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Casos de dengue crescem  
mais de 500% em Alagoas

ESTADO EMITE NOTA TÉCNICA PARA OS MUNICÍPIOS COM ALERTA PARA A NECESSIDADE DAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO

Os moradores da orla da 
Lagoa Mundaú ganharam mais 
uma novidade essa semana: 
equipamentos para a prática de 
futmesa, uma mistura de futevô-

lei com pingue-pongue que virou 
mania entre crianças, jovens e 
até adultos daquela região. A 
instalação se soma à reforma de 
três quadras, de futsal, futevôlei e 

basquete, que vão ser entregues 
ainda este mês à população, para 
estimular as práticas esportivas e 
aumentar as opções de ativida-
des na lagoa. Os equipamentos 

de futmesa foram instalados na 
área da “Rua Aberta”, no parque 
linear. As três mesas apropriadas 
para a prática foram colocadas 
esta semana e já fazem sucesso.

Confira roteiros 
especiais para  
aproveitar o  
Dia das Mães

Bolsonaro veta 
Lei Aldir Blanc 
que fomentaria 
a Cultura no País

   SER INCULTO

   TURISMO
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   ALAGOAS

   ORLA LAGUNAR..

Aprovado piso salarial para mais de 35 mil
profissionais de enfermagem  no Estado

...Ganha equipamentos de futmesa 
e quadras de esporte reformadas
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Gabriel Moreira/ Secom Maceió

EQUIPAMENTOS

De futmesa foram instalados essa semana; são três mesas para a prática do esporte no espaço de lazer para a comunidade local
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SILVEIRA põe não apenas o Supremo, mas o 
próprio quadro político brasileiro em cheque.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Eric Nepomuceno *

Daniel Silveira, o musculoso, parece decidido a romper todo e 
qualquer limite para alcançar dois objetivos: agradar Jair Messias 
e seu bando, e levar o Supremo Tribunal Federal a um beco sem 
saída.

Ao se negar a receber um mandado de intimação da Justiça 
informando que por se recusar a usar tornozeleira eletrônica foi 
multado em 405 mil reais e que o ministro Alexandre de Moraes 
mandou bloquear 25% de seu salário de deputado e congelar suas 
contas bancárias, o troglodita argumentou que não vai mesmo 
usar o tal aparelho por estar “cumprindo o decreto do presidente 
da República”, ou seja, a tal “graça” concedida por Jair Messias.

Ao afrontar pela milésima vez uma decisão de Alexandre de 
Moraes, Silveira não se limita a subir ainda mais no conceito do 
bando de Jair Messias, filharada e demais asseclas: ele c Afinal, até 
quando será permitido ao brutamontes agredir de maneira cada 
vez mais descarada uma instituição francamente detestada pelo 
presidente e os militares, tanto de pijama como da ativa, espalha-
dos pelo seu governo?  

Onde Silveira quer chegar? Ou melhor: onde quem o estimula 
quer que ele chegue?

Que semelhante figura – e tantos outros da sua laia – tenha sido 
eleito mostra o que se revelou em 2018: a sólida, olímpica ignorân-
cia do brasileiro na hora de votar.

Essa ignorância se deve à destruição da Educação pela dita-
dura, e foi fortalecida pelos ares daquela que foi das maiores farsas 
jurídicas da história recente, a Lava Jato de um juiz manipulador 
e desonesto chamado Sérgio Moro e a quadrilha de procuradores 
chefiada por Delton Dallagnol.

Com apoio dos meios hegemônicos de comunicação, a 
cumplicidade de um Supremo Tribunal poltrão, dos donos do 
dinheiro e das Forças Armadas, a criminalização da política levou 
à presidência um desequilibrado sem remédio. E, com ele, foi 
eleito um Congresso ainda mais apodrecido que os anteriores.

Quais os antecedentes de Daniel Silveira? Sabe-se que foi 
cobrador de ônibus durante cinco meses, e que nesse período 
apresentou seis falsos atestados médicos para justificar suas 
faltas ao trabalho. Sabe-se que entrou na Polícia Militar graças a 
um mandato judicial, depois de ter sido reprovado. Sabe-se que 
enquanto foi da PM levou uma enxurrada de punições.

Ah!, sim: graças a ele fiquei sabendo que tanto cobrador 
de ônibus e PM, ao contrário do que acontece no resto do país, 
ganham muito bem em Petrópolis. Tanto que ele tem residência 
em Bonsucesso, um distrito elegante – e caro – da cidade.

Agora sabemos todos do que gente como ele é capaz de fazer, 
do risco que esse pessoal significa concretamente.  

Seu comportamento, bem como o de dezenas de outros depu-
tados e senadores, deve servir para alertar o eleitor em outubro. 
Porque manter o Congresso do jeito que está impedirá o país de 
tentar se recuperar da destruição causada pelo pior presidente da 
história da República.   

Não importa o que vai acontecer com Daniel Silveira, se será 
– ou não – de novo punido e de novo perdoado pelo Genocida.  

O que importa é não deixar que o próximo Congresso tenha 
tantas aberrações que agridem a democracia e ameaçam abrir 
caminho para trazer de volta uma ditadura vingativa, raivosa e 
sanguinária.  

Que, aliás, é tudo que gente como Silveira, Jair Messias, filha-
rada e os militares empoleirados no governo querem. 
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Mantendo a ruindade e o rídiculo que tem sido seu fute-
bol na série B do campeonato brasileiro, o CRB ampliou o 
fosso na tabela ao perder de 3 a 1 para o Novo Horinzon-
tino, time que estava desde o ano passado sem vencer uma 
partida.

A situação para os regatianos, que já estavam na última 
posição da tabela, piorou ainda mais. O Galo até agora só 
conquistou um ponto na competição. Jogou quatro vezes, 
sofreu 3 derrotas e 1 empate.

No jogo desta noite de quarta-feira, 4, o CRB deixou em 
evidência sua preguiça, incompetência e completo descaso 
com a história de um time de futebol acostumado a largar 
bem na compeitção.

O time iniciou a partida sem ânimo e por isso mesmo era 
pior que o Novo Horizontino, embora tenha chegado ao gol 
aos 11 minutos, quando Fabinho aproveitou um rebote do 
goleiro para marcar 1 a 0. E foi só.

Jogando em São José dos Campos, o time paulista achou 
de entrar de vez na partida e começou a criar novas chances 
para tentar empatar, apesar das dificuldades. E aos

36 minutos o meia Danielzinho, que acertou um belo 
chute de primeira: 1 a 1.

Segundo tempo
Após o intervalo, a partida voltou mais movimentada e 

também mais nervosa, com faltas mais duras nos primeiros 
minutos.

Contudo, as chances claras de gol eram raras e os erros 
de passes e cruzamentos atrapalhavam o andamento da 
partida.

Aliás, foi de um erro que saiu o segundo gol do Novori-
zontino. Aos 19min, após cobrança de escanteio, o zagueiro 
direito Iago Mendonça tentou cortar e mandou contra o 
próprio gol: 2 a 1.

Depois, o CRB tentou ir para cima em busca do empate, 
mas também encontrava muitas dificuldades em campo.

Porém, não conseguiu e ainda viu o Novorizontino fazer 
o terceiro gol aos 45min, com Douglas Baggio.

O CRB é um completo desastre, até então nesta série B

CRB, um completo desastre 
nesta série B, perde mais uma 
em jogo rídiculo

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
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Guilherme Videira / Novorizontino



O bem-estar da popula-
ção é prioridade na gestão 
do presidente da Câmara 
Municipal de Maceió, Galba 
Netto (MDB). Ontem à noite, 
ele apresentou um grande 
projeto com esse objetivo 
que começa a se tornar reali-
dade no Osman Loureiro. 
A reestruturação da Praça 
Gustavo Lúcio, principal 
da região, foi anunciada, ao 
lado do deputado estadual 
Galba Novaes (MDB). A obra 
deve trazer diversos benefí-
cios com uma melhor área 
de convivência para a comu-
nidade.

O projeto orçado com 
recursos próprios da Prefei-
tura de Maceió, em cerca de 
R$ 500 mil, vai contemplar a 
construção de uma ciclovia, 
um anfiteatro, academia, 
quadra de areia, parqui-
nho infantil e espaço pet. A 
obra também vai revitalizar 
o Terminal de Ônibus e as 
áreas de convívio como o 
coreto e as quadras. Os mora-
dores da região irão dispor 
de novos equipamentos de 
lazer, como mesas fixas de 
jogos e bancos.

O projeto contempla 
acessibilidade para pessoas 
com deficiências e paisa-
gismo com plantas nati-
vas. As obras começarão na 
próxima quarta-feira (11) e 
serão executadas pelas equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra).

Para o presidente da 
Câmara de Vereadores, 
a  obra representa uma 
mudança na gestão muni-

cipal. “Quando as ações do 
poder público sendo de fato 
executadas para quem mais 
precisa e com uma qualidade 
extrema, sei que este projeto 
apresentado por mim está 
seguindo no caminho certo” 
ressaltou Galba Netto.

De acordo com o secretá-
rio titular da pasta de infra-
estrutura, Fabrício Galvão, 
a obra vai gerar grande 
impacto na população. 
“Fizemos uma avaliação e 
sabemos que uma grande 
quantidade de morado-
res aqui na vizinhança vai 
poder usufruir deste bene-
fício. O nosso prefeito JHC 
não mediu esforços para 
viabilizar esse projeto tão 
importante proposto pelo 
vereador Galba. Esperamos, 
em breve, estar aqui de volta 
para inauguração”, explicou 
o secretário.

A novidade agradou a vizi-
nhança, segundo a moradora 
da região, Eliane Ferreira. 

“Esta é uma demanda antiga 
nossa e ficamos muito felizes 
em saber que ela vai se tornar 
realidade”, comemorou. A 
melhoria na urbanização foi 
outro ponto destacado pela 
moradora Edileide Carneiro. 
“Trazer mais verde para a 
cidade ajuda tanto na saúde 
física como mental dos que 
residem por aqui. Gostei 
muito desse projeto que 
vai beneficiar muita gente”, 
celebrou.

A  a p r e s e n t a ç ã o  d o 
projeto e o anúncio das obras 
contou com as presenças do 
Superintendente de Desen-
volvimento Sustentável de 
Maceió, Ronaldo Farias; o 
assessor técnico da Sudes, 
Robert Wagner; o diretor 
técnico da Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima), 
Gertnom Alvese, e os repre-
sentantes da comunidade, 
Magno Loureiro e Marcelo 
Henrique.

Há um imbróglio político 
criado pela Câmara de Verea-
dores de Feliz Deserto, no lito-
ral sul de Alagoas. O legislativo 
local entrou com um processo 
de cassação do mandato do 
vereador Douglas Castro 
Simões Lessa, o Douglas 
Simões (DEM), o mais votado 
na eleição de 2020.

O pedido é do vereador 
Reginaldo Barreto dos Santos, 
o Gil dos Pontes (PP), que 
solicitou a representação por 
“quebra de decoro parlamen-
tar  pela prática de atos incom-
patíveis com o exercício do 
mandato parlamentar”.

N o  R e q u e r i m e n t o 
08/2022, o edil justifica que 
Douglas Simões usa de argu-
mentos e imputações contra 
os vereadores do município 
e, além disso, acrescenta que 
o colega ‘está maculando a 
reputação e o bom conceito 
da Câmara Municipal, bem 
como, dos vereadores perante 
a coletividade’.

Porém, o que o Blog 
Kléverson Levy apurou de 
informações é que o vereador 
Douglas Simões tem inco-
modado os colegas de parla-
mento por denunciar os erros 
e desmandos administrativos 
na cidade e, além disso, apon-
tar também que há uma “troca 
de favor” entre legislativo e 
Executivo.

Ou seja: todos os vereado-
res que apoiam à gestão da 
prefeita Rosiana Beltrão (PP) 
desfrutam de cargos comis-
sionados e familiares empre-

gados no Poder Executivo.

O que disse o edil?
Em conversa com o Blog 

Kléverson Levy, Douglas 
Simões confirmou que tudo 
não passa de ‘perseguição 
política’ por ser ele o único 
vereador que – digamos – bate 
de frente e é contra a prefeita 
do município.

Na última sessão ordiná-
ria da Câmara, realizada na 
semana passada e que anali-
sava o requerimento sobre 
o processo de cassação do 
mandato, o vereador relatou 
que não teve nem chances 
para sua ampla defesa e ao 
contraditório.

“Eles [vereadores] não 
aceitaram que eu nem 
pudesse arrolar novas teste-
munhas. Prestei depoimento, 
mas não pude ter ninguém 
que prestasse depoimento 
em minha defesa. A situação 
é bem crítica e complicada. 
A perseguição política está 
escancarada no município 
de Feliz Deserto. Estou sendo 
afastado, exclusivamente, por 
pura perseguição política”, 
explicou o vereador.

Douglas Simões terá o 
prazo de cinco dias (contados 
desde o dia 2) para protocolar 
suas alegações finais. Na sequ-
ência, a Comissão de Ética 
da Câmara de Feliz Deserto 
deverá analisar o processo e 
dizer se – realmente – cassa ou 
não o mandato adquirido nas 
urnas de 2020. A expectativa é 
que o resultado saia nos próxi-
mos dias.

A luta incansável travada 
pelo Instituto da Enferma-
gem Alagoana (IENFAL) em 
benefício de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
parteiras está chegando ao 
fim depois que a Câmara dos 
Deputados aprovou a criação 
do piso salarial da categoria, 
ontem. Agora o Projeto de Lei 
número 2564/20 segue para a 
sanção presencial.

O PL foi aprovado por 
449 votos a 12, e com isso os 

enfermeiros terão um salário 
mínimo inicial de R$ 4.750, 
que deverá ser pago em todo o 
Brasil pelos serviços de saúde 
públicos e privados. Ficou 
definido que os técnicos de 
enfermagem receberão 70% 
do piso dos enfermeiros, já os 
auxiliares de enfermagem e 
as parteiras irão receber 50% 
desse valor.

A votação foi acompa-
nhada de perto, em Brasília, 
por representantes da enfer-

magem alagoana, como o 
presidente do IENFAL, Rildo 
Bezerra. O enfermeiro falou 
sobre a emoção em estar 
presente nesse momento 
histórico para enfermeiros, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e parteiras.

“Foi mais uma vitória para 
a enfermagem no Brasil, e 
ainda mais especial para os 35 
mil profissionais que atuam 
salvando vidas em Alagoas. 
Estar presente na sessão que 

aprovou o nosso piso salarial 
foi emocionante, foram mais 
de 20 anos de espera os profis-
sionais de enfermagem estão 
aliviados e felizes. Agrade-
cemos especial ao conselho 
federal e os conselhos regio-
nais, instituições precursoras 
dessa vitória, resta agora ser 
sancionada pelo presidente”, 
afirmou o presidente do 
IENFAL. Antes de seguir para 
a sanção do presidente da 
república, ainda será preciso 

definir acordo sobre as fontes 
para o financiamento.

Ta m b é m  e s t i v e r a m 
presentes em Brasília o tesou-
reiro do IENFAL Paulo Jorge, 
o presidente do Conselho 
Regional de Enfermagem de 
Alagoas, Rennê Costa, a presi-
denta do Sindicato dos Enfer-
meiros de Alagoas, Cinthia 
Carvalho, e o presidente do 
Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem de 
Alagoas, Mário Jorge.

CATEGORIA ESPEROU mais de 20 anos e agora está “mais aliviada”.Política
CÂMARA Aprovou o projeto de lei 2564/20 que institui o piso salarial a enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras

Com a aprovação, piso salarial 
valoriza 35 mil da enfermagem
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GALBA NETTO ANUNCIOU AS 

Obras de revitalização da praça e os benefícios para a comunidade do bairro

Dicom/CMM

   OSMAN LOUREIRO    FELIZ DESERTO

Presidente da Câmara anuncia 
obras de revitalização da praça

Câmara quer cassar vereador 
por “quebra de decoro”

Kléverson Levy
Blog do Kléverson Levy



A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretar ia 
Municipal de Saúde, iniciou 
a vacinação contra a Covid-
19 nas escolas da rede parti-
cular de ensino da capital. A 
primeira escola a receber as 
equipes de vacinação foi o 
SEB Maceió, na Ponta Verde, 
onde foram imunizadas 
crianças e adolescentes.  

De acordo com a Direto-
ria de Vigilância em Saúde 
da SMS, a ida de enfermei-
ras e técnicos às unidades 
públicas e particulares de 

ensino é uma busca ativa 
do município pelas crianças 
e adolescentes que ainda 
não tomaram a primeira ou 
a segunda dose por dificul-
dades para se dirigirem aos 
pontos de vacinação.

A ação nas escolas leva a 
imunização contra o coro-
navírus para mais perto dos 
estudantes, e é alinhada com 
antecedência com a direção, 
os pais e os alunos. A vaci-
nação pediátrica chegou na 
última terça-feira ao total 
de 58.524 primeiras doses e 

23.613 segundas doses, ou 
seja, quase 60% do público 
tomaram a primeira vacina e 
24% tomaram as duas.

Para vacinar o público de 
5 a 11 anos, é necessário que 
as crianças estejam acompa-
nhadas dos pais ou de adulto 
responsável. Os pais devem 
apresentar o próprio docu-
mento de identificação com 
foto, CPF e documentação 
da criança, que deve ser RG 
ou Certidão de Nascimento 
e Caderneta de Vacinação, 
CPF ou Cartão SUS.

PRIMEIRA  escola a receber as equipes de 
vacinação foi o SEB Maceió, na Ponta Verde.Maceió

AÇÃO leva a imunização contra o coronavírus para mais perto dos estudantes e é alinhada com direção, pais e alunos

Vacinação contra a covid-19 
chega às escolas particulares 

ESTATÍSTICA:

Cerca de 60% do público infantil foram vacinados com a primeira dose

EVENTO     

ocorrerá na Praia de Pajuçara, com concentração na Praça Multieventos

Victor Vercant / Ascom SMS

Cláudia Leite / Ascom Semtel

  DOMINGO    CAMPANHA

   ATÉ 30 DE JUNHO

Maceió sedia competição 
internacional de triathlon 

Desenvolvimento Sustentável 
intensifica o combate à dengue  

Sala do Empreendedor orienta 
MEIs sobre a prorrogação da DAF 

O GPX Extreme, uma das 
maiores competições interna-
cionais de triathlon do mundo, 
que estava parada há dois 
anos, em virtude da pandemia 
da Covid-19, volta a ser dispu-
tada no próximo domingo 
(08), em Maceió. A largada será 
às 06h, na Praia de Pajuçara.

De acordo com a progra-
mação do evento, a concen-
tração ocorrerá na Praça 
Multieventos, com destino 
até a Ponte Divaldo Suruagy, 
próximo ao Pontal da Barra. 
O encerramento está prevista 
para às 11h30.

O  e ve n t o  e s p o r t i vo, 
apoiado pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Esporte e 
Lazer (Semtel), contará com 
natação, corrida e ciclismo, e 
deve reunir cerca de 300 atle-

tas de várias partes do país e 
do mundo, além de familiares 
e treinadores.

Segundo o diretor de espor-
tes da Semtel, Francisco Carlos 
do Nascimento, o evento é 
relevante para o município 
pois reforça o empenho da 
Prefeitura em tornar a cidade 
cada vez mais preparada para 
grandes eventos esportivos.

“Uma competição como o 
GPX Extreme Triathlon é signi-
ficativa para Maceió no âmbito 
esportivo, mas também no 
econômico. Os atletas costu-
mam vir para a capital dias 
antes do torneio com os fami-
liares para aproveitar os atra-
tivos culturais e turísticos da 
região, o que traz renda para a 
parte hoteleira, restaurantes e 
outros segmentos”, assegura.

Visando contribuir na 
luta pela erradicação do 
mosquito Aedes aegypti, a 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) inicia, a partir 
de hoje (05), ações da campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue. O órgão fará ativida-
des de educação ambiental, 
fiscalização, coleta de volu-
mosos e recolhimento de 
pneus.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a programa-
ção conta com a ampliação 
dos serviços de coleta de 

resíduos sólidos, nos locais 
de altos índices de infestação 
do mosquito transmissor da 
dengue. 

Serão recolhidos pneus 
em pontos estratégicos, 
que foram mapeados com 
antecedência, como a Praça 
da Faculdade, no Trapi-
che, Praça Padre Cícero, no 
Benedito Bentes, Praça do 
Osman Loureiro e a Praça 
do Conjunto Santa Maria, no 
Eustáquio Gomes.

Além do recolhimento de 
pneus, esses locais, conside-
rados críticos em relação à 

doença, irão receber ações 
de educação ambiental, 
onde comerciantes, morado-
res e transeuntes receberão 
orientações de como fazer o 
descarte de resíduos correta-
mente e evitar a manifestação 
do mosquito Aedes aegypti.

Além das de limpeza e de 
educação ambiental, a Sudes 
também irá intensificar o 
trabalho das equipes de fisca-
lização, que irão fazer rondas 
nas principais ruas e aveni-
das dos bairros supracitados 
verificando se há descartes 
inadequados de resíduos.

A Prefeitura de Maceió 
i n f o r m a  a o s  Mi c r o e m -
preendedores Individuais 
(MEIs) que devem ficar 
atentos à mudança da data 
de envio da Declaração 
Anual de Faturamento do 
Simples Nacional (DASN-
-MEI), prorrogada até o dia 
30 de junho. Aqueles que 
ainda não fizeram a decla-
ração do seu empreendi-
mento podem contar com 
a orientação das Salas do 
Empreendedor, presencial-
mente ou de forma remota.

A mudança na data de 

envio da DASN foi defi-
nida pela Receita Federal. 
A declaração é obrigató-
ria a todo MEI e nela deve 
constar todo o faturamento 
bruto obtido pelo empre-
endedor em 2021. Caso não 
declare, o empreendedor 
pode ficar em débito com a 
Receita e pagar uma multa 
de atraso com valor mínimo 
de R$50,00.

O envio da DASN pode 
ser feito com a ajuda gratuita 
das Salas, que estão à dispo-
sição para tirar dúvidas, 
ou no site da Receita, por 

conta própria. A Sala que 
atende no Centro funciona 
de segunda a sexta, das 8h 
às 14h, na Secretaria Muni-
cipal de Economia (Semec), 
somente com agendamento 
feito no site de serviços da 
Prefeitura de Maceió.

Já as que atendem nas 
Centrais Já! dos Shoppings 
Parque, Pátio e Maceió, 
funcionam das 08h às 17h, 
com agendamento no site 
da Seplag. O atendimento 
remoto é feito por telefone 
ou Whatsapp (82) 99801-
0031.
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Diante do aumento de 
casos de dengue, Zika e 
chikungunya em Alagoas, 
no primeiro quadrimestre 
deste ano, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau) 
emitiu Nota Técnica aos 
102 municípios, orientando 
sobre a intensificação das 
ações de combate ao Aedes 
aegypti, transmissor das três 
doenças.

A medida visa mobilizar os 
agentes de endemias munici-
pais para que intensifiquem 
a busca ativa dos focos do 
mosquito vetor, bem como, 
mobilizar as Secretarias 
Municipais de Saúde (SMSs) 
para que promovam ações 
educativas junto à popula-
ção, evitando uma epidemia 

das três arboviroses este ano.
De janeiro a abril deste 

ano, Alagoas registrou 2.870 
casos de dengue, contra 491 
do mesmo período do ano 
passado, o que representa um 
aumento de 584%, mas sem o 
registro de óbitos confirma-
dos. Com relação à chikun-
gunya, o Estado registrou 413 
casos nos quatro primeiros 
meses deste ano, contra 53 
em 2021, o que equivale a 
um crescimento de 779%. E 
quanto à Zika, foram confir-
mados 34 casos nos primei-
ros quatro meses do ano 
passado, contra 143 neste 
ano, evidenciando uma alta 
de 420%.

Conforme a Nota Técnica, 
no acumulado das Semanas 
Epidemiológicas de 1 a 16, já 
são 3.361 casos suspeitos de 
dengue em 62 municípios, o 

que representa 60,68%. Os 40 
municípios restantes estão 
sem registro, considerados 
silenciosos. Já nas últimas 
quatro Semanas Epidemio-
lógicas, de 13 a 16, são 40 os 
municípios que apresentam 
notificações, com destaque 
para os municípios de Atalaia, 
Barra de São Miguel, Bran-
quinha, Marechal Deodoro, 
Matr iz  do Camaragibe, 
Porto de Pedras, Quebran-
gulo e União dos Palmares, 
que sinalizam para situação 
de alerta e risco de surto ou 
epidemia.

“A elevação dos casos de 
dengue em mais de 500% 
este ano, em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, requer das equipes 
de vigilância epidemiológica, 
entomológica e de Atenção 
Primária, agilidade para a 

tomada de decisão quanto à 
intensificação simultâneas 
das atividades de assistência 
ao paciente suspeito entre as 
arboviroses e o controle veto-
rial”, salientou.

Vigilância e Assistência
Diego Hora enfatizou que, 

na área de Vigilância Epide-
miológica, as SMSs devem 
acompanhar e monitorar, 
diariamente, as notificações 
dos casos suspeitos entre as 
arboviroses e atuar para a 
tomada de decisão quando 
sinalizada a elevação desses 
registros.

Ele recomendou, também, 
a intensificação da busca ativa 
nos prontuários e fichas de 
atendimentos das portas de 
entrada das urgências e emer-
gências, no intuito de captar 
casos subnotificados, além 

de monitorar os casos suspei-
tos, realizar a investigação em 
tempo real dos casos e óbitos 
notificados.

Com relação ao Controle 
Vetorial, o gerente de Vigilân-
cia e Controle das Doenças 
Transmissíveis ressaltou que 
as gestões municipais devem 
promover ações integradas 
entre as áreas de saúde e 
educação e mapear os terri-
tórios com maior índice de 
infestação predial, para reali-
zar bloqueios de transmissão.

Os agentes de endemias 
municipais também devem 
intensificar as visitas domici-
liares e as SMSs devem utilizar 
a pulverização com fumacê 
em casos específicos, onde 
exista a ocorrência de óbitos 
suspeitos e a taxa de incidên-
cia seja igual ou superior a 300 
casos por 100 mil habitantes.

QUADRIMESTRE registrou 2.870 casos, contra 491 em 2021.                                Alagoas
MEDIDA visa mobilizar os agentes de endemias municipais para que intensifiquem a busca ativa dos focos do mosquito

Dengue: Sesau orienta municípios 
a reforçarem ações de vigilância
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   MOVIMENTAR E INCLUIR    CORURIPE

Escola estadual cria projeto 
para otimizar a mobilidade 

MPT instaura mediação para 

viabilizar apoio à  coleta seletiva 

O projeto “Mobilidade 
Urbana e Inclusão” está trans-
formando a vida de alunos da 
Escola Estadual Ovídio Edgar 
de Albuquerque,  no Tabuleiro 
do Martins. Criado e desen-
volvido por professores da 
unidade escolar, as atividades 
buscam identificar problemas 
de locomoção existentes na 
comunidade e trazer soluções 
viáveis para esses transtornos.

A partir do questionamento 
“Como podemos produzir 
conhecimento, aprendizagens 
através de reflexões e buscar 
alternativas de mobilidade 
urbana inclusiva no entorno 
da escola?”, dezessete profes-
sores estão apresentando aos 
seus estudantes como as disci-
plinas estudadas em sala de 
aula podem resolver proble-
mas dentro e fora da escola.

“O projeto busca atender 
as necessidades dos alunos 
dentro dos contextos de cada 
um. Nós buscamos mobilizar 
toda a comunidade a fim de 
sanar essas carências, sempre 
unindo a questão às discipli-
nas estudadas. Além disso, 
também são feitas palestras  e 
campanhas”, explicou a coor-

denadora mentora e respon-
sável pelas ações, Gedalva 
Queiroz.

A iniciativa segue um 
cronograma que foi montado 
pela equipe e que é composto 
por três gestos concretos: um 
miniprojeto de “jovem parla-
mentar”, onde os estudantes 
devem elaborar um projeto de 
lei para estruturação das vias 
do entorno da escola; a aqui-
sição de um triciclo para uma 
aluna com dificuldades de 
locomoção e a entrega de um 
dossiê relatando os problemas 
enfrentados pelos próprios 
estudantes no percurso até 
a escola e a apresentação de 
soluções para essas questões.

 Solidariedade
Uma das ações já realizadas 

foi a campanha para aquisição 
de um triciclo para dois estu-
dantes que possuem dificul-
dades para caminhar. Robson 
do Nascimento e Amanda 
do Nascimento são irmãos 
e alunos do segundo ano do 
ensino médio e do sétimo ano 
respectivamente. Para eles, o 
caminho de casa para a escola 
sempre teve obstáculos maio-

res do que os dos outros estu-
dantes. Com a ajuda de rifa 
e doações, o aparelho - que 
custa cerca de R$ 5 mil - pôde 
ser comprado e está previsto 
para chegar no próximo dia 20.

“Tenho dificuldade de  
andar grandes distâncias. 
Nós já tivemos que mudar de 
casa, pois essa é mais perto da 
escola. Antes, quando a gente 
morava em outra casa, para 
chegar na escola tinha que 
passar por uma rua cheia de 
lama e ficava muito compli-
cado pra eu passar. Meu 
sentimento agora é só alegria, 
sinto que sou igual a qualquer 
outro”, relata Amanda.

Robson também não 
esconde o sentimento de grati-
dão. “O triciclo foi comprado 
para nós dois, mas tenho 
consciência que o aparelho vai 
ajudar muito mais a ela, que 
agora vai se locomover melhor. 
Nós perdemos nossa mãe há 
pouco tempo e qualquer coisa 
que deixe ela feliz me deixa 
feliz também. Por isso só tenho 
a agradecer a todo mundo que 
ajudou e a Deus por ter colo-
cado a professora Gedalva na 
nossa vida”, conta.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) instaurou 
um procedimento de media-
ção, a pedido da Associação 
Nacional de Catadores e 
Catadoras de Materiais Reci-
cláveis (ANCAT), para discu-
tir com representantes do 
Município de Coruripe e com 
a Associação de Catadores e 
Catadoras de Material Reci-
clável São José (Ascamare) 
alternativas que facilitem a 
atividade de coleta seletiva no 
município. O objetivo inicial 
do MPT é garantir o apoio do 
município a trabalhadores 
da associação e, posterior-
mente, buscar a implantação 
da coleta seletiva domici-
liar, de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos.

O procurador-chefe do 
MPT em Alagoas, Rafael 
Gazzaneo, ressaltou que o 
intuito do MPT é avançar 
com as tratativas para repli-
car as ideias que deram certo 
nos Municípios de Maceió e 
Marechal Deodoro. Nesses 
municípios, um contrato 
garante o pagamento mensal 
a cooperativas de catadores 
pela coleta seletiva domiciliar 
nos bairros e garante renda 

mensal aos trabalhadores e 
suas famílias.

“Conforme a Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos, o município ficou com 
a meta de implantar a coleta 
seletiva, que tenta diminuir 
a quantidade de resíduos 
sólidos que vão para os ater-
ros sanitários para que, pelo 
menos parte do material 
coletado seja reaproveitado. É 
nesse processo que se sobres-
saem o trabalho realizado por 
cooperativas e associações 
de catadores”, afirmou Rafael 
Gazzaneo.

Durante uma audiência 
de mediação realizada em 
Abril, a secretária de meio 
ambiente de Coruripe afir-
mou que o ente municipal 
apoia a Ascamare com o 
aluguel de um galpão para 
as atividades de coleta e 
processamento de materiais 
recicláveis, e explicou que o 
município também tem reali-
zado ações para potenciali-
zar o apoio aos cooperados, 
a exemplo de treinamentos 
de metas em curto, médio e 
longo prazo, ações de educa-
ção ambiental e campanhas 
que buscam o aumento de 
renda para os catadores.

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretar ia 
Municipal de Saúde, iniciou 
a vacinação contra a Covid-
19 nas escolas da rede parti-
cular de ensino da capital. A 
primeira escola a receber as 
equipes de vacinação foi o 
SEB Maceió, na Ponta Verde, 
onde foram imunizadas 
crianças e adolescentes.  

De acordo com a Direto-
ria de Vigilância em Saúde 
da SMS, a ida de enfermei-
ras e técnicos às unidades 
públicas e particulares de 

ensino é uma busca ativa 
do município pelas crianças 
e adolescentes que ainda 
não tomaram a primeira ou 
a segunda dose por dificul-
dades para se dirigirem aos 
pontos de vacinação.

A ação nas escolas leva a 
imunização contra o coro-
navírus para mais perto dos 
estudantes, e é alinhada com 
antecedência com a direção, 
os pais e os alunos. A vaci-
nação pediátrica chegou na 
última terça-feira ao total 
de 58.524 primeiras doses e 

23.613 segundas doses, ou 
seja, quase 60% do público 
tomaram a primeira vacina e 
24% tomaram as duas.

Para vacinar o público de 
5 a 11 anos, é necessário que 
as crianças estejam acompa-
nhadas dos pais ou de adulto 
responsável. Os pais devem 
apresentar o próprio docu-
mento de identificação com 
foto, CPF e documentação 
da criança, que deve ser RG 
ou Certidão de Nascimento 
e Caderneta de Vacinação, 
CPF ou Cartão SUS.

PRIMEIRA  escola a receber as equipes de 
vacinação foi o SEB Maceió, na Ponta Verde.Maceió

AÇÃO leva a imunização contra o coronavírus para mais perto dos estudantes e é alinhada com direção, pais e alunos

Vacinação contra a covid-19 
chega às escolas particulares 

ESTATÍSTICA:

Cerca de 60% do público infantil foram vacinados com a primeira dose

EVENTO     

ocorrerá na Praia de Pajuçara, com concentração na Praça Multieventos

Victor Vercant / Ascom SMS

Cláudia Leite / Ascom Semtel

  DOMINGO    CAMPANHA

   ATÉ 30 DE JUNHO

Maceió sedia competição 
internacional de triathlon 

Desenvolvimento Sustentável 
intensifica o combate à dengue  

Sala do Empreendedor orienta 
MEIs sobre a prorrogação da DAF 

O GPX Extreme, uma das 
maiores competições interna-
cionais de triathlon do mundo, 
que estava parada há dois 
anos, em virtude da pandemia 
da Covid-19, volta a ser dispu-
tada no próximo domingo 
(08), em Maceió. A largada será 
às 06h, na Praia de Pajuçara.

De acordo com a progra-
mação do evento, a concen-
tração ocorrerá na Praça 
Multieventos, com destino 
até a Ponte Divaldo Suruagy, 
próximo ao Pontal da Barra. 
O encerramento está prevista 
para às 11h30.

O  e ve n t o  e s p o r t i vo, 
apoiado pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Esporte e 
Lazer (Semtel), contará com 
natação, corrida e ciclismo, e 
deve reunir cerca de 300 atle-

tas de várias partes do país e 
do mundo, além de familiares 
e treinadores.

Segundo o diretor de espor-
tes da Semtel, Francisco Carlos 
do Nascimento, o evento é 
relevante para o município 
pois reforça o empenho da 
Prefeitura em tornar a cidade 
cada vez mais preparada para 
grandes eventos esportivos.

“Uma competição como o 
GPX Extreme Triathlon é signi-
ficativa para Maceió no âmbito 
esportivo, mas também no 
econômico. Os atletas costu-
mam vir para a capital dias 
antes do torneio com os fami-
liares para aproveitar os atra-
tivos culturais e turísticos da 
região, o que traz renda para a 
parte hoteleira, restaurantes e 
outros segmentos”, assegura.

Visando contribuir na 
luta pela erradicação do 
mosquito Aedes aegypti, a 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) inicia, a partir 
de hoje (05), ações da campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue. O órgão fará ativida-
des de educação ambiental, 
fiscalização, coleta de volu-
mosos e recolhimento de 
pneus.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a programa-
ção conta com a ampliação 
dos serviços de coleta de 

resíduos sólidos, nos locais 
de altos índices de infestação 
do mosquito transmissor da 
dengue. 

Serão recolhidos pneus 
em pontos estratégicos, 
que foram mapeados com 
antecedência, como a Praça 
da Faculdade, no Trapi-
che, Praça Padre Cícero, no 
Benedito Bentes, Praça do 
Osman Loureiro e a Praça 
do Conjunto Santa Maria, no 
Eustáquio Gomes.

Além do recolhimento de 
pneus, esses locais, conside-
rados críticos em relação à 

doença, irão receber ações 
de educação ambiental, 
onde comerciantes, morado-
res e transeuntes receberão 
orientações de como fazer o 
descarte de resíduos correta-
mente e evitar a manifestação 
do mosquito Aedes aegypti.

Além das de limpeza e de 
educação ambiental, a Sudes 
também irá intensificar o 
trabalho das equipes de fisca-
lização, que irão fazer rondas 
nas principais ruas e aveni-
das dos bairros supracitados 
verificando se há descartes 
inadequados de resíduos.

A Prefeitura de Maceió 
i n f o r m a  a o s  Mi c r o e m -
preendedores Individuais 
(MEIs) que devem ficar 
atentos à mudança da data 
de envio da Declaração 
Anual de Faturamento do 
Simples Nacional (DASN-
-MEI), prorrogada até o dia 
30 de junho. Aqueles que 
ainda não fizeram a decla-
ração do seu empreendi-
mento podem contar com 
a orientação das Salas do 
Empreendedor, presencial-
mente ou de forma remota.

A mudança na data de 

envio da DASN foi defi-
nida pela Receita Federal. 
A declaração é obrigató-
ria a todo MEI e nela deve 
constar todo o faturamento 
bruto obtido pelo empre-
endedor em 2021. Caso não 
declare, o empreendedor 
pode ficar em débito com a 
Receita e pagar uma multa 
de atraso com valor mínimo 
de R$50,00.

O envio da DASN pode 
ser feito com a ajuda gratuita 
das Salas, que estão à dispo-
sição para tirar dúvidas, 
ou no site da Receita, por 

conta própria. A Sala que 
atende no Centro funciona 
de segunda a sexta, das 8h 
às 14h, na Secretaria Muni-
cipal de Economia (Semec), 
somente com agendamento 
feito no site de serviços da 
Prefeitura de Maceió.

Já as que atendem nas 
Centrais Já! dos Shoppings 
Parque, Pátio e Maceió, 
funcionam das 08h às 17h, 
com agendamento no site 
da Seplag. O atendimento 
remoto é feito por telefone 
ou Whatsapp (82) 99801-
0031.
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BOLSONARO vetou a legislação e disse que usaria o dinheiro no agronegócio.Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) vetou integralmente a nova 
lei Aldir Blanc, que criaria uma 
política nacional de fomento 
permanente à cultura, com a 
previsão de repasse anual de R$ 
3 bilhões da União para estados 
e municípios. O veto presiden-
cial foi publicado hoje no Diário 
Oficial da União. 

Bolsonaro alega que o 
projeto é “inconstitucional e 
contraria ao interesse público”. 
A Controladoria-Geral da 
União, o Ministério do Turismo 
e o Ministério da Economia 
também manifestaram-se pelo 
veto da lei Aldir Blanc. 

O Senado aprovou o texto 
em 23 de março por 74 votos a 

favor e nenhum contrário, com 
uma abstenção. Em março, o 
Congresso Nacional também 
aprovou a lei Paulo Gustavo, 
que previa repasses de R$ 3,87 
bilhões neste ano a estados e 
municípios para o enfrenta-
mento dos efeitos da pandemia 
da covid-19 sobre o setor cultu-
ral. Bolsonaro vetou a legislação 
e disse que usaria o dinheiro no 
agronegócio. Mas o Congresso 
ainda pode derrubar o veto 
presidencial, a apreciação 
acontece hoje. 

O que diz o texto da lei 
A nova lei Aldir Blanc, de 

autoria da deputada federal 
Jandira Feghali (PCdoB), prevê a 

criação de uma política perma-
nente de fomento à cultura. Os 
repasses de R$ 3 bilhões anuais 
se darão por um período de 
cinco anos, começando em 
2023. Do total desses recur-
sos, 80% será destinado para 
ações de apoio ao setor cultu-
ral, como editais para eventos, 
prêmios, compras de bens e 
serviços, cursos, produções 
audiovisuais e atividades que 
possam ser transmitidas, entre 
outras ações. Também serão 
destinados para o pagamento 
de subsídios para manuten-
ção de espaços artísticos e de 
ambientes culturais que desen-
volvam atividades regulares nas 
comunidades. 

Os subsídios para espaços 
e ambientes culturais serão 
definidos pelos gestores locais, 
mas devem considerar o valor 
de manutenção mensal de 
R$ 3.000 a R$ 10 mil. Os 20% 
restantes deverão ser usados 
em ações de incentivo direto a 
programas, projetos e ações de 
democratização das produções 
e artísticas, em áreas vulne-
ráveis. A União deve repas-
sar esses recursos anuais em 
uma única parcela. Estados e 
municípios estão proibidos de 
utilizar esses montantes para 
pagamento de pessoal. 

Aldir Blanc 
O compositor e músico 

Aldir Blanc morreu em 4 de 
maio de 2020, aos 73 anos, em 
decorrência da covid-19. Entre 
suas composições, em parceira 
com João Bosco, está “O Bêbado 
e o Equilibrista”, eternizada na 
voz de Elis Regina.

Em 1978, publicou as 
crônicas Rua dos Artistas e 
arredores. Em 1981, Porta 
de tinturaria (1981).  As 
duas obras foram reunidas, 
posteriormente, em 2006, 
na edição Rua dos Artistas 
e transversais, que ainda 
trouxe 14 crônicas escritas 
para a revista Bundas e para o 
Jornal do Brasil. 

*Com informações da 
Agência Brasil

PRESIDENTE Alega que o projeto é “inconstitucional e contraria ao interesse público”; veto foi publicado no Diário Oficial da União

Bolsonaro veta Lei Aldir Blanc, que 
repassaria R$ 3 bi anuais à Cultura

   AUXÍLIO BRASIL

Senado aprova MP com piso permanente de R$ 400
OSenado aprovou hoje (4) 

a medida provisória (MP) que 
aumentou o valor mínimo do 
Auxílio Brasil para R$ 400. O 
texto torna esse piso perma-
nente. O texto saiu da Câmara 
no fim de abril e sofreu alte-
rações antes de chegar ao 
Senado. Agora, a matéria 

segue para sanção presiden-
cial.

A  M P  e n v i a d a  p e l o 
governo previa o pagamento 
desse complemento somente 
até dezembro desse ano, mas 
líderes partidários, ainda na 
Câmara, pressionaram pela 
mudança. A estimativa é que 

o governo precise de R$ 41 
bilhões por ano para pagar o 
complemento do benefício, 
quase o mesmo valor usado 
para pagar o Auxílio Brasil, 
cerca de R$ 47,5 bilhões.

O Auxílio Brasil foi o 
programa social criado pelo 
governo em substituição 

ao Bolsa Família, criado em 
2003. Os deputados também 
alteraram o projeto, incluindo 
um trecho que limita a 30% o 
desconto nos pagamentos 
do Auxílio Brasil decorrentes 
de recebimento indevido do 
seguro-defeso no passado.

A ampliação do Auxí-

lio Brasil foi viabilizada 
após aprovação da PEC dos 
Precatórios, que incluiu um 
dispositivo que determina 
que todo brasileiro em situ-
ação de vulnerabilidade tem 
direito a uma renda familiar 
básica, garantida pelo poder 
público.



Não há como não se 
apaixonar por Alagoas. Seja 
pelo mar verde-esmeralda, 
os extensos coqueirais, os 
cânions imponentes às 
margens do Velho Chico, 
ou pelas belíssimas cidades 
históricas, o destino guarda 
roteiros especiais, que vão 
desde o sol e mar a rotas de 
experiência, trilhas, passeios 
rurais ou até mesmo com 
perfil gastronômico. 

Confira alguns dos desti-
nos e programe-se para 
celebrar um Dia das Mães 
especial por aqui:  

Cânions do São Francisco 

Navegar pelo belíssimo 
Rio São Francisco, admi-
rar os cânions rochosos de 
mais de 30 metros de altura, 
experimentar uma aventura 
de tirolesa, andar pela trilha 
de Lampião e seu bando, 
conhecer as pinturas rupes-
tres da região e se encantar 
pelo artesanato produzido na 
Ilha do Ferro – essas são algu-
mas das opções de passeios 

na região dos Cânions do São 
Francisco.

São várias as cidades 
históricas banhadas pelo Rio 
São Francisco em Alagoas – 
dentre elas, Delmiro Gouveia, 
Piranhas, Pão de Açúcar e 
Olho D´Água do Casado, que 
guardam histórias e paisa-
gens de tirar o fôlego.

Entre Delmiro Gouveia 
e Olho D´Água do Casado, 
o Rio São Francisco forma 
uma paisagem monumental, 
entre cânions rochosos com 
mais de 30 metros de altura. 
Já a cidade de Piranhas, 
tombada pelo IPHAN, guarda 
as histórias do cangaço e uma 
arquitetura encantadora.

Praias da Ponta Verde e 
Pajuçara – Maceió

Com inúmeros coquei-
ros ao longo de sua orla, a 
praia da Ponta Verde, locali-
zada em Maceió, é conside-
rada uma das praias urbanas 
mais bonitas do Nordeste. 
Seu símbolo, o Farol da 
Ponta Verde, fica localizado 
na incrível barreira de corais 
que compõem a região. 
Com boa infraestrutura de 
barracas e alguns ambulan-

tes que circulam no local, a 
praia é ideal para frequen-
tar com crianças durante a 
maré baixa, e também para 
a prática de caiaque, mergu-
lho, stand-up paddle, nata-
ção e windsurf.

A Ponta Verde é ideal 
também para a prática de 
atividades físicas, com uma 
orla e ciclovia perfeitas para 
corridas e longas caminha-
das, ou um belo passeio de 
bicicleta. Além disso, uma 
caminhada no final da tarde 
na região oferece um por do 
sol inesquecível.

Vizinha à praia de Ponta 
Verde, a enseada da Pajuçara 
encanta pelos tons azul e 
esverdeado do mar. Na região, 
há também bares, restauran-
tes e a famosa feirinha de arte-
sanato – uma ótima opção 
para a compra de presentes 
e itens da arte popular local. 
É da Pajuçara que partem os 
passeios de jangada artesa-
nal para as famosas piscinas 
naturais, repleta de peixinhos 
coloridos e uma natureza 
exuberante.

Penedo
Região permeada de 

história e com uma arqui-
tetura diferenciada, o sul 
de Alagoas pode ser o lugar 
ideal para um passeio espe-
cial para o Dia das Mães. 
Tombada pelo IPHAN, a 
cidade de Penedo, na região 
do Baixo São Francisco, 

encanta pelo conjunto 
histórico e paisagístico, 
que inclui alguns dos mais 
importantes bens da arqui-
tetura religiosa do Nordeste, 
com o Convento e Igreja 
Santa Maria dos Anjos e as 
igrejas Nossa Senhora da 
Corrente e de São Gonçalo 
Garcia.

A cidade conta ainda com 
o histórico Teatro Sete de 
Setembro, museus, edifica-
ções neoclássicas e exempla-
res de art nouveau.

Praia de Ipioca

Distante cerca de 22km 
do centro de Maceió, a praia 
de Ipioca fica localizada no 
Litoral Norte da capital. Prati-
camente deserta e com uma 
longa faixa de areia, a praia é 
ideal para longas caminha-
das. Durante a maré baixa, é 
possível visualizar os corais 
da região e tomar banho nas 
piscininhas que se formam 
ao longo da praia, sendo ideal 
para as crianças. Na região há 
também alguns beach clubs, 
que funcionam com sistema 
day-use, com ótima infraes-
trutura.

Praia do Patacho

Areias claras, água trans-
lúcida, coqueiros a perder 
de vista e muito sossego. 
Assim é a praia do Patacho, 
localizada no município de 
Porto de Pedras, em Alagoas. 
Localizada na já famosa Rota 
Ecológica da Região Norte do 
estado - onde ficam os muni-
cípios de Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres e Passo 
de Camaragibe - a praia é 
sinônimo de sustentabili-
dade, com áreas de restinga 
preservadas e areias limpas.

Na maré baixa, é possí-
vel chegar a pé nas piscinas 
naturais que, com suas águas 
mornas e conjunto de corais 
e peixinhos multicoloridos, 
encantam os visitantes. A 
região, que é famosa pela 
exclusividade, possui pousa-
das charmosas com ambien-
tes que unem o rústico ao 
luxo e entregam sonhos, sem 
perder a tranquilidade de 
uma pequena vila de pesca-
dores com clima de interior, 
sendo o destino ideal para 
relaxar e curtir o sol e mar.

ALAGOAS guarda roteiros especiais, que vão desde o sol e mar a rotas de 
experiência, trilhas, passeios rurais ou até mesmo com perfil gastronômico.Turismo

COM ATRATIVOS De norte a sul, Estado oferece muitas opções para aproveitar o dia em família

Dia das mães: confira roteiros
especiais para aproveitar a data
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BOLSONARO vetou a legislação e disse que usaria o dinheiro no agronegócio.Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) vetou integralmente a nova 
lei Aldir Blanc, que criaria uma 
política nacional de fomento 
permanente à cultura, com a 
previsão de repasse anual de R$ 
3 bilhões da União para estados 
e municípios. O veto presiden-
cial foi publicado hoje no Diário 
Oficial da União. 

Bolsonaro alega que o 
projeto é “inconstitucional e 
contraria ao interesse público”. 
A Controladoria-Geral da 
União, o Ministério do Turismo 
e o Ministério da Economia 
também manifestaram-se pelo 
veto da lei Aldir Blanc. 

O Senado aprovou o texto 
em 23 de março por 74 votos a 

favor e nenhum contrário, com 
uma abstenção. Em março, o 
Congresso Nacional também 
aprovou a lei Paulo Gustavo, 
que previa repasses de R$ 3,87 
bilhões neste ano a estados e 
municípios para o enfrenta-
mento dos efeitos da pandemia 
da covid-19 sobre o setor cultu-
ral. Bolsonaro vetou a legislação 
e disse que usaria o dinheiro no 
agronegócio. Mas o Congresso 
ainda pode derrubar o veto 
presidencial, a apreciação 
acontece hoje. 

O que diz o texto da lei 
A nova lei Aldir Blanc, de 

autoria da deputada federal 
Jandira Feghali (PCdoB), prevê a 

criação de uma política perma-
nente de fomento à cultura. Os 
repasses de R$ 3 bilhões anuais 
se darão por um período de 
cinco anos, começando em 
2023. Do total desses recur-
sos, 80% será destinado para 
ações de apoio ao setor cultu-
ral, como editais para eventos, 
prêmios, compras de bens e 
serviços, cursos, produções 
audiovisuais e atividades que 
possam ser transmitidas, entre 
outras ações. Também serão 
destinados para o pagamento 
de subsídios para manuten-
ção de espaços artísticos e de 
ambientes culturais que desen-
volvam atividades regulares nas 
comunidades. 

Os subsídios para espaços 
e ambientes culturais serão 
definidos pelos gestores locais, 
mas devem considerar o valor 
de manutenção mensal de 
R$ 3.000 a R$ 10 mil. Os 20% 
restantes deverão ser usados 
em ações de incentivo direto a 
programas, projetos e ações de 
democratização das produções 
e artísticas, em áreas vulne-
ráveis. A União deve repas-
sar esses recursos anuais em 
uma única parcela. Estados e 
municípios estão proibidos de 
utilizar esses montantes para 
pagamento de pessoal. 

Aldir Blanc 
O compositor e músico 

Aldir Blanc morreu em 4 de 
maio de 2020, aos 73 anos, em 
decorrência da covid-19. Entre 
suas composições, em parceira 
com João Bosco, está “O Bêbado 
e o Equilibrista”, eternizada na 
voz de Elis Regina.

Em 1978, publicou as 
crônicas Rua dos Artistas e 
arredores. Em 1981, Porta 
de tinturaria (1981).  As 
duas obras foram reunidas, 
posteriormente, em 2006, 
na edição Rua dos Artistas 
e transversais, que ainda 
trouxe 14 crônicas escritas 
para a revista Bundas e para o 
Jornal do Brasil. 

*Com informações da 
Agência Brasil

PRESIDENTE Alega que o projeto é “inconstitucional e contraria ao interesse público”; veto foi publicado no Diário Oficial da União

Bolsonaro veta Lei Aldir Blanc, que 
repassaria R$ 3 bi anuais à Cultura

   AUXÍLIO BRASIL

Senado aprova MP com piso permanente de R$ 400
OSenado aprovou hoje (4) 

a medida provisória (MP) que 
aumentou o valor mínimo do 
Auxílio Brasil para R$ 400. O 
texto torna esse piso perma-
nente. O texto saiu da Câmara 
no fim de abril e sofreu alte-
rações antes de chegar ao 
Senado. Agora, a matéria 

segue para sanção presiden-
cial.

A  M P  e n v i a d a  p e l o 
governo previa o pagamento 
desse complemento somente 
até dezembro desse ano, mas 
líderes partidários, ainda na 
Câmara, pressionaram pela 
mudança. A estimativa é que 

o governo precise de R$ 41 
bilhões por ano para pagar o 
complemento do benefício, 
quase o mesmo valor usado 
para pagar o Auxílio Brasil, 
cerca de R$ 47,5 bilhões.

O Auxílio Brasil foi o 
programa social criado pelo 
governo em substituição 

ao Bolsa Família, criado em 
2003. Os deputados também 
alteraram o projeto, incluindo 
um trecho que limita a 30% o 
desconto nos pagamentos 
do Auxílio Brasil decorrentes 
de recebimento indevido do 
seguro-defeso no passado.

A ampliação do Auxí-

lio Brasil foi viabilizada 
após aprovação da PEC dos 
Precatórios, que incluiu um 
dispositivo que determina 
que todo brasileiro em situ-
ação de vulnerabilidade tem 
direito a uma renda familiar 
básica, garantida pelo poder 
público.



PESQUISA revela que oito a cada dez pessoas
 classificam seu sono como regular ou ruim.Saúde
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Há 11 anos, o estudante 
Eduardo Queiroz sofre com a 
insônia. Quando tinha 14 anos, 
era comum passar dois ou três 
dias sem dormir. Após alguns 
meses, o distúrbio começou 
a afetar tanto a saúde quanto 
os estudos. Foi aí que a mãe de 
Eduardo viu a necessidade de 
procurar orientação médica e 
ele foi diagnosticado com insô-
nia crônica.

Mas ele não está sozinho. 
No Brasil, uma pesquisa do 
Instituto do Sono constatou 
que oito a cada dez pessoas 
classificam seu sono como 
regular ou ruim. Mais de 44% 
das pessoas que responde-
ram à pesquisa disseram 
possuir problemas com o 
sono há pelo menos dois 
anos, e seis entre dez afir-
maram que esse problema 
começou durante a pande-
mia do coronavírus.

Segundo Luciana Andrade, 
docente do curso de Psicologia 
do Centro Universitário Tira-
dentes (Unit/AL), a insônia é 
uma condição que se prolonga 

na vida da pessoa e pode ser 
resultado de alguma doença 
ou até mesmo do uso de alguns 
medicamentos. O distúrbio 
precisa ser avaliado sob várias 
condições, sejam fisiológicas, 
orgânicas ou psíquicas.

“Diferente da insônia, 
uma falta de sono passageira 
costuma ocorrer por uma 
situação estressante ou trau-
mática para a pessoa. Outra 
condição pode ser o uso de 
algum medicamento para um 
tratamento específico. Muitos 
deles costumam interferir no 
sono. A automedicação é um 
fator perigoso e pode contri-
buir para uma insônia ou difi-
culdade para dormir”, explica a 
professora.

Higiene do sono
De acordo com Eduardo, 

além dos prejuízos nos estudos 
pela dificuldade de concentra-
ção, tendo em vista o cansaço 
acumulado e o fato de acabar 
dormindo em algumas aulas, 
a insônia também afetou o 
humor, baixou a imunidade e 
causou estresse. Mas hoje, ele 
conhece melhor o problema e 
sabe como lidar, mantendo a 

atenção nos cuidados diários 
para não deixar que a insônia 
volte a prejudicar sua saúde.

“Desde o início uma das 
formas de lidar com ela foi ter 
uma rotina de atividades físi-
cas bem ativa, prestar atenção 
nos meus hábitos de higiene 
do sono, não tomar café ou 
energéticos depois das 17 
horas e começar a diminuir os 
estímulos de luzes e telas algu-
mas horas antes de ir dormir”, 
conta Eduardo.

Luciana ressalta a impor-
tância de se desconectar 
para ter um bom sono, já 

que o repouso regula todo o 
nosso sistema imunológico e 
endócrino. Ela destaca  que o 
descanso é uma busca natu-
ral do nosso corpo por equilí-
brio, que pode ter sido perdido 
durante a hora que estamos 
acordados, mas é um fator 
importante para o bom estado 
de saúde.

“Atitudes simples como 
optar por alimentos leves 
à noite; diminuir o contato 
com telas, já que a luz delas 
confunde o nosso cérebro 
com o horário diurno, e, 
consequentemente, ele torna-

-se vigilante; reduzir contato 
com objetos estimulantes, que 
causam agitação, são exem-
plos da higiene do sono. O 
sono, para muitas pessoas, não 
vem de modo espontâneo. Ele 
é uma condição natural, mas 
a nossa relação com ele não é 
automática”, expõe.

Como buscar ajuda?
A psicóloga recomenda 

que, ao suspeitar que sofre 
de insônia, o primeiro passo 
é descartar outras hipóteses. 
Ela explica que uma avalia-
ção neurológica é necessária, 
assim como exames para aferir 
a condição endócrina do orga-
nismo, pois a desregulação 
hormonal é um fator frequente 
que interfere no sono.

Além disso, uma consulta 
ao terapeuta é interessante 
para avaliar as condições do 
paciente com o sono. “Uma 
avaliação médica neurológica 
e endócrina, por exemplo, e 
um acompanhamento tera-
pêutico, alinhados de modo 
interdisciplinar, podem ser 
fundamentais para o trata-
mento ou linha de orientação 
de cada paciente”, alerta.

SEGUNDO DADOS Do Instituto do Sono, no Brasil, 8 a cada 10 pessoas classificam o sono como irregular ou ruim 

Saiba como identificar a insônia 
e como realizar a higiene do sono

O DISTÚRBIO DO SONO PRECISA

Ser avaliado sob várias condições, sejam fisiológicas, orgânicas ou psíquicas

Divulgação

Anna Sales
Algo Mais Consultoria e Assessoria



ENTENDA como nos especializamos no Mercado Segurador Brasileiro, 
oferecendo um serviço personalizado e de qualidade para nossos clientes.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  JARAGUÁ Corretora 
de  Seguros completa 
29 anos! Conheça nos-
sa trajetória
Já parou para pensar na quão 
significativa pode ser a trajetória 
de uma empresa? A criação de 
uma instituição envolve diver-
sas questões, que vão muito 
além da administração finan-
ceira. Talvez, um dos pontos 
mais importantes e complexos 
seja o fortalecimento de uma 
cultura baseada em princípios, 
que envolvem não só os colabo-
radores, mas também os clien-
tes e parceiros.
Por isso, quando paramos para 
pensar na JARAGUÁ Corretora 
Seguros, sentimos um orgulho 
enorme!
Esses 29 anos de história nos 
trouxeram inúmeras experiên-
cias e a certeza de que estamos 
no caminho certo. Hoje em 
dia, está mais que evidente que 
o mercado segurador é bem-
-sucedido. Apesar de todos os 
desafios do ramo, algo é certo: 
a percepção das pessoas de 
que existe uma necessidade de 
proteção à vida e ao patrimônio.
Ao longo deste texto, você vai 
conhecer um pouco mais sobre 
o nosso trabalho, objetivos e 
diferenciais. O mais importante 
é que vai entender como tudo 
isso reflete nos nossos resulta-
dos e prospecção de futuro! .

  Um pouco da nossa 
história…
A JARAGUÁ Seguros atua desde 
1993, oferecendo uma gama de 
serviços, todos em acordo com 
a necessidade de cada cliente. 
Para você ter uma ideia, somos 
especialistas em seguros: auto, 
acidentes pessoais para moto-
boys, estagiários e passageiros,  
negócios públicos, residen-
ciais, saúde, condomínio,  entre 
muitos outros.
Durante todo esse caminho 

tivemos a felicidade de sermos 
reconhecidos por nossas qualifi-
cações e serviços, a exemplo do 
1º lugar em venda de seguro para 
estagiários (2011, 2012,2013,2014 
e 2015) no programa Sou + Você 
da Capemisa e do grupo Porto 
Seguro como Melhor Corretora 
Regional (2013, 2014 e 2015), 
Prêmio Amigo do Seguro em 
2015, entre outros.
Lembra que comentamos 
sobre a importância dos valores 
empresariais? Não conseguiría-
mos tudo isso sem levar à sério 
as nossas missões. Entre elas, 
podemos citar algumas:

NOSSA VISÃO
Ser a melhor opção em geren-
ciamento de riscos, seguros 
e previdência, reconhecida 
nacionalmente e totalmente 
integrada ao cliente, facilitando 
seu trabalho como uma exten-
são do departamento de seguros 
e riscos.

NOSSA MISSÃO
Oferecer aos clientes uma 
efetiva consultoria em segu-
ros, utilizando práticas e solu-
ções inovadoras que atendam 
às necessidades específicas, 

solucionando problemas e 
minimizando riscos, com um 
atendimento personalizado e 
diferenciado.

NOSSOS VALORES
CLIENTE
Buscamos a excelência em 
nossos serviços, oferecendo 
um atendimento diferenciado 
que visa a plena satisfação do 
cliente.

ÉTICA
Trabalhamos de forma transpa-
rente, prezando pela ética nos 
negócios e pelo respeito mútuo 
da empresa aos seus clientes 
internos e externos.

FOCO NO CRESCIMENTO
Praticamos a melhoria contí-
nua dos serviços prestados, 
buscando sempre conquistar 
negócios desafiadores e rentá-
veis.

AMBIENTE DE TRABALHO
Proporcionamos um ambiente 
organizacional agradável, de 
maneira que o trabalho em 
equipe, a troca de ideias e a solu-
ção de problemas aconteçam de 
forma natural e amigável.

  Existe um caminho 
ainda mais excelente!
Aqui, na JARAGUÁ Seguros, 
levamos muito à sério a busca 
pela inovação.
Estamos sempre analisando e 
otimizando os processos para, 
não só conseguirmos novas 
oportunidades, como também 
manter a qualidade dos servi-
ços. Isso quer dizer que estamos 
de olho no futuro, sem esquecer 
das principais obrigações.
Para exemplificar concreta-
mente essa questão, vale citar 
dois dos nossos serviços que 
apresentam diferenciais de 
mercado.
Um deles é o Seguro Estagiá-
rio, uma exigência legal que 
vai em conformidade à Lei do 
Estágio (11.788). Nesse serviço, 
oferecemos cobertura para 
morte acidental, invalidez 
permanente total ou parcial por 
acidentes e gastos com médi-
cos e hospitais, decorrentes de 
acidentes.
O outro é Seguro de Acidentes 
Pessoais de Passageiros (APP) 
oferece tranquilidade aos 
usuários de transporte público 
e particular, garantindo indeni-
zação ao motorista e passagei-
ros de veículos segurados.
Como você pode perceber, 
atuar com seguros exige 
muita experiência e serie-
dade! Portanto, além de toda a 
estrutura, contamos com uma 
equipe engajada e preparada 
para prestar o suporte neces-
sário. Particularmente, esse é 
um dos nossos pontos fortes: 
atuamos junto de pessoas que 
acreditam na nossa missão e 
colocam o compromisso de 
oferecer segurança aos clientes 
em primeiro lugar.
Bom… sabemos que a JARA-
GUÁ tem muito caminho pela 
frente e estamos mais que 
preparamos para fazer com que 
essa história perdure por mais 
tempo. E lá vamos nós:
RUMO AOS 30!

Almir 
chavoso

OFICINA/PALESTRA 
FADE RÁPIDO

rogerio 
barros

OFICINA/PALESTRA 
TÉCNICAS NA TESOURA

mano 
paulista

OFICINA/PALESTRA 
FREESTYLE COM PIGMENTAÇÃO

adm 
jiancarlos

PALESTRA 
MARKETING E MOTIVAÇÃO

OS ALIMENTOS ARRECADADOS SERÃO 
DOADOS A INSTITUIÇÃO LAR DA VIDA!  50

1KG DE ALIMENTO+,00

RUA LUÍS CLEMENTE VASCONCELOS, 413 - CLIMA BOM

WORKSHOP E 
FEIRA DO BARBEIRO
O MAIOR EVENTO DE BARBEARIA 
DA PARTE ALTA DE MACEIÓ

10H ÀS 17H

@GUERREIROSBARBERSHOPMCZ
82 98869-9101
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Há 11 anos, o estudante 
Eduardo Queiroz sofre com a 
insônia. Quando tinha 14 anos, 
era comum passar dois ou três 
dias sem dormir. Após alguns 
meses, o distúrbio começou 
a afetar tanto a saúde quanto 
os estudos. Foi aí que a mãe de 
Eduardo viu a necessidade de 
procurar orientação médica e 
ele foi diagnosticado com insô-
nia crônica.

Mas ele não está sozinho. 
No Brasil, uma pesquisa do 
Instituto do Sono constatou 
que oito a cada dez pessoas 
classificam seu sono como 
regular ou ruim. Mais de 44% 
das pessoas que responde-
ram à pesquisa disseram 
possuir problemas com o 
sono há pelo menos dois 
anos, e seis entre dez afir-
maram que esse problema 
começou durante a pande-
mia do coronavírus.

Segundo Luciana Andrade, 
docente do curso de Psicologia 
do Centro Universitário Tira-
dentes (Unit/AL), a insônia é 
uma condição que se prolonga 

na vida da pessoa e pode ser 
resultado de alguma doença 
ou até mesmo do uso de alguns 
medicamentos. O distúrbio 
precisa ser avaliado sob várias 
condições, sejam fisiológicas, 
orgânicas ou psíquicas.

“Diferente da insônia, 
uma falta de sono passageira 
costuma ocorrer por uma 
situação estressante ou trau-
mática para a pessoa. Outra 
condição pode ser o uso de 
algum medicamento para um 
tratamento específico. Muitos 
deles costumam interferir no 
sono. A automedicação é um 
fator perigoso e pode contri-
buir para uma insônia ou difi-
culdade para dormir”, explica a 
professora.

Higiene do sono
De acordo com Eduardo, 

além dos prejuízos nos estudos 
pela dificuldade de concentra-
ção, tendo em vista o cansaço 
acumulado e o fato de acabar 
dormindo em algumas aulas, 
a insônia também afetou o 
humor, baixou a imunidade e 
causou estresse. Mas hoje, ele 
conhece melhor o problema e 
sabe como lidar, mantendo a 

atenção nos cuidados diários 
para não deixar que a insônia 
volte a prejudicar sua saúde.

“Desde o início uma das 
formas de lidar com ela foi ter 
uma rotina de atividades físi-
cas bem ativa, prestar atenção 
nos meus hábitos de higiene 
do sono, não tomar café ou 
energéticos depois das 17 
horas e começar a diminuir os 
estímulos de luzes e telas algu-
mas horas antes de ir dormir”, 
conta Eduardo.

Luciana ressalta a impor-
tância de se desconectar 
para ter um bom sono, já 

que o repouso regula todo o 
nosso sistema imunológico e 
endócrino. Ela destaca  que o 
descanso é uma busca natu-
ral do nosso corpo por equilí-
brio, que pode ter sido perdido 
durante a hora que estamos 
acordados, mas é um fator 
importante para o bom estado 
de saúde.

“Atitudes simples como 
optar por alimentos leves 
à noite; diminuir o contato 
com telas, já que a luz delas 
confunde o nosso cérebro 
com o horário diurno, e, 
consequentemente, ele torna-

-se vigilante; reduzir contato 
com objetos estimulantes, que 
causam agitação, são exem-
plos da higiene do sono. O 
sono, para muitas pessoas, não 
vem de modo espontâneo. Ele 
é uma condição natural, mas 
a nossa relação com ele não é 
automática”, expõe.

Como buscar ajuda?
A psicóloga recomenda 

que, ao suspeitar que sofre 
de insônia, o primeiro passo 
é descartar outras hipóteses. 
Ela explica que uma avalia-
ção neurológica é necessária, 
assim como exames para aferir 
a condição endócrina do orga-
nismo, pois a desregulação 
hormonal é um fator frequente 
que interfere no sono.

Além disso, uma consulta 
ao terapeuta é interessante 
para avaliar as condições do 
paciente com o sono. “Uma 
avaliação médica neurológica 
e endócrina, por exemplo, e 
um acompanhamento tera-
pêutico, alinhados de modo 
interdisciplinar, podem ser 
fundamentais para o trata-
mento ou linha de orientação 
de cada paciente”, alerta.

SEGUNDO DADOS Do Instituto do Sono, no Brasil, 8 a cada 10 pessoas classificam o sono como irregular ou ruim 

Saiba como identificar a insônia 
e como realizar a higiene do sono

O DISTÚRBIO DO SONO PRECISA

Ser avaliado sob várias condições, sejam fisiológicas, orgânicas ou psíquicas

Divulgação

Anna Sales
Algo Mais Consultoria e Assessoria



CHIQUE é ser feliz. Elegante é ser honesto. Bonito é ser caridoso. 
Sábio é saber ser grato. O resto é inversão de valores.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

RADIOINTERVENÇÃO     I

A Radiointervenção vem crescendo e beneficiando a muitos. E Maceió conta 

essa técnica no Hospital Medradius. Na última quarta-feira (04), Dr. Yves Bohrer, 

médico intervencionista do Hospital MedRadius, recebeu o Dr. Maurício Amoedo, 

um dos expoentes nacionais em tratamentos minimamente invasivos. Os dois 

realizaram um procedimento desafiador, e segundo Dr.Yves, o resultado final foi 

muito satisfatório!

PRIMEIRO SHOW     I

Wilma Araújo já tem data para o seu primeiro show neste “pós-pandemia”. Será 

no dia 28 de maio, no “Forró do REI”. A festa acontece no Espaço Armazém. Jorge 

de Altinho, Forrozão das Antigas, DJ Gele Trindade completam a lista de atrações.
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• INAUGURAÇÃO

Stella Leoni, especialista na técnica de Som Peter Hess, inaugura hoje 

a Neurosom, espaço dedicado aos atendimentos com a única mas-

sagem de Som Terapêutico certificado e referendado pela OMS. Saiba 

mais no @neurosom_neurocienciaesaude.

• CROCHÊ DA VOVÓ

Carolina Vasconcelos recebe amigos e clientes logo às 17h no Espaço 

Carambola, para apresentar a coleção de jogos americanos feitos em 

crochê por sua avó Gilka Melro. E ainda vai ter o famoso bolinho de 

ameixa que só a vovó faz.

• FESTIVAL ADEMI

No Maceió Shopping está acontecendo o Festival Ademi. Com mais 

de 1.000 oportunidades disponíveis entre casas, apartamentos e 

terrenos, o Festival vai até o dia 08. 

PORTAS ABERTAS    I
Marisa Monte propiciou uma noite repleta de emoções e conexões. Depois de mais de dois anos, foi possível ver o teatro lotado de gente interessante e o palco inteiramente tomado pela arte. Não bastasse o talento e repertório de Marisa, o show contou um espetáculo de luz cenográfica que fazia o público, literalmente, mergulhar em cada canção. Uma nota não será bastante para traduzir o que foi Marisa Monte com o show “PORTAS”, mas não posso terminar sem destacar o figurino e as trocas de roupa em pleno palco... Ah! Marisa, foi incrível. Para-béns às guerreiras da cultura da equipe @suechamusca.Por aqui, alguns entre os felizardos que puderam desfrutar desse show e ainda abraçar muitos amigos. 

Handerson Vieira

Fotos: Maceio40graus


