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CARRETA CAPOTA NA AL-101 SUL

Uma pessoa ficou ferida no capotamento de 
uma carreta que estava com uma carga 

de pó de cerâmica. O acidente aconteceu na 
rodovia AL-101 Sul, trecho que fica em Roteiro. 
Uma pessoa que estava na cabine da carreta 

ficou presa às ferragens, mas, quando o Corpo 
de Bombeiros chegou ao local, ela já estava do 
lado de fora. A vítima foi levada pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o 
hospital. O helicóptero Falcão 05 foi acionado 

para o local, mas não houve a necessidade de 
socorro aéreo. Os bombeiros militares adotaram 
as providências para evitar incêndio, uma vez 
que havia vazamento de combustível. O pó de 
cerâmica também ficou espalhado no asfalto.

CORTESIA: BPRV

Alberto Jorge/Ascom
 Sem

scs

Equipe da Semscs esteve hoje no local e retirou a placa de publicidade

MORTE DENTRO DE ÔNIBUS
PASSAGEIRO É ADVERTIDO POR NÃO ESTAR USANDO
MÁSCARA, GERA CONFUSÃO E MATA GARI A FACADAS

3

Uma equipe da Secreta-
ria Comunitária e Convívio 
Social removeu hoje uma 
placa de publicidade que 
‘ameaçava cair’ e causar um 
acidente envolvendo pedes-
tres ou condutores de veícu-
los. A estrutura de metal, 
madeira e zinco estava insta-
lada num terreno, na Ladeira 
João Sampaio – que liga a 
Cambona ao Farol – e incli-
nada para a pista. Moradores 

da região fizeram a denúncia 
dos riscos de acidente e acio-
naram a Secretaria. No local, 
a equipe constatou os riscos 
e providenciou a retirada da 
placa. Outras equipes estive-
ram em estabelecimentos que 
estavam utilizando o passeio 
público como sendo privado. 
O dono de um bar na Jatiúca 
foi multado em R$ 1.595,94 
e teve a estrutura irregular 
removida e apreendida.

Prefeitura remove 
placa na Cambona

‘AMEAÇAVA CAIR’
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Muito antes da última 
rodada do campeonato brasi-
leiro da série B, o CRB teve 
tudo para disparar como um 
favorito ao título da competi-
ção.

Mas, o time deixou de 
vencer 8 partidas dentro 
de casa. Time nenhum no 
mundo passa oito partidas 
sem vencer em casa à toa.

A torcida apaixonada 
releva. E assim acredita no 
próximo jogo, principal-
mente quando vence lá fora, 
sem se incomodar com os 
bastidores correntes, soltos e 
longe da paixão da torcedor.

O CRB viveu isso inten-
samente neste campeonato. 
E não é exagero dizer que o 
Galo não subiu para a série A 
por três fatores contundentes: 
Incompetência, amadorismo 
e mercenarismo.

E o pior: Os regatianos por 
pouco não assistiram a festa 
dos rivais na série A. O azul, 
no estádio Rei Pelé, goleou o 
por 4 a 0 o Brasil de Pelotas e já 
estava dentro do G-4, quando 
o Avaí virou o jogo e venceu 

o juvenil do Sampaio Correa 
por 2 a 1 e ficou a quarta vaga 
da série A.

Já o CRB foi novamente 
um time amorfo, em mais 
u m a  p a r t i d a  d e c i s i va . 
Começou perdendo logo 
nos primeiros minutos do 
jogo contra o Operário, fora 
de casa, e continuou lerdo, 
sem vontade de jogar. Logo 
levou o segundo gol ainda no 
primeiro tempo. Resultado: 
Operário 2 a 1.

Desse jeito, o time rega-
tiano amarga mais um ano 
sem ascender à elite do fute-
bol brasileiro, onde já esteve 
um dia, por razões óbvias e 
bem conhecidas no meio do 
futebol…

O torcedor, bobo, ignora 
as artimanhas, o processo e 
acaba condenando quem as 
revela durante o percurso. 
Trata como um mal torcedor, 
em nome da paixão cega, 
inerente à sua condição.

Indiscutível dizer que o 
CRB foi o clube que teve tudo 
para ser inclusive campeão 
da série B neste 2021.

Mas, aí faltou gestão ante-
nada para lidar com o mau  
profissionalismo e a máfia do 
futebol brasileiro, que passa, 
inclusive, pelo mercenarismo 
dos jogadores.

Este é um fato contado e 
relatado nesse mundo que 
mexe com o sentimento, a 
autoestima e a vaidade de 
cada ser que está na torcida.

Já para quem está em 
campo – e foi contratado 
para jogar em nome do clube 
– a resposta não é a mesma. 
Sobretudo, por que aquele 

que vem vestir uma camisa 
nas bandas de cá, via de regra, 
não está preocupado em em 
ser, mas em ter, venha de 
onde vier.

Cego é quem faz de conta 
que não viu. Foram 8 partidas 
sem vencer dentro de casa!

O sinal foi dado e repe-
tido, dito, inclusive, por um 
conselheiro importante do 
clube.

Segundo ele, os jogado-
res cobraram X e a diretoria 
prometeu Y, timidamente.

E aí o Galo não cantou 

mais. Enganou a torcida em 
algumas partidas quando 
achou conveniente. Triste. 
Aliás, triste sina regatiana há 
mais de 30 anos sem voltar à 
série A.

A temporada acabou e 
vem aí 2022. Mas, não se trata 
de aprender com os erros 
históricos. Na verdade, trata-
-se de decência, dignidade e 
respeito a um clube centená-
rio.

Um clube que deveria, no 
mínimo,  honrar a história de 
seus ídolos do passado como 
os saudosos Roberto Mene-
zes e Ronaldo Brito. Mais 
ainda para os hoje torcedores 
Silva Cão, Joãozinho Paulista, 
César e o incansável e talen-
toso regatiano Roberval 
Davino.

Esses fizeram muito mais 
do que todos os outros que há 
30 anos embromam no CRB.

Dignidade e respeito à 
história do Regatas é o que 
quer o torcedor.

Quanto aos outros, não 
quiseram andar muito para 
alcançar o que estava perto.

CRB fora da série A foi incompetência, 
amadorismo e mercenarismo

Mauro Lopes *Jornalista, editor do Brasil 247 e apresentador do Giro das 11 na TV 247. Fundador do canal Paz e Bem, de espiritualidade aberta e plural

Em menos de 20 dias, o 
trio que mergulhou o país 
no caos saiu das catacumbas 
e escolheu o Podemos como 
sede da quadrilha, sua casa. 

O ex-juiz Sergio Moro, 
cons iderado  indigno  e 
suspeito pelo STF, abriu a fila, 
assinando a ficha do partido 
em 10 de novembro. Depois, o 
ex-chefe da Lava Jato, Deltan 
Dallagnol, que pediu exone-
ração do cargo de procura-
dor da República no início do 
mês antes de iniciarem-se as 
punições a ele, foi nomeado 
vice-presidente do Podemos 
no Paraná - antes mesmo de 
se filiar ao partido, num estilo 
que lembra as falcatruas da 
Lava Jato.Finalmente, neste 
domingo (28), foi divulgada 
notícia de que o ex-procu-
rador-geral da República, 
Rodrigo Janot, também deve 
se filiar ao Podemos.

A ação combinada é a 
confissão clara de que Moro, 
Dallagnol e Janot consti-
tuíram e constituem uma 
quadrilha.

Durante toda a Lava Jato, 

os três fizeram questão de 
esconder da opinião pública, 
dos Poderes e da polícia o 
fato de que agiam em conluio 
- como uma quadrilha, de 
fato. Posavam aos incautos 
-e essa pose era disseminada 
pela mídia conservadora a 
todo pulmão- de que agiam 
no estrito limite da lei, sem 
qualquer tipo de combinação 
ou arreglo. Mesmo quando 
foram desmoralizados pela 
Vaza Jato e posteriormente 
pelas revelações de Walter 
Delgatti Neto e, na sequên-
cia, pelas informações da 
equipe jurídica de Lula ao 
STF a partir das informações 
da Operação Spoofing, Moro, 
Dallagnol e Janot continua-
ram a garantir que não havia 
combinação nenhuma em 
suas iniciativas.

O ingresso dos três em 
menos de um mês na mesma 
agremiação política com o 
objetivo de tomar o poder 
no país nas eleições de 2022 
equivale a uma confissão 
sem retorno de que todo 
o caminho feito pretendia 

chegar nisso. 
Lembremos:  segundo o 

artigo 288 do Código Penal, 
o crime de associação crimi-
nosa tipifica-se assim: “asso-
ciarem-se 3 (três) ou mais 
pessoas, para o fim especí-
fico de cometer crimes’’. O 
objetivo é tornar o Podemos 
num partido que se apre-
sente como a legenda “da 
lei e da ordem”, herdeira do 
lavajatismo “traído” por Jair 
Bolsonaro e se conformar 
com o “terceira via”, mas não 
como uma direita tradicional 
ou liberal e sim como uma 
vertente da extrema direita 
nacional.

A casa da quadrilha não 
é um partido desprezível, 
apesar de ser praticamente 
propriedade privada de um 
clã -não o Bolsonaro, mas o 
Abreu.

A agremiação teve três 
donos. O fundador foi Dori-
val de Abreu, que foi depu-
tado federal por São Paulo nos 
fim dos anos 1960 e fundou o 
Podemos com outro nome 
(PTN) em 1995. Ele passou 

o partido para o irmão, José 
Masci de Abreu, que foi depu-
tado federal por São Paulo em 
duas legislaturas, entre 1995 e 
2003. José Masci, por sua vez, 
passou o bastão para a filha, 
Renata Abreu, em 2017 - ela 
é deputada desde 2015. Um 
partido de pequenas opor-
tunidades, até agora, que 
tornou-se com os anos, em 
função de composições de 
interesses locais e busca de 
espaço, em uma legenda de 
alguma expressão. 

A bancada do Podemos é 
a terceira maior no Senado, 
atrás apenas do MDB e PSD. 
São nove senadores, sendo os 
mais expressivos Álvaro Dias 
(PR), um lavajatista de quatro 
costados e um dos “padri-
nhos” da armação. Outros 
dois senadores mais conhe-
cidos são Eduardo Girão 
(CE) e Jorge Kajuru (GO). 
Na Câmara, a bancada do 
partido é apenas a 14ª, com 11 
parlamentares sem qualquer 
expressão, exceto pela presi-
dente, Renata Abreu, que 
agora sai à ribalta. 

Ao que tudo indica, os 
Abreu decidiram entregar o 
partido à quadrilha lavaja-
tista, mas é bom aguardar, 
pois os meandros da política 
são mais misteriosos do que 
podem parecer à primeira 
vista, como os sucessivos fias-
cos de Bolsonaro em busca de 
um partido o demonstraram 
-agora, finalmente, ele parece 
ter um partido para chamar 
de seu, o PL.

A quadrilha tem apenas 
a rota bandeira da Lava Jato 
para oferecer e, como escrevi 
acima, busca ser a opção da 
“lei e ordem” em 2022 - a 
filiação do general bolsona-
rista dissidente Santos Cruz 
compõe a narrativa. Com 
seu discurso, eles sonham 
avançar sobre a base eleitoral 
bolsonarista, que foi entu-
siasta da Lava Jato anos atrás, 
e sufocar a direita tradicional, 
atraindo tucanos para criar 
um movimento de unificação 
da extrema direita e direita 
contra Lula.

Vai dar certo?
A ver.   

 Podemos é a casa da quadrilha da Lava Jato



Uma discus-
são por conta 
do  uso  da 

máscara de proteção, dentro 
de um ônibus da empresa Real 
Alagoas, resultou na morte do 
gari Renilson Freire de Souza, 
de 38 anos. Atingido por golpes 
de faca, depois de se envolver 
numa briga com um homem 
ainda não identificado, Renil-
son morreu dentro do ônibus, 
na manhã desta segunda-feira, 
no trecho próximo à Casa 
Vieira,n o Farol

O assassino, que tinha 
entrado sem máscara dentro 
do coletivo e provocado a 
discussão, fugiu logo após 
cometer o crime e tomou 

destino ignorado. De acordo 
com testemunhas, o assassino 
entrou no ônibus pela porta 
traseira e sem máscara, o que 
teria gerado a reclamação do 
gari e em seguida a briga, que 
terminou em morte. Na confu-
são, vários passageiros desce-
ram e fugiram com medo. 

O crime será investigado 
pela Delegacia de  Homicí-
dios. Há informações de que 
as forças policiais do Estado 
já estão com as imagens da 
câmera do ônibus da Real 
Alagoas, que fazia a linha 
Benedito Bentes/Ponta Verde. 
Nas imagens, dá para ver o 
gari sendo assassinado com 
um golpe de faca, pelo assas-

sino que acabara de entrar no 
ônibus sem máscara. 

As imagens mostram o 
coletivo relativamente cheio, 

quando se inicia uma discussão 
entre o gari Renilson e o assas-
sino. Segundo testemunhas, 
Renilson teria cobrado do seu 
agressor o uso da máscara de 
proteção – que continua sendo 
obrigatória dentro de coletivos 
e em locais fechados – quando 
se iniciou a briga, que teve 
alguns empurrões, antes de o 
gari ser atingido fatalmente no 
peito.

Renilson cai no piso do 
coletivo, enquanto o assassino 
desceu pela porta traseira do 
ônibus e saiu correndo, assim 
como os passageiros, que 
também abandonaram o cole-
tivo assustados com o crime. 
Com base nas imagens, a Polí-

cia Civil espera identificar o 
agressor e chegar a ele o mais 
rápido possível. Além disso, as 
forças de segurança pedem a 
ajuda da população para loca-
lizar o agressor, por meio do 
disque denúncia. 

O gari esfaqueado morreu 
dentro do ônibus, a caminho 
do trabalho. O corpo dele foi 
recolhido pelo rabecão do 
Instituto Médico Legal (IML), 
no início da manhã. Até o fecha-
mento desta edição, o corpo de 
Renilson ainda se encontrava 
no IML de Maceió, sendo 
submetido a exames. Familia-
res do gari estiveram no IML e 
estavam à espera liberação do 
corpo para o sepultamento.
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Discussão por causa de uso 
de máscara acaba em morte

COM BASE NAS imagens do crime, polícia pretende prender o assassino que fugiu logo após assassinar o gari a golpes de faca

Um motociclista ficou 
ferido após um acidente com 
um veículo de passeio, na ra 
cidade de Arapiraca. O nome 
da vítima não foi divulgado.

De acordo com testemu-
nhas, o acidente ocorreu entre 
uma motocicleta Honda Fan 
160, de cor vermelho e um Ford 
KA, em um trecho da rodovia 
AL 220, no bairro Canaã.

Populares informaram 
ainda que a colisão ocorreu 
quando a motocicleta invadiu 
o sentido contrário após uma 
ultrapassagem e acabou atin-
gido o carro frontalmente.

Com o impacto, o motoci-
clista bateu a cabeça no para-
brisa do carro. Ele sofreu uma 
fratura na perna esquerda 
e lesões nos antebraços. A 
parte frontal do Ford KA 

ficou amassada e a moto ficou 
destruída.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
foi acionado para realizar 
o socorro da vítima, que foi 
levado ao Hospital de Emer-
gência do Agreste (HEA).

A motorista do Ford Ka 
permaneceu no local do 
acidente. Equipes da Supe-
rintendência  Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) e Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) também 
foram acionados para o local.

O corpo de um homem foi 
encontrado dentro do terreno 
onde fica a antena de uma rádio 
no bairro de Santa Amélia, em 
Maceió, hoje pela manhã.

Segundo a Polícia Militar, 
que esteve no local para os 
primeiros levantamentos, o 

homem sofreu um grande feri-
mento na cabeça e próximo ao 
corpo foi encontrado um para-
lelepípedo sujo de sangue, o 
que indica que pode ter sido 
usado para atingir a vítima. 
O homem usava bermuda e 
camisa de cor vermelha e não 

foi identificado .
Os Institutos de Criminalís-

tica (IC) e Médico Legal (IML) 
foram acionados para os proce-
dimentos cabíveis. O caso será 
investigado pela Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP).

EM ARAPIRACA

MISTÉRIO

Acidente entre carro e 
moto deixa um ferido

Desconhecido é achado 
morto na Santa Amélia

Policiais civis da 9ª Delega-
cia Regional de Polícia (9ªDRP) 
prenderam o acusado de matar 
com 18 facadas Alexandre 
Evangelista, crime ocorrido no 
último dia 21, em Viçosa

O delegado Regional de 
Viçosa, Fabrício Nascimento, 
disse que logo após o crime 
os polícias civis da 9ª DRP 
diligenciaram, ouviram diver-
sas testemunhas e coletaram 
imagens do local do fato. 
“Baseado nas informações 
levantadas se chegou ao autor 
do crime, um homem de 21 
anos”, disse o delegado.

“O crime chocou a popula-
ção de Viçosa pela forma cruel 
em que foi cometido. O autor 
após discutir com a vítima 
por causa de um isqueiro, vai 
para sua casa, arma-se com 
uma faca peixeira e retorna 
ao encontro da vítima, a 
qual encontrava-se alcoo-
lizada. Aguarda o melhor 
momento e a esfaqueia por 18 
vezes, sendo quatro delas no 
pescoço e as demais no abdô-
men”, revelou o delegado 
Fabricio Nascimento.

O titular da 9ª DRP disse 
ainda que, ao ser interrogado, 
o autor confessou o crime e 
disse que assim o fez por ter 
se sentido humilhado pela 
vítima, a qual após tomar seu 
isqueiro da mão, o quebrou e 
ficou lhe encarando.

Uma mulher foi presa 
após desacatar poli-
ciais militares,ontem à 
noite, no Jacintinho, na 
periferia de Maceió. O 
nome da suspeita não 
foi divulgado devido  à 
Leido Abuso de Autori-
dade.

De acordo com o rela-
tório oficial do Centro 
Integrado de Operações 
em Segurança Pública 
(Ciosp), o crime ocorreu 
nas imediações da sede 
do Batalhão de Polícia 
de Eventos (BPE), apro-
ximadamente às 21h30.

A PM informou que 
foi acionada por um 
motorista que relatou 
que foi “fechado” por 
um outro veículo. A 
guarnição tentou parar 
o carro indicado, um 
Chevrolet S10 e orde-
nou a parada.

O  m o t o r i s t a  d o 
veículo desobedeceu e 
foi parado mais a frente. 
A esposa do condutor 
desacatou o coman-
dante da guarnição e 
resistiu à prisão. Ela 
precisou ser contida e 
foi conduzida à Central 
de  F lagrantes  I ,  no 
bairro do Farol.

VIÇOSA ALTERAÇÃO
Jovem que 
matou amigo 
a facadas 
é preso

Mulher é 
presa por 
desacato à 
guarniçãoJosival de Meneses/Já é Notícia

Motociclista recebe atendimento no local do acidente, na AL-220, em Arapiraca

Cortesia AL24H

PM chega ao local do crime: ônibus



O Sine Maceió 
o f e r e c e ,  a 
p a r t i r  d e 

hoje, 200 vagas de emprego 
e m  d i v e r s a s  á r e a s  d e 
emprego, desde o Ensino 
Fundamental ao nível supe-
rior, com ou sem experiência 
na função. Uma grande opor-

tunidade para aqueles que 
necessitam de um emprego 
ou buscam uma nova área no 
mercado de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para quem optar por entre-
gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presen-
cial é feito na unidade do 
Sine Maceió, no 2º piso do 
Shopping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para balconista de 
farmácia, cartazista, calde-
reiro, comercial de vendas, 
costureira de estofados, cozi-
nheira, diarista, encanador, 
manicure, mecânico, meca-
nico alinhador, mestre de 
obras, e pintor.

Há ainda vagas para 
serviços gerais pós obra, 
técnico de refrigeração, 
técnico de segurança do 
trabalho, torneiro mecânico, 
vendedor de serviços auto-
motivos, vendedor externo, 
vendedor interno vogilante 
para eventos.

4 O DIA DIGITAL  l  29 de novembro  I  2021

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

Sine Maceió: 200 vagas de 
emprego em diversas áreas

VAGAS DISPONÍVEIS para pessoas do ensino fudamental ao superior completo; interessados devem enviar currículo via e-mail

Fruto da parceria entre 
a Prefeitura de Maceió e o 
governo federal, as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, 
no Vergel do Lago, avançam a 
cada semana. São 1.776 apar-
tamentos que estão sendo 
erguidos e que vão beneficiar 
famílias que vão deixar de 
morar em barracos de lona.

Como informa a Secretaria 
Adjunta de Habitação, além 
das unidades habitacionais, 
toda a região está passando 
uma completa transforma-
ção. Uma praça para melhor 
convivência dos moradores do 

conjunto habitacional e uma 
creche também serão entre-
gues à população que vive às 
margens da Lagoa Mundaú.

A previsão da Prefeitura 
de Maceió é de que, até o 
primeiro semestre de 2022, 
metade dos apartamentos 
seja entregue. Ao todo, serão 
89 prédios, com 1.776 apar-
tamentos, beneficiando mais 
de 7 mil pessoas. Elas terão 
à disposição ampla área de 
lazer, brinquedário, quadras 
poliesportivas, ciclovias e 
bicicletário.

Andressa dos Santos Silva, 

moradora do Vergel do Lago 
há 15 anos e uma das futuras 
contempladas com um dos 
apartamentos do Parque da 
Lagoa, não esconde a ansie-
dade: “Estou na expectativa 
de ir para o novo aparta-
mento. Não vejo a hora de ter 
meu cantinho”. 

O cadastro para ocupação 
dos imóveis tem sido feito 
pela Secretaria Adjunta de 
Habitação de Maceió, que 
mantém um ponto de aten-
dimento na área lagunar, 
exclusivo para os moradores 
da região.

MORADIA

Vergel: obras avançam 
no Parque da Lagoa

Os novos profissionais 
que vão atuar na equipe do 
Programa Primeira Infância 
Cidadã, aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado (PSS), 
participam na tarde de hoje, da 
solenidade de assinatura dos 
contratos de trabalho. O evento 
acontece no auditório do Senai, 
no bairro do Poço. 

A seleção dos 60 profissio-
nais que vão integrar a nova 
equipe do Primeira Infância 
Cidadã foi feita pela Assistência 
Municipal de Assistência Social, 
por meio de um edital público 
do Processo Seletivo Simplifi-
cado, o PSS. Foram aprovados 
um coordenador técnico, dois 
coordenadores administrati-
vos, seis supervisoras e 50 visi-
tadores sociais. 

O Programa Primeira 
Infância utiliza os equipa-

mentos públicos municipais 
como ferramentas para que 
as famílias sejam atendidas. 
O público-alvo são gestantes, 
crianças de até três anos e suas 
famílias beneficiárias do Auxí-
lio Brasil. 

Eles recebem em suas resi-
dências o atendimento feito 
pelos visitadores sociais.  Estes 
profissionais desenvolvem 
trabalhos de estímulo e de 
promoção do desenvolvimento 
integral infantil durante a 
primeira infância.

Os atendimentos são feitos 
ainda às crianças de até seis anos 
e suas famílias que recebem o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada, conhecido como LOAS. 
O Programa atua também com 
as crianças de até seis anos de 
idade que foram afastadas do 
convívio familiar.

A parceria entre a Secre-
taria Municipal de Educacão 
(Semed) e a Escola Superior 
da Magistratura de Alagoas 
(Esmal) vai proporcionar aos 
alunos da rede de ensino de 
Maceió o ‘Natal Solidário’. O 
evento ocorrerá no próximo 
dia 10 de dezembro, a partir 
das 10h, na Escola Audival 
Amélio, no São Jorge.

Por meio do programa 
Cidadania e Justiça nas Esco-
las, o ‘Natal Solidário’ é um 
evento altruísta que levará 
presentes para 60 alunos do 
município, com o tema “Um 
pequeno gesto faz toda a 
diferença”.

Essa é a 12ª edição do 

Natal Solidário e é a primeira 
vez que o ‘Natal Solidário’ 
acontece nas dependências 
de uma escola da rede muni-
cipal, e, durante o momento 
natalino, os alunos do 1º ano 
da Escola Audival Amélio 
serão contemplados com 
a presença do Papai Noel, 
lanches, além dos presentes 
natalinos.

Luzia Rodrigues, peda-
goga da Semed e articula-
dora do programa Cidadania 
e Justiça nas Escolas, explica 
que para  realização do 
evento estão sendo tomados 
todos os cuidados necessá-
rios para o encontro com as 
crianças.

PRIMEIRA INFÂNCIA CIDADÃ

SEMED E ESMAL

Aprovados no PSS 
assinam contratos

Parceria promoverá 
o ‘Natal Solidário’

Edvan Ferreira / Secom Maceió 
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Aluno do Senai/AL é campeão 
da WorldSkills Americas

MIKAEL RIBEIRO, de 19 anos, agora corre para conquistar vaga na delegação brasileira da WorldSkills Shanghai 2022

O a l u n o 
d o  S e n a i 
A l a g o a s 

Mikael Ribeiro Simões, de 19 
anos, é o grande vencedor da 
WorldSkills Americas 2021, na 
ocupação Soluções de Software 
para Negócios. O anúncio 
da conquista internacional 
ocorreu na manhã do último 
sábado, em cerimônia virtual 
transmitida da Guatemala, 
país que sediou a competição. 

Depois da conquista conti-
nental, ele sonha com o topo 
do mundo, na China, ano que 
vem. O objetivo agora é repre-
sentar o Brasil na WorldSkills 
Shanghai 2022, mas, para isso, 
é preciso passar pela seletiva 
nacional. “[Agora vou] me 
capacitar ainda mais, aumen-
tar a intensidade dos treinos 
e me preparar para a seletiva 
nacional da WorldSkills, que 
começará em janeiro”, revela.

Para conquistar as Améri-
cas, foi preciso muita dedi-
cação, com treinamento de 
domingo a domingo, até nos 
feriados. “Tudo focando no 

objetivo principal, que sempre 
foi a vitória, o ouro!”, afirma 
Mikael, que é treinado pela 
instrutora Leyla Santos, uma 
de suas maiores incentivado-
ras.

O primeiro contato do estu-
dante com a ocupação na qual 

competiu aconteceu na Escola 
Sesi Senai Benedito Bentes, 
onde fez o ensino médio pelo 
Sesi e o curso técnico de Infor-
mática para Internet do Senai. 
Para chegar ao torneio interna-
cional, foram muitas horas de 
treino, simulados, preparação 

física e psicológica. 
A diretora de Educação 

e Tecnologia do Senai/AL, 
Cristina Suruagy, destaca a 
fórmula que leva a instituição 
a ter a qualidade de sua forma-
ção reconhecida internacio-
nalmente. “É um trabalho 

de dedicação e competência 
dos profissionais do Senai/
AL, juntamente com nossos 
alunos. Saber que ele percor-
reu a trilha de conhecimento 
conosco, desde a educação 
básica na escola Sesi e profis-
sional com o Senai, nos enche 
de orgulho e satisfação”, 
ressaltou.

Neste ano, a WorldSkills 
Americas foi realizada total-
mente on-line por conta 
da pandemia de Covid-19. 
Mikael participou da compe-
tição, sediada na Guatemala, 
diretamente do Senai Poço, 
onde enfrentou estudantes da 
Colômbia, República Domini-
cana, Equador e do país-sede. 
As provas foram transmitidas 
simultaneamente, em tempo 
real, via streaming. 

Além de Mikael, participa-
ram do evento os colaborado-
res do Senai Alagoas Marcelo 
Strehl, como avaliador líder 
da ocupação Web Design; e 
Leyla Santos, avaliadora do 
Brasil na ocupação Soluções de 
Software para Negócios.

Mikael e sua treinadora Leyla Santos: a medalha de ouro sempre foi o objetivo principal; próxima meta é o mundial na China

Fotos: Divulgação

O Sine Maceió 
o f e r e c e ,  a 
p a r t i r  d e 

hoje, 200 vagas de emprego 
e m  d i v e r s a s  á r e a s  d e 
emprego, desde o Ensino 
Fundamental ao nível supe-
rior, com ou sem experiência 
na função. Uma grande opor-

tunidade para aqueles que 
necessitam de um emprego 
ou buscam uma nova área no 
mercado de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para quem optar por entre-
gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presen-
cial é feito na unidade do 
Sine Maceió, no 2º piso do 
Shopping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para balconista de 
farmácia, cartazista, calde-
reiro, comercial de vendas, 
costureira de estofados, cozi-
nheira, diarista, encanador, 
manicure, mecânico, meca-
nico alinhador, mestre de 
obras, e pintor.

Há ainda vagas para 
serviços gerais pós obra, 
técnico de refrigeração, 
técnico de segurança do 
trabalho, torneiro mecânico, 
vendedor de serviços auto-
motivos, vendedor externo, 
vendedor interno vogilante 
para eventos.
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Sine Maceió: 200 vagas de 
emprego em diversas áreas

VAGAS DISPONÍVEIS para pessoas do ensino fudamental ao superior completo; interessados devem enviar currículo via e-mail

Fruto da parceria entre 
a Prefeitura de Maceió e o 
governo federal, as obras do 
Residencial Parque da Lagoa, 
no Vergel do Lago, avançam a 
cada semana. São 1.776 apar-
tamentos que estão sendo 
erguidos e que vão beneficiar 
famílias que vão deixar de 
morar em barracos de lona.

Como informa a Secretaria 
Adjunta de Habitação, além 
das unidades habitacionais, 
toda a região está passando 
uma completa transforma-
ção. Uma praça para melhor 
convivência dos moradores do 

conjunto habitacional e uma 
creche também serão entre-
gues à população que vive às 
margens da Lagoa Mundaú.

A previsão da Prefeitura 
de Maceió é de que, até o 
primeiro semestre de 2022, 
metade dos apartamentos 
seja entregue. Ao todo, serão 
89 prédios, com 1.776 apar-
tamentos, beneficiando mais 
de 7 mil pessoas. Elas terão 
à disposição ampla área de 
lazer, brinquedário, quadras 
poliesportivas, ciclovias e 
bicicletário.

Andressa dos Santos Silva, 

moradora do Vergel do Lago 
há 15 anos e uma das futuras 
contempladas com um dos 
apartamentos do Parque da 
Lagoa, não esconde a ansie-
dade: “Estou na expectativa 
de ir para o novo aparta-
mento. Não vejo a hora de ter 
meu cantinho”. 

O cadastro para ocupação 
dos imóveis tem sido feito 
pela Secretaria Adjunta de 
Habitação de Maceió, que 
mantém um ponto de aten-
dimento na área lagunar, 
exclusivo para os moradores 
da região.

MORADIA

Vergel: obras avançam 
no Parque da Lagoa

Os novos profissionais 
que vão atuar na equipe do 
Programa Primeira Infância 
Cidadã, aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado (PSS), 
participam na tarde de hoje, da 
solenidade de assinatura dos 
contratos de trabalho. O evento 
acontece no auditório do Senai, 
no bairro do Poço. 

A seleção dos 60 profissio-
nais que vão integrar a nova 
equipe do Primeira Infância 
Cidadã foi feita pela Assistência 
Municipal de Assistência Social, 
por meio de um edital público 
do Processo Seletivo Simplifi-
cado, o PSS. Foram aprovados 
um coordenador técnico, dois 
coordenadores administrati-
vos, seis supervisoras e 50 visi-
tadores sociais. 

O Programa Primeira 
Infância utiliza os equipa-

mentos públicos municipais 
como ferramentas para que 
as famílias sejam atendidas. 
O público-alvo são gestantes, 
crianças de até três anos e suas 
famílias beneficiárias do Auxí-
lio Brasil. 

Eles recebem em suas resi-
dências o atendimento feito 
pelos visitadores sociais.  Estes 
profissionais desenvolvem 
trabalhos de estímulo e de 
promoção do desenvolvimento 
integral infantil durante a 
primeira infância.

Os atendimentos são feitos 
ainda às crianças de até seis anos 
e suas famílias que recebem o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada, conhecido como LOAS. 
O Programa atua também com 
as crianças de até seis anos de 
idade que foram afastadas do 
convívio familiar.

A parceria entre a Secre-
taria Municipal de Educacão 
(Semed) e a Escola Superior 
da Magistratura de Alagoas 
(Esmal) vai proporcionar aos 
alunos da rede de ensino de 
Maceió o ‘Natal Solidário’. O 
evento ocorrerá no próximo 
dia 10 de dezembro, a partir 
das 10h, na Escola Audival 
Amélio, no São Jorge.

Por meio do programa 
Cidadania e Justiça nas Esco-
las, o ‘Natal Solidário’ é um 
evento altruísta que levará 
presentes para 60 alunos do 
município, com o tema “Um 
pequeno gesto faz toda a 
diferença”.

Essa é a 12ª edição do 

Natal Solidário e é a primeira 
vez que o ‘Natal Solidário’ 
acontece nas dependências 
de uma escola da rede muni-
cipal, e, durante o momento 
natalino, os alunos do 1º ano 
da Escola Audival Amélio 
serão contemplados com 
a presença do Papai Noel, 
lanches, além dos presentes 
natalinos.

Luzia Rodrigues, peda-
goga da Semed e articula-
dora do programa Cidadania 
e Justiça nas Escolas, explica 
que para  realização do 
evento estão sendo tomados 
todos os cuidados necessá-
rios para o encontro com as 
crianças.

PRIMEIRA INFÂNCIA CIDADÃ

SEMED E ESMAL

Aprovados no PSS 
assinam contratos

Parceria promoverá 
o ‘Natal Solidário’

Edvan Ferreira / Secom Maceió 
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Agência Brasil

A p a r t i r  d e 
hoje passam 
a valer duas 

novas modalidades do Pix: 
Saque e Troco. Os usuários 
poderão fazer saques em 
locais como padarias, lojas de 
departamento e supermer-
cados, não apenas em caixas 
eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabeleci-
mentos comerciais, às empre-
sas proprietárias de redes de 
autoatendimento e às institui-
ções financeiras.

PIX SAQUE
O Pix Saque permitirá que 

os clientes de qualquer insti-

tuição participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos  compart i lhados e 
participantes do Pix, por 
meio de seus serviços de 
autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. 
Para ter acesso aos recursos 
em espécie, o cliente fará um 
Pix para o agente de saque, 
em dinâmica similar à de um 
Pix normal, a partir da leitura 
de um QR Code ou do aplica-
tivo do prestador do serviço.

PIX TROCO
No Pix Troco, a dinâmica é 

praticamente idêntica. A dife-
rença é que o saque de recur-
sos em espécie pode ser feito 
durante o pagamento de uma 
compra ao estabelecimento. 

Nesse caso, o Pix é feito pelo 
valor total, ou seja, da compra 
mais o saque. No extrato 
do cliente aparecerá o valor 
correspondente ao saque e à 
compra.

LIMITE
O limite máximo das 

transações do Pix Saque e do 
Pix Troco será de R$ 500,00 
durante o dia, e de R$ 100,00 
no período noturno (das 20h 
às 6h). De acordo com o BC, 
haverá, no entanto, liberdade 
para que os ofertantes dos 
novos produtos do Pix traba-
lhem com limites inferiores a 
esses valores, caso considerem 
mais adequado aos seus fins.

TARIFAS
De acordo com o BC, não 

haverá cobrança de tarifas 
para clientes pessoas naturais 

(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição deten-
tora da conta de depósitos ou 
da conta de pagamento pré-
-paga para a realização do 
Pix Saque ou do Pix Troco em 
até oito transações mensais. 
A partir da nona transação 
realizada por mês, as institui-
ções financeiras ou de paga-
mentos detentoras da conta 
do usuário pagador podem 
cobrar uma tarifa pela tran-
sação.

O valor da tarifa cobrada 
é de livre estabelecimento 
pela instituição e deve ser 
informado ao usuário paga-
dor antes da etapa de confir-
mação da transação. “Os 
usuários nunca poderão ser 
cobrados diretamente pelos 
agentes de saque”, destacou 
a instituição.

O BC explica ainda que 
os quatro saques tradicio-
nais gratuitos realizados pelo 
usuário fora do âmbito do Pix 
Saque e Pix Troco podem ser 
descontados da franquia de 
gratuidades (oito por mês). 
Ou seja, se o usuário realizar 
um saque da sua conta, sem 
ser por meio do Pix Saque ou 
Pix Troco, esse saque poderá 
ser contabilizado e sua fran-
quia de gratuidades poderá 
ser reduzida de oito para sete, 
a critério da instituição.

Para o  comércio que 
disponibilizar o serviço, as 
operações do Pix Saque e do 
Pix Troco representarão o 
recebimento de uma tarifa 
que pode variar de R$ 0,25 
a R$ 0,95 por transação, a 
depender da negociação com 
a sua instituição de relaciona-
mento.

Pix Saque e Pix Troco estão 
disponíveis a partir de hoje

CLIENTE PODERÁ fazer saque em locais como padarias e supermercados; Pix poderá ser usado em aplicativos de mensagens

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

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Josué Seixas
De Maceió (AL) para a BBC News Brasil

“Aq u i , 
t u d o  é 
precário. 

Se em alguns dias falta o 
dinheiro até mesmo para 
comprar o pão ou a mistura, 
o que dá para fazer quando 
falta a água de beber ou de 
tomar banho?”, diz Páscoa, 
como o morador da comuni-
dade é conhecido.

Há 3,6 mil barracos na 
Muvuca, diz ele. Em alguns, 
vivem sete pessoas “espre-
midas”. A BBC News Brasil 
esteve ali em visita interme-
diada pelo projeto Consultó-
rio na Rua, de acolhimento a 
pessoas vulneráveis, promo-
vido pela Prefeitura de 
Maceió.

Era uma tarde, e a comu-
nidade estava em silêncio, 
com muitos animais e moscas 
por entre as casas, bicicletas e 
motos paradas.

Só as mulheres estavam 
presentes. Os homens saem 
de casa antes das 7h da manhã 
para trabalhar. Eles são, em 
sua maioria, carroceiros e 
marisqueiros. A maioria volta 
no fim da tarde.

Não há saneamento básico, 
e apenas duas torneiras abas-
tecem todas as famílias. Uma 
das moradoras contou que 
faz as necessidades fisioló-
gicas em uma sacola, que é 
descartada na lagoa ou num 
descampado, hábito comum 
na região.

Com os alimentos mais 
escassos e a fome crescendo, os 
trabalhadores precisam pegar 
restos de comida em hotéis na 
parte nobre da cidade e levá-
-los para casa. É a chamada 
“lavagem”.

“Essa comida antes era 
destinada aos porcos, mas 
agora as pessoas selecionam e 
trazem para dentro de casa”, 
conta Páscoa.

A p e s a r  d a  p o b r e z a 
extrema e da falta de infraes-
trutura, o preço dos barracos 
foi inflacionado pela pande-
mia. Há 12 anos, Alexsandra* 
pagou R$ 5 mil no dela. Agora, 
alguns já valem mais de R$ 30 
mil.

“As coisas apertaram 
quando essa  pandemia 
chegou. Meu marido é carro-
ceiro, eu sou dona de casa. Ele 
vive trabalhando, eu fico aqui 
ajeitando uma coisa, ajeitando 
outra”, conta ela.

ÁGUA SUJA
Na casa de Alexsandra, a 

água chega bem fraquinha. 
Seu marido, Marivaldo, foi um 
dos moradores que ajudaram a 
cavar um buraco a 200 metros 
da Muvuca, onde fica o “cano-
-mestre” de água da região.

Graças a doações, os mora-
dores conseguiram interligá-lo 
a cinco barracos, que daí distri-
buem a água para os vizinhos.

“Passamos semanas, até 
um mês, sem água, que não 
é limpa. É suja. Nós ficamos 
com dor de barriga, e muita 
gente fica doente. (Mas) serve 
para a gente beber, cozinhar e 
tomar banho. Usamos baldes. 
Tem dia que um balde serve 
para cinco, seis pessoas toma-
rem banho.”

Na Muvuca, a distribuição 
de água é responsabilidade 
da BRK Ambiental, empresa 
privada que assumiu os servi-
ços de saneamento na região 
metropolitana de Maceió em 
julho deste ano.

A companhia reconhece 
a falta de uma rede local e 
explica que “os ramais exis-
tentes na localidade e utiliza-
dos pela população não fazem 
parte da rede pública, foram 
construídos no passado como 
uma solução informal, não 
regularizada no município”.A 
concessionária diz que ainda 
avalia, junto aos órgãos 
competentes, como atuará em 
áreas não regularizadas pelo 

poder público, mas estima 
que, até 2027, deve universa-
lizar o acesso à água em toda 
a Região Metropolitana de 
Maceió, com investimento de 
R$ 2,6 bilhões.

Outra moradora, Marleide, 
de 44 anos, conta que uma 
forma de contornar a falta de 
água é pagar a alguém para 
buscar no Rio do Remédio, 
que se encontra com a lagoa 
ali perto. “E nem sempre está 
boa para beber, viu?”

Marleide ajuda a cuidar da 
sogra, a ex-marisqueira Maria, 
de 56 anos, conhecida como 
Vaninha, que ficou cega por 
conta da diabetes e passa a 
maior parte do tempo deitada 
na cama.

Ela depende da família 
para ter água para o banho e se 
sustentar, porque o dinheiro 
da aposentadoria não tem 
sido suficiente para comprar 
comida e remédios.

‘SOMOS ESQUECIDOS’
Páscoa vive em um barraco 

com a avó e a irmã mais nova. 
Por não serem marisqueiros 
ou carroceiros e trabalharem 
com outras coisas, estão em 
condições um pouco melhores 
que a maioria dos moradores 
da Muvuca.

Antes, quando a família 
dividia o mesmo espaço entre 
sete pessoas, ele pedia dinheiro 
nos sinais de trânsito. Atrasou 
os estudos por conta disso — 

hoje, está no segundo ano do 
ensino médio, e quer cursar 
Direito.

“Eu fiz um curso de almo-
xarife, tento fazer bicos, faço 
um curso técnico de assis-
tente administrativo e quero 
passar numa faculdade. Dá 
pra contar numa mão quem 
tem carteira fichada [emprego 
CLT] aqui na Muvuca”, diz.

“Aqui é a gente pela gente. 
A Muvuca fica mais afastada 
de tudo. Não tem médico, 
remédio, exame, nada. Eu 
mesmo já fui para uma UPA 
[Unidade de Pronto-Aten-
dimento] em cima de uma 
carroça”, conta.

Alexsandra, que estava 
por perto, completa: “Nós 
somos esquecidos’’.

Cícero Péricles Carvalho, 
professor da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal) e 
doutor em economia regio-
nal, diz que, em comunidades 
como a Muvuca, a pobreza 
estrutural se soma à depen-
dência de políticas públicas.

“O fenômeno da pobreza 
não é recente. Podemos dizer 
que houve uma queda até 
2015, mas o processo [de 
empobrecimento] vem se 
acentuando desde então.”

De acordo com o Minis-
tério da Cidadania, Alagoas 
tem 689 mil famílias inscritas 
no CadÚnico de programas 
sociais federais, das quais 425 
mil recebiam o Bolsa Família.

No ano passado, o auxílio 
emergencial cobriu 1,2 milhão 
de pessoas no Estado, com 
um valor que variava entre R$ 
600 e R$ 1,2 mil. No segundo 
semestre, caiu pela metade e, 
na parcela mais recente, foi 
fornecido a 717 mil pessoas no 
Estado, com valores entre R$ 
150 e R$ 370.

Durante a pandemia, de 
acordo com dados do Ministé-
rio da Cidadania, Alagoas teve 
mais 38,6 mil pessoas empur-
radas à pobreza extrema, 
sobrevivendo com até R$ 89 
por mês. O número total chega 
a quase 1,2 milhão de pessoas, 
o que corresponde a 35% da 
população do Estado.

A crise que o país atra-
vessa se revela ainda pior em 
Alagoas, que tem a quarta 
maior taxa de desemprego do 
Brasil (18,8%), acima da média 
nacional (13,7%), conforme a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) de agosto.

“Qualquer aumento de 
desemprego e inflação dificulta 
muita coisa para essas pessoas. 
Quando a renda média cai, as 
pessoas passam necessidade”, 
explica Carvalho.

Amanda, de 25 anos, está 
grávida e, enquanto segura 
uma filha, observa outro filho 
ao seu lado. Na geladeira, 
tinha só um refrigerante, um 
saco de banana, um pouco de 
água e mais dois pacotes de 
leite em pó.

Eram 15h, e ela ainda espe-
raria mais três no mínimo até 
que o marido chegar do traba-
lho com o pão e uma mistura 
— ou nada. Ela conta que se 
pegou chorando ao encarar 
a geladeira que anos atrás já 
esteve cheia.

A pandemia foi uma época 
diferente para Amanda, de 25 
anos, e sua família. No começo, 
por ter dois filhos, recebia o 
auxílio emergencial no valor 
de R$ 1,2 mil e conseguia assim 
pagar as contas. Beneficiada 
pelo Bolsa Família por conta 
dos filhos, Amanda também 
disse não saber o que seria dela 
com o fim do benefício.

“Todo dia é assim a luta 
da gente. Tem dia que Deus 
manda [comida], tem dia 
que não manda. Aumentou 
o preço de tudo, e já estão 
falando que o gás vai aumen-
tar de novo. Meu Deus do céu, 
onde a gente vai parar?”, diz.

Link da matéria: https://
www.bbc.com/portuguese/
brasil-59284660

Brasileiros que sobrevivem com 
comida de porco e água suja

COMUNIDADE MUVUCA, no Vergel do Lago, é uma das regiões mais pobres de Maceió: “Um balde para seis tomarem banho”

Josue Seixas

Comunidade da Muvuca, em Maceió, convive ao mesmo tempo com a escassez de alimentos e com a quase total falta d’água
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A p a r t i r  d e 
hoje passam 
a valer duas 

novas modalidades do Pix: 
Saque e Troco. Os usuários 
poderão fazer saques em 
locais como padarias, lojas de 
departamento e supermer-
cados, não apenas em caixas 
eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabeleci-
mentos comerciais, às empre-
sas proprietárias de redes de 
autoatendimento e às institui-
ções financeiras.

PIX SAQUE
O Pix Saque permitirá que 

os clientes de qualquer insti-

tuição participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comer-
ciais, redes de caixas eletrô-
nicos  compart i lhados e 
participantes do Pix, por 
meio de seus serviços de 
autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. 
Para ter acesso aos recursos 
em espécie, o cliente fará um 
Pix para o agente de saque, 
em dinâmica similar à de um 
Pix normal, a partir da leitura 
de um QR Code ou do aplica-
tivo do prestador do serviço.

PIX TROCO
No Pix Troco, a dinâmica é 

praticamente idêntica. A dife-
rença é que o saque de recur-
sos em espécie pode ser feito 
durante o pagamento de uma 
compra ao estabelecimento. 

Nesse caso, o Pix é feito pelo 
valor total, ou seja, da compra 
mais o saque. No extrato 
do cliente aparecerá o valor 
correspondente ao saque e à 
compra.

LIMITE
O limite máximo das 

transações do Pix Saque e do 
Pix Troco será de R$ 500,00 
durante o dia, e de R$ 100,00 
no período noturno (das 20h 
às 6h). De acordo com o BC, 
haverá, no entanto, liberdade 
para que os ofertantes dos 
novos produtos do Pix traba-
lhem com limites inferiores a 
esses valores, caso considerem 
mais adequado aos seus fins.

TARIFAS
De acordo com o BC, não 

haverá cobrança de tarifas 
para clientes pessoas naturais 

(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
por parte da instituição deten-
tora da conta de depósitos ou 
da conta de pagamento pré-
-paga para a realização do 
Pix Saque ou do Pix Troco em 
até oito transações mensais. 
A partir da nona transação 
realizada por mês, as institui-
ções financeiras ou de paga-
mentos detentoras da conta 
do usuário pagador podem 
cobrar uma tarifa pela tran-
sação.

O valor da tarifa cobrada 
é de livre estabelecimento 
pela instituição e deve ser 
informado ao usuário paga-
dor antes da etapa de confir-
mação da transação. “Os 
usuários nunca poderão ser 
cobrados diretamente pelos 
agentes de saque”, destacou 
a instituição.

O BC explica ainda que 
os quatro saques tradicio-
nais gratuitos realizados pelo 
usuário fora do âmbito do Pix 
Saque e Pix Troco podem ser 
descontados da franquia de 
gratuidades (oito por mês). 
Ou seja, se o usuário realizar 
um saque da sua conta, sem 
ser por meio do Pix Saque ou 
Pix Troco, esse saque poderá 
ser contabilizado e sua fran-
quia de gratuidades poderá 
ser reduzida de oito para sete, 
a critério da instituição.

Para o  comércio que 
disponibilizar o serviço, as 
operações do Pix Saque e do 
Pix Troco representarão o 
recebimento de uma tarifa 
que pode variar de R$ 0,25 
a R$ 0,95 por transação, a 
depender da negociação com 
a sua instituição de relaciona-
mento.

Pix Saque e Pix Troco estão 
disponíveis a partir de hoje

CLIENTE PODERÁ fazer saque em locais como padarias e supermercados; Pix poderá ser usado em aplicativos de mensagens

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

 Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Josué Seixas
De Maceió (AL) para a BBC News Brasil

“Aq u i , 
t u d o  é 
precário. 

Se em alguns dias falta o 
dinheiro até mesmo para 
comprar o pão ou a mistura, 
o que dá para fazer quando 
falta a água de beber ou de 
tomar banho?”, diz Páscoa, 
como o morador da comuni-
dade é conhecido.

Há 3,6 mil barracos na 
Muvuca, diz ele. Em alguns, 
vivem sete pessoas “espre-
midas”. A BBC News Brasil 
esteve ali em visita interme-
diada pelo projeto Consultó-
rio na Rua, de acolhimento a 
pessoas vulneráveis, promo-
vido pela Prefeitura de 
Maceió.

Era uma tarde, e a comu-
nidade estava em silêncio, 
com muitos animais e moscas 
por entre as casas, bicicletas e 
motos paradas.

Só as mulheres estavam 
presentes. Os homens saem 
de casa antes das 7h da manhã 
para trabalhar. Eles são, em 
sua maioria, carroceiros e 
marisqueiros. A maioria volta 
no fim da tarde.

Não há saneamento básico, 
e apenas duas torneiras abas-
tecem todas as famílias. Uma 
das moradoras contou que 
faz as necessidades fisioló-
gicas em uma sacola, que é 
descartada na lagoa ou num 
descampado, hábito comum 
na região.

Com os alimentos mais 
escassos e a fome crescendo, os 
trabalhadores precisam pegar 
restos de comida em hotéis na 
parte nobre da cidade e levá-
-los para casa. É a chamada 
“lavagem”.

“Essa comida antes era 
destinada aos porcos, mas 
agora as pessoas selecionam e 
trazem para dentro de casa”, 
conta Páscoa.

A p e s a r  d a  p o b r e z a 
extrema e da falta de infraes-
trutura, o preço dos barracos 
foi inflacionado pela pande-
mia. Há 12 anos, Alexsandra* 
pagou R$ 5 mil no dela. Agora, 
alguns já valem mais de R$ 30 
mil.

“As coisas apertaram 
quando essa  pandemia 
chegou. Meu marido é carro-
ceiro, eu sou dona de casa. Ele 
vive trabalhando, eu fico aqui 
ajeitando uma coisa, ajeitando 
outra”, conta ela.

ÁGUA SUJA
Na casa de Alexsandra, a 

água chega bem fraquinha. 
Seu marido, Marivaldo, foi um 
dos moradores que ajudaram a 
cavar um buraco a 200 metros 
da Muvuca, onde fica o “cano-
-mestre” de água da região.

Graças a doações, os mora-
dores conseguiram interligá-lo 
a cinco barracos, que daí distri-
buem a água para os vizinhos.

“Passamos semanas, até 
um mês, sem água, que não 
é limpa. É suja. Nós ficamos 
com dor de barriga, e muita 
gente fica doente. (Mas) serve 
para a gente beber, cozinhar e 
tomar banho. Usamos baldes. 
Tem dia que um balde serve 
para cinco, seis pessoas toma-
rem banho.”

Na Muvuca, a distribuição 
de água é responsabilidade 
da BRK Ambiental, empresa 
privada que assumiu os servi-
ços de saneamento na região 
metropolitana de Maceió em 
julho deste ano.

A companhia reconhece 
a falta de uma rede local e 
explica que “os ramais exis-
tentes na localidade e utiliza-
dos pela população não fazem 
parte da rede pública, foram 
construídos no passado como 
uma solução informal, não 
regularizada no município”.A 
concessionária diz que ainda 
avalia, junto aos órgãos 
competentes, como atuará em 
áreas não regularizadas pelo 

poder público, mas estima 
que, até 2027, deve universa-
lizar o acesso à água em toda 
a Região Metropolitana de 
Maceió, com investimento de 
R$ 2,6 bilhões.

Outra moradora, Marleide, 
de 44 anos, conta que uma 
forma de contornar a falta de 
água é pagar a alguém para 
buscar no Rio do Remédio, 
que se encontra com a lagoa 
ali perto. “E nem sempre está 
boa para beber, viu?”

Marleide ajuda a cuidar da 
sogra, a ex-marisqueira Maria, 
de 56 anos, conhecida como 
Vaninha, que ficou cega por 
conta da diabetes e passa a 
maior parte do tempo deitada 
na cama.

Ela depende da família 
para ter água para o banho e se 
sustentar, porque o dinheiro 
da aposentadoria não tem 
sido suficiente para comprar 
comida e remédios.

‘SOMOS ESQUECIDOS’
Páscoa vive em um barraco 

com a avó e a irmã mais nova. 
Por não serem marisqueiros 
ou carroceiros e trabalharem 
com outras coisas, estão em 
condições um pouco melhores 
que a maioria dos moradores 
da Muvuca.

Antes, quando a família 
dividia o mesmo espaço entre 
sete pessoas, ele pedia dinheiro 
nos sinais de trânsito. Atrasou 
os estudos por conta disso — 

hoje, está no segundo ano do 
ensino médio, e quer cursar 
Direito.

“Eu fiz um curso de almo-
xarife, tento fazer bicos, faço 
um curso técnico de assis-
tente administrativo e quero 
passar numa faculdade. Dá 
pra contar numa mão quem 
tem carteira fichada [emprego 
CLT] aqui na Muvuca”, diz.

“Aqui é a gente pela gente. 
A Muvuca fica mais afastada 
de tudo. Não tem médico, 
remédio, exame, nada. Eu 
mesmo já fui para uma UPA 
[Unidade de Pronto-Aten-
dimento] em cima de uma 
carroça”, conta.

Alexsandra, que estava 
por perto, completa: “Nós 
somos esquecidos’’.

Cícero Péricles Carvalho, 
professor da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal) e 
doutor em economia regio-
nal, diz que, em comunidades 
como a Muvuca, a pobreza 
estrutural se soma à depen-
dência de políticas públicas.

“O fenômeno da pobreza 
não é recente. Podemos dizer 
que houve uma queda até 
2015, mas o processo [de 
empobrecimento] vem se 
acentuando desde então.”

De acordo com o Minis-
tério da Cidadania, Alagoas 
tem 689 mil famílias inscritas 
no CadÚnico de programas 
sociais federais, das quais 425 
mil recebiam o Bolsa Família.

No ano passado, o auxílio 
emergencial cobriu 1,2 milhão 
de pessoas no Estado, com 
um valor que variava entre R$ 
600 e R$ 1,2 mil. No segundo 
semestre, caiu pela metade e, 
na parcela mais recente, foi 
fornecido a 717 mil pessoas no 
Estado, com valores entre R$ 
150 e R$ 370.

Durante a pandemia, de 
acordo com dados do Ministé-
rio da Cidadania, Alagoas teve 
mais 38,6 mil pessoas empur-
radas à pobreza extrema, 
sobrevivendo com até R$ 89 
por mês. O número total chega 
a quase 1,2 milhão de pessoas, 
o que corresponde a 35% da 
população do Estado.

A crise que o país atra-
vessa se revela ainda pior em 
Alagoas, que tem a quarta 
maior taxa de desemprego do 
Brasil (18,8%), acima da média 
nacional (13,7%), conforme a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) de agosto.

“Qualquer aumento de 
desemprego e inflação dificulta 
muita coisa para essas pessoas. 
Quando a renda média cai, as 
pessoas passam necessidade”, 
explica Carvalho.

Amanda, de 25 anos, está 
grávida e, enquanto segura 
uma filha, observa outro filho 
ao seu lado. Na geladeira, 
tinha só um refrigerante, um 
saco de banana, um pouco de 
água e mais dois pacotes de 
leite em pó.

Eram 15h, e ela ainda espe-
raria mais três no mínimo até 
que o marido chegar do traba-
lho com o pão e uma mistura 
— ou nada. Ela conta que se 
pegou chorando ao encarar 
a geladeira que anos atrás já 
esteve cheia.

A pandemia foi uma época 
diferente para Amanda, de 25 
anos, e sua família. No começo, 
por ter dois filhos, recebia o 
auxílio emergencial no valor 
de R$ 1,2 mil e conseguia assim 
pagar as contas. Beneficiada 
pelo Bolsa Família por conta 
dos filhos, Amanda também 
disse não saber o que seria dela 
com o fim do benefício.

“Todo dia é assim a luta 
da gente. Tem dia que Deus 
manda [comida], tem dia 
que não manda. Aumentou 
o preço de tudo, e já estão 
falando que o gás vai aumen-
tar de novo. Meu Deus do céu, 
onde a gente vai parar?”, diz.

Link da matéria: https://
www.bbc.com/portuguese/
brasil-59284660

Brasileiros que sobrevivem com 
comida de porco e água suja

COMUNIDADE MUVUCA, no Vergel do Lago, é uma das regiões mais pobres de Maceió: “Um balde para seis tomarem banho”

Josue Seixas

Comunidade da Muvuca, em Maceió, convive ao mesmo tempo com a escassez de alimentos e com a quase total falta d’água
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Santa Casa reforça time de 
Ortopedia e Traumatologia

HOSPITAL CONTA com profissional especializado em crianças de 0 a 14 anos; instituição tem investido na área desde 2009

Com um grupo 
de especiali-
dades defi-

nidas em pé, joelho, quadril, 
mão, coluna, ombro e onco-
logia ortopédica, em 2021, a 
Ortopedia e Traumatologia da 
Santa Casa de Maceió comple-
tou o Serviço com a entrada da 
ortopedia pediátrica. A insti-
tuição tem investido nessa 
estruturação desde 2009.

“Agora temos referên-
cia para os atendimentos 
de crianças de 0 a 14 anos. 
Todo o trauma pediátrico 
que chega ao hospital ficou 
sob a responsabilidade desse 
novo profissional especiali-
zado, que também vai aten-
der patologias congênitas e 
do desenvolvimento”, disse o 
coordenador geral do Serviço 
de Ortopedia e Traumatolo-
gia, Antônio Alício Moreira 
de Oliveira Junior.

A equipe do hospital é 
formada pelos especialistas 
Hilton Barros e Bruno Libe-
rato (Quadril), Rogério Nasci-
mento, Hed Wagner Mauro, 
Alisson Farias e Bruno Houly 
( Joelho),  Antônio Alício 
e Francisco Honório (Pé), 
Renato Pedrosa (Oncolo-
gia ortopédica), Raimundo 

Araújo (Mão), Hélio Ribeiro, 
Humberto Barros e Felipe 
Porciúncula (Ombro), Jon 
Mark Xavier, Rodrigo Antô-
nio e Rodrigo Maia (Coluna), 
e, agora, Daniel Menezes 
(Ortopedia pediátrica). O 
time também atua na reta-
guarda da emergência para 
patologias especificas, garan-
tindo que cada fratura seja 
avaliada por um especialista 
da área.

Para 2022, o Serviço planeja 

o ingresso de novos profissio-
nais especializados em áreas 
como cirurgia da mão e do pé. 
“Esse crescimento nos dará 
mais expansão, aumentando 
a capacidade de atender mais 
pacientes e com celeridade. 
Aliás, rapidez é uma das 
características do hospital. 
As pessoas têm grande difi-
culdade para marcar uma 
consulta com ortopedista 
na capital, mas, aqui, temos 
uma agenda sempre aberta 

e espaço para trabalhar com 
o tempo mais exíguo entre a 
marcação e o atendimento”, 
destacou o especialista em pé 
e tornozelo.

Durante  a  pandemia 
da covid-19, um dos maio-
res desafios foi manter o 
atendimento da ortopedia 
isolado do atendimento 
clínico comum. Atualmente, 
a Ortopedia da Santa Casa de 
Maceió funciona 24 horas, de 
forma desvinculada, em um 

prédio em frente à Unidade 
de Pronto Atendimento do 
hospital (antiga Emergência 
24 Horas).

“Outro desafio para o 
próximo ano é crescer com 
a formação de núcleos, prin-
cipalmente nas áreas de 
cirurgia do joelho, cirurgias 
do pé e tornozelo, e cirurgia 
do quadril. Esses núcleos 
devem avançar para ambu-
latórios especializados com 
a tendência do crescimento 
também de atendimentos de 
emergência”, finalizou Antô-
nio Alício.

RESIDÊNCIA
Credenciada junto à Socie-

dade Brasileira de Ortopedia, 
a residência médica da insti-
tuição envia, todos os anos, 
os residentes para a prova 
de título. A cada cinco anos, 
o Ministério da Educação 
(MEC) renova o credencia-
mento do programa. “É um 
orgulho para Alagoas, que, em 
seus quase 12 anos de funcio-
namento, nossa residência 
já tenha entregue mais de 20 
especialistas de alto nível à 
sociedade”, disse o supervisor 
do Programa de Residência, 
Hélio Ribeiro.

Divulgação

Em 2022, novos profissionais especializados fortalecerão o atendimento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa
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A última Sele-
ção Futebol 
Interior do 

Campeonato Brasileiro da 

Série B de 2021 é especial. 
Não só por marcar o término, 
mas também por ter dois trei-
nadores, muitos heróis nas 

lutas pelo acesso ou fuga do 
rebaixamento e o artilheiro 
da competição. A formação é 
outro ponto de destaque. 

O plantel comandado por 
Claudinei Oliveira e Márcio 
Fernandes está com três 
homens de ataque, três meio-

-campistas e quatro defenso-
res, o tradicional 4-3-3. Confira 
abaixo a seleção da 38a e última 
rodada da Segundona.

Seleção da rodada tem heróis, 
artilheiro e até dois treinadores

ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B, ainda teve final épico com última vaga do G4 sendo decidida nos minutos finais

O Campeonato Brasileiro 
da Série B de 2021 encerrou 
ontem, e definiu, então, os 20 
participantes da Série C da 
próxima temporada. A região 
com mais representantes é o 
Nordeste (nove) e o destaque 
é o Ceará, com três times do 
estado (Atlético, Ferroviário e 
Floresta). Rio Grande do Sul 
também tem três (Ypiranga, 
São José e Brasil).

Os novos integrantes 
pelo acesso da Série D são, 
além do próprio Atlético-
-CE, o Campinense-PB, o 
ABC-RN e o Aparecidense-
-GO (campeão). Quem cai 
da Segundona para a Série 
C são Remo-PA, Vitória-BA, 
Confiança-SE e Brasil-RS. O 
clássico do Pará está confir-
mado em 2022.

Vale lembrar que, na 
Primeira Fase, os 20 times 
são divididos em dois grupos 
com dez e, normalmente, 
o critério regional é levado 

em conta. Novorizontino-
-SP, Criciúma-SC, Ituano-SP 
e Tombense-MG (campeão) 
conseguiram o acesso à Série 

B e Jacuipense-BA, Santa 
Cruz-PE, Paraná-PR e Oeste-
-SP jogam a quarta divisão 
em 2022.

O CSA venceu o Brasil de 
Pelotas por 4×0, ontem, no 
Estádio Rei Pelé, pela última 
rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro. A equipe 
alagoana dependia de trope-
ços de Avaí e CRB, mas o time 
catarinense acabou batendo 
o Sampaio Corrêa por 2×1 de 
virada e no final do segundo 
tempo.

Os gols do Azulão neste 
confronto foram marcados 
por Matheus Felipe, Marco 
Túlio, Dellatorre e Iury Casti-
lho. O CSA terminou a Série 
B na 5ª colocação, com 62 
pontos.

O CRB enfrentou o Operá-
rio, no Estádio Germano 
Krüger, ontem, em partida 
válida pela última rodada da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. A equipe entrou em 
campo ainda sonhando com o 
acesso à Série A, mas acabou 
perdendo por 2×1 e não fez o 
dever de casa.

Os gols do jogo foram 
marcados por Paulo Sérgio 
e Felipe Garcia pelo lado da 
equipe catarinense e Marthã 
para o Galo. O CRB terminou 
a Série B na 7ª colocação, com 
60 pontos.

2022CSA X BRASIL/RS CRB X OPERÁRIO

Estão definidos os 
participantes da Série C

Azulão vence
por 4x0, mas 
vê vaga ficar 
com o Avaí

Galo perde 
por 2x1 e 
termina a ‘B’ 
em sétimo 

SELEÇÃO DA 38a RODADA DA SÉRIE B
GOLEIRO
Rafael Santos (Confiança) - O time do 
Confiança só entrou em campo para 
cumprir tabela diante do Remo, que 
permaneceria na Série B se Rafael 
Santos não fizesse grandes defesas. 
O goleiro salvou o Confiança, já rebai-
xado, em algumas oportunidades e 
garantiu o empate sem gols.

LATERAL-DIREITO
Lucas Mendes (Operário) - Fez o 
cruzamento para o gol de Felipe 
Garcia, o segundo e que praticamente 
liquidou a vitória em cima do CRB, por 
2 a 1. Mas o lateral teve uma atua-
ção muito boa, não dando espaços 
para os atacantes e sendo eficiente 
no apoio.

ZAGUEIRO
Ronaldo Alves (Guarani) - O Bugre 
entrou com poucas chances de subir, 
porém, não deixou de lutar e quem 
abriu a porteira foi o defensor Ronaldo 

Alves, com um ótimo cabeceio. Sem 
chances para Diego Loureiro. O jogo 
acabou empatado em 2 a 2.

ZAGUEIRO
Matheus Felipe (CSA) - A última 
partida com a camisa do clube não 
poderia ser diferente. Matheus Felipe 
se despediu do CSA com o gol que 
abriu o placar na goleada por 4 a 0 
diante do Brasil-RS. Ele foi negociado 
junto ao Athletico-PR.

LATERAL-ESQUERDO
Júnior Tavares (Náutico) - Foi útil no 
esquema tático armado pelo técnico 
Hélio dos Anjos, que barrou o Cruzeiro 
mesmo com quase 60 mil torcedores 
dentro do Mineirão. Marcou bem, fez a 
cobertura na linha defensiva e deixou 
o campo com o dever cumprido.

VOLANTE
Léo Naldi (Ponte Preta) - Marcou um 
dos gols da Macaca na virada em 

cima do Coritiba, por 3 a 2. Mais do 
que isso mostrou personalidade, 
ajudou na marcação e deu consis-
tência ao setor de meio-campo. Um 
garoto que, realmente, pode ser útil 
ao futuro do clube.

MEIO-CAMPISTA
Éder (Vila Nova) - Entrou na reta final 
da partida para fortalecer o sistema 
defensivo, mas a ajuda foi lá na frente. 
Aos 47 minutos do segundo tempo, 
fez o gol do triunfo do Vila Nova e 
decretou de vez o rebaixamento do 
Vitória.

MEIO-CAMPISTA
Renato (Avaí) - Ele não poderia ficar 
de fora da Seleção FI da 38ª e última 
rodada da Série B. Afinal, marcou o 
gol do acesso do Avaí que volta à elite 
nacional após dois anos. Renato saiu 
do banco de reservas e, aos 43 minu-
tos do segundo tempo, aproveitou 
um escanteio cobrado na área, para 

deixar o nome na história.

ATACANTE
Marco Antônio (Botafogo) - Ele não 
só provocou a expulsão de Índio no 
primeiro tempo, como ainda deu início 
à reação do Botafogo ao empatar o 
jogo. Marco Antônio foi um dos princi-
pais jogadores do time neste domingo 
e deu trabalho para o Guarani.

ATACANTE
Edu (Brusque) - Ele voltou a ser deci-
sivo na Série B. Diante do Goiás, o 
jogador fez um dos gols e foi funda-
mental no empate do Brusque em 2 
a 2.  De quebra, o tento deu a Edu 
o posto de artilheiro isolado da Série 
B, com 17 gols, um à frente de Léo 
Gamalho, do Coritiba.

ATACANTE
Zeca (Londrina) - Foi ele quem fez a 
diferença, garantiu a vitória e perma-
nência do Londrina na Série B. Parti-

cipou do primeiro gol, marcado contra 
pelo zagueiro Ricardo Graça, e fez o 
segundo na vitória por 3 a 1 diante 
do Vasco.

TÉCNICO
Claudinei Oliveira (Avaí) - Depois de 
uma campanha de altos e baixos, 
o Avaí garantiu o acesso na Série B 
justamente na última rodada. Muito 
disso graças ao técnico Claudinei 
Oliveira, que colocou Valdívia e Renato 
em campo no segundo tempo, e viu 
os dois marcarem os gols da virada 
por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa.

TÉCNICO
Márcio Fernandes (Londrina) - Quem 
também merece destaque, talvez como 
auxiliar técnico na seleção é Márcio 
Fernandes do Londrina. O Tubarão, que 
estava pressionado na zona de rebai-
xamento, conquistou uma vitória de 
respeito sobre o Vasco e permanece na 
Série B da próxima temporada. 

Augusto Oliveira/CSA.
Francisco Cedrim/CRB

Confira a lista

ABC-RN
Altos-PI

Aparecidense-GO
Atlético-CE
Brasil-RS

Botafogo-PB
Botafogo-SP

Campinense-PB
Confiança-SE
Ferroviário-CE

Figueirense-SC
Floresta-CE
Manaus-AM
Mirassol-SP
Paysandu-PA

Remo-PA
São José-RS
Vitória-BA

Volta Redonda-RJ
Ypiranga-RS
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Santa Casa reforça time de 
Ortopedia e Traumatologia

HOSPITAL CONTA com profissional especializado em crianças de 0 a 14 anos; instituição tem investido na área desde 2009

Com um grupo 
de especiali-
dades defi-

nidas em pé, joelho, quadril, 
mão, coluna, ombro e onco-
logia ortopédica, em 2021, a 
Ortopedia e Traumatologia da 
Santa Casa de Maceió comple-
tou o Serviço com a entrada da 
ortopedia pediátrica. A insti-
tuição tem investido nessa 
estruturação desde 2009.

“Agora temos referên-
cia para os atendimentos 
de crianças de 0 a 14 anos. 
Todo o trauma pediátrico 
que chega ao hospital ficou 
sob a responsabilidade desse 
novo profissional especiali-
zado, que também vai aten-
der patologias congênitas e 
do desenvolvimento”, disse o 
coordenador geral do Serviço 
de Ortopedia e Traumatolo-
gia, Antônio Alício Moreira 
de Oliveira Junior.

A equipe do hospital é 
formada pelos especialistas 
Hilton Barros e Bruno Libe-
rato (Quadril), Rogério Nasci-
mento, Hed Wagner Mauro, 
Alisson Farias e Bruno Houly 
( Joelho),  Antônio Alício 
e Francisco Honório (Pé), 
Renato Pedrosa (Oncolo-
gia ortopédica), Raimundo 

Araújo (Mão), Hélio Ribeiro, 
Humberto Barros e Felipe 
Porciúncula (Ombro), Jon 
Mark Xavier, Rodrigo Antô-
nio e Rodrigo Maia (Coluna), 
e, agora, Daniel Menezes 
(Ortopedia pediátrica). O 
time também atua na reta-
guarda da emergência para 
patologias especificas, garan-
tindo que cada fratura seja 
avaliada por um especialista 
da área.

Para 2022, o Serviço planeja 

o ingresso de novos profissio-
nais especializados em áreas 
como cirurgia da mão e do pé. 
“Esse crescimento nos dará 
mais expansão, aumentando 
a capacidade de atender mais 
pacientes e com celeridade. 
Aliás, rapidez é uma das 
características do hospital. 
As pessoas têm grande difi-
culdade para marcar uma 
consulta com ortopedista 
na capital, mas, aqui, temos 
uma agenda sempre aberta 

e espaço para trabalhar com 
o tempo mais exíguo entre a 
marcação e o atendimento”, 
destacou o especialista em pé 
e tornozelo.

Durante  a  pandemia 
da covid-19, um dos maio-
res desafios foi manter o 
atendimento da ortopedia 
isolado do atendimento 
clínico comum. Atualmente, 
a Ortopedia da Santa Casa de 
Maceió funciona 24 horas, de 
forma desvinculada, em um 

prédio em frente à Unidade 
de Pronto Atendimento do 
hospital (antiga Emergência 
24 Horas).

“Outro desafio para o 
próximo ano é crescer com 
a formação de núcleos, prin-
cipalmente nas áreas de 
cirurgia do joelho, cirurgias 
do pé e tornozelo, e cirurgia 
do quadril. Esses núcleos 
devem avançar para ambu-
latórios especializados com 
a tendência do crescimento 
também de atendimentos de 
emergência”, finalizou Antô-
nio Alício.

RESIDÊNCIA
Credenciada junto à Socie-

dade Brasileira de Ortopedia, 
a residência médica da insti-
tuição envia, todos os anos, 
os residentes para a prova 
de título. A cada cinco anos, 
o Ministério da Educação 
(MEC) renova o credencia-
mento do programa. “É um 
orgulho para Alagoas, que, em 
seus quase 12 anos de funcio-
namento, nossa residência 
já tenha entregue mais de 20 
especialistas de alto nível à 
sociedade”, disse o supervisor 
do Programa de Residência, 
Hélio Ribeiro.

Divulgação

Em 2022, novos profissionais especializados fortalecerão o atendimento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa
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Dicas para incluir coberturas adicionais no Seguro Auto

Não é novidade para 
ninguém que o seguro 
é uma contratação 

importantíssima para quem 
tem um carro na garagem. Mas 
também é necessário ressaltar 
que as escolhas de cobertu-
ras adicionais no seguro auto 
são fundamentais para que o 
produto seja o mais adequado 
possível às suas necessidades.

A contratação de um seguro 
auto, mesmo que na forma 
mais simples, como a cober-
tura compreensiva, que já inclui 
as principais proteções para o 
veículo, é extremamente indi-
cada. Afinal, com esta cobertura 
contratada, o veículo fica prote-
gido em casos como colisão, 
roubo e furto, incêndios e outros 
sinistros.

Selecionamos algumas 
informações importantes sobre 
coberturas adicionais, sendo 
possível deixar seu seguro 
personalizado, de forma que 
atenda melhor suas necessi-
dades. Continue a leitura para 
entender mais sobre o assunto!

Como funcionam as cober-
turas adicionais do Seguro 
Auto?

As coberturas adicionais 
são opções que o cliente pode 
agregar ao seguro. Geralmente, 
as coberturas básicas, como 
no caso da compreensiva, 
citada acima, preveem colisão, 
derrapagem ou capotagem, 
incêndio, danos causados pela 
natureza, roubo e furto, entre 
outros. Porém, coberturas como 
proteção contra pedras e quedas 
de objetos externos ou vidros 
não são previstas e podem ser 
adicionadas.

O segurado que opte por 
tê-las paga um valor a mais por 
cada uma delas. O ideal é ter 
quantas for possível, pois isso 
traz maior tranquilidade em 
geral. No entanto, em função de 
cada um ter uma condição, às 
vezes há quem opte por menos 
coberturas e preço mais em 
conta. 

Existe um tipo de cobertura 
“geral”, chamada cobertura de 
casco, que engloba vários tipos 
de proteção como roubo e furto, 
colisão, cobertura de terceiros e 

danos de natureza incêndio. Os 
danos a terceiros fazem parte da 
contratação de uma cobertura 
adicional, a de responsabilidade 
civil, como citaremos adiante. 

RESPONSABILIDADE 
CIVIL (RCV)
Em primeiro lugar das cober-

turas adicionais no seguro auto, 
podemos mencionar a Respon-
sabilidade Civil. Muito conhe-
cida também como “Cobertura 
de Terceiros”, algumas vezes ela 
pode passar despercebida pelo 
dono do carro no momento de 
cotar.

Ao contratar um seguro auto 
e incluir a cobertura de Respon-
sabilidade Civil, o segurado 
estará protegido contra danos 
que possa causar a terceiros. 
Portanto, caso o motorista seja 
o culpado por um acidente que 
resultou em vítimas ou prejuí-
zos materiais, a sua seguradora 
ficará responsável por arcar 
com estes custos. 

Entretanto, é essencial escla-
recer que existe um limite de 
orçamento envolvido. Portanto, 
se o segurado causar um 
acidente e danificar um carro 
importado, por exemplo, e os 
custos de reparo forem supe-
riores ao limite de indenização 

já previsto na apólice, o restante 
do valor deverá ser pago pelo 
próprio segurado.

CARRO RESERVA
Esta cobertura é essencial 

para aqueles motoristas que 
utilizam seu veículo diaria-
mente para seus afazeres. 
Afinal, quando há um sinistro 
no seguro, existe um processo 
que leva alguns dias até o segu-
rado receber o valor da indeni-
zação ou conserto do carro.

Portanto, é recomendado 
que estes motoristas, para não 
ficarem no prejuízo por esta-
rem sem o seu veículo, façam a 
contratação do Carro Reserva.

Esta cobertura, em geral, 
funciona da seguinte forma: 
ao iniciar o processo de sinis-
tro, o segurado tem direito a 
um automóvel fornecido pela 
seguradora para seu uso diário 
de acordo com a quantidade de 
dias já contratada na apólice. 
Geralmente, os prazos para 
utilizar o carro reserva são 7, 10, 
ou 30 dias ou por tempo indeter-
minado.

COBERTURA DE 
ASSISTÊNCIA 24 HORAS 
Muitos não sabem, mas a 

assistência 24h faz parte das 

coberturas do seguro auto que 
são menos conhecida e adicio-
nal. Sim, não é porque se tem 
um seguro que se pode acioná-
-lo a qualquer momento se não 
estiver previsto em apólice a 
cobertura correta.

A menos que a seguradora 
coloque essa cobertura como 
bônus, o segurado terá que 
contratar para ter direito à ajuda 
a qualquer momento. Por isso é 
muito importante a informação 
clara.

Com a assistência 24h, 
contudo, ele tem à sua dispo-
sição serviços como guincho, 
chaveiro e até troca de pneu, 
dependendo da seguradora. 
Isso é excelente para momentos 
de imprevisto, viagens e mesmo 
no dia a dia na cidade, quando 
algo inesperado pode acontecer.

A pane elétrica é outro 
problema que inesperadamente 
pode acometer o motorista em 
seu veículo, o que faz com que 
a assistência 24h seja extrema-
mente útil. Sem ela, ele terá que 
por conta própria acionar ajuda, 
o que dependendo do dia e 
horário pode ser bem compli-
cado e até perigoso.

COBERTURA DE VIDROS 
Essa cobertura adicional é 

muito interessante para quem 
vai contratar. Isso porque ela 
garante reparos ou trocas de 
vidro no caso de qualquer inci-
dente envolvendo-os. Mesmo 
se o problema for apenas 
trinca, é possível acionar e soli-
citar uma substituição.

Sem essa cobertura, os 
vidros serão reparados caso o 
veículo passe por perda total. 
Em caso de perda parcial, 
a cobertura só acontece se 
o prejuízo for maior que a 
franquia. Já com a cobertura 
de vidros não, você aciona a 
assistência independente de 
esse valor ser tão mais alto.

Na hora de contratar, 
é importante ficar atento 
também às cláusulas e veri-
ficar o que está coberto. As 
mais básicas incluem prote-
ção contra danos ao vidro do 
para-brisa traseiro e dianteiro 
e os vidros do lado. As outras 
podem chegar a cobrir vidros 
dos faróis e retrovisores. Isso é 
bem útil em caso de imprevis-
tos ou ações de terceiros.

CONCLUSÃO
Em suma, é completa-

mente possível e recomen-
dado fazer a personalização 
com as coberturas adicionais 
no seguro auto para que este 
produto atenda da melhor 
maneira às necessidades do 
proprietário.

Para isso,  é essencial 
contar com uma corretora que 
ofereça um atendimento de 
qualidade e transparente para 
ajudá-lo a encontrar o plano 
ideal no seguro auto.

Afinal, cada motorista 
cuida do seu automóvel e o 
utiliza de formas diferentes, 
precisando contar com prote-
ções específicas de acordo 
com suas atividades.

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. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 


