
Ano  003   Número  405

Parceria vai  
garantir melhorias 

na iluminação  
de Maceió
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Marx Beltrão está 
entre os deputados  

que mais gastam  
com autopromoção
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OAB: 21 linchamentos com duas 
mortes só este ano em Alagoas

CRESCIMENTO DE 160% NESTE TIPO DE VIOLÊNCIA; MACEIÓ E RIO LARGO LIDERAM AS OCORRÊNCIAS
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A programação da 1ª Feira 
Literária do Vergel do Lago 
(Flivergel) está recheada de 
atrações culturais, oficinas 
e ações pedagógicas. Uma 
dessas ações integrativas é 
a oficina de dança afro, que 
será realizada na sexta-feira 
(29), pela manhã, a partir das 

9h e à tarde, a partir das 14h, 
na quadra esportiva da Escola 
Municipal Rui Palmeira. A 
oficina será executada pela 
assessora técnica da Coor-
denadoria Geral de Progra-
mas Suplementares (CGPS), 
da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), Leide 

Serafim. Para ela, é de grande 
representatividade e impor-
tância realizar uma ação como 
essa em um bairro periférico e 
com forte potencial artístico-
-cultural. Ela é especialista 
em dança afro, coreógrafa e 
artista, e também faz parte de 
religião de matriz africana.

   FEIRA LITERÁRIA

Flivergel terá oficina de dança 
afro, na Escola Rui Palmeira

FEIRA LITERÁRIA

Do Vergel - Flivergel - acontecerá do dia 28 (quinta-feira) até o dia 30 (sábado), pela primeira vez no Vergel do Lago

Quase 35 mil 
ainda não 
regularizaram o 
título eleitoral

TCU desconfia e 
manda suspender 
a compra dos kits 
de  ro[u]bótica

   TRE/AL:   DEU CHABU!
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   PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MP deve ser provocado para

investigar gastos de recursos 
Por conta da prática perdu-

lária em Palmeira dos Índios, 
partidos políticos e associa-
ções em defesa da cidadania 
e de combate a corrupção 
estudam apresentar um volu-
moso dossiê mostrando a 

suposta sinecura que ocorre 
no Município, em razão das 
evidentes irresponsabilidades 
com o erário. A gastança com 
o dinheiro do contribuinte  
merece um freio de mão com 
urgência.  Página 3

ESTÁTUA 

De Frei Damião custou meio milhão de reais, gasto que deve ser apurado

Pedro Farias/Ascom-Semed

Divulgação
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COMO NINGUÉM mais liga para nada, ele, certamente, vai receber um indulto 
de graça e tudo será esquecido.

2 O DIA Digital

Opinião

O ministro do STF Luís Roberto Barroso está coberto de 
razão nas críticas ao “retrocesso cucaracha” que politizou e 
colocou as Forças Armadas no ataque ao processo eleito-
ral. As reações iradas do Ministro da Defesa, Paulo Sérgio 
Nogueira, e dos generais do Planalto, todos a serviço de 
Jair Bolsonaro, eram previsíveis. Mas a absoluta omissão 
de instituições que deveriam entrar em campo na linha de 
frente da defesa da democracia, como o Congresso, deixa o 
país sob um injustificável clima de insegurança.

Intencionalmente ou não, Barroso jogou lenha na 
fogueira do confronto entre governo e STF, já reavivada 
com a afronta representada pelo indulto do presidente ao 
deputado Daniel Silveira, antes mesmo de sua sentença ter 
transitado em julgado. A Corte nada respondeu de imediato 
- e não parece que irá fazê-lo - e nem Barroso se referiu dire-
tamente ao episódio. Obviamente, porém, foi uma resposta 
bem dada. 

Note-se que, embora a reação da Defesa seja previsí-
vel, veio em tom acima do normal, chamando o ministro 
de irresponsável e afirmando que a ofensa “afeta a ética, a 
harmonia e o respeito entre as instituições”. Não há qual-
quer ameaça nesse texto, mas quem lê sente falta de um 
compromisso óbvio das Forças Armadas: apoiar o resultado 
da eleição, seja quem for o vencedor. Seu signatário, talvez 
por não querer tomar um cascudo do chefe, não explicitou 
isso e deixou. coisa no ar.

Caberia agora ao Poder Legislativo entrar do lado certo 
da história, pois não dá para dizer que esta segunda-feira 
pós-carnaval amanheceu normal. Nos dias da folia,   parte 
da população foi às ruas assistiu a paródias como a do 
presidente da República virando um imenso jacaré verde-
-e-amarelo. Só que viu também a fuga dos comandantes do 
Congresso - sob qual fantasia se esconderam? - que deve-
riam estar zelando pela normalidade democrática e se colo-
cando ao lado da legalidade. 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continuou 
em seu lugar preferido - o muro. Preferiu dar parecer jurí-
dico-técnico referendando o decreto presidencial, sem 
enxergar a dimensão política do desrespeito do chefe do 
Executivo ao STF.  No conflito entre Barroso e as Forças 
Armadas, como agirá?

De Arthur Lira, não é preciso falar. Não tugiu, nem 
mugiu, enquanto tratava de cuidar dos assuntos de seu 
interesse: as bilionárias verbas que foram parar nas mãos 
do Centrão e compraram o silêncio de um dos poderes da 
República diante das afrontas à democracia.

Escalada da crise e 
omissão de um 
Congresso cucaracha
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EXPEDIENTE

O País anda de cabeça pra baixo e as pessoas passeiam de lado 
a outro, como se estivessem anestesiadas. Isto é, ninguém liga 
para nada, mesmo sentindo efeitos nefastos dessa emborcada 
triste.

E assim que aumentem os preços dos gêneros alimentícios, 
dos comsbustíveis, dos planos de saúde, das tarifas dos transpor-
tes, enfim, que a inflação dispare e a maioria na pobreza sinta o 
drama.

Pouco importa. Ninguém quer saber se na esquina estão famí-
lias inteiras pedindo “uma esmola pelo amor de Deus”. Muito 
menos se milhões de jovens andam aflitos sem perspectivas de 
futuro pela falta de emprego.

Está tudo tão de cabeça para baixo que pastor evangélico, que 
tanto fala em Deus para os irmãos, anda armado, mesmo que 
atrapalhado. Mas achou bonitinho ter porte de arma.

E foi em pleno aeroporto de Brasília que o Pastor Milton 
Ribeiro, ex-ministro da Educação, que deixou o cargo após o 
escândalo das propinas em barras de ouro, viu seu revólver dispa-
rar acidentalmente e estilhaços atingirem uma jovem funcionária 
da gol.

O homem que se diz de Deus, da família, pastor, ministro da 
educação rendeu-se ao próprio revólver que já dispara sozinho, 
talvez por considerar que o aeroporto, ou a própria Brasília, seja 
a casa do Satanás.

Como ninguém mais liga para nada, ele, certamente, vai rece-
ber um indulto presidencial de graça e tudo será esquecido.

Esse tem sido o rito no país de cabeça para baixo.

E essa amnésia generalizada é que segue normalizando a 
tragédia e a estupidez nacional.

Tragédia, aliás,  que brota do voto daqueles que, via de regra, 
chegam a uma outra eleição sem saber em quem votaram na 
passada.

No País de cabeça para baixo parece mesmo que todos perde-
mos a humanidade, afinal é muita gente querendo que o outro 
fique muito além do pior.

Exatamente assim: uns de biblia, outros de terços nas mãos e 
os de armas…

Armas que realmente disparam e matam.

Pastor e ex-ministro Milton 
Ribeiro teria disparado seu 
revólver na casa do Satanás?

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
   ARTIGO  |  Helena Chagas*

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Portal Brasil247



Entre os impedimentos 
para o eleitor que não regu-
larizar sua situação estão: 
obter passaporte ou carteira 
de identidade, participar 
de concorrência pública ou 
administrativa da União, 
obter empréstimos bancá-
rios, inscrever-se e tomar 
posse em cargo ou função 
pública, renovar matrícula 
em estabelecimento de 
ensino, praticar qualquer ato 
para que se exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda e obter certidão de 
quitação eleitoral ou qual-
quer documento perante 
repartições diplomáticas.

Mais de 34 mil eleitores 
de Alagoas que não votaram 

nem justificaram sua ausên-
cia às urnas por três eleições 
consecutivas estão com o 
título eleitoral cancelado. O 
prazo dado pela Justiça Elei-
toral para que ocorra a regu-
larização acaba em nove dias, 
em 4 de maio. Para se regula-
rizar, o eleitor deve acessar o 
portal do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), emitir a guia de paga-
mento de multas e fazer a 
solicitação de regularização 
através do AutoAtendimento 
ao Eleitor. Os cartórios eleito-
rais de todo o Estado também 
estão atendendo presencial-
mente, das 7h30 às 13h30.

Dados oficiais do TRE 
apontam que 34.774 eleitores 

alagoanos precisam regula-
rizar sua situação. “O caso 
específico desses eleitores 
com os títulos cancelados 
muito nos preocupa, tendo 
em vista faltam menos de 10 
dias para o prazo final para 
esta regularização, que é o 
dia 04 de maio. É um número 
elevado de pessoas e, creio, 
que grande parte não sabe 
nem que se encontra nessa 
situação com a Justiça Eleito-
ral”, disse o desembargador 
Otávio Leão Praxedes, presi-
dente do TRE/AL.

Consulta da situação 
eleitoral e regularização

Caso o eleitor tenha dúvi-
das sobre a regularidade 

do seu título, basta acessar 
o site www.tre-al.jus.br e 
acessar o link “Eleitor/Elei-
ções”. Após, na opção “Auto-
Atendimento ao Eleitor”, 
basta seguir o passo a passo, 
emitir e pagar as multas e, 
posteriormente, preencher 
o formulário para a regula-
rização. A análise da solici-
tação por parte da Justiça 
Eleitoral dura em média 
cinco dias úteis.

Caso o eleitor queira 
apenas consultar sua situ-
ação eleitoral, pode fazer o 
download gratuito do aplica-
tivo e-Título, onde aparecerá 
se o eleitor está em situação 
irregular ou regular com a 
Justiça Eleitoral.

Documento importante 
para a maioria dos brasileiros

Entre os impedimentos 
para o eleitor que não regu-
larizar sua situação estão: 
obter passaporte ou carteira 
de identidade, participar 
de concorrência pública ou 
administrativa da União, 
obter empréstimos bancá-
rios, inscrever-se e tomar 
posse em cargo ou função 
pública, renovar matrícula 
em estabelecimento de 
ensino, praticar qualquer ato 
para que se exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda e obter certidão de 
quitação eleitoral ou qual-
quer documento perante 
repartições diplomáticas.

CARTÓRIOS ELEITORAIS estão funcionando com atendimento presencial.Política
PRAZO ESTÁ ACABANDO e quem não regularizar a situação, além de não poder votar, sofrerá outras consequências

TRE: 34,7 mil pessoas ainda não 
regularizaram o título eleitoral
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   AUTOPROMOÇÃO

Marx Beltrão está entre os 10 
que mais gastam na Câmara

As despesas são legais e 
servem para prestar contas e 
informar à população sobre 
a atividade do parlamentar 
em Brasília, como argumen-
tam os deputados citados, 
de todos os partidos e ideo-
logias, seja do centrão, de 
centro, de esquerda, ou de 
extrema-esquerda.

“ D e s d e  o  i n í c i o  d o 
mandato, os parlamentares 
usaram R$ 179 milhões com 
a divulgação de seus manda-
tos nas bases eleitorais e, 
principalmente, na internet. 
Somente no primeiro bimes-
tre deste ano eleitoral, foram 
R$ 10,7 milhões destinados à 
divulgação de suas imagens’’, 
revela reportagem do Esta-
dão.

Essa dinheirama toda sai 
de uma cota que os congres-
sistas usam para custeio de 
seus mandatos. Isso dá uma 
imensa vantagem sobre os 
concorrentes sem mandato.

Entre os 10 deputados que 
mais gastaram com divulga-
ção de atividade parlamentar, 
de 2019 a fevereiro de 2022, 
está o alagoano Marx Beltrão 
(PP-AL),  quase um milhão de 
reais

Veja ao lado os 10 depu-
tados que mais gastam, na 
legislatura, com post pago 

no Facebook e Instagram em 
milhares de reais. Em seguida 
os 10 que mais gastaram 
com divulgação de atividade 
parlamentar, de 2019 a feve-
reiro de 2022:

   PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Ministério Público vai apurar 
gastança de recursos em obras

“Quem nunca comeu 
melado quando come se 
lambuza”. Esse provérbio 
português antigo prevalece 
mais do que nunca hoje em 
Palmeira dos Índios.

Quantas vezes vemos 
histórias de pessoas que não 
tinham dinheiro para suprir 
nem suas necessidades bási-
cas e que, de repente ficam 
ricas – e se deslumbram, se 
perdem, gastam tudo com o 
que não devem?

“Você encontrou o mel? 
Come só o que te basta. Você 
ganhou dinheiro? Gaste com 
aquilo que te é necessário. 
Você assumiu uma posição 
de “poder”, não a use para 
oprimir os outros. Saiba lidar 
com o “mel da vida”. Saiba 
como agir quando você está 
nos “montes”, nos tempos de 
doçura”, é a explicação e reco-
mendação do provérbio.

Por conta da prática 
perdulária em Palmeira dos 
Índios, partidos políticos e 
associações em defesa da 
cidadania e de combate a 
corrupção estudam apre-
sentar um volumoso dossiê 
mostrando a suposta sinecura 
que ocorre no Município, em 

razão das evidentes irrespon-
sabilidades com o erário.

A gastança visível a olho 
nu com o dinheiro do contri-
buinte em Palmeira dos 
Índios merece um freio de 
mão com urgência.

Sob a denominação de 
“investimentos e obras”, os 
parcos recursos públicos de 
um município endividado 
com previdência e outros 
gargalos de um passado 
distante estão sendo “estoura-
dos” por “arroubos imperiais” 
de quem acha que dinheiro 
dá em pé de árvore.

O pior  que a lém da 
gastança desenfreada sob 
o título e slogan de que é 
“pra frente é que se anda”, os 
números surpreendem pelos 
altíssimos valores divulgados 
e que podem no futuro causar 
um rombo sem precedentes 
nas finanças do município.

À reportagem, cidadãos 
indignados relatam supos-
tas situações que devem ser 
investigadas imediatamente 
pelo Ministério Publico, 
como a contratação de uma 
“instituição filantrópica” com 
sede em Pernambuco por 
quase R$30 milhões para gerir 
a atenção básica de Saúde, a 
assistência social e parte da 
gestão pública municipal.

Pelo que se comenta nos 
bastidores e dito à redação 
desta TRIBUNA DO SERTÃO, 
este “termo de colabora-
ção” cujo prazo de validade 
termina em 2023 tem apenas 
o fito de “contratar mais de 
8 mil pessoas neste período 
com o suposto objetivo de 
garantir votos para a pré-
-candidata da preferência 
do prefeito, sua esposa, Karla 
(com k) Cavalcante na eleição 
de outubro”.

Além disso, sindicalistas e 
representantes da sociedade 
civil alertam sobre a incapa-
cidade da instituição em gerir 
a área de saúde o que pode 
ocasionar o caos no setor e 
até mortes.

Outra situação que chama 
a atenção foi a contratação 
da perfuração de 15 poços 
artesianos por mais de R$ 
2 milhões – 6,7 vezes mais 
caro do que o preço normal 
de mercado e que após a 
denúncia pela TRIBUNA DO 
SERTÃO, o prefeito-impe-
rador teria voltado atrás e 
mandado cancelar. Só que 
a medida tomada após a 
denúncia foi a chamada “de 
boca”, “se colar, colou”, porque 
até o presente momento o 
diário oficial não publicou o 
cancelamento formal.

Voney Malta
CadaMinuto

Redação
Tribuna do Sertão

1 - WELITON PRADO 
(PROS-MG) 231,3
2 - CÉLIO STUDART 
(PSD-CE) 108,2
3 - SIDNEY LEITE (PSD-AM) 95,5
4 - ANDRÉ JANONES 
(AVANTE-MG) 92,6
5 - MARCELO RAMOS 
(PSD-AM) 87,8
6 - AUREO RIBEIRO 
(SOLIDARIEDADE-RJ) 85,8
7 - GLEISI HOFFMANN 
(PT-PR) 79,9
8 - VITOR LIPPI (PSDB-SP) 77,0
9 - SERGIO SOUZA (MDB-PR) 61,7
10 - DIMAS FABIANO (PP-MG) 57,2

Os 10 que mais gastaram com 
divulgação de atividade parlamen-
tar, de 2019 a fevereiro de 2022:
Autopromoção EM MILHARES DE 
REAIS

1 - WELLINGTON ROBERTO 
(PL-PB) 1.241,5
2 - MARA ROCHA 
(MDB-AC) 1.121,2
3 - ÉSSICA SALES (MDB-AC) 
1.050,9
4 - PAULO TEIXEIRA (PT-SP) 
1.034,5
5 - MARX BELTRÃO (PP-AL) 956,8
6 - ALEXANDRE PADILHA 
(PT-SP) 953,4
7 - JHONATAN DE JESUS 899,4
8 - HUGO MOTTA 
(REPUBLICANOS-PB) 881,6
9 - SILAS CÂMARA 
(REPUBLICANOS-AM) 871,6
10 - REI ANASTACIO RIBEIRO 
(PT-PB) 847,2



C o m  a  p a r t i c i p a ç ã o 
de profissionais das áreas 
técnicas, ferências, coorde-
nações e diretores, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
promoveu, durante o dia 
de ontem (25), uma oficina 
sobre os indicadores do 
Plano Municipal de Saúde 
2022/2025. O objetivo foi 
levantar dados, conheci-
mento e informação para as 
ações na capital.

Durante a exposição, 
foram apresentados três 
indicadores que subsidiam o 
processo de monitoramento 

entre a gestão: Indicadores 
de Acesso, Indicadores de 
Efetividade e Indicadores 
Operacionais.

Os Indicadores de Acesso 
avaliam a cobertura reali-
zada pela Saúde de Maceió, 
ou seja, observa a demanda 
que chega até o serviço 
ofertado pelo município, a 
exemplo da cobertura popu-
lacional estimada de saúde 
bucal na Atenção Básica.

Já os Indicadores de 
Efetividade mostram o grau 
com que os serviços e as 
ações atingem os resultados 

esperados, especialmente 
em relação à morbimortali-
dade, a exemplo da propor-
ção de cura dos casos de 
tuberculose.

Enquanto que os Indica-
dores Operacionais mensu-
ram a eficiência com que a 
gestão do SUS estrutura a 
rede física de serviços assis-
tenciais e conduz as ações e 
serviços de saúde, eviden-
ciando os produtos e bene-
fícios resultantes do esforço 
institucional, a exemplo 
do número de unidades de 
saúde reformadas.

OBJETIVO da oficina foi levantar dados, conhecimento e 
informação para as ações na capital.Maceió

SERVIDORES discutiram estratégias para aprimorar os processos de trabalho e a organização dos serviços ofertados no SUS

SMS promove oficina sobre os 
indicadores do Plano Municipal

REUNIÃO  

Proporcionou aprimoramento do Sistema Único de Saúde em Maceió

PARCERIA  

Entre órgãos vai compartilhar dados de IP por meio da plataforma Geocad

Ascom SMS

Divulgação

   ILUMINAÇÃO

Parceria entre Equatorial e 
Sima vai garantir melhorias

Técnicos da Superinten-
dência Municipal de Ilumi-
nação Pública (Sima) e da 
Equatorial Energia discu-
tiram uma parceria para o 
compartilhamento de dados 
de IP por meio da plataforma 
Geocad. A iniciativa vai possi-
bilitar a troca de informações 
sobre pontos geográficos, 
especificações e condições 
de postes e luminárias que 
compõem o parque de ilumi-
nação pública de Maceió.

A apresentação do sistema 
foi feita pelo coordenador de 
projetos da Equatorial, Luiz 
Júnior, e a parceria entre a 
distribuidora e o Município 
vai melhorar a comunicação 
e minimizar conflitos entre as 
partes.

Durante o encontro, ficou 
definido que técnicos da 
Sima vão participar de uma 

capacitação, no próximo dia 
12, com a Equatorial, e que o 
sistema será implantado pela 
distribuidora em Maceió, 
ainda, no mês de maio.

De acordo com o presi-
dente da da Sima, João Folha, 
que também participou da 
reunião, a adesão ao sistema 
de compartilhamento é mais 
um passo para melhorar o 
serviço prestado à popula-
ção maceioense. Segundo 
ele, o sistema vai viabilizar a 
gestão e controle do parque 
de iluminação da capital em 
tempo real.

A apresentação do sistema 
foi realizada pelo coordena-
dor de projetos da Equato-
rial, Luiz Júnior. Para ele, a 
parceria entre a distribuidora 
e o Município vai melhorar 
a comunicação e minimizar 
conflitos entre as partes.
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Com o tema ‘Sua Voz 
Importa’, o Centro de Refe-
rência em Saúde do Traba-
lhador (Cerest) de Maceió 
promove, amanhã (27), a 
partir das 10h, uma Oficina 
alusiva à campanha ‘Amigos 
da Voz 2022’.  O evento 
ocorre no Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(CMEI) Maria Aparecida 
Bezerra Nunes, no Trapiche 
da Barra, e tem o objetivo 
de promover atividades de 
saúde vocal entre os profes-
sores que atuam no local. 

O projeto ‘Cuidando 
da saúde dos servidores’ é 
promovido pelo Cerest e 
visa traçar o perfil de saúde 
dos servidores das escolas, 
identificando a ocorrência 
de alterações vocais e os 
casos de Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER)/ Distúr-
b i o s  O s t e o m u s c u l a r e s 
Relacionados ao Trabalho 
(DORT).

O projeto é realizado 
em duas etapas, onde na 
1ª etapa ocorre a coleta 
de dados por meio de um 

formulário online,  e na 
2ª etapa, é o momento da 
intervenção, onde os parti-
cipantes são orientados 
acerca dos aspectos/agra-
vos avaliados. 

Durante as oficinas são 
realizados momentos teóri-
cos e práticos, com orienta-
ções sobre cuidados com 
a voz e fatores prejudiciais 
e exercícios para aqueci-
mento e desaquecimento, 
para que esses profissionais 
possam implantar em suas 
rotinas de trabalho.

O Gabinete de Gestão 
Integrada de Políticas Públi-
cas para Causa Animal (GGI-
CA) leva, a partir de hoje (26), 
os atendimentos do Castra-
móvel. O veículo estará esta-
cionado ao lado da Unidade 
de Referência em Saúde 
Maria Conceição Fonseca 
Paranhos para atender os 
pets até a próxima sexta-feira 
(29). Serão entregues 100 
fichas para castração de cães 
e gatos dos moradores.

Os animais passarão por 
consulta com o veterinário, 
que fará avaliação clínica e a 

coleta de sangue para reali-
zação do hemograma. Após 
a avaliação e resultado dos 
exames, os tutores serão 
informados se o animal está 
apto para a castração.

O Castramóvel já percor-
reu seis bairros executando 
as atividades do Programa 
de Controle Populacional 
Permanentes de Cães e Gatos 
da Prefeitura de Maceió. 
Além dos atendimentos 
clínicos, o GGI Causa Animal 
tem levado, em parceria com 
a Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ), vacina-

ção antirrábica e testagem 
para leishmaniose nos casos 
suspeitos.

Para participar do projeto 
de Controle Populacional 
Permanente de Cães e Gatos 
do Município, o tutor deve 
levar RG, CPF, comprovante 
de residência do bairro de 
Jacarecica, comprovante 
de renda ou aposentadoria 
de até um salário mínimo, 
comprovante de inscrição em 
algum programa do Governo 
Federal como o Auxílio Brasil 
ou comprovante de inscrição 
no Cadastro Único.
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Professores participam de 
evento sobre saúde vocal 

Castramóvel faz atendimentos 
em Jacarecica a partir de hoje 



C o m  a  p a r t i c i p a ç ã o 
de profissionais das áreas 
técnicas, ferências, coorde-
nações e diretores, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
promoveu, durante o dia 
de ontem (25), uma oficina 
sobre os indicadores do 
Plano Municipal de Saúde 
2022/2025. O objetivo foi 
levantar dados, conheci-
mento e informação para as 
ações na capital.

Durante a exposição, 
foram apresentados três 
indicadores que subsidiam o 
processo de monitoramento 

entre a gestão: Indicadores 
de Acesso, Indicadores de 
Efetividade e Indicadores 
Operacionais.

Os Indicadores de Acesso 
avaliam a cobertura reali-
zada pela Saúde de Maceió, 
ou seja, observa a demanda 
que chega até o serviço 
ofertado pelo município, a 
exemplo da cobertura popu-
lacional estimada de saúde 
bucal na Atenção Básica.

Já os Indicadores de 
Efetividade mostram o grau 
com que os serviços e as 
ações atingem os resultados 

esperados, especialmente 
em relação à morbimortali-
dade, a exemplo da propor-
ção de cura dos casos de 
tuberculose.

Enquanto que os Indica-
dores Operacionais mensu-
ram a eficiência com que a 
gestão do SUS estrutura a 
rede física de serviços assis-
tenciais e conduz as ações e 
serviços de saúde, eviden-
ciando os produtos e bene-
fícios resultantes do esforço 
institucional, a exemplo 
do número de unidades de 
saúde reformadas.

OBJETIVO da oficina foi levantar dados, conhecimento e 
informação para as ações na capital.Maceió

SERVIDORES discutiram estratégias para aprimorar os processos de trabalho e a organização dos serviços ofertados no SUS

SMS promove oficina sobre os 
indicadores do Plano Municipal

REUNIÃO  

Proporcionou aprimoramento do Sistema Único de Saúde em Maceió

PARCERIA  

Entre órgãos vai compartilhar dados de IP por meio da plataforma Geocad

Ascom SMS

Divulgação

   ILUMINAÇÃO

Parceria entre Equatorial e 
Sima vai garantir melhorias

Técnicos da Superinten-
dência Municipal de Ilumi-
nação Pública (Sima) e da 
Equatorial Energia discu-
tiram uma parceria para o 
compartilhamento de dados 
de IP por meio da plataforma 
Geocad. A iniciativa vai possi-
bilitar a troca de informações 
sobre pontos geográficos, 
especificações e condições 
de postes e luminárias que 
compõem o parque de ilumi-
nação pública de Maceió.

A apresentação do sistema 
foi feita pelo coordenador de 
projetos da Equatorial, Luiz 
Júnior, e a parceria entre a 
distribuidora e o Município 
vai melhorar a comunicação 
e minimizar conflitos entre as 
partes.

Durante o encontro, ficou 
definido que técnicos da 
Sima vão participar de uma 

capacitação, no próximo dia 
12, com a Equatorial, e que o 
sistema será implantado pela 
distribuidora em Maceió, 
ainda, no mês de maio.

De acordo com o presi-
dente da da Sima, João Folha, 
que também participou da 
reunião, a adesão ao sistema 
de compartilhamento é mais 
um passo para melhorar o 
serviço prestado à popula-
ção maceioense. Segundo 
ele, o sistema vai viabilizar a 
gestão e controle do parque 
de iluminação da capital em 
tempo real.

A apresentação do sistema 
foi realizada pelo coordena-
dor de projetos da Equato-
rial, Luiz Júnior. Para ele, a 
parceria entre a distribuidora 
e o Município vai melhorar 
a comunicação e minimizar 
conflitos entre as partes.
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Com o tema ‘Sua Voz 
Importa’, o Centro de Refe-
rência em Saúde do Traba-
lhador (Cerest) de Maceió 
promove, amanhã (27), a 
partir das 10h, uma Oficina 
alusiva à campanha ‘Amigos 
da Voz 2022’.  O evento 
ocorre no Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(CMEI) Maria Aparecida 
Bezerra Nunes, no Trapiche 
da Barra, e tem o objetivo 
de promover atividades de 
saúde vocal entre os profes-
sores que atuam no local. 

O projeto ‘Cuidando 
da saúde dos servidores’ é 
promovido pelo Cerest e 
visa traçar o perfil de saúde 
dos servidores das escolas, 
identificando a ocorrência 
de alterações vocais e os 
casos de Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER)/ Distúr-
b i o s  O s t e o m u s c u l a r e s 
Relacionados ao Trabalho 
(DORT).

O projeto é realizado 
em duas etapas, onde na 
1ª etapa ocorre a coleta 
de dados por meio de um 

formulário online,  e na 
2ª etapa, é o momento da 
intervenção, onde os parti-
cipantes são orientados 
acerca dos aspectos/agra-
vos avaliados. 

Durante as oficinas são 
realizados momentos teóri-
cos e práticos, com orienta-
ções sobre cuidados com 
a voz e fatores prejudiciais 
e exercícios para aqueci-
mento e desaquecimento, 
para que esses profissionais 
possam implantar em suas 
rotinas de trabalho.

O Gabinete de Gestão 
Integrada de Políticas Públi-
cas para Causa Animal (GGI-
CA) leva, a partir de hoje (26), 
os atendimentos do Castra-
móvel. O veículo estará esta-
cionado ao lado da Unidade 
de Referência em Saúde 
Maria Conceição Fonseca 
Paranhos para atender os 
pets até a próxima sexta-feira 
(29). Serão entregues 100 
fichas para castração de cães 
e gatos dos moradores.

Os animais passarão por 
consulta com o veterinário, 
que fará avaliação clínica e a 

coleta de sangue para reali-
zação do hemograma. Após 
a avaliação e resultado dos 
exames, os tutores serão 
informados se o animal está 
apto para a castração.

O Castramóvel já percor-
reu seis bairros executando 
as atividades do Programa 
de Controle Populacional 
Permanentes de Cães e Gatos 
da Prefeitura de Maceió. 
Além dos atendimentos 
clínicos, o GGI Causa Animal 
tem levado, em parceria com 
a Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ), vacina-

ção antirrábica e testagem 
para leishmaniose nos casos 
suspeitos.

Para participar do projeto 
de Controle Populacional 
Permanente de Cães e Gatos 
do Município, o tutor deve 
levar RG, CPF, comprovante 
de residência do bairro de 
Jacarecica, comprovante 
de renda ou aposentadoria 
de até um salário mínimo, 
comprovante de inscrição em 
algum programa do Governo 
Federal como o Auxílio Brasil 
ou comprovante de inscrição 
no Cadastro Único.

  CEREST

   CAUSA ANIMAL

Professores participam de 
evento sobre saúde vocal 

Castramóvel faz atendimentos 
em Jacarecica a partir de hoje 

Com o intuito de investir 
na melhoria da infraestrutura 
viária nos quatro cantos de 
Alagoas, o governador Klever 
Loureiro e o secretário de 
Estado do Transporte e Desen-
volvimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinaram a ordem de 
serviço para as obras de recu-
peração asfáltica do acesso, 
do pátio e da pista de pouso 
e decolagem do aeroporto de 
Arapiraca. A assinatura ocor-
reu no gabinete do prefeito 
Luciano Barbosa.

O governador visitou as 
instalações do aeroporto e 
destacou a importância da 
obra para o município. “Vejo 
como um marco. É uma obra 
que será muito útil não só 
para Arapiraca, mas para toda 
a região do Agreste e Sertão. 
Facilitará muito a vinda de 
todos que necessitem uma 
viagem aérea. Aqui será feito 
todo o recapeamento e sina-

lização e, também, a parte de 
edificação. Iremos deixá-lo 
apto em breve”.

 De acordo com o secre-
tár io Mosart  Amaral ,  o 
aeroporto de Arapiraca já 
precisava de uma recupe-
ração, e essa obra abrirá as 
portas do município para 
mais desenvolvimento. “O 
aeroporto com uma condição 
melhor vai atrair opções de 
voo e de companhias aéreas 

que venham operar aqui 
com mais comodidade. A 
obra começará de imediato”, 
garantiu.

O prefeito Luciano Barbosa 
agradeceu a sensibilidade do 
governador Klever Loureiro 
com Arapiraca ao atender esse 
pleito muito necessário para o 
município. “Com essa obra, a 
gente resolve em parte a situ-
ação de alagoanos e visitantes 
que desejem se deslocar para 

qualquer lugar do Brasil a 
partir de Arapiraca”.

Duplicação
Ainda em Arapiraca, o 

governador visitou as obras 
da implantação dos dois últi-
mos trechos da duplicação da 
AL-220, que vai até Delmiro 
Gouveia. Esses dois últi-
mos trechos da duplicação 
possuem extensão de 80 km 
e estão compreendidos entre 
Olho D’Água das Flores e o 
distrito do Piau, em Piranhas; 
até Delmiro Gouveia.

No total, estão sendo 
investidos mais de R$ 620 
milhões, recursos estadu-
ais, ao longo dos 240 km da 
rodovia AL-220, de Maceió a 
Arapiraca e deste município a 
Delmiro Gouveia. Trata-se da 
maior obra de duplicação já 
realizada em Alagoas, benefi-
ciando diretamente todas as 
regiões do Estado.

Com 21 casos de lincha-
m e n t o  re g i s t ra d o s  n o s 
quatro primeiros meses do 
ano, a Ordem dos Advogados 
do Brasil em Alagoas (OAB/
AL) contabiliza um cresci-
mento de 160% neste tipo 
de violência no estado em 
2022. A cidade de Maceió 
lidera as estatísticas, seguida 
pelo município de Rio Largo. 
Foram registradas duas 
mortes.

O primeiro óbito ocorreu 
no dia 3 de abril, na Barra de 
Santo Antônio, quando um 
suspeito de roubo foi detido 
por populares e acabou 
sendo morto. O segundo 
aconteceu na cidade de 
Maceió, no bairro Tabuleiro 
do Martins, no dia 21 de 
abril, quando outro suspeito 
de roubo foi detido e espan-
cado até a morte pela popu-
lação.

Conforme levantamento 
d a  Co m i s s ã o  d e  Di re i -
tos Humanos da OAB/AL, 
Maceió lidera o número 
de linchamentos, com seis 
casos; depois aparece o 

município de Rio Largo, com 
três casos; foram registrados 
dois casos em Arapiraca e 
um em São Sebastião, Porto 
Calvo, São José da Tapera, 
Passo do Camaragibe, São 
Miguel dos Milagres, na 
Barra de Santo Antônio e em 
Mar Vermelho.

Os linchamentos tive-
ram como principal moti-
vação acusações de roubo. 
No entanto, há registros de 
acusações de aliciamento 
de crianças, de estupro de 
vulnerável, de importuna-
ção sexual, de furto, de inva-
são de domicílio e de maus 

tratos. Além das mortes, os 
linchamentos resultaram 
em lesões corporais graves 
e leves.

“Foram oito casos de 
linchamento nos quatro 
primeiros meses do ano 
passado e 21 registros no 
mesmo período deste ano. 

Temos procurado sistemati-
zar as ocorrências, cobrando 
das autoridades a abertura de 
inquéritos policiais e o anda-
mento de processos do tribu-
nal do júri”, explica Ronaldo 
Cardoso, membro da Comis-
são de Direitos Humanos da 
OAB/AL.

Cardoso lembra que as 
pessoas que se envolvem 
em casos de linchamentos 
têm sido responsabilizadas 
pelos crimes e adverte que a 
população não deve apelar 
a essa prática para resol-
ver os conflitos. “Esse tipo 
de violência se espalha na 
comunidade e continua a 
gerar outros eventos crimi-
nosos”, expõe.

Além de atuar no acom-
panhamento dos casos, a 
Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB/AL tem proposto 
políticas públicas e traba-
lhado na conscientização 
da população. “A defesa dos 
Direitos Humanos é um dever 
constitucional da Ordem dos 
Advogados do Brasil”, conclui 
Ronaldo Cardoso.

SUSPEITOS DE ROUBOS E ESTUPROS são as principais vítimas.Alagoas
OCORRÊNCIAS Foram registradas nos primeiros quatro meses deste ano; aumento de 160% em relação a 2021

OAB/AL registra 21 casos de 
linchamento, com duas mortes
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GOVERNADOR ASSINA  

A ordem de serviço para o início das obras de recuperação do aeroporto

LEVANTAMENTO FEITO PELA

Ordem dos Advogados Seccional Alagoas constatou o crescimento no número de casos de linchamento no Estado

Neno Canuto / Agência Alagoas

   PAUTA POSITIVA    TARADO NA RUA

Governador assina ordem de serviço para
recuperação do aeroporto de Arapiraca

Suspeito de 
estupro é preso 
em abordagem no 
bairro da Jatiúca

Equipe da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prendeu ontem um 
homem, de 25 anos de idade, 
acusado de crime de estupro.

O suspeito foi detido, 
durante abordagem reali-
zada num trecho do Corre-
dor Vera Arruda, no bairro de 
Jatiúca, em Maceió.

De acordo com consulta 
feita pelos policiais, ele tem 
mandado de prisão preven-
tiva, em aberto, expedido 
pela 14ª Vara Criminal da 
Capital, dos Crimes Contra 
Populações Vulneráveis.

O suspeito teria prati-
cado o estupro, em 8 de abril 
do ano passado, contra uma 
menor, então com 12 anos de 
idade.

Os policiais conduziram 
o acusado para a Central 
de Flagrantes, no bairro do 
Farol, onde foram realizados 
os procedimentos legais.



CONTRATOS  para aquisição de kits de robótica pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foram suspensos pelo TCU.Brasil
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O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou a 
suspensão de contratos para 
aquisição de kits de robó-
tica pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE). A Corte também 
estipulou que o órgão vincu-
lado ao Ministério da Educação 
(MEC) interrompa os repasses 
de verbas para compras dos 
aparatos.

A decisão, proferida em 20 
de abril e divulgada ontem, 
constitui resposta ao pedido 
feito pelo senador Alessandro 
Vieira (PSDB-SE). O parlamen-
tar denunciou irregularidades 
na compra dos produtos.

O relator do caso, ministro 
Walton Alencar Rodrigues, 
afirma que “os indícios de 
irregularidades apontados 
são graves”. “Se confirmados, 
podem ocasionar prejuízo 
relevante ao Erário e inefi-
cácia da política pública de 
educação, caso os kits de 
robótica sejam destinados a 
municípios sem capacidade 
de utilizá-los adequada-
mente”, defende.

O TCU solicita que o FNDE 

notifique, em até cinco dias, 
todos os municípios e estados 
que foram beneficiados com 
o repasse dos recursos neste 
ano e em 2021, sobre a suspen-
são cautelar da execução dos 
termos de compromisso já 
celebrados. A suspensão valerá 
até que o tribunal decida sobre 
o mérito das compras.

O FNDE ainda terá de 

fornecer ao TCU: a relação 
de todos os municípios favo-
recidos com empenhos e 
descentralização financeira 
de recursos para a aquisição 
dos kits; a lista de todos os 
municípios cuja compra está 
pendente de aprovação; e 
todos os pareceres de análise 
de todos os pedidos de aqui-
sição.

A sentença ainda prevê que 
diligências sejam realizadas 
em todos os municípios dos 
estados de Alagoas e Pernam-
buco que receberam os kits.

Entenda
A suspensão do processo 

de aquisição dos kits de robó-
tica para uso da rede pública de 
ensino decorre de uma repre-

sentação feita pelo senador 
Alessandro Vieira (PSDB-SE), 
com base em matéria divul-
gada pela Folha de S. Paulo.

Na reportagem em ques-
tão, o jornal mostra que as 
escolas beneficiadas com os 
kits robótica não possuíam 
sequer infraestrutura básica 
e capacidade para adminis-
trar os kits adequadamente. 
Além disso, o valor destinado 
a sete municípios de Alagoas 
correspondia a 68% de todo 
o montante pago pelo FNDE 
para todo o país, em 2022; e 
que os kits foram adquiridos 
de uma mesma empresa, a 
Megalic, por preços acima dos 
praticados pelo mercado – que 
variam de R$ 2.226,00 a R$ 10 
mil.

Diante dos indícios de irre-
gularidades, o senador solici-
tou a apuração na destinação 
de R$ 26 milhões, pelo MEC e 
FNDE, para aquisição de kits 
de robótica por municípios de 
Alagoas, no valor individual de 
R$ 14 mil, tendo como fonte 
emendas de Relator do Orça-
mento da União (RP-9).

Fonte: Metrópoles

DECISÃO decorre de pedido feito pelo senador Alessandro Vieira, após denúncias de irregularidades na aquisição dos equipamentos

TCU suspende compra de kits de 
robótica: “indícios são graves”

DECISÃO CAUTELAR

Do mnistro Walton Alencar teve como base as denúncias da imprensa  sobre repasses de dinheiro
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Focado em ampliar a 
atuação da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), o presi-
dente Gilton Lima recebeu, 
nesta segunda-feira (25.04), a 
prefeita de Delmiro Gouveia, 
Eliziane Costa (MDB). O 
encontro foi um desdobra-
mento do evento Cidades 
Empreendedoras, realizado 
no começo do mês, no muni-
cípio, e que contou com a 
parceria da Federação.

Localizada no sertão 
alagoano, a cidade de Delmiro 
Gouveia conta com uma 
forte atuação dos setores de 
Comércio e Serviços, os quais 
respondem por 43,85% da 
geração de renda e por 93,83% 
dos empregos formais. Na 
região, o município destaca-
-se como polo econômico e 
seu PIB cresceu 25% desde 
2016, sendo atualmente esti-
mado em R$ 574 milhões (o 
14° melhor PIB do Estado). 
Neste contexto, a cidade traz 
um bom potencial, principal-
mente com a recente inaugu-
ração do Shopping da Vila e a 
perspectiva de finalização da 
construção do Hospital Regio-

nal e da instalação de uma 
fábrica de tintas. Além disso, 
sendo concretizada a dupli-
cação da rodovia, a intenção 
é atrair indústrias e gerar mais 
empregos, fomentando ainda 
mais o turismo, o qual tem 
como grande atrativo natural 
os cânions do Rio São Fran-
cisco.

“Toda cidade tem que 
pensar alternativas para sua 
economia, buscar meios de 
trazer investimentos. Por isso 
parabenizo a prefeita pela 
realização recente do evento e 
pela iniciativa de vir em busca 
de parceria”, falou Lima. O 
presidente ainda falou sobre 
o interesse de contar com um 

sindicato patronal empresa-
rial no município e que, para 
isso, espera o apoio da prefei-
tura para identificar lideran-
ças empresariais e dispostas 
a fazerem o comércio crescer.

Consciente do potencial 
da cidade, a prefeita Eliziane 
Costa ressaltou que no desen-
volvimento de políticas públi-

cas é importante contar com 
dados sobre a economia do 
município, por isso o interesse 
em realizar parceria. “Esse 
levantamento é fundamental 
para que a gente tenha a reali-
dade de fato e, a partir daí, 
criar as estratégias. Delmiro 
Gouveia tem um potencial 
enorme”, afirmou a gestora. 
A ideia é firmar parceria com 
o Instituto Fecomércio AL 
para gerar painéis econômi-
cos que, além direcionarem 
os programas públicos, serão 
importantes também para 
vender o município a inves-
tidores, atraindo indústrias 
e novos estabelecimentos 
comerciais.

O encontro contou com 
a participação do superin-
tendente e economista da 
Fecomércio, Victor Horten-
cio; da assessora da presi-
dência, Cláudia Pessôa; e, 
acompanhando a prefeita, 
as secretárias de Assistên-
cia Social, Cristiana Luna; 
de Educação, Lúcia Keylla; a 
secretária adjunta de Plane-
jamento e Desenvolvimento 
Econômico, Robéria Guedes; 
e o secretário de Turismo e 
Esporte, Felipe Eduardo.

ENCONTRO foi um desdobramento do evento Cidades Empreendedoras.Mercado
PRESIDENTE Gilton Lima recebeu a prefeita Eliziane Costa para dialogar sobre parceria na área de pesquisa econômica

Parceria: Fecomércio dialoga 
com prefeita de Delmiro Gouveia
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PRESIDENTE GILTON LIMA

Destacou a importância de fomentar o turismo, o qual tem como grande atrativo natural os cânions do Rio São Francisco



Uma dor “cansada”, que 
não passa. Alterações intes-
tinais, síndrome da perna 
inquieta, depressão, aumento 
da sensibilidade ao frio, altera-
ções visuais, insônia, falta de 
memória, tonturas… Quando 
o médico recebe esse tipo 
de relato, o alerta recai sobre 
fibromialgia ou fadiga crônica, 
doença incapacitante que 
aflige cerca de quatro milhões 
de pessoas no Brasil, mas que 
pode ser confundida com 
outros problemas de saúde.

De acordo com o reuma-
tologista da Santa Casa de 
Maceió, Georges Basile Chris-
topoulos, não existe uma 
causa definida da fibromial-
gia. “Sabemos que existe uma 
maior sensibilidade a dor, 
muito provavelmente relacio-
nada a alguma má função de 
origem neurológica central. O 
médico chega ao diagnóstico 
utilizando critérios propostos 

pelo Colégio Americano de 
Reumatologia em 2016, onde 
se observam vários pontos 
como dor generalizada, tempo 
de aparecimento, dentre 
outros. E também afastando 
outras doenças que podem 
apresentar sintomas seme-
lhantes”, explicou.

Os médicos suspeitam do 
quadro quando há dor gene-
ralizada e crônica por mais 
de três meses e presença de 
desconfortos ao se palpar 
11 de 18 pontos mapeados e 
distribuídos aos pares pelo 
corpo. Estudos indicam que a 
condição tende a se manifestar 
após traumas físicos ou psico-
lógicos ou mesmo após uma 
infecção mais grave.

Existem várias dimensões 
relacionadas ao tratamento. A 
primeira diz respeito a infor-
mação de qualidade que o 
paciente deve ter acesso. 
“Quanto melhor o conhe-

cimento, mais o paciente 
pode participar das decisões 
relevantes em relação a sua 
doença”, reforçou Christo-
poulos. Dos casos registados 
no país, entre 75% e 90% são 
mulheres. A faixa etária mais 
comum vai dos 30 aos 60 anos.

Diferente do que muitos 
pensam, colocar o corpo em 

movimento ajuda a contro-
lar a dor. Existem várias 
abordagens que o médico 
pode orientar para que o 
paciente possa realizá-los, 
mesmo na presença de dor. 
A hidroterapia, por exem-
plo, alia os benefícios da 
termoterapia e da cinesio-
terapia facilitando a reali-

zação dos movimentos com 
o menor impacto possível. 
Os pacientes trabalham a 
musculatura e têm a sensa-
ção de relaxamento.

“Terapias psicológicas, 
sempre são bem vindas, 
principalmente as cognitiva-
-comportamentais, inter-
venções de realidade virtual, 
biofeedback, etc. E, por fim, 
existem diversas medicações 
que podem ser utilizadas, com 
resultados maravilhosos. A 
escolha é sempre feita caso a 
caso”, afirma Georges Basile 
Christopoulos.

Pessoas com fibromialgia 
tem o direito de receber aten-
dimento integral pelo SUS 
(incluindo tratamento multi-
disciplinar nas áreas de medi-
cina, psicologia e fisioterapia) e 
acesso a exames complemen-
tares e a terapias reconhecidas, 
inclusive fisioterapia e ativi-
dade física.

O Dia Nacional de Preven-
ção e Combate à Hipertensão 
Arterial, que acontece neste dia 
26 de abril, é uma data que tem 
como objetivo conscientizar a 
população sobre a importân-
cia do diagnóstico, preven-
ção e tratamento de uma das 
doenças cardiovasculares que 
mais matam no mundo.  

De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia (SBC), cerca de 30% dos 
brasileiros são hipertensos. A 
doença é mais prevalente em 
mulheres e pode ser primária, 
quando é causada por fato-
res genéticos, ou secundária, 
quando é decorrente de outros 
problemas de saúde, com 
obesidade, doenças renais ou 
da tireoide.  

O cardiologista do Sistema 
Hapvida Maceió, Dr. Maurício 
Macias, afirma que o consumo 
excessivo de sal não é o único 
vilão da doença e que fatores 
como predisposição genética, 
estilo de vida, estresse, enve-
lhecimento e pouca atividade 
física também colaboram para 
o surgimento da hipertensão 

arterial. 
 
Entendendo o que é a 
hipertensão arterial 
Conhecida,  também, 

como “pressão alta”, a doença 
é caracterizada pela elevação 
sustentada dos níveis de pres-
são arterial acima de 140x90 
mmHG. O especialista lista os 
principais sintomas da pato-
logia.  

“Tontura, dor de cabeça 
frequente, alterações na visão e 
palpitações são sinais de alerta, 
mas é importante destacar 
que ela também pode ser uma 
doença silenciosa. Por isso, é 
fundamental medir regular-
mente a pressão arterial pelo 
menos uma vez ao ano”, diz. 

 
Cuidados com a aferição 

da pressão arterial 
O médico do Sistema 

Hapvida Maceió afirma 
que é preciso adotar alguns 
cuidados no momento da 
aferição, bem como consul-
tar um médico cardiologista 
para avaliação médica anual-
mente. No caso de pessoas 

que já possuem a doença, o 
acompanhamento deve ser 
ainda mais frequente.  

“Antes de medir, é reco-
mendado repouso de 15 
minutos em ambiente calmo 

e evitar o consumo de álcool, 
café, exercícios ou fumar antes 
do procedimento”. O cardio-
logista também aconselha a 
não falar durante a aferição, 
que deve ser realizada, prefe-

rencialmente, com o paciente 
sentado ou deitado. 

 
Tratamento adequado 

para evitar complicações 
Derrame cerebral, infarto 

agudo do miocárdio e doença 
renal crônica são algumas das 
principais complicações da 
hipertensão arterial, que não 
tem cura. Entretanto, o trata-
mento adequado é funda-
mental para evitar prejuízos à 
saúde.  

“Nos pacientes hipertensos 
leves, a alimentação saudável, 
a diminuição do consumo de 
bebidas alcóolicas, o controle 
do peso corporal e a prática 
da atividade física moderada 
já podem ser suficientes para 
controlar os níveis tensionais”, 
informa Macias. 

 “A terapia farmacológica 
também pode ser uma alter-
nativa, como o uso de diuré-
ticos e betabloqueadores, por 
exemplo. Independentemente 
do tipo de tratamento empre-
gado, o cuidado contínuo 
amplia a qualidade de vida do 
paciente”, finaliza o médico.

CERCA DE 30% dos brasileiros são hipertensos, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia.Saúde

CARDIOLOGISTA MAURÍCIO MACIAS

Afirma que estilo de vida, estresse e pouca atividade contribuem para a hipertensão

REUMATOLOGISTA

Basile Christopoulos explica que não existe uma causa definida da fibromialgia

FATORES como predisposição genética e pouca atividade física também podem contribuir para o desenvolvimento da doença

Hipertensão: consumo excessivo 
de sal não é o único vilão da doença
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INFLUÊNCIA MAIOR   I
Da Vila Primavera em Penedo para o ponto mais alto do carnaval de São Paulo. Carlinhos Maia agora faz parte 
do seleto grupo de personagens grandes o suficiente para virar enredo de escola de samba. E ele levou todos 
os seus para viver esse momento único, em que o Brasil e o mundo puderam ver o poder de realização de quem 
acredita que um sonho pode se tornar realidade. “Quando te derem uma coroa, use-a”. #AcreditaColega   

 ASSEMBLEIA   I

O diretor de Operações 

instituição, Maurílio 

Ferraz, convoca todos 

os cooperados para a 

Assembleia Ordinária 

e Extraordinária de 

Núcleos da Sicredi 

Expansão, que será 

realizada na próxima 

quinta-feira (28), em 

formato virtual. 

BAQUE ALAGOANO   I

O Maracatu Baque Alago-

ano completou 15 anos de 

fundação na última quinta-

feira, 21 de abril. E para marcar 

a data, eles promovem nos 

dias 29 e 30, no Instituto 

do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) e 

na Praça Marcílio Dias, uma 

oficina para ingresso de novos 

integrantes, similar à que deu 

origem ao grupo em 2007.

  CAMPANHA   I

O Boticário vai além da 

homenagem no Dia das 

Mães e provoca movi-

mento #MaternidadeSem-

Julgamentos. Por meio 

de uma série de ações, 

campanha da marca 

convida mães a compartil-

harem depoimentos como 

forma de conscientizar a 

sociedade sobre   a culpa-

bilização materna.

A FOTO PERFEITA   I

Wanderson Medeiros aproveitou os quatro dias de “carnaval fora de época” 

e foi matar a saudade dos parques em Orlando. Ele que adora uma boa foto, 

conseguiu o feito de encontrar uma senhorinha que teve paciência de esperar 

o globo virar com o nome pra frente, pra fazer a foto perfeita. Com a simpatia 

que ele tem não deve ter sido tão difícil assim. ;)  

VESTINDO A FANTASIA   I

Enquanto isso no Rio de Janeiro, o casal 

de empresários, Marcelo Holanda e 

Aline Guimarães, marcava presença 

na Sapucaí. Enquanto o maridão ficou 

no camarote, Aline vestiu a fantasia e 

viveu intensamente o sonho de desfilar 

ao som da bateria de uma escola de 

samba. 

ESTREANDO NA AVENIDA  I

Gabi Sarmento estava feliz da vida em 

sua primeira cobertura do carnaval de 

São Paulo como repórter do G1. “A magia 

do 1° carnaval na avenida afff! Musas, 

rainhas e um time fxxxda na função! 

Minha cara de bestona na última foto 

resume bem como o coração ficou ao 

ver um desfile no Anhembi pela primeira 

vez, tá louco...”. Vai lá no @sarmento-

gaabi pra ver essa carinha.  

Uma dor “cansada”, que 
não passa. Alterações intes-
tinais, síndrome da perna 
inquieta, depressão, aumento 
da sensibilidade ao frio, altera-
ções visuais, insônia, falta de 
memória, tonturas… Quando 
o médico recebe esse tipo 
de relato, o alerta recai sobre 
fibromialgia ou fadiga crônica, 
doença incapacitante que 
aflige cerca de quatro milhões 
de pessoas no Brasil, mas que 
pode ser confundida com 
outros problemas de saúde.

De acordo com o reuma-
tologista da Santa Casa de 
Maceió, Georges Basile Chris-
topoulos, não existe uma 
causa definida da fibromial-
gia. “Sabemos que existe uma 
maior sensibilidade a dor, 
muito provavelmente relacio-
nada a alguma má função de 
origem neurológica central. O 
médico chega ao diagnóstico 
utilizando critérios propostos 

pelo Colégio Americano de 
Reumatologia em 2016, onde 
se observam vários pontos 
como dor generalizada, tempo 
de aparecimento, dentre 
outros. E também afastando 
outras doenças que podem 
apresentar sintomas seme-
lhantes”, explicou.

Os médicos suspeitam do 
quadro quando há dor gene-
ralizada e crônica por mais 
de três meses e presença de 
desconfortos ao se palpar 
11 de 18 pontos mapeados e 
distribuídos aos pares pelo 
corpo. Estudos indicam que a 
condição tende a se manifestar 
após traumas físicos ou psico-
lógicos ou mesmo após uma 
infecção mais grave.

Existem várias dimensões 
relacionadas ao tratamento. A 
primeira diz respeito a infor-
mação de qualidade que o 
paciente deve ter acesso. 
“Quanto melhor o conhe-

cimento, mais o paciente 
pode participar das decisões 
relevantes em relação a sua 
doença”, reforçou Christo-
poulos. Dos casos registados 
no país, entre 75% e 90% são 
mulheres. A faixa etária mais 
comum vai dos 30 aos 60 anos.

Diferente do que muitos 
pensam, colocar o corpo em 

movimento ajuda a contro-
lar a dor. Existem várias 
abordagens que o médico 
pode orientar para que o 
paciente possa realizá-los, 
mesmo na presença de dor. 
A hidroterapia, por exem-
plo, alia os benefícios da 
termoterapia e da cinesio-
terapia facilitando a reali-

zação dos movimentos com 
o menor impacto possível. 
Os pacientes trabalham a 
musculatura e têm a sensa-
ção de relaxamento.

“Terapias psicológicas, 
sempre são bem vindas, 
principalmente as cognitiva-
-comportamentais, inter-
venções de realidade virtual, 
biofeedback, etc. E, por fim, 
existem diversas medicações 
que podem ser utilizadas, com 
resultados maravilhosos. A 
escolha é sempre feita caso a 
caso”, afirma Georges Basile 
Christopoulos.

Pessoas com fibromialgia 
tem o direito de receber aten-
dimento integral pelo SUS 
(incluindo tratamento multi-
disciplinar nas áreas de medi-
cina, psicologia e fisioterapia) e 
acesso a exames complemen-
tares e a terapias reconhecidas, 
inclusive fisioterapia e ativi-
dade física.

O Dia Nacional de Preven-
ção e Combate à Hipertensão 
Arterial, que acontece neste dia 
26 de abril, é uma data que tem 
como objetivo conscientizar a 
população sobre a importân-
cia do diagnóstico, preven-
ção e tratamento de uma das 
doenças cardiovasculares que 
mais matam no mundo.  

De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia (SBC), cerca de 30% dos 
brasileiros são hipertensos. A 
doença é mais prevalente em 
mulheres e pode ser primária, 
quando é causada por fato-
res genéticos, ou secundária, 
quando é decorrente de outros 
problemas de saúde, com 
obesidade, doenças renais ou 
da tireoide.  

O cardiologista do Sistema 
Hapvida Maceió, Dr. Maurício 
Macias, afirma que o consumo 
excessivo de sal não é o único 
vilão da doença e que fatores 
como predisposição genética, 
estilo de vida, estresse, enve-
lhecimento e pouca atividade 
física também colaboram para 
o surgimento da hipertensão 

arterial. 
 
Entendendo o que é a 
hipertensão arterial 
Conhecida,  também, 

como “pressão alta”, a doença 
é caracterizada pela elevação 
sustentada dos níveis de pres-
são arterial acima de 140x90 
mmHG. O especialista lista os 
principais sintomas da pato-
logia.  

“Tontura, dor de cabeça 
frequente, alterações na visão e 
palpitações são sinais de alerta, 
mas é importante destacar 
que ela também pode ser uma 
doença silenciosa. Por isso, é 
fundamental medir regular-
mente a pressão arterial pelo 
menos uma vez ao ano”, diz. 

 
Cuidados com a aferição 

da pressão arterial 
O médico do Sistema 

Hapvida Maceió afirma 
que é preciso adotar alguns 
cuidados no momento da 
aferição, bem como consul-
tar um médico cardiologista 
para avaliação médica anual-
mente. No caso de pessoas 

que já possuem a doença, o 
acompanhamento deve ser 
ainda mais frequente.  

“Antes de medir, é reco-
mendado repouso de 15 
minutos em ambiente calmo 

e evitar o consumo de álcool, 
café, exercícios ou fumar antes 
do procedimento”. O cardio-
logista também aconselha a 
não falar durante a aferição, 
que deve ser realizada, prefe-

rencialmente, com o paciente 
sentado ou deitado. 

 
Tratamento adequado 

para evitar complicações 
Derrame cerebral, infarto 

agudo do miocárdio e doença 
renal crônica são algumas das 
principais complicações da 
hipertensão arterial, que não 
tem cura. Entretanto, o trata-
mento adequado é funda-
mental para evitar prejuízos à 
saúde.  

“Nos pacientes hipertensos 
leves, a alimentação saudável, 
a diminuição do consumo de 
bebidas alcóolicas, o controle 
do peso corporal e a prática 
da atividade física moderada 
já podem ser suficientes para 
controlar os níveis tensionais”, 
informa Macias. 

 “A terapia farmacológica 
também pode ser uma alter-
nativa, como o uso de diuré-
ticos e betabloqueadores, por 
exemplo. Independentemente 
do tipo de tratamento empre-
gado, o cuidado contínuo 
amplia a qualidade de vida do 
paciente”, finaliza o médico.

CERCA DE 30% dos brasileiros são hipertensos, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia.Saúde

CARDIOLOGISTA MAURÍCIO MACIAS

Afirma que estilo de vida, estresse e pouca atividade contribuem para a hipertensão

REUMATOLOGISTA

Basile Christopoulos explica que não existe uma causa definida da fibromialgia

FATORES como predisposição genética e pouca atividade física também podem contribuir para o desenvolvimento da doença

Hipertensão: consumo excessivo 
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A p ó s  u m  p r i m e i r o 
trimestre lento, as vendas 
de automóveis finalmente 
mostraram alguma reação 
na primeira quinzena de 
abril. Até o dia 14, eram 
73,9 mil novos veículos 
cadastrados, entre sedãs, 
comerciais leves, cami-
nhões e ônibus. O número 
subiu 13,5% em relação 
à primeira quinzena de 
março. Dados do Renavam 
fornecidos por fontes do 
Automotive Business. Com 
esse resultado, o número 
médio de placas por dia de 
trabalho foi de 7.300 em 10 
dias de trabalho em duas 
semanas. Essa taxa é supe-
rior às 6.600 unidades/
dia registradas ao longo 

de março. Se as vendas de 
carros continuarem nesse 
ritmo na segunda quinzena 
de abril, o setor deve atin-
gir as 130 mil placas que a 
indústria de distribuição 
de automóveis espera este 
mês. Se a tendência de 
vendas fortes continuar, o 
mercado estará em linha 
com as expectativas da 
Anfavea, associação que 
representa as montadoras 
instaladas no Brasil. Desde 
o início do ano, espera-se 
que a demanda seja fraca 
no primeiro tr imestre, 
seguida de uma melhora 
gradual nos meses seguin-
tes, segundo o grupo. Outro 
fator que pode afetar o 
aumento dos níveis de 

vendas é a redução do IPI, 
o imposto sobre produtos 
industrializados. Os impos-
tos sobre carros caíram 
18,5%, o que pode significar 
uma queda de 1% a 4% nos 
preços dos carros. Mesmo 
assim, o governo prome-
teu novos cortes de impos-
tos que podem colocar 
muitos clientes em espera 
até que as isenções sejam 
realmente implementa-
das. Apesar da melhora no 
período de duas semanas, 
a própria Anfavea admite 
que a situação está um 
pouco ruim. A escassez 
persistente de semicondu-
tores para fabricar carros 
tem impedido as empresas 
de fornecer revendedores.

A iniciativa da Fiat chega 
com muitas facilidades. A 
entrada pode ser um carro 
usado da marca, variando 
de 30% a 50% do valor do 
zero-quilômetro. O prazo 
de pagamento vai de 24 a 48 
meses, sendo de 23, 35 ou 47 
parcelas fixas e mais uma ao 
final do contrato, que pode 
também variar de 30% a 50% 
do montante financiado. 
Para efeito de comparação, 
as parcelas do plano Giro Fiat 

chegam a ser até 32% meno-
res que um plano de financia-
mento comum. Dependendo 
do prazo de financiamento 
escolhido, por exemplo, 36 
meses, o cliente vai pagar no 
Giro Fiat 35 parcelas + uma 
parcela final, que varia de 
20% a 50% do valor finan-
ciado. É no momento da 
quitação da parcela final que 
entra a Recompra Garantida. 
O cliente terá uma ótima 
avaliação do seu usado e, 

com a venda desse modelo 
para a concessionária, vai 
utilizar esse valor para quitar 
a parcela final e, com a sobra, 
dar de entrada em um novo 
veículo Fiat zero-quilôme-
tro, por meio de um novo 
financiamento do programa 
Giro Fiat. É como se o cliente 
pagasse a entrada uma única 
vez e nas próximas trocas 
utilizasse o seu próprio semi-
novo para adquirir um novís-
simo Fiat.

Spin amplia opções de 
versões com sete lugares
Quem busca um carro 
acessível com mais 
espaço para o transporte 
de pessoas ou de baga-
gens encontra no Spin 
a melhor escolha. Por 
isso tem sido o auto-
móvel de sete lugares 
mais vendido na última 
década e o detentor do 
título de maior porta-
-malas do segmento. Para 
a linha 2023, o modelo da 
Chevrolet ganha novas 
versões e evoluções em 
acabamento que deixam 
o produto ainda mais 
atrativo. A primeira 
novidade é uma configu-
ração mais acessível com 
sete assentos, que chega 
para atender principal-
mente quem trabalha 
com o transporte de 
passageiros. O Spin LT 
já vem equipado com os 
itens mais valorizados 
de conforto, segurança 
e conectividade, como 
multimídia MyLink, 
direção com assistência 
elétrica, transmissão 
automática de 6 velocida-
des, assistente de partida 
em aclive, controle eletrô-
nico de tração e estabili-
dade e rodas de alumínio 
15 polegadas. 

MINI John Cooper Works 
está de volta as 24 horas 
de Nürburgring após 10 
anos
A MINI está de volta ao 
inferno verde! O MINI 
John Cooper Works foi 
confirmado na próxima 
edição da lendária prova 
de 24 horas de Nürbur-
gring após 10 anos fora da 
disputa. A marca estará, 
juntamente com a Bull-
dog Racing, na disputa 
da prova de resistência 
mais impressionante do 
planeta, competindo na 
categoria SP3T. O projeto 
de retorno às pistas 
começou em setembro 
de 2020, quando a Bull-
dog Racing começou as 
mudanças no JCW para 
a corrida. Em relação ao 
modelo de rua, a versão de 
corrida recebeu peque-
nas mudanças. O motor 
2.0 TwinPower Turbo 
é o mesmo do modelo 
Countryman, rende 306cv 
e 450nm de torque, e está 
acoplado a transmissão 
automática Steptronic de 
8 velocidades. Por dentro, 
além de perder quase 
todos os acabamentos e 
revestimentos para alívio 
de peso, o modelo de 
corrida ganhou um roll-
cage, item obrigatório em 
carros de competição e de 
suma importância para a 
segurança do piloto. 
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NOVA YAMAHA CROSS-
ER ABS
A Crosser ABS evoluiu. 
A moto mais completa 
e inovadora da catego-
ria está mais moderna, 
ganhou novo conjunto 
óptico, nova lanterna 
traseira em Led, novo 
painel totalmente 
digital e ainda uma 
tomada 12volts junto 
ao guidão. Juntamente 
com as mudanças que 
deram à nova Crosser 
um visual ainda mais 
atraente e tecnológico, 
estão todas as qualida-
des que a tornaram uma 
referência em agilidade, 
durabilidade, economia 
e conforto. A Crosser 
está disponível em duas 
versões, S e Z. A versão 
S traz um estilo mais 
urbano, com o para-
-lama baixo, próximo 
ao pneu e motor com 
acabamento em preto 
fosco, reforçando a 
pegada esportiva e mais 
urbana da moto. Já a 
versão Z traz inspiração 
do universo off-road, 
com o para-lama mais 
alto, que garante um 
visual mais radical e 
aventureiro. Motor - Um 
dos destaques da Cros-
ser continua sendo o seu 
motor. Do tipo monoci-
líndrico arrefecido a ar, 
com 149cc, é capaz de 
gerar a potência máxima 
de 12,2cv quando abas-
tecido com gasolina, e 
12,4 cv com etanol. Ele 
chama atenção pela 
robustez mecânica e por 
seu fôlego, que tornam a 
pilotagem ágil e diver-
tida, e se destaca pela 
suavidade no funcio-
namento com baixa 
vibração, que se traduz 
em uma pilotagem mais 
confortável. As versões S 
e Z da CROSSER estarão 
disponíveis na Rede 
de Concessionários 
Yamaha no final de abril 
de 2022. A Crosser 150 
S tem o preço sugerido 
de R$ 16.590,00 + frete, 
e R$ 17.160 + frete para 
São Paulo. Já a versão Z, 
com para-lama alto, o 
preço sugerido é de R$ 
16.790,00 + frete, e R$ 
17.368,00 para o Estado 
de São Paulo.
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Mercado automotivo ensaia 
reação nas vendas para abril

Financiamento: Fiat lança novo programa 
com opção de recompra que facilita 
aquisição de veículo zero-quilômetro


