
Em coletiva à imprensa 
realizada no final da tarde 
de hoje, o governador Renan 
Filho destacou medidas para 
fortalecer o combate à Covid-
19 e síndromes gripais, como 
a Influenza. O pacote de 

medidas traz a disponibili-
zação de 150 mil testes rápi-
dos para os munícipos, a 
instalação de quatro centrais 
especializadas em moni-
toramento de síndromes 
gripais, a ampliação de mais 

360 leitos para tratamento 
separado de Covid e Síndro-
mes Respiratórias Agudas 
Graves (hoje são 191), a 
reabertura das unidades 
sentinelas nos municípios 
maiores, e o apoio de mais 30 

novas ambulâncias. Renan 
Filho salientou a importância 
da vacinação nas crianças e 
aguarda o aval do Ministério 
da Saúde para poder iniciar a 
vacinação. “Estamos aguar-
dando a liberação do Plano 

Nacional de Imunização e as 
vacinas destinadas aos Esta-
dos para dar início à imuni-
zação de nossas crianças”. 
Com relação aos grandes 
eventos, como o Carnaval, 
estão cancelados.
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ANSIEDADE PODE COMEÇAR NA INFÂNCIA: OMS DIZ QUE 50% DE TODOS OS TRANSTORNOS MENTAIS SÃO INICIADOS ATÉ OS 14 ANOS

ESTADO ANUNCIA PACOTE 
CONTRA SÍNDROMES GRIPAIS
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MEDIDAS IRÃO REFORÇAR O COMBATE À COVID-19 E INFLUENZA EM ALAGOAS  

COM MAIS CARINHO FERIADOS... MUTANGE

...Em 2022 
podem gerar  
prejuízo de 
R$ 455 mi

Braskem inicia 
projeto de 
estabilização 
e drenagem

Melhorias: orla lagunar 
vai ganhar novo visual

A orla lagunar de Maceió 
passa por uma série de 
melhorias para tornar o 
ambiente mais agradável 
para a população local e para 
os motoristas que trafegam 
pela região. Além de uma 
grande limpeza, o local vai 
receber sinalização vertical 
e horizontal, jardinagem, 
iluminação e equipamen-

tos para uso comum, como 
mesas, cadeiras e balanços 
para as crianças. Os traba-
lhos são coordenados pela 
Secretaria Executiva do 
Gabinete do Prefeito, e envol-
vem a Superintendência de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes), a Secretaria de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) e 

a Secretaria de Assistência 
Social (Semas). Para viabili-
zar as obras, a orla lagunar, 
que tem aproximadamente 5 
quilômetros, foi dividida em 
dez trechos de 500 metros. 
O primeiro deles, logo após 
o Canal da Levada, deve 
ser concluído em três sema-
nas, iniciando com a ação de 
limpeza.
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MATA GRANDE

Preso homem que sequestrou, estuprou,  
engravidou e vivia com menina de 12 anos

Fortalece cooperativas 
e pequenos produtores

ALAGOAS MAIOR
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Kléverson Levy *Jornalista - Blog do Kléverson Levy

Com anúncio do cantor 
Gusttavo Lima de que testou 
positivo para Covid-19 nesta 
quarta-feira, 05, o prognós-
tico não era novidade desde o 
final do ano passado.

Os infectologistas, a exem-
plo do médico Fernando 
Maia, já comunicavam que 
qualquer aglomeração era 
perigosa. Maia, em entrevista 
à imprensa, lembrava que 
– ano passado – aconteceu 
igual: após festas de fim de 
ano, a explosão de casos da 
doença.

2022 não seria diferente, 
portanto, depois das come-

morações de réveillon, pré-
-réveillon e pós-réveillon, 
principalmente, em festas 
privadas realizadas na capital 
alagoana.

Alagoas inicia o ano com 
vários casos de ‘reinfecção’ pela 
Covid-19 e síndromes gripais 
que estão afetando – de modo 
geral – a população local.

Tanto  que  o  médico 
Fernando Maia – ainda – 
alerta para uma ‘explosão 
de casos’ a partir da próxima 
semana no estado.

Imagens e  vídeos de 
contas oficiais nas Redes 
Sociais / Reprodução

A lembrar que: o ‘arras-
tão’ na orla de Maceió (ver 
vídeo ao lado) demonstrou a 
irresponsabilidade de quem 
planejava que o carnaval de 
2022 chegaria antes da infes-
tação dos vírus.

Para completar, claro, do 
“Buteco do Gusttavo Lima”, 
no dia 01 de janeiro, no esta-
cionamento do Jaraguá, um 
verdadeiro festival de aglo-
meração diante de centenas 
de pessoas sem máscaras que 
aproveitaram como bem (ou 
mal) podiam o evento. Que 
o digo o próprio cantor que 
testou positivo.

Portanto, Alagoas não 
seria diferente. As síndromes 
gripais e casos de Covid-19 
são prognósticos das festas de 
fim de ano em Maceió e pelo 
litoral alagoano.

Agora, a culpa é de quem? 
Quem?

Em Tempo!
A resposta que fica para 

o início de 2022 no Brasil, a 
exemplo de São Paulo e Rio 
de Janeiro, é com o aumento 
de casos da Covid-19 em todo 
o país.

Sobre os eventos espa-
lhados pelas capitais (locais 
de maiores concentrações de 

públicos), a pesquisadora da 
Fiocruz, Margareth Dalcomo, 
em entrevista à CNN, resu-
miu o que previa os infecto-
logistas desde dezembro de 
2021.

“Já estamos nos prepa-
rando para o “boom” de 
casos após o Réveillon. Temos 
expectativa de ter muitos 
casos uma semana depois. 
A Ômicron se mostrou, até 
agora, menos letal,  mas 
com uma transmissão mais 
rápida”, ponderou Marga-
reth Dalcomo.

É isto!
#VidaQueSegue

Paulo Moreira Leite * Jornalista. Portal Brasil247 Carol Proner *Doutora em Direito e professora da UFRJ

Num país onde os mortos 
pela Covid-19 representam 
um insulto a um sistema de 
saúde pública construído com 
perseverança e esforço desde a 
Constituição de 1988, não cabe 
demonstrar boa vontade com 
essa atrocidade contemporâ-
nea que se costuma chamar de 
negacionismo.

Parte do necessário empe-
nho da sociedade e do Estado 
para defender a vida humana, 
valor acima de qualquer outro, 
a luta contra a covid-19 chega 
a um ponto essencial em nosso 
país quando se trata de defen-
der a vacinação das crianças de 
5 a 11 anos. 

A tentativa de submeter a 
decisão sobre vacina à auto-
rização dos pais está longe de 
ser uma discussão aceitável. Do 
ponto de vista social, implica 
num retrocesso histórico de 
séculos -- a usos e costumes de 
sociedades onde pais tinham 
poderes absolutos sobre seus 
filhos, com permissão sem limi-
tes para dispor de suas vidas e 
de sua existência. 

(No Brasil escravocrata, o 
futuro abolicionista Luiz Gama 
foi vendido como escravo pelo 
pelo próprio pai, comerciante, 
português, branco).  

A noção de que todo ser 
humano tem direito a gozar de  
existência de forma plena, com 
tudo aquilo que a natureza e 
a sociedade de seu tempo são 
capazes de oferecer constitui 
um elemento básico de uma 
democracia.  Isso envolve 
garantias que se prolongam 

pela vida inteira, até a extrema 
velhice --  mas têm início no 
momento do nascimento. 

Por essa razão, ninguém 
está autorizado a impedir que 
outro ser humano, qualquer 
que seja sua idade, classe social 
ou formação, tenha acesso a 
uma proteção oferecida pela 
ciência e acessível a toda huma-
nidade.

Em tempos de pandemia 
a vacinação pode represen-
tar a distância entre a vida e a 
morte -- não apenas de indiví-
duos, mas de camadas intei-
ras da sociedade. (Imagine-se 
o que homens e mulheres do 
futuro dirão sobre os 620 000 
mortos pela covid-19 contabi-
lizados ontem, que a maioria 
dos jornais já naturalizou, reti-
rando a informação de suas 
primeiras páginas). 

Ontem,  depois  que  o 
próprio governo admitiu que 
a maioria das vozes ouvidas 
na chamada consulta popular 
se manifestaram a favor da 
vacinação de crianças, a maio-
ria dos analistas antecipa um 
recuo do Planalto. Pode ser. 

A luta irá prosseguir , 
porém. Em Brasília, viu-se um 
protesto onde crianças empu-
nhavam cartazes dizendo 
“Não queremos ser cobaias”, o 
que mostra que um confronto 
em gestação. 

Este debate estará colocado 
com maior atualidade, a partir 
de agora. 

Pais e mães contrários a vaci-
nação tentarão manter as crian-
ças à margem de uma proteção 

necessária a seus filhos.
Já seria um fato grave em 

qualquer caso. Mas quando o 
assunto é epidemia  o debate 
não se limita ao horizonte 
doméstico nem a qualquer 
outra esfera da vida privada. 
Vira assunto de saúde pública. 

P r o t e g e n d o  f o c o s  d a 
pandemia, o saldo será sabo-
tar o esforço de brasileiros 
e brasileiras para derrotar o 
covid-19, assim como já se fez 
com a variola, a poliomelite, 
o sarampo, o tétano e tantas 
moléstias que produziram 
o terror da humanidade por 
vários séculos antes de serem 
eliminadas. 

Numa homenagem às 
autoridades sanitárias da 
minha infância, faço questão 
de lembrar uma cena inesque-
cível, nos tempos de aluno do 
curso primário. Ali, esticando o 
braço para homens de avental 
branco, fiquei livre da varíola, 
que em 80 anos de atividade 
eliminou perto de 300 milhões 
de seres humanos. 

Essa é a cena que precisa-
mos programar para salvar 
nossas crianças da Covid-19. 

Aqui, vale à pena  consul-
tar o artigo 5o do Estatudo 
da Criança  e do Adolescente, 
transformado em lei em 1990: 
“Nenhuma criança ou adoles-
cente será objeto de qualquer 
forma de negligencia, discrimi-
nação, exploração, violencia, 
crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer aten-
tado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais”. 

Passada a euforia do ano 
novo, especialmente come-
morado por aqueles que 
vislumbram a derrota do 
fascismo em 2022, iniciamos 
a semana com o duplo efeito 
réveillon: por um lado, a 
ressaca do aumento de conta-
minações por Covid e, por 
outro, a percepção de que 
serão 10 longos meses até a 
chegada da primavera e o 
início da reversão do quadro 
político.

A passagem do ano cele-
brou a esperança. Longe do 
frenesi das pautas parlamenta-
res e da agenda política, trouxe a 
falsa sensação de trégua, de que 
o pior já passou, mas a impu-
nidade garantida ao genocida 
custará mais um ano de mortes 
e de destruição ao país. 

O aumento exponencial 
da contaminação por Covid 
e as ameaças da variante 
ômicron auguram conten-
ções e renúncias, ameaçando 
os planos de um novo normal 
na vida cotidiana. E tudo 
isso agravado pelo compor-
tamento negacionista de um 
governo preservado pelo 
pacto jurídico-político do 
“deixa-disso”, ajustado na 
crise do último 7 de setembro.

Não se quer, com essas 
memórias, estimular o pessi-
mismo ou o desânimo. Ao 
contrário. Em um país tão 
golpeado como o nosso, o 
sentimento de esperança cele-
brado no Ano Novo precisa 
vir acompanhado de uma 
estratégia e de um plano de 
ação. 

Não nos é permitido o 

direito à distração, menos 
ainda à ingenuidade.  É 
p r e c i s o  o b s e r va r ,  c o m 
realismo e cuidado, que 
as forças políticas neolibe-
rais, aliadas à grande mídia, 
escolhem apoiar qualquer 
governo que garanta seus 
interesses imediatos e não há 
pudor nessa escolha.

Para o mercado finan-
ceiro e a mídia hegemônica 
associada ao capital interna-
cional, as mortes por Covid 
e a destruição das condições 
de desenvolvimento de um 
país são efeitos colaterais de 
uma guerra contra a perdu-
lária democracia. Lula e um 
projeto de Brasil-Nação são 
alvos nessa guerra e as elei-
ções de 2022 são apenas a 
batalha final.

Portanto, neste momento 
em que as estatísticas de 
contaminação voltam a ser 
alarmantes e que estamos 
tão distantes da retomada 
democrática, é preciso pensar 
e planejar. Ajustes políticos 
arrematados nas casas de 
veraneio por todo o país têm 
como premissa, entre outras 
estratégias, o esquecimento 
dos sucessivos golpes e trai-
ções sofridos desde 2013, 
passando por impeachment 
farsesco, lawfare e lavaja-
tismo aliado ao fascismo no 
poder.

O “deixa-disso” tem 
exigido, em nome de aliança 
para garantir governabili-
dade, o esquecimento como 
ponto de partida. No país dos 
pactos de silêncio, nada mais 
significativo.

A vacinação é um direito das crianças 
e nem os pais podem ficar contra isso

Dupla ressaca de réveillon

Síndromes gripais e volta da Covid-19 são 
prognósticos das festas de fim de ano em Alagoas
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Planejado para 
l e va r  a t e n -
d i m e n t o  à s 

pessoas que circulam e traba-
lham em mercados e feiras 
livres da capital, o projeto 
itinerante “Saúde Vai Até 
Você”, uma iniciativa da 
Secretaria de Saúde de Maceió 
(SMS), conclui sua primeira 
etapa. Números divulgados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, revelam que foram 
atendidas 5.551 pessoas.

Desde a sua criaação, o 
projeto itinerante “Saúde Vai 
Até Você”, atendeu trabalhado-
res, frequentadores e morado-
res do entorno do Mercado da 
Produção, no bairro da Levada, 

e ainda passou pelo Mercado do 
Artesanato, Centro Pesqueiro, 
Feirinha do Tabuleiro, Mercado 
do Jacintinho e Mercado do 
Benedito Bentes.

As equipes de saúde leva-
ram diversos serviços, como 
testes rápidos para o diag-
nóstico de HIV, sífilis e hepa-
tites virais, vacinação contra 
a Covid-19 (1ª, 2ª e dose de 
reforço), tétano, hepatite e gripe, 
aferição de pressão e glicemia e 
ainda orientações educativas 
com nutricionistas, psicólogos 
e assistentes sociais.

Durante  o  projeto ,  a 
Gerência de Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST), 
Aids e Hepatites Virais de 

Maceió realizou 2.092 testes 
rápidos, sendo 431 para cada 
agravo, HIV, sífilis, hepatite 
B e C.

Pelo Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (Nasf) foram 
feitos 100 atendimentos com 
aferição de glicemia, 50 orienta-
ções e encaminhamentos para 
psicólogos, 24 atendimentos 
com nutricionistas e 29 atendi-
mentos com profissionais de 
assistência social.

Além de orientações sobre 
Saúde Bucal, foram distribuí-
dos 1.861 kits de higiene com 
escova e creme dental. Durante 
a ação, os profissionais também 
fizeram orientações sobre como 
fazer uma escovação correta.
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Projeto “Saúde Vai Até Você’ 
conclui sua primeira etapa 

NÚMEROS DIVULGADOS pela SMS, revelam que mais de 5 mil pessoas foram atendidas; ações são realizadas nas feiras e mercados

Divulgação

Em publicação na edição 
de hoje do Diário do Municí-
pio de Maceió, a Prefeitura de 
Maceió faz a convocação para 
a entrega da documentação 
de todos os candidatos apro-
vados no Processo Seletivo 
Simplificado da rede muni-
cipal de educação. A Semed 
informa que o cronograma 
de entrega dos documentos 
começa na próxima segunda-
-feira.

O calendário prossegue até 
o próximo dia 13 para o cargo 
de auxiliar de sala e para os 
professores de Ensino Reli-
gioso, Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geogra-
fia e Língua Estrangeira.

A documentação deve ser 
entregue no setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
no bairro Cambona, das 8h30 
às 14h. Os candidatos deve-
rão comparecer à sede do 
órgão apenas no dia previsto, 

de acordo com o seu cargo, 
conforme estabelecido em 
portaria.

Todos deverão apresentar 
identidade, CPF, comprovante 
de residência, declaração da não 
acumulação ilícita de cargos, 
dados bancários — conta no 
banco Itaú —, títulos, diplomas 
e/ou certificados apresentados 
no processo seletivo.

Caso o candidato não 
consiga seguir os prazos por 
motivo de doença ou força 
maior, a entrega da documen-
tação deverá acontecer, exclu-
sivamente, no dia 14, das 8h30 
às 14h.

O secretário de Educação 
Elder Maia explica que, com a 
portaria, se inicia o processo de 
contratação dos 576 candidatos 
aprovados. “Após esse processo 
de entrega de documentos, os 
aprovados tomarão posse para, 
então, entrar no efetivo exer-
cício, imediatamente, nas 145 
unidades de ensino”, ressalta.

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Semed convoca 
aprovados no PSS

São mais de 500 aprovados convocados para a entrega da documentação

A Prefeitura de Maceió 
informa que, na próxima 
segunda-feira, o mercado 
público e a feirinha do Bene-
dito Bentes, localizados na rua 
Caxeu, irão receber o primeiro 
mutirão de limpeza deste ano. 
Os trabalhos iniciam às 7h e 
permanecem durante todo o 
dia com serviços de desinfec-
ção e limpeza, pintura do meio 
fio, retirada de entulhos e deso-
bstrução de galerias.

Com a ação, o Mercado 

do Benedito Bentes será 
fechado para comercializa-
ção. O espaço receberá, além 
de lavagem, reparos no piso, 
limpeza de galerias de deje-
tos, terreno externo, entre 
outras melhorias.

O mutirão é coordenado 
pela Secretaria do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), com o 
apoio das Superintendências 
Municipais de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes) 

e de Energia e Iluminação 
Pública (Sima).

A agenda dos mutirões de 
limpeza para o mês de janeiro 
já foi definida. O próximo 
local a receber a ação conjunta 
será o mercado da Produção 
dia 17, e logo em seguida, dia 
24, será a vez do Mercado 
do Jacintinho que também 
será beneficiado. Durante os 
trabalhos, os Mercados esta-
rão fechado para o público 
consumidor.

BENEDITO BENTES

Mercado e feira recebem 
novo mutirão de limpeza

Os usuários do Cadastro 
Único Único (CadÚnico) que 
fizeram o Número de Identifica-
ção Social (NIS) ou atualizaram 
os dados até o dia 1º de janeiro 
de 2020, já podem se dirigir às 
Unidades da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social para 
fazer atualização cadastral. Para 
evitar aglomerações, o período 
de atendimento seguirá o final 
do NIS de cada usuário, de 
acordo com o calendário divul-
gado.

De acordo com a Prefeitura 

de Maceió, são 76.063 usuários 
que devem atualizar seus dados 
este ano. Para quem tem o NIS 
com final 0, o atendimento acon-
tecerá de 3 a 21 de janeiro. Para 
aqueles com NIS com final 1, o 
recadastramento acontecerá de 
24 de janeiro a 11 de fevereiro. 

Já para quem tem o NIS com 
final 3, o atendimento será de 14 
de março a 1º de abril. Para atua-
lizar o Cadastro Único, os usuá-
rios podem comparecer à sede, 
que fica no bairro Serraria; ou ir a 
um dos 16 Centros de Referência 

de Assistência Social (Cras), bem 
como ao Centro de Atendimento 
Socioassistencial (Casa), que fica 
no Prado, das 8h às 16h.

Os interessados também 
podem fazer a atualização 
cadastral nas sedes dos CRAs 
da Praça da Faculdade, do bairro 
do Prado, Bebedouro, Sítio São 
Jorge, Bom Parto, Ponta Grossa, 
Benedito Bentes, Clima Bom, 
Denisson Menezes, Fernão 
Velho, Pitanguinha, Selma 
Bandeira, Jacintinho, Rio Novo, 
entre outros.

CADÚNICO

Usuários são convocados 
para atualização cadastral

Divulgação



4 O DIA DIGITAL  l  6 de janeiro  I  2022

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

Letícia Pascoalino
Repórter

Os candidatos 
inscritos no 
concurso do 

Corpo de Bombeiros Militar de 
Alagoas (CBM-AL) já podem 

ter acesso ao edital contendo 
as próximas etapas do certame, 
que será retomado em cumpri-
mento a decisão judicial expe-
dida em dezembro de 2021. O 
documento, publicado hoje, 
está disponível no Diário Oficial 
do Estado

O edital torna público que o 
resultado final no teste de apti-
dão física, de convocação para 
a avaliação médica das condi-
ções de saúde física e mental, 
de convocação para a avaliação 
psicológica e de convocação 
para a comprovação documen-

tal e investigação social será 
publicado na data provável de 
21 de janeiro, no Diário Oficial e 
no site www.cebraspe.org. br/.

Além disso, a publicação 
torna sem efeito o edital anterior 
(nº 6), que cancelava as etapas já 
realizadas: provas objetivas e 

discursiva e o teste de aptidão 
física (TAF).

Organizado pela Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o certame faz parte do Ciclo 
de Concursos do Governo de 
Alagoas. 

CBM: governo de AL publica 
edital com próximas etapas

EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, Estado segue com certame e deve divulgar próximas fases no DIário Oficial do dia 21

William Makaisy
Repórter

Geração de novos empre-
gos e desenvolvimento econô-
mico compõem o Alagoas 
Maior, programa executado 
pelo Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), em parce-
ria com o Sebrae Alagoas, que 
vem fortalecendo a economia 
das mais de 28 cooperativas e 
pequenos produtores alagoa-
nos. 

Criado em 2019, o programa 
impacta diretamente cerca 
de 2.180 empreendedores e 
indiretamente cerca de 10.900 
pessoas. Atualmente, ele atua 
prioritariamente em três regi-
ões do estado - Serrana dos 
Quilombos, Agreste e Sertão 
- abrangendo cinco ativida-
des produtivas em 46 municí-
pios, com foco na melhoria do 
produto de cada negócio, desde 

sua produção até a embalagem 
encontrada nas prateleiras, 
promovendo uma série de 
consultorias e capacitações.

Segundo o superintendente 
de Desenvolvimento Regio-
nal e Setorial (Suder) da Sede-
tur, Alay Correia, a criação do 
Alagoas Maior só tem propor-
cionado benefícios aos centenas 
de alagoanos que participam 
do programa. 

“Através desse trabalho, a 
Sedetur tem estado ao lado do 
cooperativismo de Alagoas. 
Temos dado as condições 
necessárias para essas estrutu-
ras produtivas se inserirem no 
mercado e para que eles tenham 
uma capacidade de melhorar os 
produtos que estão fornecendo 
através dos associados. E o que 
é mais importante: gerando 
sustentabilidade no cooperati-
vismo do estado”, destaca. 

Ele pontua também que 
essas mudanças têm transfor-
mado os pequenos produtores 

alagoanos que fazem parte do 
programa e hoje já conseguem 
prospectar mercado para seus 
produtos e gerar renda para 
as associações das quais fazem 
parte.

“Alagoas hoje vive um 
momento diferente na produ-
ção cooperativa. Um momento 
no qual o cooperativismo 
tem amadurecido e crescido, 
se tornando uma atividade 
lucrativa e que possibilita o 
desenvolvimento econômico 
de várias regiões do estado”, 
explica Alay Correia.

O objetivo do Alagoas 
Maior, que conta com investi-
mento de mais de R$ 2 milhões 
garantidos pelo Fundo Esta-
dual de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Fecoep), é desen-
volver as atividades produti-
vas de Alagoas, alavancando 
economicamente as regiões 
contempladas através do forta-
lecimento dos Micro e Peque-
nos Negócios.

ALAGOAS MAIOR...

...Fortalece cooperativas 
e pequenos produtores

PC esclarece morte de mulher no Jacintinho, 
em apenas 12 horas, e prende suspeito

A Polícia Civil esclareceu, em apenas 12 horas, a morte de Graziela Thalita 
Pereira, de 21 anos, que teve o corpo encontrado na última terça-feira em 
avançado estado de decomposição dentro do quarto de uma residência, em 
reforma, na Grota do Ari, no bairro de Jacintinho. O delegado Medson Maia, 
plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, que 
comandou as investigações, informou que o suspeito do crime, um homem de 
30 anos, já está preso. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após 
representação feita pelo delegado. O acusado foi identificado pela polícia, logo 
depois de o corpo ser encontrado, e acabou detido em uma casa de reabilitação 
de Maceió, onde estava internado. Segundo foi apurado, ele mantinha amizade 
com a mulher e existe a suspeita de que praticou o crime e deixou o corpo 
na casa que estava sem moradores. Graziela residia num imóvel próximo da 
residência, onde o cadáver foi deixado. O exame de necropsia, realizado pelo 
Instituto Médico Legal (IML), mostrou que a jovem morreu em decorrência de 
Traumatismo Cranioencefálico (TCE) provocado por instrumento contundente.

O delegado Rodrigo Rocha 
Cavalcanti, da Regional de 
Delmiro Gouveia, revelou hoje 
que o suspeito de estuprar uma 
menina, em Mata Grande, no 
Sertão alagoano, ameaçava 
com frequência a família da 
vítima.

Ele foi preso ontem, em sua 
casa, no Povoado São Jorge, 
naquele município, onde a 
menina se encontrava, apesar 
de existirem medidas proteti-
vas que impediam que ele se 
aproximasse da vítima.

O delegado revelou que 
o acusado teria estuprado a 
menina quando ela tinha 12 
anos, e a mantinha em cárcere 
privado.

Agora com 14 anos, ela 
acabou engravidando e tendo 
uma filha com ele. Diante 
da gravidez de risco e sendo 
perseguida pelo homem, 
a adolescente deu à luz a 
criança e apresentou depres-
são pós-parto. Está sendo 
encaminhada a tratamento 
psicológico.

A polícia tomou conheci-
mento de que o suspeito atraiu 
a menina e a induziu a praticar 

relações sexuais com ele, tendo 
posteriormente um comporta-
mento violento.

Rodrigo Cavalcanti infor-
mou que o caso foi denunciado 
ao Conselho Tutelar e, rapida-
mente, chegou às autoridades 
de segurança, período em que 
o inquérito foi aberto. 

Após a expedição do 
mandado de prisão, pelo juiz 
da Comarca de Mata Grande, 
a vítima foi encontrada na resi-
dência do suspeito, mantida 
em cárcere privado. “A menina 
estava dentro da casa do 
acusado, segurando nos braços 
uma bebê de três meses, fruto 
do estupro”, afirmou o dele-
gado.

A l é m  d e  e s t u p r o  d e 
vulnerável, o acusado vai 
responder por descumpri-
mento de medida protetiva, 
cárcere privado e posse ilegal 
de arma de fogo, já que uma 
espingarda foi encontrada na 
casa dele.

O suspeito foi levado para 
a Delegacia Regional de Polícia 
de Delmiro Gouveia (1ª-DRP), 
onde está à disposição da 
Justiça.

ESTUPRO EM MATA GRANDE

“Suspeito ameaçava
a família da vítima”

 Ascom/Sedetur
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OMS ESTIMA QUE 50% de todos os transtornos mentais são iniciados até os 14 
anos e, em sua maioria, não são detectados ou tratados corretamente

Ascom GT

Agitação, agressi-
vidade e altera-
ção no sono são 

alguns sinais que podem motivar 
os pais a buscarem ajuda psicoló-
gica para seus filhos. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), metade dos transtornos 
mentais surge até os 14 anos de 
idade, mas apesar disso, a maio-
ria não é detectada ou é tratada 
de forma incorreta. O impacto 
psicológico relacionado à saúde 
mental de crianças e adolescentes 
é, muitas vezes, negligenciado.

Por isso, estar atento à saúde 
mental de crianças e adolescentes, 
assim como promover o bem-estar 
para os jovens pacientes psiquiá-
tricos, é de suma importância para 
que eles estejam saudáveis em sua 
fase adulta. A escola também pode 
auxiliar nessa questão, obser-
vando e relatando aos pais possí-
veis mudanças de comportamento 
que comprometam o rendimento 
escolar e o relacionamento com 
outras crianças.

Situações como duração 
prolongada de estresse, 
medo, frustração, tédio, 
falta de contato pessoal 
com colegas de classe, 
falta de espaço em casa 
e perdas financeiras 
na família, além do luto 

por vítimas próximas da Covid, 
podem ter ainda efeitos mais 
duradouros nessa população. 
Existem evidências de que crian-
ças fora da escola são fisicamente 
menos ativas, têm mais tempo de 
tela, padrões irregulares de sono 
e dietas menos saudáveis, resul-
tando em ganho de peso e perda 
de capacidade cardiorrespiratória. 

“A ajuda dos profissionais tanto 
da Psicologia como da Psicopeda-
gogia é muito importante para as 
crianças e adolescentes. Isso não 
quer dizer que todos precisarão, 
daí a importância dos profissionais 
da escola e os pais terem um olhar 
atento”, defende Verônica Wolff, 
coordenadora do Núcleo de Apoio 
Pedagógico e Psicossocial (Napps) 
do Centro Universitário Tiraden-
tes (Unit/AL) .

VOLTAR AO NORMAL
A p ó s  o 

l o n g o 

período de distanciamento social 
por conta da pandemia, com aulas 
remotas, o retorno presencial às 
escolas pode não ser tranquilo 
para muitas crianças. Verônica 
Wolff alerta que a saúde mental 
das crianças precisa ser um foco 
tanto das escolas como das famí-
lias.

“As crianças que nasceram na 
pandemia e estiveram na escoli-
nha de forma remota estarão de 
forma presencial com as pessoas e 
com os coleguinhas que, até então, 
não tiveram contato.  Tanto a escola 
como os familiares precisarão 
estar atentos a todas as reações das 
crianças,  sem muita cobrança nas 
reações e atitudes dos filhos nesse 
primeiro contato. Tudo será novo e 
é preciso que todos entendam  que 
a cautela é necessária. Todos estão 
há muito tempo esperando este 
contato com as pessoas, mas nem 
sempre os filhos correspondem à 

expectativa dos pais e é com 
estas reações que preci-

samos ter paciência 
e entendimento”, 

alerta. 
A ajuda de 

um profis-
sional da 
Ps ico lo-
gia para 
a família 
e para a 
criança ou 

adolescente pode ser muito bené-
fica, assim como voltar a ter uma 
rotina nas atividades da família 
como um todo, completa a coorde-
nadora. 

“Rotina de horário nas ativi-
dades da escola, da própria casa, 
nos horários de estudo. Montar 
um cronograma de estudo e a 
orientação de um psicopedagogo 
seria de grande valia. Tudo com 
muita leveza e de forma a voltar 
à rotina. Entender que estivemos 
muito tempo sem sair de casa, 
sem a correria dos horários e que 
agora tudo isso estará voltando”, 
completa.

Ela destaca que é preciso cuidar 
com atenção também dos adoles-
centes, que nesta fase da vida já 
passam naturalmente por maio-
res desafios de desenvolvimento. 
Além disso, é nesta fase que surge 
a maior parte dos transtornos 
mentais, segundo a estimativa da 
OMS.

Por isso, Verônica Wolff orienta 
que buscar ajuda psicológica 
pode beneficiar toda a família. 
“Um psicólogo pode ser o auxí-
lio a partir de uma terapia, que às 
vezes pode ser estendida aos pais, 
quando estes também estão ansio-
sos. Uma conversa com um profis-
sional especializado vai indicar o 
caminho a seguir na melhoria do 
quadro da criança ou do adoles-
cente”, aconselha.

A ansiedade pode 
começar na infância



O ano de 2022 
t r a r á ,  a 
Alagoas, oito 

feriados nacionais, cinco esta-
duais e 10 pontos facultativos, 
totalizando 23 dias. Essa dinâ-
mica no calendário vai impac-
tar na economia, trazendo um 
prejuízo de R$ 455 milhões 
aos setores do Comércio e de 
Serviços em Alagoas, segundo 
projeção da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL). A estimativa 
considera que estes setores 
deixam de movimentar, em 
média, R$ 65 milhões a cada 
feriado.

O assessor econômico da 
entidade, Victor Hortencio, diz 
que os cálculos consideraram os 
feriados nacionais e o estadual 
de Emancipação Política, uma 
vez que a iniciativa privada 
costuma manter as atividades 
normalmente nas demais datas, 
ficando os feriados restritos ao 
funcionalismo público esta-
dual. “Vale lembrar que a legis-
lação não proíbe as empresas 
de funcionarem nos feriados. 
Aliás, o próprio ritmo de vida 
moderna faz com que os seto-
res do Comércio e de Serviços 
continuem em atividade, só 
que, nestes dias, as empresas 

têm um custo maior de opera-
ção”, avalia ao explicar que as 
empresas perdem um pouco 
do faturamento ao passo que 
precisam manter os custos da 
atividade.

A opinião é compartilhada 
com o presidente da Fecomér-
cio, Gilton Lima. Para ele, a 
depender do período, o feriado 
pode até incrementar as vendas 
em alguns segmentos, como 
bares, restaurantes e agências 
de viagem, mas esta não é a 

realidade de todos. “Em alguns 
segmentos há uma redução 
no fluxo de clientes, o que 
impacta no volume de vendas 
diário, enquanto os custos 
para manter as lojas abertas se 
elevam, já que repercutem na 
folha mensal com o pagamento 
em dobro, folga compensatória, 
ou as disposições trazidas nas 
convenções coletivas de traba-
lho fixadas, de modo que essas 
são de suma importância para 
que não se tenha uma oneração 

excessiva das empresas nestes 
dias” observa.

CÁLCULOS
Utilizando as informações 

oficiais mais recentes e anali-
sando as contas nacionais do 
IBGE, o setor de Serviços de 
Alagoas obteve uma produtivi-
dade nominal na ordem de R$ 
23 bilhões durante o ano de 2019, 
mantendo sua participação de 
44% no PIB estadual (excetu-
ando o setor público), que está 

na ordem de R$ 58 bilhões. Em 
termos comparados, os setores 
do Comércio e de Serviços tive-
ram um incremento de 8,7% 
quando comparado ao ano de 
2018 (saindo de R$ 21 bilhões 
para R$ 23 bilhões). “Seguindo 
essa lógica de argumenta-
ção, estima-se que, por dia de 
feriado em dias comerciais, 
estes setores tenham, em média, 
R$ 65 milhões de prejuízo”, diz 
o economista.

Em 2021, Comércio e Servi-
ços deixaram de movimentar 
R$ 585 milhões devido a uma 
maior incidência de feriados 
em dias úteis. Porém, como este 
ano terá dois feriados a menos 
em dias úteis, totalizando sete 
feriados nacionais e estadu-
ais (considerando o sábado), 
contabiliza-se um prejuízo 
de R$ 455 milhões ao setor. 
“Montante 22% menor do que 
o ano passado, com incremento 
de receita potencial de R$ 130 
milhões para o ano de 2022”, 
afirma.

Ressalte-se que, em decor-
rência das particularidades 
econômicas de cada um dos 102 
municípios alagoanos, a proje-
ção da Fecomércio não inseriu 
nos cálculos os volumes que 
deixarão de circular em decor-
rência dos feriados municipais.
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Com os feriados, comércio 
deve perder R$ 455 milhões

ESTIMATIVA DA Fecomércio considerou os feriados nacionais e o estadual de Emancipação Política
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Ana Paula Lins
Repórter

Os estudan-
tes que irão 
r e a l i z a r  a 

reaplicação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), 
já podem conferir os locais das 
provas, que acontecem nos 
dias 9 e 16 de janeiro de 2022. 
O cartão de confirmação está 
disponível na página do parti-
cipante no site https://enem.
inep.gov.br/participante

Embora não seja obriga-
tório, o Inep recomenda que 
o participante leve o cartão 
de confirmação nos dias do 
exame. Nele estão as infor-
mações sobre a prova, como 
data, local e horários da apli-
cação. Também são infor-
mados número de inscrição, 
opção de língua estrangeira 
selecionada, bem como trata-
mento por nome social e aten-
dimento especializado, caso 
esses serviços tenham sido 
solicitados e aprovados. 

A segunda aplicação é 
destinada às pessoas priva-
das de liberdade ou que 
estejam sob medidas socioe-
ducativas, e para quem teve 
algum problema dos dias da 
primeira aplicação, como falta 
de energia elétrica ou doenças 
infectocontagiosas. Este ano a 
prova também poderá ser reali-

zada por estudantes isentos na 
edição 2020 e que não compare-
ceram nos dias de aplicação.

AÇÕES DA EDUCAÇÃO
Durante todo o ano, a 

Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc) desenvolveu uma 
série de ações para estimular 

e preparar os estudantes da 
rede pública estadual para as 
provas do enem. Em parceria 
com a Letrus, promoveu capa-
citações para auxiliar nos estu-
dos na área de redação, com 
foco nas cinco competências 
exigidas no exame. Além disso, 
a escola web trouxe facilidade 

para os alunos, com conteúdos 
gratuitos e onlines, os estudan-
tes puderam estudar de casa 
com fórum para tirar dúvidas 
com os professores da rede 
estadual. 

Para trabalhar exatamente 
onde os alunos tinham mais 
dificuldade, foram aplica-

das avaliações diagnósticas e 
assim as escolas puderam fazer 
um planejamento adequado 
para ter os melhores resulta-
dos. Além dos aulões lúdicos 
realizados tanto pelas escolas, 
como nas edições do Avança 
Escola 10, nos meses anteriores 
à primeira aplicação do exame.

Enem: inscritos na reaplicação
já podem conferir local de prova

O EXAME ACONTECE nos dias 9 e 16 de janeiro; cartão de confirmação já está disponível no site do Inep

Thiago Ataide

Alunos já podem conferir os locais das provas da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio; provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro

O Instituto Federal de 
Alagoas (Ifal) abriu no último 
sábado, as inscrições do 
Processo Seletivo 2022.1 para 
ingresso nos cursos técni-
cos ofertados pelo Campus 
Penedo. Ao todo, são 184 
vagas, das quais 144 nos 
cursos de Meio Ambiente e 
Química na modalidade inte-
grado, para quem deseja estu-
dar o ensino médio regular e, 
em paralelo, ter a formação 
profissional escolhida. As 
outras 40 vagas são para o 
curso de Química na modali-
dade subsequente, destinadas 
a quem tiver o ensino médio 
concluído até a data da matrí-
cula.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas até 30 de 
janeiro exclusivamente pela 
internet no site exame.ifal.
edu.br. Na mesma página, as 
pessoas interessadas devem 
conferir os editais referentes 
ao certame: Edital Nº 57/2021 - 
Cursos Integrados e Edital Nº 
58/2021 - Cursos Subsequen-
tes. Ambos detalham todas 
as regras do processo que, 
assim como no ano anterior, 
tem como método de seleção 
a análise do histórico escolar. 
Nesta edição, a novidade é o 
aumento do percentual das 
cotas reservadas a candidatos 
de escola pública que passou 
de 60% para 70%.

Os candidatos aos cursos 
da modalidade integrado 
(Meio Ambiente e Química) 
serão selecionados com base 
nas notas do 6º ao 8º ano nas 
disciplinas de Língua Portu-
guesa e Matemática. Para os 
candidatos ao curso subse-
quente (Química), serão 
consideradas as notas do 
1º e 2º ano do ensino médio 
nas disciplinas menciona-
das. Quem concluiu o ensino 
fundamental ou o médio em 
outro modelo (supletivo, EJA, 
Enem ou Encceja, por exem-
plo) deverá inserir uma única 
média para cada disciplina. 
Os detalhes sobre cálculo, 
registro e formato das médias 

devem ser conferidos no 
Anexo III de cada edital.

COMO SE INSCREVER
No primeiro acesso ao site 

exame.ifal.edu.br, é necessário 
preencher o Cadastro (dados 
pessoais), informando o número 
do CPF próprio do candidato 
(não pode ser o CPF da mãe, 
pai ou outro responsável legal). 
Depois, deve-se clicar para reali-
zar a inscrição no curso e turno 
desejados. Antes de concluir 
esta etapa, é importante fazer 
a checagem de todos os dados 
para possíveis correções, pois 
é de total responsabilidade do 
candidato o preenchimento 
correto do formulário on-line.

Para finalizar a inscrição, é 
necessário informar as médias 
das disciplinas exigidas e 
anexar uma cópia digital do 
CPF e do histórico escolar ou 
declaração escolar. Os docu-
mentos anexos poderão ter no 
máximo 10 MB, em formatos 
PDF/JPEG/JPG/TIFF/PNG. No 
caso do histórico ou declaração 
escolar, o documento deverá 
conter: o nome completo do 
candidato, o carimbo e a assi-
natura do responsável pela 
escola e deverá estar digitali-
zado na íntegra (frente e verso, 
se for o caso). Para quem tem 
dúvidas, os editais disponibili-
zam no Anexo II o modelo da 
declaração escolar.

184 VAGAS

Abertas inscrições para ingresso 
nos cursos técnicos do Ifal Penedo

O ano de 2022 
t r a r á ,  a 
Alagoas, oito 

feriados nacionais, cinco esta-
duais e 10 pontos facultativos, 
totalizando 23 dias. Essa dinâ-
mica no calendário vai impac-
tar na economia, trazendo um 
prejuízo de R$ 455 milhões 
aos setores do Comércio e de 
Serviços em Alagoas, segundo 
projeção da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL). A estimativa 
considera que estes setores 
deixam de movimentar, em 
média, R$ 65 milhões a cada 
feriado.

O assessor econômico da 
entidade, Victor Hortencio, diz 
que os cálculos consideraram os 
feriados nacionais e o estadual 
de Emancipação Política, uma 
vez que a iniciativa privada 
costuma manter as atividades 
normalmente nas demais datas, 
ficando os feriados restritos ao 
funcionalismo público esta-
dual. “Vale lembrar que a legis-
lação não proíbe as empresas 
de funcionarem nos feriados. 
Aliás, o próprio ritmo de vida 
moderna faz com que os seto-
res do Comércio e de Serviços 
continuem em atividade, só 
que, nestes dias, as empresas 

têm um custo maior de opera-
ção”, avalia ao explicar que as 
empresas perdem um pouco 
do faturamento ao passo que 
precisam manter os custos da 
atividade.

A opinião é compartilhada 
com o presidente da Fecomér-
cio, Gilton Lima. Para ele, a 
depender do período, o feriado 
pode até incrementar as vendas 
em alguns segmentos, como 
bares, restaurantes e agências 
de viagem, mas esta não é a 

realidade de todos. “Em alguns 
segmentos há uma redução 
no fluxo de clientes, o que 
impacta no volume de vendas 
diário, enquanto os custos 
para manter as lojas abertas se 
elevam, já que repercutem na 
folha mensal com o pagamento 
em dobro, folga compensatória, 
ou as disposições trazidas nas 
convenções coletivas de traba-
lho fixadas, de modo que essas 
são de suma importância para 
que não se tenha uma oneração 

excessiva das empresas nestes 
dias” observa.

CÁLCULOS
Utilizando as informações 

oficiais mais recentes e anali-
sando as contas nacionais do 
IBGE, o setor de Serviços de 
Alagoas obteve uma produtivi-
dade nominal na ordem de R$ 
23 bilhões durante o ano de 2019, 
mantendo sua participação de 
44% no PIB estadual (excetu-
ando o setor público), que está 

na ordem de R$ 58 bilhões. Em 
termos comparados, os setores 
do Comércio e de Serviços tive-
ram um incremento de 8,7% 
quando comparado ao ano de 
2018 (saindo de R$ 21 bilhões 
para R$ 23 bilhões). “Seguindo 
essa lógica de argumenta-
ção, estima-se que, por dia de 
feriado em dias comerciais, 
estes setores tenham, em média, 
R$ 65 milhões de prejuízo”, diz 
o economista.

Em 2021, Comércio e Servi-
ços deixaram de movimentar 
R$ 585 milhões devido a uma 
maior incidência de feriados 
em dias úteis. Porém, como este 
ano terá dois feriados a menos 
em dias úteis, totalizando sete 
feriados nacionais e estadu-
ais (considerando o sábado), 
contabiliza-se um prejuízo 
de R$ 455 milhões ao setor. 
“Montante 22% menor do que 
o ano passado, com incremento 
de receita potencial de R$ 130 
milhões para o ano de 2022”, 
afirma.

Ressalte-se que, em decor-
rência das particularidades 
econômicas de cada um dos 102 
municípios alagoanos, a proje-
ção da Fecomércio não inseriu 
nos cálculos os volumes que 
deixarão de circular em decor-
rência dos feriados municipais.
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Com os feriados, comércio 
deve perder R$ 455 milhões

ESTIMATIVA DA Fecomércio considerou os feriados nacionais e o estadual de Emancipação Política
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Mutange: Braskem inicia projeto 
de estabilização e drenagem

A Braskem iniciará o 
projeto de estabilização 
e drenagem da Encosta 

do Mutange nesta quinta-feira, dia 6 de 
janeiro. A obra está prevista no Termo 
de Acordo Socioambiental firmado 
entre o Ministério Público Federal e a 
Braskem, com participação do Ministé-
rio Público Estadual, em dezembro de 
2020. Como se trata de uma encosta, o 
local é naturalmente instável e, ao longo 
dos anos, foi ocupado de forma irregu-
lar e desordenada. 

As obras vão ser divididas em quatro 
etapas e serão realizadas em uma área 
com cerca de 200 mil m². A primeira é a 
demolição de aproximadamente dois mil 
imóveis; em seguida, vêm as obras de terra-
plenagem para suavizar as inclinações do 
terreno e a construção de um sistema de 
drenagem que proporcionará o direciona-
mento seguro da água das chuvas; a quarta 
e última etapa é o plantio de cobertura 
vegetal, ampliando, assim, a área verde de 
Maceió. A previsão é que o trabalho seja 
concluído até o final de 2022. 

Cada uma dessas etapas é licenciada 
e autorizada pelos órgãos competentes, 
que acompanharão a realização dos traba-
lhos. A demolição será iniciada na parte 
mais plana, indicada com a cor vermelha 
no mapa. Com aproximadamente 74 mil 
m², essa região tem cerca de 227 imóveis, 
que estão localizados ao longo da Avenida 
Major Cícero, na base da Encosta do 
Mutange. Na sequência, será realizada a 
demolição das edificações localizadas nas 
áreas íngremes. 

Para a demolição dos imóveis está 
prevista a contratação de cerca de 70 

operários, número que pode chegar a 
mais de duzentos profissionais no pico 
do trabalho. Toda a área está cercada com 
tapumes e tem placas de sinalização indi-
cando que apenas pessoas autorizadas 
podem circular no local.  

SEGURANÇA E 
MONITORAMENTO
Um sistema de monitoramento da 

encosta será instalado, ao longo dos traba-
lhos, para garantir a segurança na execução 
do projeto e atestar a eficácia das obras de 
engenharia. Esse sistema será composto 
por 35 piezômetros, 15 inclinômetros, e um 
conjunto de marcos topográficos super-
ficiais e de profundidade e, ainda, uma 
Estação Meteorológica para fazer o monito-
ramento climático. Esses dados, juntamente 
com as outras medições, serão usados para 
acompanhar a estabilidade da região.  

RECICLAGEM DOS MATERIAIS
Foi montado um Canteiro Operacional, 

onde a maior parte dos materiais de demo-
lição será reciclada para que possa ser reuti-
lizada na construção civil (como em aterros, 
pavimentação e composição de argamassa) 
e cedida sem custo para órgãos públicos e 
entidades sem fins lucrativos que tenham 
interesse no material. Esta atividade está 
devidamente licenciada e autorizada pelos 
órgãos competentes, que serão convidados 
a participar de uma operação assistida e 
terão a oportunidade adicional de propor 
melhorias, caso sejam identificadas.

Os materiais que necessitam de destina-
ção específica serão cedidos para coopera-
tivas de reciclagem ou encaminhados para 
destinação ambientalmente adequada.

Canteiro operacional para 
beneficiamento dos resíduos 
de demolição   
Os materiais de demolição serão 
reciclados para que possam ser 
reutilizados na construção civil (aterros, 
pavimentação e composição de argamassa, por exemplo) 
e cedidos sem custo para órgãos públicos e entidades sem 
fins lucrativos que tenham interesse no material.
Os que necessitam de destinação específica serão cedidos 
para cooperativas de reciclagem ou encaminhados para 
destinação ambientalmente adequada.

piezômetro

Rede de 
monitoramento  
da encosta 
Piezômetros,  
inclinômetros e um 
conjunto de marcos 
superficiais e de nível 
profundo vão ser  
instalados para garantir 
a execução segura das 
atividades na Encosta.
Uma rede meteorológica  
completará o
monitoramento.

inclinômetro

4
COBERTURA 
VEGETAL 

Toda a extensão da encosta 
vai ser coberta por vegetação. 
Essa etapa é importante para a 
estabilidade do local e também vai 
ampliar a área verde de Maceió. 

3 DRENAGEM 
Escadas drenantes e valas vão ser 
construídas para reduzir a velocidade 
do fluxo da água das chuvas.

2
Em seguida,  
serão feitos taludes - 
recortes que reduzem 
a inclinação do terreno 
e contribuem para a 
estabilidade da Encosta.

TERRAPLENAGEM 

1 DEMOLIÇÃO 
A região foi dividida
em duas partes:
primeiro, serão
demolidos os imóveis
da área mais plana,
ao longo da Avenida
Major Cícero, na base
da encosta. Na sequência,
serão demolidos os
imóveis da área íngreme.

COMO VÃO SER AS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO
E DRENAGEM DA ENCOSTA DO MUTANGE

As obras vão ser feitas em uma área de 200 mil m2 e foram divididas em quatro etapas. O trabalho está previsto no Termo de Acordo Socioambiental firmado entre
Ministério Público Federal (MPF) e a Braskem, com participação do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE), em dezembro de 2020.

A previsão é que tudo esteja concluído até o final de 2022. Acompanhe como será o trabalho:

Canteiro 
operacional para 
beneficiamento 
dos resíduos de 
demolição 

Canteiro  
administrativo

Canteiro  
administrativo

FASE 2  (Área íngreme)

FASE 1  (Área plana)

Canteiro 
operacional para 
beneficiamento 
dos resíduos de 
demolição 
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Retrospectiva 2021: as principais mudanças ocorridas no mercado de seguros

O a n o  d e  2 0 2 1  f o i 
marcado por reformas 
regulatórias significa-

tivas no mercado segurador, 
que vieram consolidar o novo 
marco regulatório, que tem 
como característica a simplifi-
cação da regulação.

Só neste último ano, por 
exemplo, a produção norma-
tiva contou com 30 novas 
Circulares SUSEP e 23 Reso-
luções CNSP. Simplificações 
como a utilização de meios 
remotos para anuências e 
maior liberdade contratual 
das partes, mediante a adoção 
de condições contratuais e não 
mais a utilização do clausulado 
padrão das condições especiais 
e particulares, trouxeram mais 
competitividade, transparência 
e inovação para o setor, indo ao 
encontro das expectativas dos 
segurados.

A Circular nº 621/2021, que 
regula a operação das cober-
turas dos seguros de danos, 
excluiu a menção ao uso de 
condições especiais e particu-
lares, para se referir somente 
às condições contratuais, dada 
a abertura da possibilidade da 
prévia discussão das condições 
entre as partes. Sobre as condi-
ções contratuais, o segurado 
poderá contratar coberturas de 
ramos diversos em uma única 
apólice. Por exemplo, poderá 
contratar cobertura tanto para 
sua residência como para o seu 
automóvel, mediante o desen-
volvimento de produtos pelas 
seguradoras que permitam 

tal contratação de coberturas 
diversas.

Nesta mesma linha, a Circu-
lar nº 639/2021, que dispõe 
sobre a operação do seguro 
auto, trouxe como novidade a 
flexibilização da cobertura de 
Responsabilidade Civil Veicu-
lar (RCF-V) para que não se 
vincule a um veículo específico, 
mas sim ao segurado, indepen-
dente de quem seja o proprie-
tário, devendo tal disposição 
ser disposta de forma clara nas 
condições contratuais.

Por fim, a Circular nº 
637/2021, ao dispor sobre os 
seguros do grupo responsabi-
lidades, também trouxe alte-
rações relevantes. Conforme 
prevê a mencionada Circular, 
no seguro de responsabilidade 
civil, a sociedade seguradora 
garante o interesse do segu-
rado, quando este for responsa-
bilizado por danos causados a 
terceiros e obrigado a indenizá-
-los, a título de reparação, por 
decisão judicial ou decisão em 
juízo arbitral, ou por acordo 

com os terceiros prejudicados, 
mediante a anuência da socie-
dade seguradora, desde que 
atendidas as disposições do 
contrato. 

CONCLUSÃO
Em suma, a renovação do 

ordenamento regulatório da 
SUSEP, em especial, a simplifi-
cação da regulação, concederá 
maior liberdade e, portanto, 
maior responsabilidade para 
as seguradoras pelos produtos 
que desenvolvem e comercia-

lizam. O que deverá deman-
dar preparo para a adaptação 
e atendimento dos anseios e 
necessidades do segurado.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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Mutange: Braskem inicia projeto 
de estabilização e drenagem

A Braskem iniciará o 
projeto de estabilização 
e drenagem da Encosta 

do Mutange nesta quinta-feira, dia 6 de 
janeiro. A obra está prevista no Termo 
de Acordo Socioambiental firmado 
entre o Ministério Público Federal e a 
Braskem, com participação do Ministé-
rio Público Estadual, em dezembro de 
2020. Como se trata de uma encosta, o 
local é naturalmente instável e, ao longo 
dos anos, foi ocupado de forma irregu-
lar e desordenada. 

As obras vão ser divididas em quatro 
etapas e serão realizadas em uma área 
com cerca de 200 mil m². A primeira é a 
demolição de aproximadamente dois mil 
imóveis; em seguida, vêm as obras de terra-
plenagem para suavizar as inclinações do 
terreno e a construção de um sistema de 
drenagem que proporcionará o direciona-
mento seguro da água das chuvas; a quarta 
e última etapa é o plantio de cobertura 
vegetal, ampliando, assim, a área verde de 
Maceió. A previsão é que o trabalho seja 
concluído até o final de 2022. 

Cada uma dessas etapas é licenciada 
e autorizada pelos órgãos competentes, 
que acompanharão a realização dos traba-
lhos. A demolição será iniciada na parte 
mais plana, indicada com a cor vermelha 
no mapa. Com aproximadamente 74 mil 
m², essa região tem cerca de 227 imóveis, 
que estão localizados ao longo da Avenida 
Major Cícero, na base da Encosta do 
Mutange. Na sequência, será realizada a 
demolição das edificações localizadas nas 
áreas íngremes. 

Para a demolição dos imóveis está 
prevista a contratação de cerca de 70 

operários, número que pode chegar a 
mais de duzentos profissionais no pico 
do trabalho. Toda a área está cercada com 
tapumes e tem placas de sinalização indi-
cando que apenas pessoas autorizadas 
podem circular no local.  

SEGURANÇA E 
MONITORAMENTO
Um sistema de monitoramento da 

encosta será instalado, ao longo dos traba-
lhos, para garantir a segurança na execução 
do projeto e atestar a eficácia das obras de 
engenharia. Esse sistema será composto 
por 35 piezômetros, 15 inclinômetros, e um 
conjunto de marcos topográficos super-
ficiais e de profundidade e, ainda, uma 
Estação Meteorológica para fazer o monito-
ramento climático. Esses dados, juntamente 
com as outras medições, serão usados para 
acompanhar a estabilidade da região.  

RECICLAGEM DOS MATERIAIS
Foi montado um Canteiro Operacional, 

onde a maior parte dos materiais de demo-
lição será reciclada para que possa ser reuti-
lizada na construção civil (como em aterros, 
pavimentação e composição de argamassa) 
e cedida sem custo para órgãos públicos e 
entidades sem fins lucrativos que tenham 
interesse no material. Esta atividade está 
devidamente licenciada e autorizada pelos 
órgãos competentes, que serão convidados 
a participar de uma operação assistida e 
terão a oportunidade adicional de propor 
melhorias, caso sejam identificadas.

Os materiais que necessitam de destina-
ção específica serão cedidos para coopera-
tivas de reciclagem ou encaminhados para 
destinação ambientalmente adequada.

Canteiro operacional para 
beneficiamento dos resíduos 
de demolição   
Os materiais de demolição serão 
reciclados para que possam ser 
reutilizados na construção civil (aterros, 
pavimentação e composição de argamassa, por exemplo) 
e cedidos sem custo para órgãos públicos e entidades sem 
fins lucrativos que tenham interesse no material.
Os que necessitam de destinação específica serão cedidos 
para cooperativas de reciclagem ou encaminhados para 
destinação ambientalmente adequada.

piezômetro

Rede de 
monitoramento  
da encosta 
Piezômetros,  
inclinômetros e um 
conjunto de marcos 
superficiais e de nível 
profundo vão ser  
instalados para garantir 
a execução segura das 
atividades na Encosta.
Uma rede meteorológica  
completará o
monitoramento.

inclinômetro

4
COBERTURA 
VEGETAL 

Toda a extensão da encosta 
vai ser coberta por vegetação. 
Essa etapa é importante para a 
estabilidade do local e também vai 
ampliar a área verde de Maceió. 

3 DRENAGEM 
Escadas drenantes e valas vão ser 
construídas para reduzir a velocidade 
do fluxo da água das chuvas.

2
Em seguida,  
serão feitos taludes - 
recortes que reduzem 
a inclinação do terreno 
e contribuem para a 
estabilidade da Encosta.

TERRAPLENAGEM 

1 DEMOLIÇÃO 
A região foi dividida
em duas partes:
primeiro, serão
demolidos os imóveis
da área mais plana,
ao longo da Avenida
Major Cícero, na base
da encosta. Na sequência,
serão demolidos os
imóveis da área íngreme.

COMO VÃO SER AS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO
E DRENAGEM DA ENCOSTA DO MUTANGE

As obras vão ser feitas em uma área de 200 mil m2 e foram divididas em quatro etapas. O trabalho está previsto no Termo de Acordo Socioambiental firmado entre
Ministério Público Federal (MPF) e a Braskem, com participação do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE), em dezembro de 2020.

A previsão é que tudo esteja concluído até o final de 2022. Acompanhe como será o trabalho:

Canteiro 
operacional para 
beneficiamento 
dos resíduos de 
demolição 

Canteiro  
administrativo

Canteiro  
administrativo

FASE 2  (Área íngreme)

FASE 1  (Área plana)

Canteiro 
operacional para 
beneficiamento 
dos resíduos de 
demolição 
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SONHO 
AMERICANO

O jornalista Marcony 
Alex de Almeida 

Barros foi empossado para o 
seu segundo mandato como 
membro do School Commit-
tee da cidade de Everett, que 
fica no estado norte-ameri-
cano de Massachusetts . 
O alagoano, formado em 
Jornalismo pela Faculdade 
Católica de Pernambuco, foi 
para Boston fazer um inter-
câmbio de 3 meses e acabou 
construindo uma carreira de 
sucesso por lá.

Hoje, aos 46 anos, ele é 
considerado um dos brasi-
leiros mais atuantes na polí-
tica estadual tendo ocupado 
o cargo de secretário de 
governo em Massachusetts, 
além de passagens por ONGs 
que defendem os direitos das 
minorias, como o Centro do 
Imigrante Brasileiro.

Sua mãe, a jornalista Zeni-
tal Almeida, esteve na ceri-
mônia de posse no último dia 
03 de janeiro e contou tudo 
pra gente.

Parabéns, aos dois. 

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

Fábio Lécio está curtindo as férias 
conhecendo os roteiros arquitetônicos 
e culturais de Curitiba. A cidade é uma 
bela opção para passeios pelos parques 
durante o dia, e oferece muitas opções 
noturnas, como o icônico Hard Rock 
Café. #saudades  

A Associação dos Amigos e Pais de 
Pessoas Especiais - AAPPE, promove o 
Encontro Alagoano dos Tradutores/Intér-
pretes de Libras, entre os dias 26 e 29 
de janeiro. Evento gratuito e 100% em 
libras, tem como objetivo contribuir para 
o aprimoramento da atuação dos Tradu-
tores/Intérpretes de Língua de Sinais e 
Língua Portuguesa – TILSP, na região. 

Lininho Novais comemorou o sucesso do primeiro ano à frente da Secretaria 
de Comunicação de Maceió. “O maior desafio da minha vida profissional! 
Com lutas dignas e honradas construímos uma comunicação diferente 
ouvindo as pessoas, com empatia e acima de tudo sensibilidade humana”, 
compartilhou ele em seu perfil.

O DNA das peças criadas pela estilista alagoana, Martha Medeiros, não é mais 
exclusividade das beldades femininas. Prova disso foi look usado por ninguém 
menos que ALOK. Em sua apresentação do réveillon em Pipa no Rio Grande do 
Norte, o DJ arrasou com uma camisa inconfundível Martha Medeiros. 

FÉRIAS EM CURITIBA

APRIMORAMENTO 

COMPROMISSO INCONFUNDÍVELFOTO @
davyssonm

endes

Foto @
m

artham
edeirosreal 


