. Alguns aprova-

dos, que já haviam passado 
em concursos em outros esta-
dos, resolveram não tomar 
posse. 

“Com isso, nós perdemos 
o investimento, perdemos 
tempo e toda uma demanda 
que foi criada, pois aquela 
vaga não será ocupada. 
Tentando evitar isso, apresen-
tei esse projeto de lei e peço o 
apoio de todos para aprovar-
mos com a maior agilidade 
possível”, apelou Maia, acres-
centando que foi procurado 
por um grupo de pessoas que 
fez o concurso da Sesau.  Eles 
apresentarm os seguintes 
dados: no órgão existem 2.247 
vagas ocupadas por concursa-
dos, 5.420 vagas ocupadas por 
funcionários precarizados e 
o certame só ofertou 1.200 
vagas. 

“Não será atendida nem a 
demanda dos que se aposenta-
ram na Sesau,. Por isso, apro-
veitando esse projeto de lei, 
incorporamos uma emenda 
autorizando o Estado a abrir 
as vagas para os concursados 
da Saúde na mesma propor-
ção das vagas dos precariza-
dos”, informou o deputado.

CADASTRO DE RESERVA

Deputado quer PL 
para os concursos 

Igor Pereira

Davi Maia quer reserva de vagas igual ou superior às disponíveis nos certames



Ap r o x i m a -
damente 11 
mil  alunos 

dos 2°, 5° e 9° anos de Ensino 
Fundamental da Rede Muni-
cipal de Maceió participam, 
desde ontem, do simulado 
preparatório para a prova do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). O 
preparatório prossegue até o 
próximo dia 17 de novembro.

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) informa que 
o SEAB acontecerá no próximo 
mês de dezembro, em Alagoas, 
e medirá o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb). 

Ao todo, participam 70 
Unidades de Ensino da capital, 
e uma delas é a Escola Munici-

pal Silvestre Péricles, localizada 
no Pontal da Barra. Na manhã 
de ontem, alunos dos 2° tive-
ram duas horas para responder 
questões de Língua Portuguesa, 
e dos 5° anos, português e mate-
mática.

Cristina Albuquerque, 
coordenadora pedagógica da 
Escola, explica que para a apli-
cação do simulado a logística 
foi dividir os alunos de cada 
turma em duas salas, respei-
tando o distanciamento social, 
por conta da pandemia. 

Segundo ela, enquanto 
alunos dos 2º e 5º anos fizeram 
ontem a prova, os matricula-
dos no 9º ano fazem a prova 
com questões de Matemática 
e Português, participarão das 
provas do simulado amanhã.
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Semed inicia simulado para 11 
mil alunos da rede de ensino 

SEAB acontece em dezembro medirá o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); preparatório segue até o dia 17

A superintendência da 
Caixa Econômica Federal foi 
notificada, no dia de ontem, 
pelo Procon Maceió. Com isso, 
a instituição deve prestar escla-
recimentos sobre a permanên-
cia da restrição de atendimento 
aos consumidores, o que acaba 
gerando aglomeração no lado 
de fora e excedendo o tempo 
máximo de atendimento 
previsto pelo Município.

De acordo com a Lei Muni-
cipal nº 5.516 de 2006, o tempo 
máximo de espera na fila do 
banco é de até 20 minutos. 
Em vésperas ou pós-feriados 
prolongados, dias de paga-
mentos dos funcionários públi-
cos, vencimentos de contas de 
concessionárias de serviços 
públicos e de recebimento de 
tributos municipais, estaduais 
e federais, o tempo é de até 30 
minutos. 

O que foi constatado na 
unidade do Farol, na Avenida 
Fernandes Lima, nº 651, a popu-
lação chega a esperar entre duas 
e três horas para ser atendida.

O Procon Maceió informa 
que para fazer denúncias ou 
obter mais informações e orien-
tações, o consumidor pode 
entrar em contato pelos telefo-
nes 0800 082 4567 — até às 14h 
— ou no WhatsApp (82) 98882-
8326.

Com uma progração 
diversificada e gratuita, 
Maceió recebe, a partir de 
amanhã, mais uma edição 
do evento “Saurê Palmares”, 
promovido pela Funda-
ção Municipal de Cultura 
(FMAC). O evento, já tradi-
cional na capital, pode ser 
visto até a próxima segunda-
-feira, na Praça Multieventos, 
na Pajuçara.

Durante os quatro dias de 
evento, o “Saurê” vai contar 
com shows artísticos de 20 
grupos sorteados pela FMAC, 
que estão no edital de creden-
ciamento de grupos afro. Os 
outros 13 grupos credencia-
dos entrarão futuramente em 
outros eventos. O “Saurê” foi 
uma das metas do convênio 
federal “Ginga Maceió – II 
Edição”.

O ‘Saurê Palmares’ vai 
contar ainda com exposições 
de 57 empreendedores, o 
que vai gerar 300 empregos 
diretos e mais de mil famílias 
serão impactadas pela ação.

O  e ve n t o  d a  F M A C 
será feito em conjunto com 
o evento “Vamos Subir a 
Serra”, que já está em sua 
quinta edição e este ano traz 
uma homenagem aos 50 anos 
do primeiro ato civil pelo Dia 
da Consciência Negra.

FILAS AMANHÃ

Caixa recebe
notificação do 
Procon por
aglomeração

Município 
recebe edição 
do ‘Saurê 
Palmares’ 

Pedro Caldas

Em publicação na edição 
no Diário Oficial do Muncípio, 
de hoje, a Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da Secreta-
ria de Segurança e Convívio 
Social, traz a determinação que 
suspende o projeto ‘Na Orla é 
Massa’ aos sábados. Com isso, a 
Avenida Sílvio Viana, na Ponta 
Verde, ficará aberta à popula-
ção apenas aos domingos, das 
08h às 16h.

O projeto ‘Na Orla é Massa’ 
é uma iniciativa da Prefeitura 
de Maceió que consiste no 
fechamento da Avenida Silvio 
Carlos Viana, no bairro da 
Ponta Verde, deixando a via 
livre para a população, a prática 
de esportes e o lazer. O trecho é 
popularmente conhecido como 
“Rua Fechada”.

A Avenida Sílvio Viana 
passou a ser, nos finais de 

semana, um espaço tradicio-
nal para o convívio social dos 
frequentadores e das famí-
lias, onde passam aproveitas 
as belezas naturais da orla da 
capital e, ainda, para a prática 
de exercícios físicos.

O retorno do projeto “Na 
Orla é Massa”, aos sábados, 
acontecerá após o carnaval de 
2022, com um novo projeto de 
convívio social na região.

SAIU NO D.O.M.

Projeto ‘Na orla é massa’ 
somente aos domingos

Alberto Jorge/ Ascom Semscs

Simulado preparatório para prova da SAEB mobilizou 70 escolas e 10.900 alunos do 2o, 5o e 9o anos da rede municipal



Ap r o x i m a -
damente 11 
mil  alunos 

dos 2°, 5° e 9° anos de Ensino 
Fundamental da Rede Muni-
cipal de Maceió participam, 
desde ontem, do simulado 
preparatório para a prova do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). O 
preparatório prossegue até o 
próximo dia 17 de novembro.

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) informa que 
o SEAB acontecerá no próximo 
mês de dezembro, em Alagoas, 
e medirá o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb). 

Ao todo, participam 70 
Unidades de Ensino da capital, 
e uma delas é a Escola Munici-

pal Silvestre Péricles, localizada 
no Pontal da Barra. Na manhã 
de ontem, alunos dos 2° tive-
ram duas horas para responder 
questões de Língua Portuguesa, 
e dos 5° anos, português e mate-
mática.

Cristina Albuquerque, 
coordenadora pedagógica da 
Escola, explica que para a apli-
cação do simulado a logística 
foi dividir os alunos de cada 
turma em duas salas, respei-
tando o distanciamento social, 
por conta da pandemia. 

Segundo ela, enquanto 
alunos dos 2º e 5º anos fizeram 
ontem a prova, os matricula-
dos no 9º ano fazem a prova 
com questões de Matemática 
e Português, participarão das 
provas do simulado amanhã.
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Semed inicia simulado para 11 
mil alunos da rede de ensino 

SEAB acontece em dezembro medirá o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); preparatório segue até o dia 17

A superintendência da 
Caixa Econômica Federal foi 
notificada, no dia de ontem, 
pelo Procon Maceió. Com isso, 
a instituição deve prestar escla-
recimentos sobre a permanên-
cia da restrição de atendimento 
aos consumidores, o que acaba 
gerando aglomeração no lado 
de fora e excedendo o tempo 
máximo de atendimento 
previsto pelo Município.

De acordo com a Lei Muni-
cipal nº 5.516 de 2006, o tempo 
máximo de espera na fila do 
banco é de até 20 minutos. 
Em vésperas ou pós-feriados 
prolongados, dias de paga-
mentos dos funcionários públi-
cos, vencimentos de contas de 
concessionárias de serviços 
públicos e de recebimento de 
tributos municipais, estaduais 
e federais, o tempo é de até 30 
minutos. 

O que foi constatado na 
unidade do Farol, na Avenida 
Fernandes Lima, nº 651, a popu-
lação chega a esperar entre duas 
e três horas para ser atendida.

O Procon Maceió informa 
que para fazer denúncias ou 
obter mais informações e orien-
tações, o consumidor pode 
entrar em contato pelos telefo-
nes 0800 082 4567 — até às 14h 
— ou no WhatsApp (82) 98882-
8326.

Com uma progração 
diversificada e gratuita, 
Maceió recebe, a partir de 
amanhã, mais uma edição 
do evento “Saurê Palmares”, 
promovido pela Funda-
ção Municipal de Cultura 
(FMAC). O evento, já tradi-
cional na capital, pode ser 
visto até a próxima segunda-
-feira, na Praça Multieventos, 
na Pajuçara.

Durante os quatro dias de 
evento, o “Saurê” vai contar 
com shows artísticos de 20 
grupos sorteados pela FMAC, 
que estão no edital de creden-
ciamento de grupos afro. Os 
outros 13 grupos credencia-
dos entrarão futuramente em 
outros eventos. O “Saurê” foi 
uma das metas do convênio 
federal “Ginga Maceió – II 
Edição”.

O ‘Saurê Palmares’ vai 
contar ainda com exposições 
de 57 empreendedores, o 
que vai gerar 300 empregos 
diretos e mais de mil famílias 
serão impactadas pela ação.

O  e ve n t o  d a  F M A C 
será feito em conjunto com 
o evento “Vamos Subir a 
Serra”, que já está em sua 
quinta edição e este ano traz 
uma homenagem aos 50 anos 
do primeiro ato civil pelo Dia 
da Consciência Negra.

FILAS AMANHÃ

Caixa recebe
notificação do 
Procon por
aglomeração

Município 
recebe edição 
do ‘Saurê 
Palmares’ 

Pedro Caldas

Em publicação na edição 
no Diário Oficial do Muncípio, 
de hoje, a Prefeitura de Maceió, 
por intermédio da Secreta-
ria de Segurança e Convívio 
Social, traz a determinação que 
suspende o projeto ‘Na Orla é 
Massa’ aos sábados. Com isso, a 
Avenida Sílvio Viana, na Ponta 
Verde, ficará aberta à popula-
ção apenas aos domingos, das 
08h às 16h.

O projeto ‘Na Orla é Massa’ 
é uma iniciativa da Prefeitura 
de Maceió que consiste no 
fechamento da Avenida Silvio 
Carlos Viana, no bairro da 
Ponta Verde, deixando a via 
livre para a população, a prática 
de esportes e o lazer. O trecho é 
popularmente conhecido como 
“Rua Fechada”.

A Avenida Sílvio Viana 
passou a ser, nos finais de 

semana, um espaço tradicio-
nal para o convívio social dos 
frequentadores e das famí-
lias, onde passam aproveitas 
as belezas naturais da orla da 
capital e, ainda, para a prática 
de exercícios físicos.

O retorno do projeto “Na 
Orla é Massa”, aos sábados, 
acontecerá após o carnaval de 
2022, com um novo projeto de 
convívio social na região.

SAIU NO D.O.M.

Projeto ‘Na orla é massa’ 
somente aos domingos

Alberto Jorge/ Ascom Semscs

Simulado preparatório para prova da SAEB mobilizou 70 escolas e 10.900 alunos do 2o, 5o e 9o anos da rede municipal
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A Divisão de 
Combate à 
Corrupção 

(DECCOR), da Polícia Civil 
de Alagoas (PCAL), coorde-
nada pelo delegado José Carlos 
dos Santos, por meio da Seção 
de Combate à Lavagem de 
Dinheiro, deflagrou ontem a 
operação Imitatore voltada a 
reprimir crimes praticados por 
indivíduos que se passavam 
por servidores públicos para 
aplicar o chamado golpe da 
“CAPEMI”. A ação foi reali-
zada em Alagoas e nos esta-
dos do Espirito Santo e Minas 
Gerais.

Além da Delegacia de 
Combate à Corrupção da  PC 
de Alagoas, o trabalho de 
cumprimento dos mandados 
foi desenvolvido em conjunto 
com a Delegacia de Repressão a 
Crimes Cibernéticos, da Polícia 
Civil do Espirito Santo, Delega-
cia de Repressão ao Tráfico de 
Drogas e Crimes Cibernéticos 
e Delegacia Regional de Teófilo 

Otoni, da PC de Minas Gerais.
Foram cumpridos seis 

mandados de prisão e sete de 
busca domiciliar nos municí-
pios de Serra (ES) Vila Velha 
(ES) e Teófilo Otoni (MG) e 
apreendidos celulares, compu-
tadores, veículos e documentos.

O delegado José Carlos 
(PCAL) disse que os principais 
envolvidos na Organização 
criminosa (Orcrim), em pouco 
mais de um ano e meio, movi-
mentaram mais de 10 milhões 
de reais. “A ordem judicial de 
prisão, deferida pela 17ª Vara 
Criminal de Maceió, também 
abrange o sequestro de bens 
móveis e imóveis”, disse a auto-
ridade policial. 

CRIMES PRATICADOS
De acordo com o delegado 

José Carlos, as investigações 
levantaram que os envolvidos 
obtinham criminosamente 
dados de idosos das forças 
armadas e se passavam por 
funcionários de associações de 

pecúlio para obter dinheiro das 
vítimas. Idosos eram levados a 
acreditar que possuíam valores 
a receber da extinta CAPEMI 
e pagavam aos envolvidos no 
esquema quantias a título de 
honorários ou taxas.

“Após o primeiro paga-
mento, outros envolvidos 
faziam novos contatos para 
fazer o que o grupo chamava 
de repique: criar novos emba-
raços para obter mais dinheiro. 
Somente de duas vítimas de 
Alagoas os envolvidos lucra-
ram mais de R$ 1,3 milhão. 
Além da prática de estelionato 
contra idosos, o grupo chegava 
a praticar extorsão em alguns 
casos”, revelou o coordenador 
da DECCOR da PCAL.

A OPERAÇÃO IMITATORE
Os delegados da PCAL, 

José Carlos Santos e Lucimé-
rio Campos, viajaram para o 
estado do Espirito Santo e lá se 
juntaram ao delegado Brenno 
Andrade, titular da DRCE (ES), 

na coordenação da Operação 
Imitatore. Já em Minas Gerais, 
as diligências ficaram sob a 
responsabilidade da delegada 
Mariana Ceolin, da Delega-
cia de Repressão ao Tráfico de 
Drogas e Crimes Cibernéticos 
e Delegacia Regional de Teófilo 
Otoni.

Segundo o delegado José 
Carlos, a operação foi exitosa 
pois tira das ruas um grupo 
impiedoso com idosos das 
forças armadas, além de 
causar impacto no patrimô-
nio dos líderes da Orcrim. 
Esta operação da DECCOR da 
Polícia Civil de Alagoas busca 
coibir crimes de lavagem de 
dinheiro e contra a adminis-
tração pública, conforme dire-
trizes definidas pelo Delegado 
Geral da PCAL, Carlos Reis.  
“Os presos e outros investiga-
dos responderão por 29 crimes 
de estelionato contra idosos, 
extorsão, lavagem de dinheiro 
e constituição de organização 
criminosa”, concluiu.

O delegado Lucimerio 
Campos reforçou a impor-
tância da operação integrada 
entre as Polícias judiciárias dos 
três estados, além de apoio, 
durante as investigações, dos 
Núcleos de inteligência (NI) 
da Divisão Especial de Inves-
tigação e Capturas (DEIC) e 
Gerência de Polícia da Região 1 
(GPJ 1), da PC de Alagoas.

Além do delegado-geral 
da Polícia Civil, Carlos Reis, 
o trabalho também foi acom-
panhado pelo secretário de 
Segurança Pública de Alagoas, 
Alfredo Gaspar.

Os delegados José Carlos 
dos Santos e Lucimerio 
Campos, da PC alagoana, 
ainda estão no Espirito Santo, 
e todo o material apreendido 
será analisado pelos policiais 
civis.

A operação “imitatore” 
recebeu esta denominação 
porque os envolvidos imita-
vam vozes para enganar as 
vítimas.

PC de Alagoas desarticula 
bando que roubava idosos

AÇÃO COORDENADA pela Divisão de Combate à Corrupção foi realizada em Alagoas e em mais dois Estados

A partir da próxima terça-
-feira, dia 16, todas as unida-
des da Justiça do Trabalho em 
Alagoas retornarão ao funcio-
namento normal, com trabalho 
e atendimento presenciais. A 
medida consta no Ato Conjunto 
17/2021, assinado pelo presi-
dente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região (TRT/
AL), desembargador Marcelo 
Vieira, e pelo vice-presidente e 
corregedor, desembargador João 
Leite de Arruda Alencar, e publi-
cado ontem.

O Ato Conjunto prevê a 
implementação da Fase 5 do 
Plano de Retomada Gradual das 
Atividades Presenciais em todas 
as unidades da Justiça do Traba-
lho no Estado. “Desejamos muito 
que esse dia chegasse, porque a 
retomada do trabalho presencial 
representa que estamos em situ-
ação de controle da pandemia, 
com redução do número de casos 
e mortes e avanço da imunização, 
que em Alagoas já atingiu quase 
70% da população”, afirmou o 
desembargador Marcelo Vieira.

O retorno total às atividades 

presenciais foi definido com 
base em parecer do Setor de 
Saúde quanto ao preenchimento 
dos requisitos sanitários para a 
mudança de fase. A normaliza-
ção do funcionamento deverá 
ocorrer com as adaptações às 
medidas de segurança para a 
prevenção da covid-19. Além 
disso, todas as pessoas que 
acessarem as dependências da 
Justiça do Trabalho deverão 
observar as medidas de distan-
ciamento social e de higiene 
e apresentar comprovante de 
vacinação.

O Ato Conjunto ainda prevê 
que todas as unidades judici-
árias e administrativas devem 
estar abertas, dentro do horário 
de expediente (7h30 às 15h30), 
inclusive para atendimento 
presencial ao público externo 
(7h45 às 14h30). “Sem prejuízo 
dos canais de atendimento na 
modalidade virtual (e-mail, tele-
fone e WhatsApp funcionais e 
Balcão Virtual), fica assegurado, 
também, o atendimento presen-
cial pelos servidores, indepen-
dente de agendamento, durante 

o horário de funcionamento ao 
público externo, sempre com 
observância aos protocolos sani-
tários”, dispõe o normativo.

Como medida de segurança, 
o acesso às sessões de julga-
mento e às audiências presen-
ciais será restrito às pessoas 
indispensáveis à realização dos 
atos processuais e aos estagi-
ários e estudantes de Direito, 
observando o distanciamento 
adequado, o limite máximo de 
pessoas no ambiente e as medi-
das sanitárias preconizadas.

Servidores e magistrados 
que apresentarem situações 
médicas excepcionais, cuja 
vacinação contra a Covid-19 
seja contraindicada em razão 
de condição de saúde, deverão 
ser apresentadas diretamente 
à Presidência e/ou à Correge-
doria, conforme o caso, em 
requerimento devidamente 
fundamentado, acompanhado 
de documentos comprobatórios 
emitidos pelo médico assistente 
externo ao TRT19, para a análise 
e emissão de parecer técnico 
pelo Setor de Saúde do Tribunal.

NA PRÓXIMA TERÇA...

...Justiça do Trabalho 
retoma as atividades

Quem tem diploma de 
ensino superior devidamente 
reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) ou 
a comprovação de conheci-
mento e/ou experiência em 
determinadas áreas pode se 
cadastrar no Banco de Peri-
tos, tradutores, intérpretes e 
administradores judiciais no 
site da Corregedoria-Geral 
da Justiça (CGJAL). 

As oportunidades são 
para  diversas  áreas  do 
conhecimento, para atua-
ção em processos judiciais 
que necessitam de parecer 
técnico e, para os administra-
dores judiciais, nos proces-
sos de falência e recuperação 
judicial.

Médico, dentista, psicó-
logo, engenheiro civil, assis-
tente social, como também os 
graduados das áreas ambien-
tal e criminal, por exemplo, 
são alguns dos profissionais 
que podem atuar no Judici-
ário alagoano como perito 
judicial. 

Os policiais civis do grupa-
mento Asfixia passaram a 
contar com mais um equipa-
mento de proteção, a partir da 
aquisição, pela Polícia Civil, de 
modernos uniformes a uma 
empresa americana de renome 
mundial especializada no 
quesito equipamento policial.

 O coordenador da Asfi-
xia, agente Djalma Paulino, 
“com o objetivo de proteger os 
nossos policiais, criamos este 
projeto que resultou na aquisi-
ção desses uniformes operacio-
nais”.Segundo ele, semelhantes 
aos utilizados pela Polícia Fede-
ral (PF) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), os uniformes 
atendem a padrões rígidos de 
segurança, visto que são confec-
cionados com material de alta 
qualidade e resistência.

Os materiais em sua compo-
sição protegem das radia-
ções UVA e UVB, além de dar 
proteção contra contaminantes 
orgânicos,  ácidos e alcalinos,  
além de tornarem os uniformes 
muito confortável.

DIVERSAS ÁREAS POLÍCIA CIVIL
TJ: selecão 
para atuação 
em processos 
judiciais

Uniformes
modernos 
para agentes
da ‘Asfixia’
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Repórter

O trabalho de 
c o m b a t e 
a o  c r i m e 

em Alagoas, realizado pelas 
forças de segurança, garan-
tiram que 62 municípios não 
registrassem nenhum homi-
cídio no mês de outubro deste 
ano. Os dados são do Núcleo 
de Estatística e Análise Crimi-
nal (NEAC), da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP).

De acordo com as estatísti-
cas, o mês de outubro apresen-
tou uma queda de 12,4% no 
número de Crimes Violentos 
Letais e Intencionais (CVLI) 
em comparação ao mesmo 
mês do ano de 2020. Parte 
deste resultado advém das 
estratégias de enfrentamento 
ao crime realizado no interior 
do estado. Além disso, há o 
forte investimento em estrutu-
ração das forças de segurança, 
com os Centros Integrados de 
Segurança Pública (CISP), que 
garantem aumento no efetivo 
policial e melhores condições 
de trabalho aos policiais civis 
e militares.

As análises criminais 

r e a l i z a d a s  p e l o  N E A C 
também constataram que os 
municípios Branquinha, Chã 
Preta, Minador do Negrão, 
Olho D’água Grande, Belo 
Monte, Monteirópolis, Pales-
tina e Pariconha não registra-
ram nenhum homicídio em 
2021.

O secretário da Segu-
rança Pública de Alagoas, 
Alfredo Gaspar de Mendonça 
Neto, destacou a importân-
cia do resultado obtido no 
mês de outubro, afirmando 
que vidas foram salvas com 
a redução nos indicadores 
de homicídios. Operações, 
patrulhamento ostensivo, 
investigações e prisões de 
autores de crimes também são 
algumas das ações que contri-
bui para os índices criminais 
estarem em queda no estado.

“Esse trabalho continuado 
das forças de segurança, aliado 
aos investimentos do Governo 
do Estado, possibilitaram que 
agora em outubro 62 municí-
pios não registrassem qual-
quer crime de morte. Isso é 
importantíssimo, mostrando 
ao Brasil que somos um estado 
desenvolvido, de paz e que 
trabalha para dar exemplo na 
redução da violência”, disse.

62 municípios não registraram 
homicídio em outubro, em AL

DADOS DO NÚCLEO de Estatística apontam ainda que outros oito municípios não registraram assassinato em 2021

 Ascom/SSP

Municípios que não registraram homicídios em outubro
Água Branca, Anadia, Batalha, 
Belo Monte, Belém, Boca da Mata, 
Branquinha, Cacimbinhas, Campo 
Alegre, Campo Grande, Campestre, 
Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, 
Coqueiro Seco, Capela, Chã Preta, 
Delmiro Gouveia, Dois Riachos, 
Estrela de Alagoas, Feliz Deserto, 
Flexeiras, Ibateguara, Igaci, Igreja 

Nova, Jacuípe, Jacaré dos Homens, 
Japaratinga, Jequiá da Praia, 
Jundiá, Lagoa da Canoa, Mar 
Vermelho, Maravilha, Maribondo, 
Matriz de Camaragibe, Messias, 
Minador do Negrão, Monteirópolis, 
Novo Lino, Olho D’água do Casado, 
Olho D’água Grande, Ouro Branco, 
Palestina, Palmeira dos Índios, Paulo 

Jacinto, Passo de Camaragibe, 
Pariconha, Paripueira, Pilar, Pindoba, 
Poço das Trincheiras, Porto Calvo, 
Porto de Pedras, Quebrangulo, 
Santa Luzia do Norte, São Brás, 
São José da Tapera, São Miguel 
dos Milagres, Senador Rui Palmeira 
Tanque D’arca, Teotônio Vilela e 
Viçosa.
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Sol, vastos coquei-
r a i s ,  p r a i a s 
paradisíacas, 

cânions, rios, lagoas, história e 
aventura. Alagoas tem tudo isso 
e muito mais – e agora todos os 
atrativos, passeios e dicas estão 
disponíveis no portal Alagoas 
Te Faz Feliz (www.alagoas-
tefazfeliz.com.br), o novo site 
promocional do Destino, idea-
lizado pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur).

O portal, que está sendo 
apresentado ao público pela 
primeira vez na 33ª edição da 
Festuris Gramado, carrega 
consigo um pedaço de cada 
região alagoana, trazendo o 
melhor de cada uma delas para 
os futuros visitantes poderem 
ter um gostinho do paradisíaco 
Destino Alagoas.

Trazendo a riqueza e a 
diversidade do estado, o site 
conta com um pequeno mapa 
com os municípios alagoa-
nos. Além dele, as sete regiões 
turísticas de Alagoas - Agreste, 
Caatinga, Cânions do São Fran-
cisco, Costa do Corais, Maceió, 

Lagoas, Rios e Mares do Sul e 
Região dos Quilombos – estão 
listadas com informações, dicas 
do que fazer e curiosidades 
sobre cada uma delas.

Inclusão também é uma 
das preocupações do Governo 
de Alagoas. O novo portal 
promocional possui materiais 
em espanhol, alemão, francês, 
inglês e italiano, que podem ser 
baixados para melhor entendi-
mento do turista internacional 

que queira conhecer o Destino.  
Além disso, o site também 
disponibiliza um protocolo de 
segurança, com informações 
referentes aos cuidados do 
estado com o turista durante a 
pandemia da Covid-19.

FESTURIS GRAMADO
Em sua 33ª edição, a expec-

tativa é que a Festuris Gramado 
reúna cerca de 10 mil profis-
sionais do turismo, que terão a 

oportunidade de conhecer os 
principais destinos do conti-
nente e fazer contato direto 
com os players do segmento. 
Além da feira geral, o Festuris 
terá oito espaços segmentados 
- o principal deles será o Green 
& Experience. Com 75 metros 
de área conceito e, ao entorno, 
estarão mais expositores que 
demonstrarão suas essências, 
incluindo o participante em 
várias experiências.

Para fomentar as vendas do 
Destino Alagoas na alta tempo-
rada, a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur) parti-
cipa do evento, em parceria 
com a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em 
Alagoas (ABIH - AL), com um 
estande promocional.

Para este ano, o espaço de 
divulgação do Destino Alagoas 
na Festuris conta com o lança-
mento do portal promocional, 
além do material de divulgação 
da campanha ‘Alagoas te Faz 
Feliz’, que revela todas as regi-
ões e belezas do Estado, que 
vão além do ‘Sol e Mar’, impul-
sionando comercialmente as 
diferentes regiões turísticas 
alagoanas, mostrando o que o 
Estado tem de melhor.

Durante a 33ª Festuris, 
haverá ainda importantes 
debates sobre a Era da Trans-
formação no Meeting Festuris. 
Palestrantes como José Galló 
- CEO das Lojas Renner, John 
Rodgerson - CEO da Azul 
Linhas Aéreas, e o Embaixador 
do Turismo - Álvaro Garnero, já 
estão confirmados para pales-
trar no Meeting Festuris, que 
ocorre no período da manhã 
dos dias 5 e 6 de novembro.

Governo de AL lança portal 
durante a 33ª Festuris Gramado

SITE JÁ ESTÁ NO AR e promove as diferentes regiões do estado para além do turismo de sol e mar

Lucas Meneses 
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Vanessa Siqueira
Repórter

O trabalho de 
c o m b a t e 
a o  c r i m e 

em Alagoas, realizado pelas 
forças de segurança, garan-
tiram que 62 municípios não 
registrassem nenhum homi-
cídio no mês de outubro deste 
ano. Os dados são do Núcleo 
de Estatística e Análise Crimi-
nal (NEAC), da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP).

De acordo com as estatísti-
cas, o mês de outubro apresen-
tou uma queda de 12,4% no 
número de Crimes Violentos 
Letais e Intencionais (CVLI) 
em comparação ao mesmo 
mês do ano de 2020. Parte 
deste resultado advém das 
estratégias de enfrentamento 
ao crime realizado no interior 
do estado. Além disso, há o 
forte investimento em estrutu-
ração das forças de segurança, 
com os Centros Integrados de 
Segurança Pública (CISP), que 
garantem aumento no efetivo 
policial e melhores condições 
de trabalho aos policiais civis 
e militares.

As análises criminais 

r e a l i z a d a s  p e l o  N E A C 
também constataram que os 
municípios Branquinha, Chã 
Preta, Minador do Negrão, 
Olho D’água Grande, Belo 
Monte, Monteirópolis, Pales-
tina e Pariconha não registra-
ram nenhum homicídio em 
2021.

O secretário da Segu-
rança Pública de Alagoas, 
Alfredo Gaspar de Mendonça 
Neto, destacou a importân-
cia do resultado obtido no 
mês de outubro, afirmando 
que vidas foram salvas com 
a redução nos indicadores 
de homicídios. Operações, 
patrulhamento ostensivo, 
investigações e prisões de 
autores de crimes também são 
algumas das ações que contri-
bui para os índices criminais 
estarem em queda no estado.

“Esse trabalho continuado 
das forças de segurança, aliado 
aos investimentos do Governo 
do Estado, possibilitaram que 
agora em outubro 62 municí-
pios não registrassem qual-
quer crime de morte. Isso é 
importantíssimo, mostrando 
ao Brasil que somos um estado 
desenvolvido, de paz e que 
trabalha para dar exemplo na 
redução da violência”, disse.

62 municípios não registraram 
homicídio em outubro, em AL

DADOS DO NÚCLEO de Estatística apontam ainda que outros oito municípios não registraram assassinato em 2021

 Ascom/SSP

Municípios que não registraram homicídios em outubro
Água Branca, Anadia, Batalha, 
Belo Monte, Belém, Boca da Mata, 
Branquinha, Cacimbinhas, Campo 
Alegre, Campo Grande, Campestre, 
Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, 
Coqueiro Seco, Capela, Chã Preta, 
Delmiro Gouveia, Dois Riachos, 
Estrela de Alagoas, Feliz Deserto, 
Flexeiras, Ibateguara, Igaci, Igreja 

Nova, Jacuípe, Jacaré dos Homens, 
Japaratinga, Jequiá da Praia, 
Jundiá, Lagoa da Canoa, Mar 
Vermelho, Maravilha, Maribondo, 
Matriz de Camaragibe, Messias, 
Minador do Negrão, Monteirópolis, 
Novo Lino, Olho D’água do Casado, 
Olho D’água Grande, Ouro Branco, 
Palestina, Palmeira dos Índios, Paulo 

Jacinto, Passo de Camaragibe, 
Pariconha, Paripueira, Pilar, Pindoba, 
Poço das Trincheiras, Porto Calvo, 
Porto de Pedras, Quebrangulo, 
Santa Luzia do Norte, São Brás, 
São José da Tapera, São Miguel 
dos Milagres, Senador Rui Palmeira 
Tanque D’arca, Teotônio Vilela e 
Viçosa.
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Seguro Viagem: Dicas para contratar e viajar com segurança!
Se aqui no Brasil nós pode-

mos passar mal com uma 
coxinha velha, a maionese de 
anteontem ou um churras-
quinho de origem duvidosa, 
imagine em países que sequer 
conhecemos! Pedra nos rins, 
apendicite, diarreia, dor de 
garganta, febre, tosses insupor-
táveis e até uma pandemia são 
apenas a ponta do fio de tudo o 
que pode acometer um viajante 
nos dias de viagem. Sem falar 
em extravios de bagagem, 
problemas jurídicos e outros 
pepinos. 

O seguro de viagem vai 
muito além da assistência 
médica e pode ser a salvação 
no caso de cancelamento da 
viagem ou retorno de emergên-
cia ao Brasil. Pensando no bem 
estar de nossos leitores prepa-
ramos o quadro “Momento 
Seguro” com informações bási-
cas e importantes sobre seguro 
de viagem. Porque estar prepa-
rado nunca é demais! Confira 
nossas dicas para desbravar 
esse mundão! 

COMO FUNCIONA O 
SEGURO DE VIAGEM?
O seguro de  viagem 

funciona como um plano de 
saúde temporário e também 
uma garantia de indenização 
para várias situações e aciden-
tes. Ele será válido pelos dias 
da contratação e dentro das 
normas especificadas em cada 
contrato. Normalmente é feito 
para destinos internacionais, 
onde os planos de saúde brasi-
leiros que usamos no dia a dia 
não tem validade.

Vale dizer, no entanto, que 
o seguro de viagem não é desti-
nado apenas a viagens interna-
cionais. Você poderá contratar 
o serviço também para viagens 
dentro do Brasil. Porém, como 
muitos brasileiros têm plano 
de saúde, esse serviço não é tão 
comumente contratado.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
SEGURO DE VIAGEM E 
ASSISTÊNCIA DE VIAGEM?
Os dois serviços são chama-

dos comumente de seguro 
viagem. Porém, é preciso estar 
atento na hora de pesquisar e 
de fechar o contrato. Na prática, 
a principal diferença está em 
quem pagará pelo serviço no 
momento que for utilizado. é 
uma questão de quem desem-
bolsará o pagamento. 

O seguro viagem prevê que 
o viajante pague todas as despe-
sas médicas do próprio bolso 
e depois solicite o reembolso à 
seguradora (dentro dos limi-
tes de valores estabelecidos em 
contrato). Para isso, será neces-
sário apresentar comprovantes 
de despesas médicas, laudos, 
notas fiscais e tudo mais que 
possa confirma o atendimento. 
É burocrático e pode trazer 
muita dor de cabeça. Os viajan-
tes poder escolher qualquer 
lugar para ser atendido, inde-
pendente de fazer parte da rede 
conveniada do seguro. 

A assistência de viagem 
funciona de maneira diferente. 
O atendimento será todo arcado 
pela seguradora contratada 
(claro que dentro dos limites 
previstos no contrato). Diferente 
do seguro viagem, a assistência 
viagem prevê que o segurado 
deve entrar em contato com 
a empresa contratada antes 
de receber o atendimento. A 
seguradora então indicará um 
local para que o atendimento 
seja realizado e o segurado não 

precisará desembolsar nada. 
Todo o pagamento será arcado 
pela seguradora. A desvan-
tagem é a obrigatoriedade de 
ser atendido no local indicado, 
salvo casos de emergência. 

É importante dizer que 
muitas seguradoras vendem os 
dois serviços no mesmo pacote, 
assim você estará garantido de 
toda maneira. É fundamen-
tal saber essa informação no 
momento da contratação do 
serviço para não passar aperto 
depois.

QUANTO CUSTA UM SEGURO 
VIAGEM INTERNACIONAL?
Acredite: custará bem 

menos do que o valor de apenas 
uma consulta médica em 
muitos países do mundo. Ele 
também será uma fatia mínima 
do orçamento de uma viagem 
internacional. Não fazer seguro 
é uma economia boba, que pode 
gerar grandes problemas para o 
viajante. Em média, o seguro 
para uma viagem de 7 dias 
para os Estados Unidos, sendo 
o passageiro com idade até 70 
anos, terá custo a partir de R$ 
250. Valores maiores ou meno-
res podem ser encontrados, a 
depender de descontos, convê-
nios, nível do seguro e a opera-
dora escolhida, porém o preço 
ajuda a ter uma base de custo 
para a viagem.

QUAL SEGURO DE VIAGEM 
DEVO CONTRATAR?
Os seguros de viagem são 

feitos de acordo com os países 

de destino e o tipo de atividade 
a ser realizada na viagem, além 
da complexidade do plano, 
que pode ir do básico ao super 
completo. No momento da 
contratação você deverá infor-
mar detalhes para a seguradora, 
assim terá certeza de estar bem 
coberto e dentro das suas expec-
tativas. Os seguros não seguem 
as mesmas regras para todos os 
países de destino. Alguns, como 
os que fazem parte da União 
Europeia, exigem seguros de 
viagem especial (no caso desses 
países é o seguro que segue as 
regras do Tratado de Schengen). 
A seguradora poderá informar 
se há alguma especificidade 
para o seu caso. Se for usar o 
seguro do cartão de crédito, 
solicite informações específicas 
sobre o seu país de destino e 
exija que o cartão envie detalhes 
do contrato.

Outro caso que pode alterar 
a contratação do seguro são os 
esportes radicais ou de aven-
tura. É raro que a cobertura 
comum do seguro seja válida 
para acidentes com espor-
tes como esqui, snowboard, 
escalada, mergulho e outros. 
Informe-se detalhadamente 
sobre essas atividades com  a 
seguradora e evite problemas 
na hora do atendimento. Adul-
tos acima de 70 anos e mulheres 
grávidas também costumam 
ter preços diferenciados para 
o seguro. Por isso, informe os 
dados dos passageiros correta-
mente. Não se esqueça de veri-
ficar se o seguro cobre doenças 
pré-existentes. Essa cobertura 
não é comum a todos os segu-
ros.

Os seguros serão tão comple-
tos quanto o pacote contratado. 
Você poderá optar pelo básico 
ou adicionar mais serviços e 
aumentar as franquias de aten-
dimento e indenização. O limite 
é o seu bolso. Há ainda seguros 
especiais, feitos para prote-

ger equipamentos eletrônicos, 
como celulares, computadores 
e máquinas fotográficas. Porém 
esse tipo de seguro não faz parte 
do pacote básico oferecido pelas 
seguradoras e devem ser contra-
tado à parte.

CONCLUSÃO
Em suma é altamente reco-

mendável optar por uma segu-
radora confiável e que esteja 
no Brasil. Isso facilita muito 
caso seja necessário contatá-
-la, incluindo atendimento em 
português e também caso algo 
dê errado durante a viagem.

A recente  pandemia 
causada pelo coronavírus acen-
deu o sinal de alerta entre os 
viajantes que contratam seguro 
de viagem. Houve muitas dúvi-
das sobre a cobertura do seguro 
em casos de pandemia e se a 
assistência aos viajantes seria 
mantida. No caso da pandemia 
declarada do coronavírus, os 
seguros de viagem tomaram 
medidas diferentes entre eles. 

Houve alguns seguros que 
mantiveram a cobertura total, 
porém a maioria deles limitou 
a cobertura apenas até o diag-
nóstico, recorrendo à cláusula 
contratual que os isenta de 
cobertura em casos de surtos, 
epidemias e pandemias.

Para ter certeza se o seu 
seguro de viagem cobre o aten-
dimento em caso de pandemia, 
entre em contato com a segu-
radora e pergunte claramente 
sobre essa cláusula e como é o 
atendimento em caso de diag-
nóstico de doença ligado a 
pandemias.

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. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima se 
Deus quiser! Um grande abraço! 

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ
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UPA do Jaraguá atende 119 
pacientes no primeiro dia

RECÉM INAUGURADA, UNIDADE É referência nas áreas de clínica geral, ortopedia, pediatria e odontologia

Ruana Padilha
Repórter

Um dia após ser 
inaugurada, a 
Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) de 
Jaraguá, em Maceió, entrou em 
funcionamento e, nas primeiras 
24 horas, 119 usuários foram 
atendidos. A unidade, constru-
ída e mantida pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
beneficia os moradores do 1º 
Distrito de Saúde, formado 
pelos bairros Poço, Ponta da 
Terra, Pajuçara, Ponta Verde, 
Jatiúca e Mangabeiras.

Conforme balanço divul-
gado pela Sesau, dos 119 usuá-
rios assistidos no primeiro dia 
de funcionamento da UPA 
Jaraguá, 94 precisaram de 
atendimento clínico e 16 de 
assistência pediátrica. Outros 
sete pacientes buscaram assis-
tência ortopédica em caráter de 
urgência e dois foram assistidos 
pela equipe de odontologia da 

UPA Jaraguá.
Moradora do bairro Ponta 

da Terra, Josefa Cavalcante 
comemorou poder contar 
com uma unidade de saúde 
próxima de sua casa. Ela ressal-
tou a agilidade e qualidade no 
atendimento recebido por sua 
filha, Jaffia Katallyn, de 9 anos.

“Eu vim trazer a Jaffia para 
tirar um raio-x do braço e aqui 
na UPA fomos bem atendi-
das pelo pessoal da recepção, 
enfermeiro, médicos, ortope-
dista e também pelo pessoal da 
limpeza. Achei ótimo, mara-
vilhoso mesmo ter uma UPA 
perto de casa. Todas as vezes 
que eu precisava de atendi-
mento, tinha que ir na [UPA] do 
Trapiche e ficava muito longe 
pra mim. Mas, aqui, posso vir 
até a pé”, comemorou.

Em visita a Alagoas, a turista 
do Estado do Paraná, Victoria 
Cordeiro, procurou a unidade 
para assegurar atendimento 
pediátrico ao filho, Valentino, 
de 1 ano e quatro meses. “O 

atendimento foi muito bom, 
tudo perfeito e todo mundo 
muito atenciosos com meu 
filho”, disse.

Já o líder comunitário 
do bairro do Canaã, Gilvan 
Oliveira, destacou a humani-
zação no atendimento recebido 
dos profissionais da unidade. 
“Recebi um tratamento vip, 

seja pela estrutura da UPA ou 
pelo atendimento humanizado 
prestado por toda equipe.”, 
ressaltou.

A diretora da UPA Jaraguá, 
Maryana Costa, explicou que a 
unidade conta com uma equipe 
multidisciplinar preparada 
para atender todos os mora-
dores da região.  Para isso, ao 

chegar à unidade, o usuário 
passa por classificação de risco 
para analisar a gravidade do 
quadro clínico.

“A UPA Jaraguá é de suma 
importância para os moradores 
da parte baixa de Maceió. Nós 
contamos com uma equipe 
multidisciplinar composta por 
médicos clínicos, ortopedistas, 
dentistas, enfermeiros e técni-
cos de enfermagens preparados 
para assegurar atendimento 
ágil e humanizado à popula-
ção”, salientou.

SERVIÇO
Com atendimento 24 horas 

por dia, a UPA Jaraguá é espe-
cializada em resolver parte das 
urgências e emergências, como 
casos de hipertensão, febres 
altas, fraturas, cortes, derrame 
e infarto. A nova unidade de 
saúde, que é referência em aten-
dimento nas áreas clínica geral, 
ortopedia, pediatria e odontolo-
gia, tem capacidade para aten-
der até 350 usuários por dia.

 Olival Santos

Divulgação
O mês de novembro é 

dedicado à conscientização 
do diabetes, doença crônica 
caracterizada pela produção 
insuficiente ou má absorção 
de insulina, hormônio que 
regula os níveis de açúcar no 
sangue. 

Para a manutenção de 
uma vida saudável, pessoas 
que convivem com a patolo-
gia devem redobrar os cuida-
dos com a saúde, afinal, o 
diabetes descompensado 
pode provocar complicações 
cardiológicas, neurológicas 
e renais. Mas, além disso, o 
diabético também precisa 
cuidar da pele, que é afetada 
diretamente pela doença. 

POR QUE A PELE DO 
DIABÉTICO É DIFERENTE?
A dermatologista  do 

Sistema Hapvida Maceió, 
Roberta Guedes, explica 
que o diabético possui a pele 
mais frágil e desidratada em 
decorrência das alterações 
provocadas pelo excesso de 
glicose no sistema nervoso 
autônomo, responsável pelo 

controle e produção de suor 
e sebo. 

“A doença, quando não 
está controlada, pode provo-
car alterações na circulação, 
redução da sensibilidade e 
lesões cutâneas, cicatrização 
lenta, e predispor o paciente 
a infecções fúngicas e bacte-
rianas”, afirma. 

A médica chama a aten-
ção, também, para outras 
alterações, como o chamado 
“pé diabético”, que provoca 
úlceras nos membros inferio-
res e alterações na circulação 
que podem levar à perda do 
membro e a acantose nigri-
cans, que são manchas escu-
ras que aparecem em regiões 
como pescoço, axilas e viri-
lha. 

MACEIÓ É A SEGUNDA 
CAPITAL COM MAIS 
DIABÉTICOS NO BRASIL
Dados da 10ª edição do 

Atlas do Diabetes da Federa-
ção Internacional de Diabe-
tes revelam que Maceió é a 
segunda capital com mais 
pessoas com a doença no 

Brasil,  perdendo apenas 
para o Rio de Janeiro.  Atual-
mente, mais de 13 milhões de 
brasileiros vivem com diabe-
tes e 250 milhões em todo o 

mundo. Especialistas proje-
tam que o número de adultos 
com a doença pode chegar a 
643 milhões em 2030 e a 784 
milhões em 2045. 

A dermatologista  do 
Sistema Hapvida Maceió 
reforça que a prevenção é o 
melhor caminho para evitar 
as complicações provocadas 
pela doença. A profissional 
dá dicas que podem ajudar 
as pessoas que vivem com a 
doença a manter a qualidade 
de vida. 

“ É  r e c o m e n d a d o  s e 
examinar com frequência e, 
se encontrar lesões na pele, 
ainda que pequenas, procure 
um dermatologista o mais 
rápido possível. Feridas e 
coceiras também devem ser 
relatados ao médico o quanto 
antes”. 

A especialista finaliza 
que a doença pede cuida-
dos especiais com os pés. “O 
cuidar deve ser redobrado 
ao cortar as unhas, pois qual-
quer acidente pode causar 
infecção. Dê preferência, use 
sapatos confortáveis que não 
machuquem os pés. Além 
disso, beba bastante água e 
recorra a cremes hidratantes 
para evitar o ressecamento”, 
conclui.

DIABETES

Pessoas que convivem com a doença 
devem reforçar cuidados com a pele

UPA Jaraguá registrou 16 atendimentos de assistência pediátrica no 1o dia

Médica Roberta Guedes: “A diabetes pode provocar sérias complicações”
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Seguro Viagem: Dicas para contratar e viajar com segurança!
Se aqui no Brasil nós pode-

mos passar mal com uma 
coxinha velha, a maionese de 
anteontem ou um churras-
quinho de origem duvidosa, 
imagine em países que sequer 
conhecemos! Pedra nos rins, 
apendicite, diarreia, dor de 
garganta, febre, tosses insupor-
táveis e até uma pandemia são 
apenas a ponta do fio de tudo o 
que pode acometer um viajante 
nos dias de viagem. Sem falar 
em extravios de bagagem, 
problemas jurídicos e outros 
pepinos. 

O seguro de viagem vai 
muito além da assistência 
médica e pode ser a salvação 
no caso de cancelamento da 
viagem ou retorno de emergên-
cia ao Brasil. Pensando no bem 
estar de nossos leitores prepa-
ramos o quadro “Momento 
Seguro” com informações bási-
cas e importantes sobre seguro 
de viagem. Porque estar prepa-
rado nunca é demais! Confira 
nossas dicas para desbravar 
esse mundão! 

COMO FUNCIONA O 
SEGURO DE VIAGEM?
O seguro de  viagem 

funciona como um plano de 
saúde temporário e também 
uma garantia de indenização 
para várias situações e aciden-
tes. Ele será válido pelos dias 
da contratação e dentro das 
normas especificadas em cada 
contrato. Normalmente é feito 
para destinos internacionais, 
onde os planos de saúde brasi-
leiros que usamos no dia a dia 
não tem validade.

Vale dizer, no entanto, que 
o seguro de viagem não é desti-
nado apenas a viagens interna-
cionais. Você poderá contratar 
o serviço também para viagens 
dentro do Brasil. Porém, como 
muitos brasileiros têm plano 
de saúde, esse serviço não é tão 
comumente contratado.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
SEGURO DE VIAGEM E 
ASSISTÊNCIA DE VIAGEM?
Os dois serviços são chama-

dos comumente de seguro 
viagem. Porém, é preciso estar 
atento na hora de pesquisar e 
de fechar o contrato. Na prática, 
a principal diferença está em 
quem pagará pelo serviço no 
momento que for utilizado. é 
uma questão de quem desem-
bolsará o pagamento. 

O seguro viagem prevê que 
o viajante pague todas as despe-
sas médicas do próprio bolso 
e depois solicite o reembolso à 
seguradora (dentro dos limi-
tes de valores estabelecidos em 
contrato). Para isso, será neces-
sário apresentar comprovantes 
de despesas médicas, laudos, 
notas fiscais e tudo mais que 
possa confirma o atendimento. 
É burocrático e pode trazer 
muita dor de cabeça. Os viajan-
tes poder escolher qualquer 
lugar para ser atendido, inde-
pendente de fazer parte da rede 
conveniada do seguro. 

A assistência de viagem 
funciona de maneira diferente. 
O atendimento será todo arcado 
pela seguradora contratada 
(claro que dentro dos limites 
previstos no contrato). Diferente 
do seguro viagem, a assistência 
viagem prevê que o segurado 
deve entrar em contato com 
a empresa contratada antes 
de receber o atendimento. A 
seguradora então indicará um 
local para que o atendimento 
seja realizado e o segurado não 

precisará desembolsar nada. 
Todo o pagamento será arcado 
pela seguradora. A desvan-
tagem é a obrigatoriedade de 
ser atendido no local indicado, 
salvo casos de emergência. 

É importante dizer que 
muitas seguradoras vendem os 
dois serviços no mesmo pacote, 
assim você estará garantido de 
toda maneira. É fundamen-
tal saber essa informação no 
momento da contratação do 
serviço para não passar aperto 
depois.

QUANTO CUSTA UM SEGURO 
VIAGEM INTERNACIONAL?
Acredite: custará bem 

menos do que o valor de apenas 
uma consulta médica em 
muitos países do mundo. Ele 
também será uma fatia mínima 
do orçamento de uma viagem 
internacional. Não fazer seguro 
é uma economia boba, que pode 
gerar grandes problemas para o 
viajante. Em média, o seguro 
para uma viagem de 7 dias 
para os Estados Unidos, sendo 
o passageiro com idade até 70 
anos, terá custo a partir de R$ 
250. Valores maiores ou meno-
res podem ser encontrados, a 
depender de descontos, convê-
nios, nível do seguro e a opera-
dora escolhida, porém o preço 
ajuda a ter uma base de custo 
para a viagem.

QUAL SEGURO DE VIAGEM 
DEVO CONTRATAR?
Os seguros de viagem são 

feitos de acordo com os países 

de destino e o tipo de atividade 
a ser realizada na viagem, além 
da complexidade do plano, 
que pode ir do básico ao super 
completo. No momento da 
contratação você deverá infor-
mar detalhes para a seguradora, 
assim terá certeza de estar bem 
coberto e dentro das suas expec-
tativas. Os seguros não seguem 
as mesmas regras para todos os 
países de destino. Alguns, como 
os que fazem parte da União 
Europeia, exigem seguros de 
viagem especial (no caso desses 
países é o seguro que segue as 
regras do Tratado de Schengen). 
A seguradora poderá informar 
se há alguma especificidade 
para o seu caso. Se for usar o 
seguro do cartão de crédito, 
solicite informações específicas 
sobre o seu país de destino e 
exija que o cartão envie detalhes 
do contrato.

Outro caso que pode alterar 
a contratação do seguro são os 
esportes radicais ou de aven-
tura. É raro que a cobertura 
comum do seguro seja válida 
para acidentes com espor-
tes como esqui, snowboard, 
escalada, mergulho e outros. 
Informe-se detalhadamente 
sobre essas atividades com  a 
seguradora e evite problemas 
na hora do atendimento. Adul-
tos acima de 70 anos e mulheres 
grávidas também costumam 
ter preços diferenciados para 
o seguro. Por isso, informe os 
dados dos passageiros correta-
mente. Não se esqueça de veri-
ficar se o seguro cobre doenças 
pré-existentes. Essa cobertura 
não é comum a todos os segu-
ros.

Os seguros serão tão comple-
tos quanto o pacote contratado. 
Você poderá optar pelo básico 
ou adicionar mais serviços e 
aumentar as franquias de aten-
dimento e indenização. O limite 
é o seu bolso. Há ainda seguros 
especiais, feitos para prote-

ger equipamentos eletrônicos, 
como celulares, computadores 
e máquinas fotográficas. Porém 
esse tipo de seguro não faz parte 
do pacote básico oferecido pelas 
seguradoras e devem ser contra-
tado à parte.

CONCLUSÃO
Em suma é altamente reco-

mendável optar por uma segu-
radora confiável e que esteja 
no Brasil. Isso facilita muito 
caso seja necessário contatá-
-la, incluindo atendimento em 
português e também caso algo 
dê errado durante a viagem.

A recente  pandemia 
causada pelo coronavírus acen-
deu o sinal de alerta entre os 
viajantes que contratam seguro 
de viagem. Houve muitas dúvi-
das sobre a cobertura do seguro 
em casos de pandemia e se a 
assistência aos viajantes seria 
mantida. No caso da pandemia 
declarada do coronavírus, os 
seguros de viagem tomaram 
medidas diferentes entre eles. 

Houve alguns seguros que 
mantiveram a cobertura total, 
porém a maioria deles limitou 
a cobertura apenas até o diag-
nóstico, recorrendo à cláusula 
contratual que os isenta de 
cobertura em casos de surtos, 
epidemias e pandemias.

Para ter certeza se o seu 
seguro de viagem cobre o aten-
dimento em caso de pandemia, 
entre em contato com a segu-
radora e pergunte claramente 
sobre essa cláusula e como é o 
atendimento em caso de diag-
nóstico de doença ligado a 
pandemias.

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. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima se 
Deus quiser! Um grande abraço! 

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ
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UPA do Jaraguá atende 119 
pacientes no primeiro dia

RECÉM INAUGURADA, UNIDADE É referência nas áreas de clínica geral, ortopedia, pediatria e odontologia

Ruana Padilha
Repórter

Um dia após ser 
inaugurada, a 
Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) de 
Jaraguá, em Maceió, entrou em 
funcionamento e, nas primeiras 
24 horas, 119 usuários foram 
atendidos. A unidade, constru-
ída e mantida pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
beneficia os moradores do 1º 
Distrito de Saúde, formado 
pelos bairros Poço, Ponta da 
Terra, Pajuçara, Ponta Verde, 
Jatiúca e Mangabeiras.

Conforme balanço divul-
gado pela Sesau, dos 119 usuá-
rios assistidos no primeiro dia 
de funcionamento da UPA 
Jaraguá, 94 precisaram de 
atendimento clínico e 16 de 
assistência pediátrica. Outros 
sete pacientes buscaram assis-
tência ortopédica em caráter de 
urgência e dois foram assistidos 
pela equipe de odontologia da 

UPA Jaraguá.
Moradora do bairro Ponta 

da Terra, Josefa Cavalcante 
comemorou poder contar 
com uma unidade de saúde 
próxima de sua casa. Ela ressal-
tou a agilidade e qualidade no 
atendimento recebido por sua 
filha, Jaffia Katallyn, de 9 anos.

“Eu vim trazer a Jaffia para 
tirar um raio-x do braço e aqui 
na UPA fomos bem atendi-
das pelo pessoal da recepção, 
enfermeiro, médicos, ortope-
dista e também pelo pessoal da 
limpeza. Achei ótimo, mara-
vilhoso mesmo ter uma UPA 
perto de casa. Todas as vezes 
que eu precisava de atendi-
mento, tinha que ir na [UPA] do 
Trapiche e ficava muito longe 
pra mim. Mas, aqui, posso vir 
até a pé”, comemorou.

Em visita a Alagoas, a turista 
do Estado do Paraná, Victoria 
Cordeiro, procurou a unidade 
para assegurar atendimento 
pediátrico ao filho, Valentino, 
de 1 ano e quatro meses. “O 

atendimento foi muito bom, 
tudo perfeito e todo mundo 
muito atenciosos com meu 
filho”, disse.

Já o líder comunitário 
do bairro do Canaã, Gilvan 
Oliveira, destacou a humani-
zação no atendimento recebido 
dos profissionais da unidade. 
“Recebi um tratamento vip, 

seja pela estrutura da UPA ou 
pelo atendimento humanizado 
prestado por toda equipe.”, 
ressaltou.

A diretora da UPA Jaraguá, 
Maryana Costa, explicou que a 
unidade conta com uma equipe 
multidisciplinar preparada 
para atender todos os mora-
dores da região.  Para isso, ao 

chegar à unidade, o usuário 
passa por classificação de risco 
para analisar a gravidade do 
quadro clínico.

“A UPA Jaraguá é de suma 
importância para os moradores 
da parte baixa de Maceió. Nós 
contamos com uma equipe 
multidisciplinar composta por 
médicos clínicos, ortopedistas, 
dentistas, enfermeiros e técni-
cos de enfermagens preparados 
para assegurar atendimento 
ágil e humanizado à popula-
ção”, salientou.

SERVIÇO
Com atendimento 24 horas 

por dia, a UPA Jaraguá é espe-
cializada em resolver parte das 
urgências e emergências, como 
casos de hipertensão, febres 
altas, fraturas, cortes, derrame 
e infarto. A nova unidade de 
saúde, que é referência em aten-
dimento nas áreas clínica geral, 
ortopedia, pediatria e odontolo-
gia, tem capacidade para aten-
der até 350 usuários por dia.

 Olival Santos

Divulgação
O mês de novembro é 

dedicado à conscientização 
do diabetes, doença crônica 
caracterizada pela produção 
insuficiente ou má absorção 
de insulina, hormônio que 
regula os níveis de açúcar no 
sangue. 

Para a manutenção de 
uma vida saudável, pessoas 
que convivem com a patolo-
gia devem redobrar os cuida-
dos com a saúde, afinal, o 
diabetes descompensado 
pode provocar complicações 
cardiológicas, neurológicas 
e renais. Mas, além disso, o 
diabético também precisa 
cuidar da pele, que é afetada 
diretamente pela doença. 

POR QUE A PELE DO 
DIABÉTICO É DIFERENTE?
A dermatologista  do 

Sistema Hapvida Maceió, 
Roberta Guedes, explica 
que o diabético possui a pele 
mais frágil e desidratada em 
decorrência das alterações 
provocadas pelo excesso de 
glicose no sistema nervoso 
autônomo, responsável pelo 

controle e produção de suor 
e sebo. 

“A doença, quando não 
está controlada, pode provo-
car alterações na circulação, 
redução da sensibilidade e 
lesões cutâneas, cicatrização 
lenta, e predispor o paciente 
a infecções fúngicas e bacte-
rianas”, afirma. 

A médica chama a aten-
ção, também, para outras 
alterações, como o chamado 
“pé diabético”, que provoca 
úlceras nos membros inferio-
res e alterações na circulação 
que podem levar à perda do 
membro e a acantose nigri-
cans, que são manchas escu-
ras que aparecem em regiões 
como pescoço, axilas e viri-
lha. 

MACEIÓ É A SEGUNDA 
CAPITAL COM MAIS 
DIABÉTICOS NO BRASIL
Dados da 10ª edição do 

Atlas do Diabetes da Federa-
ção Internacional de Diabe-
tes revelam que Maceió é a 
segunda capital com mais 
pessoas com a doença no 

Brasil,  perdendo apenas 
para o Rio de Janeiro.  Atual-
mente, mais de 13 milhões de 
brasileiros vivem com diabe-
tes e 250 milhões em todo o 

mundo. Especialistas proje-
tam que o número de adultos 
com a doença pode chegar a 
643 milhões em 2030 e a 784 
milhões em 2045. 

A dermatologista  do 
Sistema Hapvida Maceió 
reforça que a prevenção é o 
melhor caminho para evitar 
as complicações provocadas 
pela doença. A profissional 
dá dicas que podem ajudar 
as pessoas que vivem com a 
doença a manter a qualidade 
de vida. 

“ É  r e c o m e n d a d o  s e 
examinar com frequência e, 
se encontrar lesões na pele, 
ainda que pequenas, procure 
um dermatologista o mais 
rápido possível. Feridas e 
coceiras também devem ser 
relatados ao médico o quanto 
antes”. 

A especialista finaliza 
que a doença pede cuida-
dos especiais com os pés. “O 
cuidar deve ser redobrado 
ao cortar as unhas, pois qual-
quer acidente pode causar 
infecção. Dê preferência, use 
sapatos confortáveis que não 
machuquem os pés. Além 
disso, beba bastante água e 
recorra a cremes hidratantes 
para evitar o ressecamento”, 
conclui.

DIABETES

Pessoas que convivem com a doença 
devem reforçar cuidados com a pele

UPA Jaraguá registrou 16 atendimentos de assistência pediátrica no 1o dia

Médica Roberta Guedes: “A diabetes pode provocar sérias complicações”



Hugo Novaes deixou as letras e poemas um pouquinho de 
lado e viveu um dia de “mudelo”, como ele mesmo brincou. 
E não é que ele deu um show apresentando a coleção da @
sandcartago. Leva jeito esse poeta. 

A Casa das Tintas 
reuniu um grupo de 
12 arquitetos alago-
anos para uma visita 
guiada à CASACOR 
Pernambuco 2021. 
Eles conferiram in loco 
as principais apostas 
para arquitetura em 
2022, bem como as 
maiores tendências 
em cores, texturas 
e combinações de 
aplicações. 

A sexta-feira vai ter 
clima de rock dos 
bons em Maceió. 
Nando Reis se 
apresenta no Summer 
Club e quem faz o 
show de abertura é a 
banda Rock em Dobro. 
Os portões serão 
abertos às 21h. 

A partir deste sábado 
(13/11), o Parque 
Shopping Maceió inicia 
a temporada do “Natal 
das Estrelas”, decora-
ção temática inédita 
em Alagoas que conta 
com mais de 300 mil 
LEDs, árvore gigante 
e um trenzinho que 
levará a garotada em 
um encantador passeio 
por um túnel de luzes e 
pela bela cenografia. 

O Ballet Emília 
Vasconcellos já tem 
data marcada para 
a volta aos palcos. A 
escola faz a tradicio-
nal apresentação de 
final de ano nos dias 
11 e 12 de dezembro, 
no Teatro Deodoro. 

Fabiano Said, gerente de marketing do Maceió Shopping, 
inicia período natalino com chegada do papai noel e 
sorteio de prêmios para os clientes do mais tradicional 
shopping da cidade, a partir desta sexta (12). 

MUDELO DESTAQUE

COR E INSPIRAÇÃO

VAI TER ROCK BEBÊ

NATAL DAS ESTRELAS

TEMPO DE RENASCER

LIDERANÇA 
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A BELLA CHEGOU!

Carol Sanches e John Brito estrearam como pais neste dia 10 de novembro de 
2021. Isabella chegou para transformar o casal em família e deixar tudo mais 

colorido. Agora é começar a trocar o dia pela noite e todas as delícias de ser pai e 
mãe. Bem-vinda Bella! 


