
SANGUE NO ASFALTO
QUATRO MORTOS EM DOIS ACIDENTES NAS RODOVIAS DE ALAGOAS

Em Marechal Deodoro, 
na AL-215, três rapazes (dois 
músicos) morreram ontem 
à noite, após o Celta em que 

estavam derrapar na pista e 
se chocar com uma árvore. 
Foram duas mortes no local 
do acidente e uma no HGE. 

Um adolescente que estava no 
veículo ficou ferido. Em Olho 
D´Água das Flores, na rodovia 
AL-130, Lucas André Almeida 

de Melo, de 36 anos, morreu 
na madrugada de hoje, após 
a motocicleta que ele condu-
zia bater de frente com uma 

carreta. “Lucas Enfermeiro”, 
como era conhecido, era coor-
denador do Samu em Santana 
do Ipanema.
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MEIO AMBIENTE

Começam as intervenções do 
Projeto ‘Renasce Salgadinho’

Lucas M
eneses

TURISMO

Mais um navio atraca no Porto de 
Maceió com milhares de turistas

O navio MSC Seaside atra-
cou no Porto de Maceió hoje 
pela na manhã, na sequência 
à temporada de cruzeiros. A 
embarcação, que chegou a 
Alagoas vinda de Salvador 
(BA) com 3,2 mil passageiros a 
bordo, passa pela capital com 

destino a Búzios (RJ). Este é 
terceiro navio que faz escala 
em Maceió, que deve receber 
um total de 23 navios no Porto 
de Jaraguá, um número 155,5% 
maior do que o da última 
temporada, quando nove 
navios atracaram no estado. 

A expectativa é da passagem 
de cerca de 120 mil cruzeiris-
tas pela capital alagoana até o 
final da temporada, em abril 
de 2022. Os turistas dos navios 
cruzeiros que desembar-
cam em Maceió estão sendo 
recepcionados no terminal 

portuário com apresentações 
culturais e com uma feirinha 
onde são comercializados 
diversos artigos do artesanato 
alagoano, além de peças e 
adereços de artesãos vincula-
dos ao programa Alagoas Feita 
À Mão. 9
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LEI SECA

PESQUISA

R$ 165 MILHÕES

Motorista  
é preso por  
embriaguez  
ao volante

Uniforme 
do CRB está 
entre os  
mais bonitos

Estado inicia 
repasse de  
recursos do 
‘Escola 10’
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Wadson Regis *Jornalista - Portal AL1

A partir de 1º de janeiro só 
podem ser divulgadas pesqui-
sas registradas no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). 
Significa que diminuirá, 
bastante, as aberrações publi-

cadas até 31 de dezembro, 
com números surreais para 
presidente, governo, senado 
e deputados federais e esta-
duais.

Não quer dizer que o que 

estiver publicado represente 
a verdade do momento, na 
corrida eleitoral, até por que 
não há corredores declara-
dos. Assim como há marcas 
e pessoas confiáveis, também 

existem institutos sérios.
Quanto aos nomes que 

disputarão o governo e senado 
há previsão de que em janeiro 
alguém se pronuncie.

Você sabe o porquê de 

tanto receio? Se respondeu 
pelo temor de rachar o telhado 
de vidro acertou EM PARTE.

Só reforçando: Pague e 
diga como quer, acaba dia 31 
de dezembro.

Milton Alves * Jornalista e sociólogo Amanda Rodrigues * Empresária, administradora pública e contadora

O clima natalino toma 
conta dos sentimentos das 
pessoas e das famílias que 
planejam encontros e viagens 
na transição para o novo ano 
que se aproxima. Enquanto 
isso, milhões de brasileiros 
estão mergulhados no deses-
pero da fome e da indigên-
cia, são famílias do andar de 
baixo da sociedade, jogadas 
na zona da exclusão social, 
após as sucessivas políticas de 
destruição de direitos sociais 
e da aplicação da barbá-
rie neoliberal — agravadas 
durante a pandemia e pela 
nefasta política econômica do 
governo bolsonarista.

Nos últimos dias, diversas 
organizações e movimentos 
sociais urbanos realizaram 
mobilizações exigindo polí-
ticas públicas e ações imedia-
tas para minorar o flagelo da 
fome e a escalada da insegu-
rança alimentar, que atin-
gem com maior intensidade 
a população mais pobre das 
periferias das capitais e regi-
ões metropolitanas — um 
cenário dramático.

E tudo indica que tende a 
ganhar corpo nas próximas 
semanas os protestos que 
demandam comida, fim da 
carestia e empregos. Uma 
série de ações como marchas 
e atos aconteceram nesta 
terça-feira (21) em diver-
sos bairros da periferia e da 
região central da cidade de 
São Paulo: concentrações 
foram realizados no Butantã, 
nas favelas de Heliópolis e 
Paraisópolis, nas regiões de 
São Mateus, Grajaú, Capão 
Redondo, Jardim Caraguatá, 
Vila Prudente, Tucuruvi, 
Sapopemba, Cidade Ademar, 
Brasilândia e no centro velho 
da capital, nas cercanias da 
Bolsa de Valores.

Na semana passada, 
em nove capitais – Aracaju, 
Belém, Belo Horizonte, Natal, 
Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo 

– ocorreram “ocupações 
simbólicas” de supermerca-
dos, com os manifestantes 
reivindicando cestas básicas 
e políticas públicas contra a 
fome.

O aumento generalizado 
dos preços dos alimentos da 
cesta básica, do aluguel, do 
botijão de gás, dos combus-
tíveis e das tarifas de energia 
tem penalizado as camadas 
mais empobrecidas da popu-
lação. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou, nesta quinta-feira 
(23), que a inflação oficial 
deve encerrar o ano em seu 
maior patamar desde 2015, 
atingindo um índice acima 
de 10%.

Além disso, o desemprego 
continua muito alto, cerca de 
14 milhões de trabalhadores, 
e a fome castiga diariamente 
20 milhões de brasileiros, 
são questões cruciais que 
demonstram na ponta o resul-
tado final da política econô-
mica do governo Bolsonaro.

Segundo o dirigente da 
Central  de Movimentos 
Populares (CMP), Raimundo 
Bonfim, “o drama do desem-
prego e da fome é de tal 
magnitude que não bastam 
palavras de ordem, do tipo 
Natal sem fome, pois milhões 
de pessoas passarão fome 
neste Natal. Por isso, faremos 
as marchas por emprego, 
contra a carestia e a fome. 

Mostraremos que há comida 
nos supermercados, mas o 
que falta é emprego e dinheiro 
para comprá-la”. Novas ações 
da CMP estão programadas 
para 2022, informou Bonfim.

O desemprego, a fome e 
a carestia serão, obrigatoria-
mente, temas da agenda da 
disputa presidencial de 2022, 
demandando dos postulantes 
à presidência da República 
propostas concretas para 
enfrentar os resultados da 
política neoliberal de exclu-
são social e recolonização do 
Brasil.

Para além dos sinuosos 
arranjos eleitorais de Lula e 
das tramas políticas da Faria 
Lima, incansável na busca de 
uma quimérica terceira via, o 
sopro desesperado da barriga 
vazia da população empobre-
cida pode sacudir o processo 
eleitoral e provocar ações 
mais vigorosas para garantir 
o seu direito à vida.

Resta saber se a esquerda – 
partidária e social – atuará de 
forma diligente para impul-
sionar um amplo movimento, 
canalizando os protestos 
para uma saída que derrote 
ao mesmo tempo o governo 
esfomeador de Bolsonaro e 
os projetos neoliberais dos 
candidatos da terceira via 
— defensores da continui-
dade da atual política econô-
mica de exclusão social e de 
destruição do país.

O filme Não olhe para cima, 
produzido pela Netflix que 
estreou no fim de semana, bem 
que poderia ter sido filmado no 
Brasil, tendo como parâmetro 
o laboratório do golpe que o 
governo americano fez aconte-
cer no País. Os Estados Unidos 
têm Trump, nós infelizmente 
temos Bolsonaro. Nós, brasi-
leiros, somos capazes de reco-
nhecer a  fala de cada ministro 
e assessores da presidenta que 
comanda no filme a maior 
potência militar do planeta e, 
sim, o desgoverno de Bolsonaro 
está todo lá, espalhado no filme. 

Quando se normaliza a 
morte, o desmatamento, a crise 
humanitária; quando as solu-
ções são sempre midiáticas e 
as redes sociais influenciam 
nos rumos da Nação, mesmo 
que o desastre iminente esteja 
ao alcance da vista e o abismo 
esteja aos nossos pés. Quando 
o presidente fala suas boba-
gens para o país, seja em cima 
de uma moto ou dentro de 
uma lancha, num espetáculo 
aterrorizante e caro, como 
se pouco importasse que 
milhões de brasileiros estejam 
passando fome, apenas para 
agradar o exército de zumbis 
que aplaude qualquer insani-
dade, é inevitável o paralelo 
com o filme da Netflix em que 
um cometa gigantesco ameaça 
destruir a vida humana na 
Terra. 

É triste ver e saber que tudo 

isso que vivemos hoje foi feito 
com a ajuda de parte do MPF 
e do Judiciário, justo eles que 
deveriam nos defender, que 
deveriam lutar para que em 
nosso país nunca faltasse demo-
cracia. Olhando para tudo isso 
que estamos vivendo, o único 
dos sentimentos que não nos 
nos pode faltar é a esperança 
de dias melhores, a esperança 
que tem nome porque por anos 
já foi realidade. Enquanto eles 
têm Bolsonaro,  nós temos Lula; 
enquanto eles têm a violência e 
o ódio, nós temos a esperança 
de que vamos sair desse atoleiro 
em que fomos enfiados.

E temos sorte de ter alguém 
como Lula em um momento 
tão grave da Nação. Mesmo 
depois de passar mais de 500 
dias na cadeia, sem ter come-
tido nenhum crime, Lula ainda 
luta por nós, e faz de tudo para 
ressuscitar a imagem e a nossa 
auto-estima. Parafraseado 
Marieta Severo que disse recen-
temente: “não tem nada pior. É 
insuportável você não ter liber-
dade e democracia”. Eu digo 
que mais insuportável ainda 
é saber que cerca de 20% dos 
brasileiros ainda estão de olhos 
vendados, ainda acreditam 
numa ilusão, num “mito”, num 
sepulcro caiado de hipocrisia. 
Entre esses muitas pessoas 
queridas.

Que elas se libertem olhando 
como brasileiros que são para 
os brasileiros que sofrem.

A emergência da luta contra a fome 
e a carestia cresce no país

Não olhe pra cima! Olhe 
para os lados e para frente!

Farra das pesquisas termina no dia 31
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Real Deodorense

Trê s  p e s s o a s 
m o r r e r a m , 
ontem à noite, 

num grave acidente com carro 
na AL-215, na entrada do 
povoado Pedras, em Marechal 
Deodoro. Nesse acidente, um 
jovem de 16 que estava com os 
mortos, sobreviveu. A Polícia 
Militar informou que, entre os 
rapazes que morreram, dois 
eram músicos. 

De acordo com informa-
ções do site local Real Deodo-
rense, não se sabe o que causou 
o acidente, porém a pista estava 
molhada por consequência 

da chuva que caía na região. 
A suspeita é de que o moto-
rista tenha perdido o controle 
direcional do veículo, que teria 
saído da pista e se chocado com 
uma árvore.

O Corpo de Bombeiros 
confirmou que, com o impacto, 
duas pessoas foram arremes-
sadas do veículo de modelo 
Celta, de cor prata, sendo que 
uma delas não resistiu, e a 
outra foi resgatada com vida. 
Ainda segundo a corporação, o 
motorista do carro ficou preso 
às ferragens e morreu na hora. 
Já um passageiro que estava no 
banco de trás foi desencarce-
rado pela equipe e levado a um 

hospital.
O Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) 

de Alagoas comunicou que o 
jovem identificado como Ever-
ton Vinícius de Lima Silva, de 

19 anos, deu entrada no Hospi-
tal Geral do Estado (HGE), mas 
não resistiu à gravidade dos 
ferimentos e morreu. Além 
dele, o Samu socorreu e enca-
minhou para o hospital um 
adolescente de 16 anos, iden-
tificado pelas iniciais J. P. S. S., 
que estava com fratura na tíbia.

Na manhã de hoje, o HGE 
confirmou que o adolescente 
se recuperava de cirurgia e o 
quadro clínico era conside-
rado estável. A Polícia Militar, 
o Instituto de Criminalística, 
e o Instituto Médico Legal 
também estiveram no trecho 
acidente para os procedimen-
tos necessários.

3O DIA DIGITAL  l  27 de dezembro  I  2021

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

Três rapazes morrem em 
acidente na rodovia AL-215

CELTA EM QUE AS VÍTIMAS estavam derrapou no asfalto molhado, saiu da pista e se chocou contra árvore

Um jovem - que não 
teve a identidade repas-
sada à imprensa - teve 
a casa arrombada, foi 
arrastado para o lado 
de fora  do imóvel  e 
assassinado a tiros na 
madrugada de hoje, na 
localidade conhecida 
como Povoado Carai-
binha, na zona rural de 
Igaci.

A PM foi informada 
do homicídio pela avó 
da vítima, que procu-
rou o CISP da cidade 
para denunciar o crime. 
Segundo a mãe da vítima, 
a família estava em casa 
quando dois homens 
arrombaram a porta, por 
volta das 4h30, e retira-
ram a vítima à força. Do 
lado de fora, executaram 
o rapaz a tiros.

Nem mãe nem avó 
souberam a quem atri-
buir o crime. Após o 
crime, os assassinos fugi-
ram do local. A Polícia 
Militar acionou a Perícia 
e IML, que encaminhou 
o corpo para a sede do 
Instituto em Arapiraca. 
O crime será investigado 
pela Polícia Civil  de 
Alagoas.

IGACI

Assassinos 
invadem casa, 
‘arrastam’ e 
matam jovem

A Operação Lei  Seca 
segue, no final de ano, inten-
sificando seus trabalhos em 
todo o estado. No último 
sábado, o efetivo da OLS 
esteve em Penedo e efetuou 
uma prisão em flagrante 
por embriaguez ao volante, 
com o resultado de 0,42mg/L 
no sangue. O condutor foi 
levado pelos agentes da Lei 
Seca até à 7ª Delegacia Regio-
nal de Polícia (DRP) para 
serem feitos os procedimen-
tos legais.

Além do condutor preso 
em flagrante, outras três 
pessoas tiveram resultados 
positivos para alcoolemia, 

com 0,31 mg/L; 0,23 mg/L; e 
0,12 mg/L de álcool no sangue.

Foram registradas ainda 
duas recusas ao teste de alco-
olemia, 5 CNHs recolhidas, 
63 testes do bafômetro reali-
zados e 58 abordagens feitas 
aos condutores. As opera-
ções aconteceram na noite 
de sábado e se estendeu pela 
madrugada de ontem.

As abordagens foram 
realizadas tomando todas 
as medidas sanitárias reco-
mendadas por órgãos de 
saúde pública, no sentido de 
garantir medidas preventivas 
contra o covid-19 para servi-
dores e população.

Um homem, de 26 anos, foi 
preso ontem, no Clima Bom, 
após agredir a esposa com 
golpes de barra de ferro e socos. 
Segundo a Polícia Militar, a 
vítima, de 23 anos, foi encon-
trada com lesões no corpo. 
Além das agressões, ela relatou 

ter sido ameaçada de morte pelo 
suspeito, que teria usado uma 
faca para tentar intimidá-la.

O acusado foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes, 
no Farol, onde foi autuado por 
lesão corporal, com base na Lei 
Maria da Penha.

O de legado  Rodr igo 
Cavalcanti, titular da Dele-
gacia Regional de Delmiro 
Gouveia (1ª DRP), informou 
que uma ação integrada entre 
as Polícias Civil e Militar 
prendeu, não último sábado, 
um foragido procurado por 
crimes de estupro e homi-
cídios ocorridos no Sertão 
alagoano.

O homem, de 24 anos, é 
acusado de ter estuprado 
uma mulher, assassinar, 
esquartejar e depois colocar 
o corpo num sofá e tentar 
queimá-lo, em abril deste 
ano. A vítima, identificada 
como Flávia Campos, tinha 
42 anos.

Após trabalho de inves-
tigação, o acusado foi locali-
zado em Floresta, no interior 
de Pernambuco, entre os rios 
Pajeú e São Francisco, por 

policiais civis e militares de 
Alagoas, da Delegacia Regio-
nal de Delmiro Gouveia e do 
9º Batalhão.

O delegado disse ainda 
que o acusado também é 
responsável pelo assassinato 
do vigilante Sebastião Dias 
Lima, de 53 anos, crime ocor-
rido em janeiro de 2017, no 
bairro Xingó, na cidade de 
Piranhas.

A vítima teve sua arma 
tomada e atingida a tiros, foi 
socorrida, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu no 
hospital. “Este indivíduo é um 
dos criminosos mais procura-
dos e perigosos que agia no 
Sertão alagoano. Agora ele 
está recolhido na carceragem 
da 1ª DRP e depois será enca-
minhado ao sistema prisio-
nal”, concluiu o delegado 
Rodrigo Cavalcanti.

LEI SECA NO CLIMA BOM

NA CADEIA

Motorista é preso 
por beber e dirigir

Preso homem que 
espancou a esposa

Acusado de estupro 
e mortes no Sertão

Ascom/Detran

Em abordagem, condutor é submetido ao etilômetro, no procedimento padrão

Reprodução/Real Deodorense

Celta se chocou com árvore; dois ocupantes foram arremessados e morreram

Desconhecido é morto a tiros no Feitosa

Um homem de 29 anos, cuja identidade não foi revelada, foi assassinado a tiros, ontem à 
noite, no Feitosa.  A Polícia Militar informou que algumas pessoas que presenciaram o crime 
identificaram o autor dos disparos. O criminoso seria um homem conhecido na região como 
“Zé Galinha” e que, após cometer o crime, fugiu com a arma em punho. A vítima foi atingida 
na cabeça e num dos braços e morreu no local do atentado. Equipes dos Institutos de Crimi-
nalística (IC) e Médico Legal (IML), assim como da Delegacia de Homicídios, estiveram no local 
para atender à ocorrência. No local do crime, algumas pessoas foram ouvidas informalmente, 
mas ninguém soube revelar a motivação para o crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso em inquérito. Como já se tem o apelido do assassino, a 
Polícia Civil pode pedir a prisão preventiva dele a qualquer momento.



As primeiras 
intervenções 
d e n t r o  d o 

projeto ‘Renasce Salgadinho’ já 
foram iniciadas pela Prefeitura 
de Maceió, na Avenida Assis 
Chateaubriand, com obras de 
implantação dos tubos que 
irão receber os efluentes que 
antes desaguavam no Riacho. 
A execução dos serviços conta 
com a atuação de 20 operários. 

Toda tubulação que está 
sendo colocada ao longo da 
praia do Sobral e da Avenida vai 
receber os efluentes e que serão 
conduzidos para o emissário 
submarino para, então, receber 
o tratamento adequado. São 
2.400 metros de tubulação, de 

730 milimetros, colocados em 
uma profundidade média de 
1,70m, que vai da foz do Salga-
dinho até o emissário.

“Estamos acelerando as 
intervenções que compõem 
essa primeira etapa do projeto 
‘Renasce Salgadinho’, para que 
o período chuvoso de 2022 não 
traga tantos transtornos em 
nosso cronograma de obras, 
que é muito extenso”, afirma 
Marcelo Maia, coordenador da 
Unidade de Gerenciamento do 
Programa.

Com as estações elevatórias, 
os efluentes serão conduzidos 
pela linha de recalque, que 
são essas tubulações que estão 
sendo implantadas, tanto na 

Gustavo Paiva, como na Assis 
Chateaubriand, para que todos 
os dejetos cheguem ao emissá-
rio, o destino correto.

Em funcionamento, as esta-
ções elevatórias vão evitar que 
todo esgoto lançado de maneira 
irregular no Riacho acabe indo 
parar na Praia da Avenida. 
Essa é uma das intervenções 
que consta do projeto ‘Renasce 
Salgadinho’. 

“Trata-se que uma obra de 
grande monte, estratégica, que 
vai mudar a cara de Maceió e 
aliado com outras ações que 
serão desenvolvidas em para-
lelo, o Salgadinho deixará de 
receber esgotos clandestinos”, 
assegura Marcelo Maia.
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Projeto ‘Renasce Salgadinho’ 
recebe primeiras intervenções

MAIS DE VINTE intervenções estruturais estão programadas para contribuir diretamente na recuperação de áreas degradadas

 Júnior Bertoldo

A  ú l t i m a  s e g u n d a -
-feira de 2021 começa com 
o Sine Maceió oferecendo, a 
partir de hoje, 107 vagas de 
emprego em diversas áreas 
de atuação, desde o Ensino 
Fundamental ao nível supe-
rior. Uma grande oportu-
nidade 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 realizado na unidade 
do Sine Maceió no 2º piso do 
Shopping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para torneiro, 
capoteiro, gerente de restau-
rante, estoquista, comercial 
de vendas, consultor externo 
de vendas, chapeiro, auxiliar 
de produção e encanador.

Há ainda vagas para 
pedreiro, topógrafo, opera-
dor de máquinas pesadas 
e fiscal de prevenção de 
perdas.

DIVERSAS ÁREAS

Sine oferece 107 
vagas de emprego

Ascom Semtabes

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que todos os 
pontos de vacinação contra 
a Covid-19 estarão fecha-
dos, na próxima sexta-feira 
(31), véspera do Ano Novo. 
Em razão disso, a Prefeitura 
convoca as pessoas que têm 
a segunda dose ou a dose de 
reforço das vacinas marcadas 
para o dia 31 de dezembro e 
1º de janeiro, para antecipar a 
aplicação para sexta-feira, 30 de 
dezembro.

As Unidades de Saúde e 
os quatro pontos fixos insta-

lados no Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro (Clima Bom) e 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Benteas) voltam a funcionar, 
hoje, até a próxima quinta-
-feira (30), retornando no dia 
03 de janeiro.

“Pedimos que as pessoas 
cumpram o calendário e se vaci-
nem, considerando, especial-
mente, que este é um período 
do ano dedicado à confraterni-
zação, em que estaremos reuni-
dos com nossos familiares e 

amigos”, alerta Fernnda Rodri-
gues, da Vigilância em Saúde.

O funcionamento nos dois 
pontos instalados no termi-
nal Rodoviário de Maceió e na 
unidade móvel do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT), 
na orla de Ponta Verde, voltou 
ontem.

Já no dia 4 de janeiro, o 
projeto Saúde Vai Até Você 
estará de volta ao Mercado 
da Produção, com serviços de 
saúde, incluindo a atualização 
do cartão de vacinação e a vaci-
nação contra a Covid-19.

COVID

Pontos de vacinação só 
funcionarão até o dia 30

Com oferta de 800 vagas, 
fruto da parceria entre a Secre-
taria de Assistência Social de 
Maceió e o Instituto Federal 
de Alagoas (Ifal), as inscrições 
para o curso de Microempre-
endedor Individual, conhecido 
como MEI, foram prorrogadas. 
Agora, os interessados têm até 
o dia 14 de janeiro para efetuar 
as incrições.  

Os interessados que moram 
na área de abrangência dos 
cinco Centros de Referência de 

Assistência Social, podem se 
dirigir, na parte alta da cidade, 
aos Cras Cidade Sorriso e Selma 
Bandeira, que ficam no Bene-
dito Bentes. Os candidatos desta 
região podem, a partir de agora, 
se dirigir ainda ao Ifal Benedito 
Bentes e efetuar sua inscrição no 
horário das 8h às 17h.

Já na parte baixa, as inscri-
ções estão sendo realizadas nos 
Cras Dom Adelmo Machado 
e Área Lagunar, no Prado, e 
ainda no Cacilda Sampaio, no 

Vergel do Lago. Nos cinco Cras, 
o atendimento é realizado das 
8h às 16h.

Para se inscrever, o candi-
dato deve ter 18 anos ou mais, 
ser beneficiário do Auxílio 
Brasil e possuir Ensino Funda-
mental completo. No ato de 
inscrição é preciso levar os 
documentos pessoais, como 
RG e CPF, comprovantes de 
residência, conclusão do Ensino 
Fundamental completo e rece-
bimento do Auxílio Brasil.

800 VAGAS

Inscrições para curso de 
MEI são prorrogadas

Intervenções do ‘Renasce Salgadinho’ iniciam na Avenida Assis Chateaubriand
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Severino Carvalho e 
Ana Paula Lins
Repórteres

Em solenidade 
realizada na 
m a n h ã  d e 

hoje, no Salão Aqualtune, do 
Palácio República dos Palma-
res, o governador Renan Filho 
e o secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito, fize-
ram o lançamento do repasse 
de recursos do Cartão Escola 
10 aos primeiros 200 estudan-
tes. A iniciativa vai beneficiar 
116 mil alunos da rede esta-
dual com bolsas de até R$ 
2.600. No total, serão investi-
dos R$ 165 milhões.

“Trata-se de um programa 
muito sólido, afirmativo; 
um programa que garante 
transferência de recursos 

para quem precisa”, afirmou 
Renan Filho.

O Cartão Escola 10 é um 
marco na educação pública, 
ofertando bolsas a todos os 
estudantes do ensino médio 
regular e da EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) da 
rede pública estadual de 
ensino que tenham frequên-
cia mínima de 80% nas aulas, 
recebendo um valor mensal 
de R$ 100.

Já aqueles que retornaram 
às aulas presenciais recebem 
R$ 500 e os concluintes do 
ensino médio vão ser benefi-
ciados com uma bolsa de R$ 2 
mil. Os benefícios são cumu-
lativos e o mesmo aluno pode 
se enquadrar em categorias 
de incentivo diferentes.

“São três bolsas: uma é 
a Bolsa Permanência, que o 

aluno recebe mensalmente; 
a outra é o prêmio para a 
conclusão do Ensino Médio; 
e a terceira é a bolsa para o 
regresso às aulas presenciais. 
Então, elas são cumulati-
vas”, explicou Renan Filho, 
que anunciou o calendário 

de pagamento na semana 
passada.

O estudante Josival dos 
Santos, 17 anos, que concluiu 
o 3º Ano na Escola Estadual 
Professor Theonilo Gama, 
em Maceió, é um dos benefi-
ciados pelo Cartão Escola 10. 

“Eu achei uma ideia inova-
dora, porque o dinheiro veio 
em boa hora para agente 
que precisa para comprar 
alimentos e ajudar financei-
ramente no pagamento de 
uma dívida, por exemplo”, 
disse Santos.

O secretário de Estado 
da Educação destacou que 
o Cartão Escola 10 é o maior 
programa de combate à 
evasão escolar do país. “Para 
que este momento fosse 
possível, foi essencial o apoio 
do governador Renan Filho 
e também da Assembleia 
Legislativa de Alagoas, que 
aprovou o projeto em tempo 
recorde”, frisou Brito. Renan 
Filho concluiu afirmando 
que a Educação em Alagoas 
está avançando em todas as 
vertentes. 

Estado inicia o repasse dos 
R$ 165 milhões do programa

CARTÃO ESCOLA 10 oferta bolsas aos estudantes do ensino médio regular e da EJA da rede estadual com frequência mínima de 80%

 Thiago Sampaio

Deputado Marcelo Victor, governador Renan Filho e secretário Rafael Brito

Ricardo Rodrigues
Repórter

A prefeitura de Japaratinga 
publicou um edital nas redes 
sociais, para distribuir recur-
sos via Lei Aldir Blanc a inte-
grantes de grupos culturais do 
município, que está chamado a 
atenção de todos, pela pressa 
em aplicar os recursos, cerca 
de R$ 75 mil. 

No portal da prefeitura 
constam as informações sobre 
a Lei nº 626/2021 que “autoriza 
a abertura de crédito espe-
cial no valor de R$ 75.165,80 e 
dá outras providências”. Os 
recursos disponibilizados, de 
acordo com o Edital, seriam 
para “apoio emergencial do 
setor cultural”, supostamente 
prejudicado pela pandemia de 
Covid-19. 

De acordo com o Edital, 
chamado de “Prêmio Forta-
lecendo a Cultura”, os valo-
res foram oferecidos para 
“subvenções econômicas”, 
“premiações culturais artís-
ticas”, “outros serviços de 
terceiros”, “outros auxílios 
financeiros” e “subvenções 
sociais”. A abertura do crédito 
“fica condicionada aos chama-
mentos públicos, contratação 

de pessoas físicas para auxí-
lio”.

A Lei que autoriza o 
repasse foi sancionada pelo 
prefeito José Severino em 15 
de outubro de 2021. Na Lei, 
consta ainda que o repasse 
“passa a integrar a relação de 
ações do PPA (Plano Pluria-
nual) de 2018/2021, bem como 
no Anexo de Metas e Priorida-
des da Administração Munici-
pal contido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2021”.

Apesar da Lei nº 626/2021 
ter sido aprovada em outu-
bro, a inscrição para o repasse 
dos recursos só foi aberta nos 
últimos dias de dezembro. Da 
seguinte forma: inscrições, de 
23 a 24 de dezembro; divulga-
ção do resultado, 27 de dezem-
bro; divulgação final, 29 de 
dezembro; pagamento, de 30 a 
31 de dezembro de 2021. 

Postadas na página oficial 
da prefeitura de Japaratinga 
no Instagram, as informações 
provocaram desconfiança em 
moradores do município, que 
questionaram a rapidez do 
certame e levantaram dúvidas 
sobre a lisura do mesmo. Até 
porque, a seleção das pessoas, 
que teriam acesso aos recur-

sos, se daria em menos de uma 
semana. 

Outro detalhe levantado 
por um morador de Japara-
tinga, os valores seriam pagos 
nos dois últimos dias do ano, 
sendo que 31 de dezembro 
nem conta, por ser considerado 
feriado bancário. 

“Parece que o dinheiro 
estava para ser devolvido, 
mas de última hora resolve-
ram gastá-lo e fizeram tudo 
de forma muito apressada 
e suspeita”, comentou uma 
professora do município, que 
não quis se identificar para não 
sofrer represálias por parte do 
prefeito.

OUTRO LADO
A reportagem de O Dia 

entrou em contato com a 
prefeitura e o prefeito de 
Japaratinga, mas os telefones 
não atendem. Entramos em 
contato também com a secre-
tária municipal de Turismo, 
Tereza Dantas, mas ela disse 
que esse Edital é da Secretaria 
Municipal de Cultura e que, 
portanto, não podia se reportar 
sobre ele. Procuramos a Secult 
de Japaratinga, mas não tive-
mos retorno, até o momento 
do fechamento desta matéria.

JAPARATINGA

Prefeitura lança edital 
no formato “a jato”

Ricardo Rodrigues
Com Agência Alagoas 

O governo do Estado divul-
gou Nota Oficial à imprensa, 
hoje desmentindo informações 
contidas num vídeo, que circula 
nas mídias sociais, acusando a 
gestão do governador Renan 
Filho (MDB) de adesivar com os 
símbolos do estado máquinas 
moto-niveladoras adquiridas 
com recursos federais. 

“A informação é falsa. O 
contrato para a compra dos 
veículos faz parte do programa 
‘Fortalece Alagoas’, que inves-
tiu mais de R$ 84 milhões em 
recursos próprios para a aquisi-
ção destas máquinas”, garante 
a Nota Oficial. A gravação é 
narrada por um homem que 
não se identifica e informa que a 
possível irregularidade foi cons-
tatada na sexta-feira (24/12), no 
pátio do Parque da Pecuária. 

“Os tratores foram enviados 
pelo governo federal e os adesivos 
foram mudados aqui. A Assem-
bleia aprovou o programa Forta-
lece Alagoas, o governo mandou 
tirar os adesivos do governo fede-
ral e colocou adesivo do Estado 
de Alagoas como se fossem recur-
sos próprios, o que é mentira. Isso 
é típico do engodo da desonesti-
dade do governo Renan Filho”, 
acusa o homem. 

Um texto, em tom alar-
mante e com erros ortográficos, 
também acompanha o vídeo: 
“Estas máquinas fazem parte 
de um lote escondido, adqui-
rido no governo Dilma, e seriam 
doadas a países de expressão 
portuguesa em África, e você 
pagando! Descobertas pelo 
governo federal, este tomou a 
decisão de distribuir pelos muni-
cípios dos Estados do Nordeste! 
Certamente serão usadas como 
moeda de campanha e com 
festa! Governo omite e imprensa 
se cala! (sic)”. 

Segundo a Secretaria de 
Plan“Os veículos foram adqui-
ridos da empresa XCMG Brasil 
Indústria Ltda, através de 
processo de licitação na moda-
lidade pregão eletrônico. As 
despesas também podem ser 
encontradas, em detalhes, no 
Portal da Transparência”, explica 
a Seplag, acrescentando que 27 
municípios alagoanos já recebe-
ram as máquinas adquiridas pelo 
Estado.

De acordo com o secretário 
da Seplag, Fabrício Marques, 
além de moto-niveladoras, o 
programa ‘Fortalece Alagoas’ 
contempla a aquisição de 
diversos equipamentos, como 
ambulâncias, caminhões para 
transporte de merenda escolar e 
caminhões pipa. 

ADESIVOS EM MÁQUINAS

Mais uma mentira 
do “gado maluco”

As primeiras 
intervenções 
d e n t r o  d o 

projeto ‘Renasce Salgadinho’ já 
foram iniciadas pela Prefeitura 
de Maceió, na Avenida Assis 
Chateaubriand, com obras de 
implantação dos tubos que 
irão receber os efluentes que 
antes desaguavam no Riacho. 
A execução dos serviços conta 
com a atuação de 20 operários. 

Toda tubulação que está 
sendo colocada ao longo da 
praia do Sobral e da Avenida vai 
receber os efluentes e que serão 
conduzidos para o emissário 
submarino para, então, receber 
o tratamento adequado. São 
2.400 metros de tubulação, de 

730 milimetros, colocados em 
uma profundidade média de 
1,70m, que vai da foz do Salga-
dinho até o emissário.

“Estamos acelerando as 
intervenções que compõem 
essa primeira etapa do projeto 
‘Renasce Salgadinho’, para que 
o período chuvoso de 2022 não 
traga tantos transtornos em 
nosso cronograma de obras, 
que é muito extenso”, afirma 
Marcelo Maia, coordenador da 
Unidade de Gerenciamento do 
Programa.

Com as estações elevatórias, 
os efluentes serão conduzidos 
pela linha de recalque, que 
são essas tubulações que estão 
sendo implantadas, tanto na 

Gustavo Paiva, como na Assis 
Chateaubriand, para que todos 
os dejetos cheguem ao emissá-
rio, o destino correto.

Em funcionamento, as esta-
ções elevatórias vão evitar que 
todo esgoto lançado de maneira 
irregular no Riacho acabe indo 
parar na Praia da Avenida. 
Essa é uma das intervenções 
que consta do projeto ‘Renasce 
Salgadinho’. 

“Trata-se que uma obra de 
grande monte, estratégica, que 
vai mudar a cara de Maceió e 
aliado com outras ações que 
serão desenvolvidas em para-
lelo, o Salgadinho deixará de 
receber esgotos clandestinos”, 
assegura Marcelo Maia.
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Projeto ‘Renasce Salgadinho’ 
recebe primeiras intervenções

MAIS DE VINTE intervenções estruturais estão programadas para contribuir diretamente na recuperação de áreas degradadas

 Júnior Bertoldo

A  ú l t i m a  s e g u n d a -
-feira de 2021 começa com 
o Sine Maceió oferecendo, a 
partir de hoje, 107 vagas de 
emprego em diversas áreas 
de atuação, desde o Ensino 
Fundamental ao nível supe-
rior. Uma grande oportu-
nidade 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 realizado na unidade 
do Sine Maceió no 2º piso do 
Shopping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para torneiro, 
capoteiro, gerente de restau-
rante, estoquista, comercial 
de vendas, consultor externo 
de vendas, chapeiro, auxiliar 
de produção e encanador.

Há ainda vagas para 
pedreiro, topógrafo, opera-
dor de máquinas pesadas 
e fiscal de prevenção de 
perdas.

DIVERSAS ÁREAS

Sine oferece 107 
vagas de emprego

Ascom Semtabes

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que todos os 
pontos de vacinação contra 
a Covid-19 estarão fecha-
dos, na próxima sexta-feira 
(31), véspera do Ano Novo. 
Em razão disso, a Prefeitura 
convoca as pessoas que têm 
a segunda dose ou a dose de 
reforço das vacinas marcadas 
para o dia 31 de dezembro e 
1º de janeiro, para antecipar a 
aplicação para sexta-feira, 30 de 
dezembro.

As Unidades de Saúde e 
os quatro pontos fixos insta-

lados no Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro (Clima Bom) e 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Benteas) voltam a funcionar, 
hoje, até a próxima quinta-
-feira (30), retornando no dia 
03 de janeiro.

“Pedimos que as pessoas 
cumpram o calendário e se vaci-
nem, considerando, especial-
mente, que este é um período 
do ano dedicado à confraterni-
zação, em que estaremos reuni-
dos com nossos familiares e 

amigos”, alerta Fernnda Rodri-
gues, da Vigilância em Saúde.

O funcionamento nos dois 
pontos instalados no termi-
nal Rodoviário de Maceió e na 
unidade móvel do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT), 
na orla de Ponta Verde, voltou 
ontem.

Já no dia 4 de janeiro, o 
projeto Saúde Vai Até Você 
estará de volta ao Mercado 
da Produção, com serviços de 
saúde, incluindo a atualização 
do cartão de vacinação e a vaci-
nação contra a Covid-19.

COVID

Pontos de vacinação só 
funcionarão até o dia 30

Com oferta de 800 vagas, 
fruto da parceria entre a Secre-
taria de Assistência Social de 
Maceió e o Instituto Federal 
de Alagoas (Ifal), as inscrições 
para o curso de Microempre-
endedor Individual, conhecido 
como MEI, foram prorrogadas. 
Agora, os interessados têm até 
o dia 14 de janeiro para efetuar 
as incrições.  

Os interessados que moram 
na área de abrangência dos 
cinco Centros de Referência de 

Assistência Social, podem se 
dirigir, na parte alta da cidade, 
aos Cras Cidade Sorriso e Selma 
Bandeira, que ficam no Bene-
dito Bentes. Os candidatos desta 
região podem, a partir de agora, 
se dirigir ainda ao Ifal Benedito 
Bentes e efetuar sua inscrição no 
horário das 8h às 17h.

Já na parte baixa, as inscri-
ções estão sendo realizadas nos 
Cras Dom Adelmo Machado 
e Área Lagunar, no Prado, e 
ainda no Cacilda Sampaio, no 

Vergel do Lago. Nos cinco Cras, 
o atendimento é realizado das 
8h às 16h.

Para se inscrever, o candi-
dato deve ter 18 anos ou mais, 
ser beneficiário do Auxílio 
Brasil e possuir Ensino Funda-
mental completo. No ato de 
inscrição é preciso levar os 
documentos pessoais, como 
RG e CPF, comprovantes de 
residência, conclusão do Ensino 
Fundamental completo e rece-
bimento do Auxílio Brasil.

800 VAGAS

Inscrições para curso de 
MEI são prorrogadas

Intervenções do ‘Renasce Salgadinho’ iniciam na Avenida Assis Chateaubriand
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As  f o r t e s 
chuvas que 
cast igaram 

a Bahia nos últimos 
dias e afetaram cerca de 430 
mil pessoas, deixando 58 cida-
des debaixo d’água, segundo 
divulgou a Defesa Civil nesse 
domingo, provocaram resgates 
dramáticos de pessoas que fica-
ram ilhadas.

Em Itabuna (BA), no sul do 
estado, a tempestade que caiu 
no dia do Natal exigiu uma 
mobilização dos moradores do 
Bairro de Sarinha. Após quase 
12 horas de tentativas frustra-
das por parte dos bombeiros e 
da Defesa Civil, a vizinhança 
conseguiu resgatar a idosa 
Anísia Gomes, de 102 anos, da 
laje da casa onde ela mora.

“Coloquei minha tia na laje 
da minha casa, com um fogão, 
uma TV e alguns alimentos, 
esperando que a água baixasse. 
Só que a água subiu tanto que 
começou a entrar pela escada”, 
relata o segurança Helre de 
Souza Santos, 32, sobrinho da 
idosa.

Foram necessários seis 
colchões infláveis dispostos 
de forma que a idosa pudesse 
ser removida, não sem antes 
um pedido feito à Neoenergia 
Coelba para que desligasse a 
energia local, pois a água estava 
dando choque. “A água deve 
ter subido uns 2 metros e 15”, 
calcula Helre.

Um vídeo gravado por um 
servidor da prefeitura percor-
rendo a BR-415 no bairro Maria 
Matos, saída para a Vila de 
Ferradas, local onde nasceu 
Jorge Amado, corrobora a tese 
de que esta é a segunda maior 
enchente da história do municí-
pio, atrás somente da ocorrida 
em 1967. Gogó da Ema, Banco 
Raso, Mangabinha e Vila Zara 
são as áreas mais afetadas.

“Estamos tentando conse-
guir um helicóptero para 
resgatar de 30 a 50 famílias que 
tiveram de subir nos telhados e 
lajes de suas casas para fugir da 
enchente. Conseguimos retirar 
algumas pessoas antes. Esse 
pessoal que ficou foi o que resis-
tiu à remoção, eles achavam 
que o rio Cachoeira não ia subir 
tanto”, relata o supervisor de 
projetos da Secretaria Munici-
pal de Planejamento, Rosivaldo 
Pinheiro, que integra a força-
-tarefa criada pela prefeitura 
para administrar a crise.

“É impactante ver as 
pessoas pedindo socorro ilha-
das, subindo nos telhados, sem 
que a gente possa fazer nada 

para ajudá-las, a não ser espe-
rar a água baixar. Os bombei-
ros não estavam preparados 
para este tipo de socorro, faltam 
botes, e precisamos rever os 
planos de contingência para 
não sermos pegos de surpresa 
novamente”, conclui Pinheiro.

16 MIL DESABRIGADOS
Uma base de apoio às víti-

mas das chuvas foi montada na 
cidade de Ilhéus, onde o gover-
nador Rui Costa (PT) informou 
hoje que irá permanecer.

“Vou dormir aqui, e vamos 
continuar visitando as cidades, 
apoiando e acompanhando o 
atendimento dos bombeiros, 
dos policiais, das equipes médi-
cas. Eu conto com a ajuda de 
vocês para vencer essa tragé-
dia a qual, na história recente 
da Bahia, eu não me lembro de 
outra igual, com essa dimensão. 
Já tivemos tragédias localiza-
das, mas com essa dimensão, 
não me lembro”, disse o gover-
nador, em nota.

Conforme dados repassa-
dos pelos municípios e totali-
zados pela Superintendência 
de Proteção e Defesa Civil da 
Bahia (Sudec), o estado da 
Bahia tem 16.001 desabrigados 
pelas chuvas.

No total, são 19.580 desalo-
jados, dois desaparecidos e 18 
mortos. Os dados foram atuali-
zados no fim da tarde de ontem. 
A estimativa da população total 
afetada é de 430.869 pessoas. A 
Bahia tem, ao todo, 72 municí-
pios em situação de emergên-
cia reconhecida pelo governo 
estadual. Até a tarde de ontem, 
ainda de acordo com o governo 
estadual, os municípios mais 
atingidos na região Sul são: 
Ibicaraí, Itajuípe, Itapitanga, 
Coaraci, Camamu, Canaviei-
ras, Igrapiúna, Itacaré, Maraú, 
Una, Uruçuca, Itambé, Itororó 
e Itapetinga.

Somente na região dos 
municípios de Itororó e Itape-
tinga, 47 pessoas foram resga-

tadas. Em Itororó, 35 pessoas 
que estavam em áreas alagadas 
foram resgatadas, com a utili-
zação de barco. Em Itapetinga, 
foram realizados outros 12 
salvamentos.

RESGATE COM CAIAQUE
Pacientes e trabalhadores 

do Hospital Regional do Cacau, 
na cidade de Ilhéus, também no 
sul da Bahia, precisaram ser 
transportados com auxílio do 
Corpo de Bombeiros, devido 
ao alagamento no acesso à 
unidade, que foi causado pelas 
chuvas.

O soldado do Corpo de 
Bombeiros Bruno Braz, mergu-
lhador de segurança pública, 
contou ao UOL que foi neces-
sário fazer o transporte de 
pessoas com fraturas e AVC, 
para que tivessem atendimento 
na unidade médica.

“Hoje trabalhamos na 
entrada da BR-415, onde as 
pessoas não estavam conse-
guindo acessar o Hospital 
Regional Costa do Cacau, que 
fica entre Itabuna e Ilhéus. Na 
pista, havia um alagamento de 
dois metros de profundidade. 
(Ajudamos) tanto pessoas que 
precisavam de atendimento 
hospitalar quanto pessoas que 
precisavam voltar para casa”, 
disse. De acordo com o soldado 
Braz, a região continua alagada 
e precisou ser bloqueada pela 
Polícia Militar por causa do 
risco. Os bombeiros também 
precisaram socorrer pessoas 
que estavam em suas casas, em 
várias localidades da cidade de 
Ilhéus.

“À tarde, no bairro Teotô-
nio Vilela, resgatamos um 
homem com deficiência visual 
e a irmã que estavam em casa. 
[Eles tinham idades] Entre 55 a 
60 anos. Usamos um caiaque. 
[Eles estavam em casa], desde 
o início da enchente na noite de 
Natal, quando [a região] come-
çou a ficar ilhada”, relatou.

O soldado ainda destacou 

o trabalho feito pelos profis-
sionais para proteger a vida 
dos moradores. “O Corpo de 
Bombeiros dá o seu melhor. 
Nós estamos aqui, com o risco 
da própria vida, para salvaguar-
dar a vida de terceiros. A gente 
sabe que a vida das pessoas 
depende disso. Esperamos que 
haja estiagem”, declarou.

ESCOLAS USADAS 
COMO ABRIGO
Segundo a Secretaria Muni-

cipal de Educação, Esporte e 
Lazer de Ilhéus, 12 escolas são 
usadas como abrigo na cidade. 
Quem deseja enviar doações, 
pode levá-las até as unidades. O 
secretário de Comunicação da 
cidade, Mauro Alves, informou 
que, no total, há 500 pessoas em 
abrigos municipais, escolas e 
espaços públicos.

Algumas comunidades 
isoladas ainda não tiveram os 
dados registrados por conta 
do difícil acesso. São elas: Japú/
Banco do Pedro, Vila Cachoeira, 
Juerana, Aritagua, Campinhos 
e Sambaituba.

De acordo com o balanço, 
na cidade, até hoje, foram 26 
casas danificadas. Além disso, 
duas pessoas ficaram feridas e 
uma morreu. Ao todo, foram 
computados 554 milímetros de 
chuva do mês de dezembro. A 
previsão para dezembro era de 
160 a 180 milímetros.

SUDOESTE TAMBÉM 
É ATINGIDO
Ao menos 10 casas foram 

atingidas por inundações 
desde a madrugada de sábado 
na cidade de Itambé, no sudo-
este do estado. Algumas delas 
chegaram a ficar completa-
mente destruídas. De acordo 
com a prefeitura da cidade, 
mais de 100 pessoas estão desa-
brigadas.

Ainda segundo a prefeitura 
de Itambé, as áreas considera-
das de risco já foram evacua-
das. O Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais esteve na cidade 
para prestar apoio.

Já em Vitória da Conquista, 
também na região do sudoeste 
baiano, de acordo com a prefei-
tura municipal, onde houve 
o rompimento da barragem, 
casas foram afetadas e algumas 
caíram parcialmente, como na 
região da Choça. Apesar dos 
estragos, não houve feridos.

A prefeitura de Vitória da 
Conquista informou ainda que 
há risco de rompimento em 
duas barragens no distrito de 
José Gonçalves e Fazenda Boa 
Sorte. Também é monitorada 
a barragem da Fazenda Beija 
Flor, às margens da BR 263.

Na cidade, já são 50 famí-
lias desabrigadas por conta das 
chuvas que atingem a cidade 
há cerca de 60 dias. A prefeitura 
montou abrigos nas áreas de 
maior incidência de alagamen-
tos: Lagoa das Flores, Campi-
nhos, Jardim Valéria, povoados 
de Itapirema, Caiçara, Choça e 
na sede do distrito de Pradoso.

“SÓ DEU PARA SALVAR 
A GELADEIRA E A TV”
No município de Pau Brasil, 

José de Jesus Cruz, 53, passou 
a noite de Natal lutando para 
salvar o que podia. A água 
começou a invadir sua casa por 
volta das 23h30 de sexta-feira 
(24) e rapidamente “alcançou a 
altura do umbigo”.

Junto com a mulher Elizân-
gela e os filhos José Filho, 18, 
Abner, 12, e Wagner, 5, e outras 
30 famílias do pequeno muni-
cípio de pouco mais de 10 mil 
habitantes, seu José foi alojado 
pela prefeitura em uma das 
escolas do município. Ele é um 
dos mais de 16 mil desabriga-
dos pelas fortes tempestades 
que atingem a Bahia, especial-
mente nas regiões sul, sudoeste 
e extremo sul do estado.

“A água chegou de uma 
hora para outra, não teve condi-
ção de tirar quase nada. Só 
deu para salvar a geladeira e 
a televisão”, lamenta. Móveis 
e utensílios doméstico estão 
apodrecendo à espera que 
as águas do Rio Água Preta 
baixem o suficiente para que 
ele possa voltar, limpar a casa e 
recomeçar.

“Perdi a cama box, perdi o 
fogão, o fundo do guarda-roupa 
‘desbagaçou’ tudo, o rack de 
madeira também... Ainda tem 
muita lama e muita água, não 
tem condição de limpar, fui hoje 
lá, deixei a casa toda aberta para 
sair aquele fedor que ninguém 
aguenta”, relata.

Vizinhos usam colchões infláveis 
para resgatar idosa de 102 anos

FORTES CHUVAS NA BAHIA causam estragos e deixam cidades debaixo d’água; pelo menos 430 mil pessoas foram afetadas

Pelo menos 58 cidades da Bahia estão debaixo d’água após serem atingidas por fortes chuvas nos últimos dias

 Manuella Luana/Xinhua



O governador 
de Alagoas, 
Renan Filho, 

assinou, na última quarta-
-feira, um pacote de decretos 
tributários durante solenidade 
na Associação Comercial de 
Maceió. Os benefícios fiscais 
atendem a diversas deman-
das do comércio e de outros 
segmentos produtivos alagoa-
nos.

Um dos decretos divide o 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
referente às operações de venda 
realizadas no mês de dezem-
bro em três parcelas mensais 
e consecutivas, sem juros ou 
multa. O benefício é concedido 
desde 2015 e garante aos comer-
ciantes a possibilidade de resti-
tuírem seus estoques com o 
reforço de caixa.

“Isso reforça o caixa das 
empresas no início do ano e faci-
lita a formação de novo estoque 
para o ano vindouro”, destacou 
o governador.

A primeira parcela no 
percentual de 34% do valor total 
do ICMS deve ser recolhida até 
o dia 7 de janeiro; a segunda, de 
33% do total, até 9 de fevereiro e 
a terceira, último percentual de 

33%, até 9 de março de 2022. A 
medida é válida para os vare-
jistas regularmente inscritos 
no Cadastro de Contribuin-
tes do ICMS do Estado de 
Alagoas (Caceal) que estejam 
participando da Campanha 
Natal Premiado até o dia 31 de 
dezembro.

Dois outros são voltados 
à remissão de crédito tributá-
rio, considerando os pilares 
do programa Contribuinte 
Arretado, que visa estimular o 
contribuinte do ICMS à adim-
plência. O primeiro trata da 
anistia da multa decorrente da 
entrega fora do prazo e da retifi-
cação dos arquivos concernen-
tes às Declarações de Atividade 
do Contribuinte (DAC), abran-
gendo registros ocorridos até 31 
de dezembro de 2020.

“Para alguns devedores de 
pequena monta, mas que ficam 
com os nomes negativados, o 
Estado está fazendo uma remis-
são para dar a esses devedores 
uma oportunidade de reiniciar 
transações com o mercado de 
crédito. Isso também é impor-
tante porque abre a possibili-
dade da retomada de alguns 
negócios que estão em dificul-
dades”, ressaltou Renan Filho.

“Estamos fazendo a nossa 

parte colaborando com o setor 
produtivo alagoano, sobre-
tudo nesse período de pande-
mia, que foi muito difícil para 
os empresários”, acrescen-
tou o secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro, que 
participou da solenidade.

Já o segundo decreto 
refere-se remissão e anistia de 
crédito tributário de pequeno 
valor relativo ao imposto sobre 
operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte 
interestadual e intermunici-
pal e de comunicação – ICMS, 
passível de pagamento na 
forma do Simples Nacional 
(Convênio ICMS 169/17) e para 
ser extinto deverá ser inferior 
R$ 2.000,00.

Outro se refere ao setor 
atacadista de medicamentos, 
drogas e correlatos, conside-
rando um pleito antigo da 
categoria quanto a ajustes que 
eram necessários para aperfei-
çoar a legislação. A principal 
mudança no decreto é atribuir à 
condição de substituto tributá-
rio aos atacadistas locais ainda 
que as operações sejam reali-
zadas por estados signatários 
– contribuintes que têm convê-
nios e protocolos com Alagoas.

Em regra, quando um 
estado signatário envia para 
Alagoas, ele é o substituto 
tributário da operação. Como 
há um benefício fiscal para os 
atacadistas de medicamentos, 
fica transferida a condição de 
responsável pelo pagamento 
da substituição tributária ao 
atacadista local, possibilitando 
mais segurança jurídica.

Por último, foi autorizado 
sanar pendências relacionadas 
ao ICMS por meio de um novo 
Programa de Recuperação 
Fiscal (Profis), de forma total-
mente digital e com condições 
especiais de juros e multas. Este 
compreenderá fatos geradores 
até 30 de abril de 2021.

Os interessados poderão 
parcelar o débito fiscal conso-
lidado em até 60 vezes com 
valor mensal fixo e redução de 
60% das multas, juros e demais 
acréscimos legais.

Quem optar pelo paga-
mento em parcela única terá 
redução de 95% das multas 
e dos juros; já quem escolher 
quitar em até 10 vezes terá 
desconto de 90% nas multas 
e nos juros. Para os parcela-
mentos em até 20 parcelas 
consecutivas, a redução é 
de 75% das multas, juros e 

demais acréscimos.
Todos os decretos serão 

publicados no Diário Oficial do 
Estado de Alagoas para poste-
rior consulta. De acordo com o 
secretário especial da Receita 
Estadual, Luiz Dias, o objetivo é 
beneficiar os setores produtivos 
de uma maneira geral.

“São medidas importantes 
para apoiar o comércio local, 
melhorando o fluxo de caixa 
em meio à crise econômica 
gerada neste ano de pandemia. 
Além disso, equaliza as dívidas 
tributárias das empresas, opor-
tunizando a adimplência dos 
contribuintes, além de aperfei-
çoar normas”, ressaltou Dias.

O presidente da Associação 
Comercial de Maceió, Kennedy 
Calheiros, agradeceu ao gover-
nador Renan Filho por sempre 
atender os pleitos do setor 
produtivo alagoano.

“O Governo do Estado 
atende a nossa demanda pelo 
sétimo ano consecutivo. As 
empresas, que aderiram ao 
Natal Solidário, têm essa folga 
de caixa e conseguem fazer seu 
plano de venda em cinco, dez 
vezes, sem ter o ICMS vencendo 
nove dias depois do encerra-
mento das suas vendas”, obser-
vou o presidente.
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Governador assina decretos que 
beneficiam setores produtivos

NORMAS QUE ATENDEM setores da economia foram assinadas na Associação Comercial de Maceió

As micro e pequenas 
empresas (MPEs) de Alagoas 
foram responsáveis pela cria-
ção de 19.337 novos empre-
gos formais no período de 
janeiro a setembro deste 
ano, segundo os números do 
boletim do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged). Já as médias 
e grandes empresas (MGEs) 
do estado registraram a cria-
ção de 1.165 novos empregos 
formais no mesmo período. 
No total, Alagoas gerou 20.555 
novos postos de trabalho.

O setor de Serviços teve 
uma marcante presença das 
MPEs em setembro passado, 
quando geraram 2.001 novos 
empregos formais, enquanto 
as MGEs criaram 475 novos 
empregos no período. Ainda 
no acumulado de janeiro a 

setembro, o setor de Serviços 
foi o grande campeão com 
a geração de 8 mil postos 
de empregos formais por 
parte das MPEs, enquanto as 
MGEs geraram 3.417 novos 
empregos.

O setor do Comércio, com 
a geração de 4.403 empregos 
pelas MPEs, e o da Constru-
ção Civil, com a criação de 
3.532 empregos pelas MPEs e 
1.905 demissões pelas MGEs, 
fecham o balanço do período 
finalizado em setembro.

“Percebemos que a dinâ-
mica da economia alagoana 
continua seguindo seu ritmo: 
liderança na geração de empre-
gos formais por parte das MPEs 
em praticamente todos os 
setores, e as MGEs mantendo 
sua liderança conjuntural em 
alguns segmentos industriais”, 

afirma o gerente adjunto da 
Unidade de Gestão Estratégica 
do Sebrae Alagoas, Fábio Leão.

“Fica claro a necessidade 
de novas políticas públicas 
atreladas à produção e vincu-
lada a resultados em termos 
fiscais e trabalhistas, com 
rebatimento na renda e no 
consumo. Essas políticas têm 
a natureza de fomentar e indu-
zir o setor privado e provocar 
uma mudança na estrutura de 
sua economia. A conjuntura 
deixada por si mesma não 
dá conta de construir novas 
alternativas para o Estado”, 
completa.

BRASIL AFORA
Todos os  27  estados 

registraram saldo positivo 
na geração de empregos, 
com destaque para a região 

Sudeste. Os estados que mais 
abriram postos de trabalho 
foram São Paulo (84.887); 
Minas Gerais (29.029) e 
Pernambuco (25.732). A região 
Nordeste apresentou saldo de 
47.760 empregos em setembro 
(um saldo de 15,48 postos por 
1.000 empregos gerados), e no 
acumulado do ano até setem-
bro, a região gerou um total 
de 325.291 novos postos de 
trabalho.

Alagoas apresentou um 
movimento diferente no mês 
de setembro. As MGEs gera-
ram 13.202 novos postos de 
trabalho, enquanto as MPEs 
criaram 3.637 novos empre-
gos formais. Para Fábio Leão, 
o principal motivo para o bom 
resultado das MGEs no mês 
foi a ótima reação do setor de 
Indústrias de transformação, 

com a geração de 12.223 novos 
postos, enquanto as MPEs 
subtraíram – foram só 179 
empregos formais nesse setor.

“As grandes indústrias de 
transformação em Alagoas, 
notadamente os tradicionais 
setores da cana-de-açúcar e 
o setor de construção civil 
foram os responsáveis pela 
reação das MGEs. Isto nos 
leva a crer que há grande 
espaço para uma nova indus-
trialização no Estado, mas 
agora baseado em pequenas 
unidades fabris, absorvedoras 
de mão de obra e porta aberta 
para processos de inovação, 
ganhos de produtividade 
e maiores investimento em 
capital, com apropriação dos 
excedentes em uma relação 
mais equilibrada entre capital 
e trabalho”, analisa Leão.

JANEIRO A SETEMBRO

Caged: Micro e pequenas empresas de AL 
criaram 19.337 novos empregos formais
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As  f o r t e s 
chuvas que 
cast igaram 

a Bahia nos últimos 
dias e afetaram cerca de 430 
mil pessoas, deixando 58 cida-
des debaixo d’água, segundo 
divulgou a Defesa Civil nesse 
domingo, provocaram resgates 
dramáticos de pessoas que fica-
ram ilhadas.

Em Itabuna (BA), no sul do 
estado, a tempestade que caiu 
no dia do Natal exigiu uma 
mobilização dos moradores do 
Bairro de Sarinha. Após quase 
12 horas de tentativas frustra-
das por parte dos bombeiros e 
da Defesa Civil, a vizinhança 
conseguiu resgatar a idosa 
Anísia Gomes, de 102 anos, da 
laje da casa onde ela mora.

“Coloquei minha tia na laje 
da minha casa, com um fogão, 
uma TV e alguns alimentos, 
esperando que a água baixasse. 
Só que a água subiu tanto que 
começou a entrar pela escada”, 
relata o segurança Helre de 
Souza Santos, 32, sobrinho da 
idosa.

Foram necessários seis 
colchões infláveis dispostos 
de forma que a idosa pudesse 
ser removida, não sem antes 
um pedido feito à Neoenergia 
Coelba para que desligasse a 
energia local, pois a água estava 
dando choque. “A água deve 
ter subido uns 2 metros e 15”, 
calcula Helre.

Um vídeo gravado por um 
servidor da prefeitura percor-
rendo a BR-415 no bairro Maria 
Matos, saída para a Vila de 
Ferradas, local onde nasceu 
Jorge Amado, corrobora a tese 
de que esta é a segunda maior 
enchente da história do municí-
pio, atrás somente da ocorrida 
em 1967. Gogó da Ema, Banco 
Raso, Mangabinha e Vila Zara 
são as áreas mais afetadas.

“Estamos tentando conse-
guir um helicóptero para 
resgatar de 30 a 50 famílias que 
tiveram de subir nos telhados e 
lajes de suas casas para fugir da 
enchente. Conseguimos retirar 
algumas pessoas antes. Esse 
pessoal que ficou foi o que resis-
tiu à remoção, eles achavam 
que o rio Cachoeira não ia subir 
tanto”, relata o supervisor de 
projetos da Secretaria Munici-
pal de Planejamento, Rosivaldo 
Pinheiro, que integra a força-
-tarefa criada pela prefeitura 
para administrar a crise.

“É impactante ver as 
pessoas pedindo socorro ilha-
das, subindo nos telhados, sem 
que a gente possa fazer nada 

para ajudá-las, a não ser espe-
rar a água baixar. Os bombei-
ros não estavam preparados 
para este tipo de socorro, faltam 
botes, e precisamos rever os 
planos de contingência para 
não sermos pegos de surpresa 
novamente”, conclui Pinheiro.

16 MIL DESABRIGADOS
Uma base de apoio às víti-

mas das chuvas foi montada na 
cidade de Ilhéus, onde o gover-
nador Rui Costa (PT) informou 
hoje que irá permanecer.

“Vou dormir aqui, e vamos 
continuar visitando as cidades, 
apoiando e acompanhando o 
atendimento dos bombeiros, 
dos policiais, das equipes médi-
cas. Eu conto com a ajuda de 
vocês para vencer essa tragé-
dia a qual, na história recente 
da Bahia, eu não me lembro de 
outra igual, com essa dimensão. 
Já tivemos tragédias localiza-
das, mas com essa dimensão, 
não me lembro”, disse o gover-
nador, em nota.

Conforme dados repassa-
dos pelos municípios e totali-
zados pela Superintendência 
de Proteção e Defesa Civil da 
Bahia (Sudec), o estado da 
Bahia tem 16.001 desabrigados 
pelas chuvas.

No total, são 19.580 desalo-
jados, dois desaparecidos e 18 
mortos. Os dados foram atuali-
zados no fim da tarde de ontem. 
A estimativa da população total 
afetada é de 430.869 pessoas. A 
Bahia tem, ao todo, 72 municí-
pios em situação de emergên-
cia reconhecida pelo governo 
estadual. Até a tarde de ontem, 
ainda de acordo com o governo 
estadual, os municípios mais 
atingidos na região Sul são: 
Ibicaraí, Itajuípe, Itapitanga, 
Coaraci, Camamu, Canaviei-
ras, Igrapiúna, Itacaré, Maraú, 
Una, Uruçuca, Itambé, Itororó 
e Itapetinga.

Somente na região dos 
municípios de Itororó e Itape-
tinga, 47 pessoas foram resga-

tadas. Em Itororó, 35 pessoas 
que estavam em áreas alagadas 
foram resgatadas, com a utili-
zação de barco. Em Itapetinga, 
foram realizados outros 12 
salvamentos.

RESGATE COM CAIAQUE
Pacientes e trabalhadores 

do Hospital Regional do Cacau, 
na cidade de Ilhéus, também no 
sul da Bahia, precisaram ser 
transportados com auxílio do 
Corpo de Bombeiros, devido 
ao alagamento no acesso à 
unidade, que foi causado pelas 
chuvas.

O soldado do Corpo de 
Bombeiros Bruno Braz, mergu-
lhador de segurança pública, 
contou ao UOL que foi neces-
sário fazer o transporte de 
pessoas com fraturas e AVC, 
para que tivessem atendimento 
na unidade médica.

“Hoje trabalhamos na 
entrada da BR-415, onde as 
pessoas não estavam conse-
guindo acessar o Hospital 
Regional Costa do Cacau, que 
fica entre Itabuna e Ilhéus. Na 
pista, havia um alagamento de 
dois metros de profundidade. 
(Ajudamos) tanto pessoas que 
precisavam de atendimento 
hospitalar quanto pessoas que 
precisavam voltar para casa”, 
disse. De acordo com o soldado 
Braz, a região continua alagada 
e precisou ser bloqueada pela 
Polícia Militar por causa do 
risco. Os bombeiros também 
precisaram socorrer pessoas 
que estavam em suas casas, em 
várias localidades da cidade de 
Ilhéus.

“À tarde, no bairro Teotô-
nio Vilela, resgatamos um 
homem com deficiência visual 
e a irmã que estavam em casa. 
[Eles tinham idades] Entre 55 a 
60 anos. Usamos um caiaque. 
[Eles estavam em casa], desde 
o início da enchente na noite de 
Natal, quando [a região] come-
çou a ficar ilhada”, relatou.

O soldado ainda destacou 

o trabalho feito pelos profis-
sionais para proteger a vida 
dos moradores. “O Corpo de 
Bombeiros dá o seu melhor. 
Nós estamos aqui, com o risco 
da própria vida, para salvaguar-
dar a vida de terceiros. A gente 
sabe que a vida das pessoas 
depende disso. Esperamos que 
haja estiagem”, declarou.

ESCOLAS USADAS 
COMO ABRIGO
Segundo a Secretaria Muni-

cipal de Educação, Esporte e 
Lazer de Ilhéus, 12 escolas são 
usadas como abrigo na cidade. 
Quem deseja enviar doações, 
pode levá-las até as unidades. O 
secretário de Comunicação da 
cidade, Mauro Alves, informou 
que, no total, há 500 pessoas em 
abrigos municipais, escolas e 
espaços públicos.

Algumas comunidades 
isoladas ainda não tiveram os 
dados registrados por conta 
do difícil acesso. São elas: Japú/
Banco do Pedro, Vila Cachoeira, 
Juerana, Aritagua, Campinhos 
e Sambaituba.

De acordo com o balanço, 
na cidade, até hoje, foram 26 
casas danificadas. Além disso, 
duas pessoas ficaram feridas e 
uma morreu. Ao todo, foram 
computados 554 milímetros de 
chuva do mês de dezembro. A 
previsão para dezembro era de 
160 a 180 milímetros.

SUDOESTE TAMBÉM 
É ATINGIDO
Ao menos 10 casas foram 

atingidas por inundações 
desde a madrugada de sábado 
na cidade de Itambé, no sudo-
este do estado. Algumas delas 
chegaram a ficar completa-
mente destruídas. De acordo 
com a prefeitura da cidade, 
mais de 100 pessoas estão desa-
brigadas.

Ainda segundo a prefeitura 
de Itambé, as áreas considera-
das de risco já foram evacua-
das. O Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais esteve na cidade 
para prestar apoio.

Já em Vitória da Conquista, 
também na região do sudoeste 
baiano, de acordo com a prefei-
tura municipal, onde houve 
o rompimento da barragem, 
casas foram afetadas e algumas 
caíram parcialmente, como na 
região da Choça. Apesar dos 
estragos, não houve feridos.

A prefeitura de Vitória da 
Conquista informou ainda que 
há risco de rompimento em 
duas barragens no distrito de 
José Gonçalves e Fazenda Boa 
Sorte. Também é monitorada 
a barragem da Fazenda Beija 
Flor, às margens da BR 263.

Na cidade, já são 50 famí-
lias desabrigadas por conta das 
chuvas que atingem a cidade 
há cerca de 60 dias. A prefeitura 
montou abrigos nas áreas de 
maior incidência de alagamen-
tos: Lagoa das Flores, Campi-
nhos, Jardim Valéria, povoados 
de Itapirema, Caiçara, Choça e 
na sede do distrito de Pradoso.

“SÓ DEU PARA SALVAR 
A GELADEIRA E A TV”
No município de Pau Brasil, 

José de Jesus Cruz, 53, passou 
a noite de Natal lutando para 
salvar o que podia. A água 
começou a invadir sua casa por 
volta das 23h30 de sexta-feira 
(24) e rapidamente “alcançou a 
altura do umbigo”.

Junto com a mulher Elizân-
gela e os filhos José Filho, 18, 
Abner, 12, e Wagner, 5, e outras 
30 famílias do pequeno muni-
cípio de pouco mais de 10 mil 
habitantes, seu José foi alojado 
pela prefeitura em uma das 
escolas do município. Ele é um 
dos mais de 16 mil desabriga-
dos pelas fortes tempestades 
que atingem a Bahia, especial-
mente nas regiões sul, sudoeste 
e extremo sul do estado.

“A água chegou de uma 
hora para outra, não teve condi-
ção de tirar quase nada. Só 
deu para salvar a geladeira e 
a televisão”, lamenta. Móveis 
e utensílios doméstico estão 
apodrecendo à espera que 
as águas do Rio Água Preta 
baixem o suficiente para que 
ele possa voltar, limpar a casa e 
recomeçar.

“Perdi a cama box, perdi o 
fogão, o fundo do guarda-roupa 
‘desbagaçou’ tudo, o rack de 
madeira também... Ainda tem 
muita lama e muita água, não 
tem condição de limpar, fui hoje 
lá, deixei a casa toda aberta para 
sair aquele fedor que ninguém 
aguenta”, relata.

Vizinhos usam colchões infláveis 
para resgatar idosa de 102 anos

FORTES CHUVAS NA BAHIA causam estragos e deixam cidades debaixo d’água; pelo menos 430 mil pessoas foram afetadas

Pelo menos 58 cidades da Bahia estão debaixo d’água após serem atingidas por fortes chuvas nos últimos dias

 Manuella Luana/Xinhua



8 O DIA DIGITAL  l  27 de dezembro  I  2021

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

Na véspera 
de Natal, a 
Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) 
Noel Macedo, localizada 
no município de Arapiraca, 
completou uma semana de 
funcionamento e realizou 
377 atendimentos. Sendo 
284 clínicos, 58 pediátricos, 
23 de síndrome gripal, sete 
ortopédicos e cinco odonto-
lógicos. A UPA começou a 
funcionar dia 17, depois de 

ter sido inaugurada durante 
o Governo Presente.

A inauguração da UPA 
Noel Macedo faz parte do 
processo de regionalização 
da assistência à saúde, cuja 
descentralização promove 
equidade de acesso aos servi-
ços de saúde. Os objetivos da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau) com esse processo de 
regionalização são oferecer 
equipamentos hospitalares 
e pré-hospitalares com aten-

dimento humanizado para 
as populações do interior do 
Estado e desafogar o Hospital 
Geral do Estado (HGE), loca-
lizado na capital alagoana.

O Secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
destaca a importância da 
nova UPA de Arapiraca. 
“Com a UPA Noel Macedo, 
que oferece leitos de urgên-
cia, nós estamos desafogando 
o Hospital de Emergência do 
Agreste e também o HGE. 

Estamos preenchendo cada 
vez mais o vazio assistencial 
da saúde em Alagoas, porque 
estamos entregando novos 
hospitais e novas UPAs”, afir-
mou o gestor.

A Unidade é do tipo III, 
tem capacidade para aten-
der até 350 pacientes por dia e 
funciona 24 horas, todos os dias 
da semana. A unidade é refe-
rência nas áreas de clínica geral, 
pediatria, ortopedia e odonto-
logia, disponibilizando leitos 

de observação e de urgência. 
Além de consultórios, salas de 
nebulização e gesso, a UPA de 
Arapiraca conta com laborató-
rio e também realiza exames de 
raios-X e eletrocardiograma.

Já foram entregues no atual 
governo setes novas UPAs no 
Estado: UPAs Benedito Bentes, 
Trapiche, Tabuleiro do Martins, 
Jacintinho, Cidade Universitá-
ria e Jaraguá, todas na capital 
alagoana, além da UPA Noel 
Macedo, em Arapiraca.

UPA Arapiraca atende 377 
pacientes em uma semana

DESDE sua inauguração, foram 284 casos clínicos, 58 pediátricos, 23 por síndrome gripal, sete ortopédicos e cinco odontológicos

Primeiro, o susto do diag-
nóstico de câncer. Dali em 
diante, o início de uma rotina 
de consultas, exames e incerte-
zas. Sessões e mais sessões de 
quimioterapia/radioterapia. 
Mais incertezas. O tratamento 
longo e doloroso é apenas um 
dos obstáculos de quem tenta 
escapar das estatísticas fatais de 
uma doença que atinge milhões 
a cada ano. E muitos conse-
guem.

Na semana passada, seis 
pacientes da Oncologia e seus 
acompanhantes chegaram ao 
Zoo Parque Pedro Nardelli, 
localizado no povoado Utinga, 
em Rio Largo. A natureza, cheia 
de vida, os aguardava para que 
inaugurassem o Projeto Vencer 
da Santa Casa de Maceió em 
parceria com o Instituto para a 
Preservação da Mata Atlântica 
(IPMA).

A tarefa simples de plan-
tar uma árvore, teve um cami-
nho tortuoso: para estar ali, 
era necessário ter finalizado 
o tratamento oncológico. “A 
ação foi uma maneira singela 
de reconhecer a vida como um 
bem maior plantando árvores, 
recuperando nascentes, e traba-
lhando com a preservação da 
vida do Mutum-das-Alagoas, 
ave que corre o risco de extin-
ção. O projeto é de tamanha 
grandiosidade que pode ser 
estendido para outras áreas. 
Acredito que ele dará muitos 
frutos e iremos plantar mil, dez 
mil árvores. É tão difícil sair de 
uma tratamento de câncer e 
vencer essa batalha, que acre-
dito que plantar uma árvore 

seja uma maneira muito boa de 
comemorar a vida”, destacou o 
diretor médico da Santa Casa 
de Maceió, Artur Gomes Neto.

Gisela Pfau de Carvalho 
foi uma das pacientes que 
participou da iniciativa. “Foi 
um momento muito especial. 
Assim como a Mata Atlântica, 
como o Mutum, eu e todos os 
pacientes que vieram somos 
sobreviventes. É preciso muita 
coragem para passar por um 
tratamento oncológico. Agora 
tem um ano e três meses que 
descobri um câncer, que eu 
operei tanto no abdômen como 
cérebro, fiz quimioterapia e 
radioterapia. Estou viva por 
causa da Santa Casa de Maceió 
e os profissionais que nela 
atuam. Tenho que agradecer ao 
SUS, mas, primeiramente agra-
deço a Deus, pois é preciso ter 

fé. Agradeço também à minha 
família que esteve comigo nos 
momentos mais difíceis. Estar 
nesse projeto é extremamente 
especial, porque deixei uma 
árvore que representa espe-
rança e vida”, disse.

O sentimento de alegria 
era o mesmo entre os outros 
cinco pacientes ao plantar suas 
árvores. Taíse Suelen Ribeiro 
Gomes, 22 anos, foi diagnos-
ticada ao 18 anos e passou 
quatro anos enfrentando a luta 
contra a doença.  “Foi uma 
fase muito difícil. Eu tinha um 
tumor desmóide entre a parede 
do intestino e do abdômen. 
Mas, graças a Deus, ele me deu 
forças, fé e esperança e agora 
faço parte desse projeto mara-
vilhoso que o hospital realiza”, 
disse a estudante.

No final de 2019, Taciane 

Silva descobriu um câncer de 
ovário. O tratamento começou 
no início de 2020 e hoje ela está 
recuperada. “Fiz cinco meses 
de quimioterapia, fui muito 
bem atendida na Santa Casa 
de Maceió, lugar onde tive um 
apoio enorme. Graças a Deus 
tudo acabou, estou aqui, estou 
viva, e hoje, plantando árvore 
da vida para representar que 
venci, que o câncer tem cura, e 
que a gente pode, sim, vencer 
essa doença”, comemorou a 
paciente.

“A Oncologia da Santa Casa 
de Maceió é uma referência em 
Alagoas não apenas pela exce-
lência dos seus tratamentos e 
bons resultados, mas também 
pelo olhar humanizado sobre 
cada paciente que recebe. 
Durante a ação, foi nítido o 
sentimento de vitória no rosto 

de cada paciente ao plantar sua 
árvore”, disse a gestora admi-
nistrativa da Linha de Cuida-
dos ao Paciente Oncológico, 
Aishá Góis.

Além do diretor médico da 
instituição, a ação contou com a 
participação de vários gestores, 
gerentes e colaboradores da 
Santa Casa de Maceió. Maria 
Helena Lessa, presidente da 
Rede Feminina de Combate ao 
Câncer, e outros membros da 
entidade, também participa-
ram da iniciativa.

SUSTENTABILIDADE
As unidades plantadas 

pelos pacientes podem ser 
encontradas em qualquer 
época do ano por localização 
via satélite. “Precisávamos de 
algo grandioso com relação 
à sustentabilidade socioam-
biental e surgiu a ideia de uma 
parceria com o IPMA de plan-
tar árvores para cada paciente 
nosso de oncologia que tivesse 
recebido alta”, explicou o dire-
tor médico do hospital.

Envolvido com a preser-
vação da Mata Atlântica, o 
Zoo Parque Pedro Nardelli 
também abriga o pássaro 
Mutum-das-Alagoas, espé-
cie ameaçada de extinção. O 
espaço pretende ser um centro 
de educação ambiental, o 
único zoológico temático com 
espécies que só ocorrem em 
Alagoas. “O ambiente repro-
duz a Mata Atlântica e terá 
cerca de 20 espécies de aves 
que convivem com o Mutum”, 
explicou o presidente do 
IPMA, Fenando Pinto.

SANTA CASA

Pacientes oncológicos plantaram 
árvores para celebrar fim de tratamento

Divulgação
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Cecília Tavares
Repórter

Dando conti-
nuidade  à 
temporada 

de cruzeiros, o navio MSC 
Seaside atracou no Porto de 
Maceió na manhã de hoje. A 
embarcação, que chegou a 
Alagoas vinda de Salvador 
(BA) com 3,2 mil passageiros 
a bordo, passa pela capital 
com destino a Búzios (RJ). 
Este é terceiro navio que 
faz escala em Maceió, que 
deve receber um total de 23 
navios no Porto de Jaraguá, 
um número 155,5% maior do 
que o da última temporada, 
quando nove navios atraca-
ram no estado. A expectativa 
é da passagem de cerca de 120 
mil cruzeiristas pela capital 

alagoana até o final da tempo-
rada, em abril de 2022.

“ H o j e  r e c e p c i o n a -
mos mais um cruzeiro em 
Alagoas, com a chegada 
do MSC Seaside, nesta que 
já é uma temporada histó-
rica, tanto pelo número de 
navios que vamos recepcio-
nar, quanto pelo número 
de visitantes que devem 
passar pelo nosso Estado até 
o encerramento da tempo-
rada, gerando receita, forta-
lecendo o setor turístico e 
movimentando a economia 
de Alagoas”, pontua o secre-
tário de Estado do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Marcius Beltrão.

Recepção – Os turistas dos 
navios cruzeiros que desem-
barcam em Maceió estão sendo 
recepcionados no terminal 

portuário com apresentações 
culturais e com uma feirinha 
onde são comercializados 
diversos artigos do artesanato 
alagoano, além de peças e 
adereços de artesãos vincula-
dos ao programa Alagoas Feita 
À Mão.

Em uma ação desenvol-
vida pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur), 
os cruzeiristas estão sendo 
recebidos também com infor-
mações sobre o novo site 
alagoastefazfeliz.com.br. 
A nova plataforma carrega 
consigo um pedaço das sete 
regiões turísticas de Alagoas 
- Agreste, Caatinga, Cânions 
do São Francisco, Costa do 
Corais, Maceió, Lagoas, Rios 
e Mares do Sul e Região dos 
Quilombos – que estão listadas 

com informações, dicas do que 
fazer e curiosidades sobre cada 
uma delas.

RETOMADA SEGURA
A retomada segura e 

gradual do turismo em Alagoas 
conta com o selo Safe Travels 
da WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 
do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitários 
em padrão mundial.

No total, onze municípios 
alagoanos já foram contem-
plados com a certificação 
internacional - Pilar, Penedo, 
Maragogi, Porto de Pedras, 
Piranhas, Japaratinga, Delmiro 
Gouveia, Marechal Deodoro, 
Roteiro, Passo de Camaragibe 
e Maceió. O estado também 

registra cerca de 1.916 empre-
endimentos turísticos com o 
selo do Turismo Responsável 
do Ministério do Turismo, 
ocupando o primeiro lugar do 
Nordeste em emissão de selos. 
As duas certificações levam 
em consideração a prática de 
condutas que tragam segu-
rança para turistas, trabalha-
dores e moradores das regiões 
turísticas.

Quanto à temporada de 
cruzeiros, Alagoas está rece-
bendo apenas navios que 
fazem rotas nacionais. Além 
disso, tanto os turistas quanto 
os tripulantes e profissio-
nais que atuam no terminal 
portuário tiveram que apre-
sentar teste PCR negativo ou 
carteira de vacinação com as 
duas doses da vacina contra a 
Covid-19.

Com 3,2 mil passageiros, MSC 
Seaside desembarca em Maceió

TERCEIRO NAVIO da temporada passa pela capital alagoana com destino a Búzios (RJ); no total, 23 navios devem fazer escala em Maceió
Lucas Meneses



Confira a lista

1. Atlético-MG – Le Coq Fit
Eleito como o mais bonito do mundo em 2021, a camisa comemo-
rativa foi confecionada pelo Atlético-MG em parceria com seus 
torcedores. O vencedor foi o desenho feito por Lucas Adriano, de 
32 anos, que é designer gráfico e decidiu homenagear o Estado 
de Minas Gerais. Até então, o Galo já ultrapassou a marca de 120 
mil camisas vendidas, o que rendeu ao clube um faturamento de 
mais de R$ 15 milhões.

2. Ajax – Adidas
O Ajax e a Adidas lançaram um terceiro uniforme que foi sucesso 
instantaneamente. Inspirada na música “Three Little Birds”, de 
Bob Marley, a camisa preta traz as listras da fornecedora 
esportiva nas cores do movimento rastafári e reggae: 
verde, amarelo e vermelho, além de três pequenos 
pássaros bordados também nessas cores.

3. Venezia – Kappa
A Kappa apresentou as novas camisas do 
Venezia FC para a temporada 2021-2022 
sabendo que a equipe disputaria a Serie A 
italiana após 20 anos de ausência. A camisa 
titular é predominantemente preta e traz 
uma textura de parede trompe l’oeil, criada 
a partir de fotografias de fachadas antigas 
tiradas ao redor da lagoa.

4. CRB – Regatas
Assim como o Atletico-MG, o CRB lançou camisa espe-
cial “Manto Sagrado” criada por um torcedor. A ação 
com os torcedores do clube foi feita no mês de agosto 
e contou com mais de 130 participantes, tendo sete 
finalistas..

5. Bragantino – Nike
O uniforme de cor preta do Bragantino fez sucesso entre 
torcedores de vários clubes do Brasil. Ela foi batizada de 
“Carijó”, apelido famoso usado nos anos 90 que trazia 
polígonos em cinza, preto e branco. Foi destaque na 
campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana 
desta temporada.

6. Genoa –  Kappa
Novamente a Kappa em cena: a terceira camisa da Genoa 
CFC para 2020-2021 foi batizada de “Zena Shirt”, que significa 
“Camisa de Genova”, e é predominantemente azul marinho com 
texturas inspiradas pelo oceano.

7. Ponte Preta – 1900+
Neste ano, a Ponte Preta lançou nova camisa com letra do hino no 
lugar da faixa. O uniforme 3 é comemorativo ao aniversário de 121 
anos do clube.

8. Corinthians – Nike
Junto à Nike, lançaram a terceira camisa do clube na cor roxa e 
homenageando as mulheres. Em especial, a sua equipe de futebol 
feminino. Foi a primeira vez que um uniforme oficial de um clube 
da elite do futebol brasileiro foi estreado pelo time feminino — 
neste caso, no Dérbi da final do Campeonato Brasileiro.
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Uniforme do CRB está entre os 
quatro mais bonitos do mundo

PESQUISA DO GLOBO aponta a camisa especial “Manto Sagrado”, criada por um torcedor, como a quarta mais bonita

Ter um uniforme bonito é um desafio 
de clubes e fornecedores a cada tempo-
rada. Para muitos, o que vale são as 

cores. Para outros, os desenhos ou grafismos. Mas das 
que entraram em campo nesta temporada, as que atraí-
ram os olhares de maior admiração foram as que rende-

ram homenagens. Tanto que, na eleição do GLOBO 
para eleger as mais bonitas de 2021, as que registraram 
dedicatórias dominaram a parte de cima do ranking.


