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Mais de 20 mortos em tiroteio 
entre polícia e bandidos no Rio

ENTRE OS MORTOS, UMA VÍTIMA DE BALA PERDIDA; POLÍCIA AFIRMA QUE HOUVE CONFRONTO ARMADO

A Praça do Skate, na Ponta 
Verde, ganhou hoje um ponto 
criativo que tem tudo a ver 
com a sua história: um skate 
gigante, de 8m por 2m, que 
irá atrair moradores e turistas 

ao local. A ação foi implemen-
tada pela Gerência de Zela-
doria de Maceió, a pedido do 
prefeito JHC, que quis levar à 
praça um equipamento para 
enaltecer a identidade e valo-

rizasse o esporte praticado há 
anos no local. O skate gigante 
é feito em madeira e alumí-
nio, e reproduz o equipa-
mento esportivo tradicional, 
nas cores preta e branca, mas 

com a logomarca do projeto 
“Maceió é Massa”. As pessoas 
poderão subir para fazer fotos 
e brincar no novo espaço, por 
meio da rampa de acessibili-
dade que foi construída.

Ao menos 21  pessoas 
m o r re r a m  d u r a n t e  u m a 
operação policial na Vila 
Cruzeiro, na Penha, na Zona 
Norte do Rio, hoje. A ação 
c o m e ç o u  d e  m a d r u g a d a 
e seguiu durante a tarde. 

Segundo a Polícia Militar, 
pelo menos 12 mortos eram 
suspeitos. Outras oito pessoas 
mortas, até as 16h, ainda não 
tinham sido identificadas 
pelas autoridades. Fora os 
12 mortos, uma moradora 

também morreu. Segundo a 
polícia, Gabrielle Ferreira da 
Cunha, de 41 anos, foi atin-
gida por uma bala perdida 
na entrada da Chatuba, que 
fica ao lado da Vila Cruzeiro. 
A operação também deixou 

feridos. No início da tarde, 
a o  m e n o s  d u a s  p e s s o a s 
foram socorridas pela Polícia 
Rodoviária Federal para um 
hospital da região. Eram uma 
mulher, que estava lúcida, 
e um homem inconsciente, 

com um ferimento na barriga. 
Além delas, um policial civil 
foi ferido por estilhaços de 
bala no rosto durante perícia 
no local. Identificado como 
sendo Sérgio Silva Rosário, o 
agente passa bem.

   GIGANTÃO

Skate de oito metros é o novo espaço 
criativo da Prefeitura, na Ponta Verde
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SKATE GIGANTE

É feito em madeira e alumínio e reproduz equipamento original; ideia de “bombar” nas redes sociais durante as visitas em pontos “instagramáveis” vem dando certo

TAXISTAS DEVEM

Conferir a mudança de local

Projeto cria o 
cartão digital 
de vacinação 
em Alagoas

Lobão quer a
coleta seletiva 
de lixo em 
todo o Estado

SMTT altera 
local para a  
adesivação de  
táxis em Maceió
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O QUE ESTAMOS, assistindo no Brasil é o apodrecimento e a agonia 
do golpe de estado de 2016, que assaltou toda a população brasileira.

2 O DIA Digital

Opinião

Vamos contar aqui uma breve história recente do Brasil. 
Em 2006, no governo do ex-presidente Lula, a Petrobrás anun-
cia a descoberta do pré-sal. Com a confirmação das reservas 
em uma das maiores bacias petrolíferas do mundo, o Brasil 
passou a atrair a cobiça internacional. Em 2013, o governo de 
Barack Obama assumiu a espionagem contra a ex-presidente 
Dilma Rousseff. A Petrobrás também vinha sendo espionada.

Naquele mesmo ano, montaram-se as “jornadas de junho”, 
que tinham como objetivo central desestabilizar o governo 
da ex-presidente Dilma, que até então era aprovada por 70% 
dos brasileiros e caminhava para uma reeleição tranquila. O 
objetivo final das manifestações era garantir uma mudança 
de bastão, pela via eleitoral, para o partido das elites, o PSDB, 
que estava comprometido com a entrega das reservas do pré-
-sal à exploração privada pelo modelo de concessões. Como 
força auxiliar deste projeto, a Operação Lava Jato, comandada 
pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro, desmoralizava o Partido dos 
Trabalhadores e a própria Petrobrás.

Em 2014, entretanto, Aécio Neves foi derrotado por uma 
margem estreita. No mesmo dia, as elites nacionais, associa-
das ao capital internacional, decidiram promover o golpe de 
estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com um obje-
tivo central: transferir a renda do petróleo, que serviria para 
financiar saúde, educação, ciência e tecnologia, da sociedade 
brasileira para os acionistas privados da Petrobrás.

Dois anos depois, em 2016, a presidência da República 
foi entregue ao golpista Michel Temer, do MDB, e a Petrobrás 
ao tucano Pedro Parente, indicado por Fernando Henrique 
Cardoso. E a primeira decisão central tomada pelos golpistas 
foi a mudança na política de preços da Petrobrás. Cada cida-
dão brasileiro, cada motorista de aplicativo, cada dona de casa 
teria que dar sua contribuição cívica para engordar os gatos 
gordos de Wall Street e da Faria Lima.

O resultado foi a explosão dos preços, que, no governo 
Temer, se tornou visível no episódio da greve dos caminho-
neiros. Com Bolsonaro, a desvalorização cambial, facilitada 
para favorecer os exportadores do agronegócio, agravou ainda 
mais o quadro, uma vez que os preços são determinados pela 
combinação entre preços internacionais e a cotação do dólar.

Lá atrás, na fase preparatória para o golpe de 2016, os neoli-
berais convocaram os fascistas e o gado manipulado para 
ocupar as ruas. Nas eleições de 2018, o chamado “populismo 
de direita” já estava crescido, a ponto de suplantar os tucanos 
e eleger Jair Bolsonaro, que só se viabilizou graças a um acordo 
com os liberais, que atendia pelo nome de Paulo Guedes e pela 
alcunha de Posto Ipiranga.

Hoje, quatro anos depois, o PSDB enfrenta seu funeral e os 
fascistas eleitos em 2018 precisam se libertar do neoliberalismo 
para se manterem viáveis na disputa eleitoral. Nenhum governo 
é reeleito com uma inflação de dois dígitos, causada, sobre-
tudo, por preços administrados, como os da Petrobrás. Por isso 
mesmo, Jair Bolsonaro demitiu ontem mais um presidente da 
estatal, numa tentativa desesperada de se manter no poder.

O que estamos assistindo no Brasil é o apodrecimento e a 
agonia do golpe de estado de 2016, que assaltou toda a popula-
ção brasileira para favorecer um pequeno grupo de acionistas 
privados da Petrobrás.

O golpe de estado de 2016 
apodrece em praça pública
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EXPEDIENTE

Puxam pra si o protagonsimo na ‘guerra’ das eleiçoes 
deste ano o senador Renan Calheiros (MDB) e Arthur Lira 
(PP), presidente da Câmara dos Deputados.  

Nesse confronto de baixo nível não teremos vencedo-
res. Ambos deverão perder. É provável até que contaminem 
os seus candidatos, especialmente Paulo Dantas (MDB) e 
Rodrigo Cunha (União Brasil).  

Renan e Arthur têm poder, dinheiro, mas pouco prestígio 
- no sentido de reconhecimento publico -, e muita, muita 
rejeição entre os formadores de opinião. Caso o eleitor 
entenda que guerreiam por ganância, isso pode ser catas-
trófico.

A política alagoana tem vários registros. Um desses ocor-
reu em 1988.  

Fernando Collor foi eleito, em 1986, governador com 
52,83% dos votos. Guilherme Palmeira teve 43,20%. Renan 
Calheiros ganhou para federal, 54.888 votos. Sabino Roma-
riz foi o deputado estadual mais votado, 34.785 votos, emba-
lado no imenso sucesso de um programa popular na TV 
Alagoas, A Vez do Povo na TV.

Dois anos depois, Collor e Renan, na eleição para prefeito 
de Maceió, trouxeram para o seu grupo Sabino, que saiu 
como vice de Calheiros. Certos da vitória, contam que já 
tinham até indicado os futuros secretários.  

Contados os votos, foram derrotados pelo mesmo 
Guilherme Palmeira, 67. 830 votos. Renan perdeu com 
60.985 votos. Ou seja, a soma de votos entre Renan e Sabino 
conquistada na eleição anterior, na proporcional, dois anos 
antes, não se concretizou.

Portanto, se o eleitor  entender que a infantil disputa pelas 
festas juninas entre JHC e Paulo Dantas é ganância, se perce-
ber que Eudócia Caldas senadora é parte de um acordo por 
poder, se compreender que os deputados querem coman-
dar o governo de Alagoas, o filho de Guilherme, Rui Palmeira 
(PSD), pode ser o grande beneficiado.

Afinal de contas, ter dois políticos com um bocado de 
processos nas costas como protagonistas pode destruir 
qualquer candidatura.

O passado revela: Renan, Arthur 
e a guerra sem vencedores que 
pode ajudar Rui Palmeira

   ARTIGO  |  Voney Malta *
   ARTIGO  |  Leonardo Attuch *

* Jornalista. Portal CadaMinuto* Jornalista. Portal Brasil247



A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 
206/2019, que tramita na 
Câmara dos Deputados e 
tem por finalidade instituir a 
cobrança de mensalidade nas 
universidades públicas, foi 
tema do pronunciamento do 
deputado Ronaldo Medeiros 
(PT) durante a sessão ordi-
nária de hoje. A matéria, de 
autoria do deputado federal 
General Paternelli (União 
Brasil/SP), deve ser votada 
hoje na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara 
Federal. Ronaldo Medeiros 
apelou à bancada alagoana 
no Congresso Nacional para 
que votem contra a proposta. 
O parlamentar observou 
que, se aprovada, a PEC trará 
graves consequências, prin-

cipalmente para os menos 
favorecidos.

“Enquanto o presidente 
Lula expandiu o ensino supe-
rior, criou novas universida-
des e interiorizou o ensino 
superior, um deputado da 
base do Governo Bolsonaro 
apresenta proposta para 
privatizar o ensino superior”, 
criticou Medeiros. “E o filho 
do pobre vai ficar como? Com 
uma universidade paga? Ele 
vai poder estudar?”, ques-
tionou o parlamentar. “Isso 
é orientação do Palácio do 
Planalto, porque Bolsonaro 
não gosta que o filho do pobre 
estude ou tenha um curso 
superior. Ele quer elitizar o 
ensino. Privatizar o ensino 
superior é mais um grande 
crime do Governo Bolsonaro”, 

acusou Ronaldo Medeiros, 
citando ainda uma matéria 
veiculada no jornal Folha de 
São Paulo, informando que 
o Governo Federal retirou 

R$ 80,9 milhões dos recursos 
destinados às pessoas afeta-
das pela Covid-19. “Retira e 
compra tratores, ao invés de 
ajudar as pessoas que passam 

fome”, critica o parlamentar.
Em apartes, os depu-

tados Antonio Albuquer-
que (Republicanos) e Cabo 
Bebeto (PL) se colocaram 
contrários às falas de Medei-
ros. O primeiro disse que, ao 
acusar o Bolsonaro de distri-
buir tratores, Medeiros está se 
contradizendo, uma vez que o 
Governo de Alagoas também 
fez uso de mesmo expediente 
ao retirar recursos do Fecoep 
(Fundo de Erradicação e 
Combate à Pobreza), para 
distribuir os equipamentos 
agrícolas. Já o deputado Cabo 
Bebeto esclareceu que a PEC 
206 vai garantir gratuidade às 
pessoas que comprovarem 
não ter condições de pagar 
as mensalidades dos cursos 
superiores.

PARA MEDEIROS, deputado-general foi orientado pelo Planalto.Política
RONALDO MEDEIROS Apelou para a bancada alagoana no Congresso Nacional votar contra a proposta

PEC que visa instituir a cobrança 
nas universidades recebe crítica
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Tribuna do Sertão

   VACINAÇÃO

PL propõe a 
instituição do 
cartão digital 
em Alagoas

Com 13 deputados 
presentes na sessão de 
hoje, o plenário da Casa 
discutiu sete matérias, 
dentre elas, o projeto de 
lei ordinária nº 547/2021, 
de autoria do deputado 
Tarciso Freire (PP), que 
dispõe sobre a criação do 
cartão digital de vacina-
ção do Estado de Alagoas. 
De acordo com o autor da 
proposição, o projeto tem 
a finalidade de solucionar 
vários problemas causa-
dos pela forma pouco 
eficaz do atual cartão de 
vacina.

“O cartão de vacina-
ção contém informações 
muito importantes que 
precisam ser guardadas 
por toda a vida. Mas o mau 
uso e o armazenamento 
inadequado do cartão 
podem destruir essas 
informações. Também 
existe o desgaste natural, 
a danificação e a perda, 
que pode acarretar em 
mudanças significativas 
pela ação do tempo e por 
conta do material pouco 
resistente”,  destacou 
Tarciso Freire.

DEPUTADO LOBÃO

Quer a coleta seletiva de lixo funcionando em todo o Estado

SENADOR PEDIU

Licença de quatro meses para se dedicar de corpo e alma à campanha

DA TRIBUNA

Da Assembleia, Ronaldo Medeiros falou dos prejuízos da PEC para os pobres

Igor Pereira Assessoria

Igor Pereira

   NA ASSEMBLEIA    NO SENADO

Lobão apresentará projeto para 

implantação da coleta seletiva Rodrigo Cunha se afasta do 
Senado;  Alguém percebeu?Em discurso realizado 

hoje no plenário da Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
Lobão (MDB) informou que 
irá protocolar um projeto de 
lei visando a implementação 
de coleta 100% seletiva de 
resíduos em todo o Estado. 
“O tratamento do lixo não 
está de acordo com o Plano 
Nacional de Resíduos”, afir-
mou o parlamentar, dizendo 
que o mundo precisa reciclar, 
separar os resíduos e propor-
cionar ao meio ambiente um 
respiro.

“A coleta seletiva existe, 
mas no papel e de forma 
simbólica. Existem os locais, 
você é incentivado a entregar 
separado, mas a coleta junta 
tudo novamente”, afirmou o 
parlamentar. Lobão acredita 
que a coleta seletiva deve 
começar dentro de casa, com 
os alagoanos separando seus 
descartes. “Metal, plástico e 

orgânico em locais diferen-
tes. Com o incentivo para 
essa ação, podemos até favo-
recer a indústria com alguns 
dos materiais reciclados”, 
concluiu.

Em aparte, o deputado 
Davi Maia (União) lembrou 
de sua passagem como secre-
tário de Meio Ambiente e 
superintendente de Limpeza 
Urbana de Maceió. “Incen-
tivamos a coleta seletiva na 
capital e trabalhamos para 
ampliar as cooperativas”, 
disse Maia, afirmando que as 
cooperativas se espalharam 
de três para vinte municípios 
do Estado. “Em alguns bair-
ros de Maceió, realmente não 
há coleta porta-a-porta, mas 
existem pontos de entrega 
voluntária”, lembrou o depu-
tado, dando como exemplos 
os pontos na praça da Facul-
dade ou próximo da Guarda 
Municipal.

A notícia mais quente 
do dia oriunda de Brasília 
passou ao largo pela classe 
política alagoana.

Trata-se do afastamento 
do senador Rodrigo Cunha 
do mandato de senador.

A formalização do afas-
tamento com o intuito de se 
dedicar a pré-campanha ao 
governo de Alagoas passou 
despercebida pelo povão 
que até o momento não 
sabe o que Cunha foi fazer 
no Congresso.

Decepção na ala dos 
eleitores bolsonaristas que 
se sentem enganados pelo 
senador que adota postura 
e s c o r re g a d i a ,  Cu n h a  é 
também persona non grata 
nos eleitores de esquerda 

e se ilude com mais uma 
candidatura majoritária, 
pensando repetir 2018, fato 
longe de ocorrer.

Ho j e  o  s e n a d o r  n ã o 
agrada nem gregos, muito 
menos “alagoanos”.

Dizem que será uma 
decepção nas urnas sepul-
tando o objetivo de agora, 
bem como qualquer possi-
bilidade de reeleição em 
2026, previsão essa que 
agrada por demais Arthur 
Lira  que o considera o 
“bucha de canhão” da vez.

O momento político é 
outro e Rodrigo Cunha não 
percebeu ainda a situação.

Como também nenhum 
eleitor percebeu o político 
nesses três anos e meio de 
mandato em Brasília. Nem 
quando tomou posse e nem 
agora em seu “afastamento”.



A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) informa que, a 
partir de hoje (24), a plotagem 
dos veículos que operam no 
serviço de táxi em Maceió 
será realizada na sede do 
órgão. A SMTT fica na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, 829, 
funcionando de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 14h.

A Prefeitura de Maceió 
esclarece ainda que o serviço 
é gratuito, sem pagamento 
de nenhuma taxa por parte 
dos permissionários ou seus 
motoristas auxiliares.

Para o procedimento, 

deverão acessar este site, 
buscar os serviços da Unidade 
SMTT, na parte superior da 
tela. Após esse passo, clique 
em Táxi Plotagem e dê segui-
mento ao agendamento com 
o preenchimento de dados 
pessoais e escolha da data e 
do horário para o serviço.

Na oportunidade, serão 
substituídas as faixas hori-
zontais nas laterais dos auto-
móveis. O conceito aplicado 
valoriza ícones da cultura e 
do regionalismo da capital, 
a exemplo do Farol da Ponta 
Verde e da Catedral Metropo-
litana.

NÃO HÁ qualquer pagamento de taxa por parte 
dos permissionários ou seus motoristas auxiliares.Maceió

PROCEDIMENTO de mudança para a nova identidade visual é gratuito e será realizado mediante agendamentos

Plotagem de táxis será feita na 
sede da SMTT a partir de hoje

NOVO CONCEITO  DA

Adesivação dos veículos valoriza ícones da cultura e do regionalismo da capital

UNIDADE DE

Autorização de exames e cirurgias ganha novo endereço no Centro de Maceió

Ascom SMTT

Divulgação

   CENTRO

Unidade de marcação de exames 

e cirurgias tem novo local  
O Centro Integrado de 

Gestão em Saúde da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
responsável pela regulação 
de leitos hospitalares e pela 
marcação e autorização 
de exames de média e alta 
complexidade e cirurgias, 
passa a ter um novo ende-
reço: Rua Barão de Alagoas, 
nº 311, no Centro. 

O serviço – anterior-
mente localizado numa 
estrutura precária e  de 
e s p a ç o  l i m i t a d o ,  e m 
frente ao PAM Salgadinho 
– funciona agora em um 
prédio com três andares, 
dotado de áreas climatiza-
das e espaços confortáveis 
para o atendimento à popu-
lação.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, a 

mudança tem como propó-
sito  proporcionar  mais 
qualidade e conforto ao 
atendimento do usuário do 
SUS em Maceió.

E para evitar transtor-
nos entre os 200 usuários 
que procuravam o serviço 
diariamente, a gerência 
administrativa do Cegis 
contou com as unidades de 
saúde e os prestadores de 
serviço para comunicar a 
mudança de endereço. 

Na nova estrutura do 
Cegis – que também vai 
abrigar o Serviço de Aten-
ção Domiciliar (SAD) – todo 
atendimento ao usuário 
f i c a r á  c o n c e n t r a d o  n o 
andar térreo,  possibil i-
tando o acesso para pessoas 
que tenham problemas de 
mobilidade. 
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Um trecho da Avenida 
Humberto Mendes, no bairro 
Poço, que vai do Viaduto Ib 
Gatto Falcão até a linha férrea, 
permanece por uma interdi-
ção total da via, no período 
diurno, das 07h às 17h. As 
obras serão para implantação 
da rede de esgotamento sani-
tário, e a conclusão deverá 
ocorrer em 30 dias.

A Prefeitura de Maceió 
informa que durante o período 
de trabalho, a região contará 
com isolamento e sinalização 
do local, atendendo a todos 
os protocolos de segurança 

operacional. Fora do horário 
da interdição a circulação de 
veículos estará normalizada.

Os condutores que dese-
jam transitar pelo local deve-
rão acessar a Rua Barão de 
Atalaia e, em seguida, a Rua 
Mizael Domingues, que fica 
em frente ao Instituto Federal 
de Alagoas.

Já os itinerários dos ônibus 
que acessavam a via serão 
alterados durante a interdi-
ção. As linhas 703 – Benedito 
Bentes / Ponta Verde via Gruta 
e a 712 – Santos Dumont / 
Ponta Verde via Farol deverão, 

após descer a ladeira Geraldo 
Melo, transitar pela Rua Pedro 
Paulino, Rua do Uruguai, 
Avenida da Paz e realizar o 
retorno no coreto de Jara-
guá, seguindo seu itinerário 
normal pela Avenida Indus-
trial Cícero Toledo.

Já a linha 602 – Salvador 
Lyra / Iguatemi deverá reali-
zar o desvio pela Rua Pedro 
Paulino e realizar a conver-
são à esquerda na Avenida 
Walter Ananias, para retornar 
ao seu itinerário original. Os 
coletivos realizam o desvio no 
sentido de ida da viagem.

A Secretaria Municipal 
de Educação informa que 
as inscrições para assisten-
tes de alfabetização volun-
tários do programa Tempo 
de Aprender se encerram 
hoje (24). O programa do 
Gover no Federal  busca 
transferir recursos e volun-
t á r i o s  p a ra  a s  e s c o l a s, 
dando apoio aos profes-
sores na alfabetização dos 
alunos e desenvolvimento 
de competências essenciais 
em áreas como matemática 
e ciências da natureza.

Pa ra  s e  i n s c re ve r,  o 

voluntário deve ter 18 anos 
ou mais, ser brasileiro, ter 
certificado em Práticas de 
Alfabetização, oferecido 
gratuitamente nas platafor-
mas do Ministério da Educa-
ção (MEC), ter habilidade ou 
curso em apoio à docência 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e residir em 
Maceió. Podem participar 
estudantes de graduação em 
pedagogia ou licenciatura e 
profissionais com curso de 
magistério em nível médio.

Para participar, o inte-
ressado deve ir até uma das 

escolas participantes do 
programa, discriminadas 
no edital, e entregar ficha 
de inscrição e cópias da 
carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, 
diploma (caso se aplique) e 
comprovante do curso na 
área de apoio à docência.

Serão selecionados 115 
voluntários para as vagas no 
Município. O ressarcimento 
de custos como alimentação 
e transporte será feito por 
meio de valores que vão de 
R$ 150 a R$ 300 por turma, 
a depender da carga horária.

  AV. HUMBERTO MENDES

   TERMINAM HOJE...

Trecho permanece interditado 
para obras de esgotamento 

...Inscrições para assistente 
voluntário de alfabetização 



A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) informa que, a 
partir de hoje (24), a plotagem 
dos veículos que operam no 
serviço de táxi em Maceió 
será realizada na sede do 
órgão. A SMTT fica na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, 829, 
funcionando de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 14h.

A Prefeitura de Maceió 
esclarece ainda que o serviço 
é gratuito, sem pagamento 
de nenhuma taxa por parte 
dos permissionários ou seus 
motoristas auxiliares.

Para o procedimento, 

deverão acessar este site, 
buscar os serviços da Unidade 
SMTT, na parte superior da 
tela. Após esse passo, clique 
em Táxi Plotagem e dê segui-
mento ao agendamento com 
o preenchimento de dados 
pessoais e escolha da data e 
do horário para o serviço.

Na oportunidade, serão 
substituídas as faixas hori-
zontais nas laterais dos auto-
móveis. O conceito aplicado 
valoriza ícones da cultura e 
do regionalismo da capital, 
a exemplo do Farol da Ponta 
Verde e da Catedral Metropo-
litana.

NÃO HÁ qualquer pagamento de taxa por parte 
dos permissionários ou seus motoristas auxiliares.Maceió

PROCEDIMENTO de mudança para a nova identidade visual é gratuito e será realizado mediante agendamentos

Plotagem de táxis será feita na 
sede da SMTT a partir de hoje

NOVO CONCEITO  DA

Adesivação dos veículos valoriza ícones da cultura e do regionalismo da capital

UNIDADE DE

Autorização de exames e cirurgias ganha novo endereço no Centro de Maceió

Ascom SMTT

Divulgação

   CENTRO

Unidade de marcação de exames 

e cirurgias tem novo local  
O Centro Integrado de 

Gestão em Saúde da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
responsável pela regulação 
de leitos hospitalares e pela 
marcação e autorização 
de exames de média e alta 
complexidade e cirurgias, 
passa a ter um novo ende-
reço: Rua Barão de Alagoas, 
nº 311, no Centro. 

O serviço – anterior-
mente localizado numa 
estrutura precária e  de 
e s p a ç o  l i m i t a d o ,  e m 
frente ao PAM Salgadinho 
– funciona agora em um 
prédio com três andares, 
dotado de áreas climatiza-
das e espaços confortáveis 
para o atendimento à popu-
lação.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, a 

mudança tem como propó-
sito  proporcionar  mais 
qualidade e conforto ao 
atendimento do usuário do 
SUS em Maceió.

E para evitar transtor-
nos entre os 200 usuários 
que procuravam o serviço 
diariamente, a gerência 
administrativa do Cegis 
contou com as unidades de 
saúde e os prestadores de 
serviço para comunicar a 
mudança de endereço. 

Na nova estrutura do 
Cegis – que também vai 
abrigar o Serviço de Aten-
ção Domiciliar (SAD) – todo 
atendimento ao usuário 
f i c a r á  c o n c e n t r a d o  n o 
andar térreo,  possibil i-
tando o acesso para pessoas 
que tenham problemas de 
mobilidade. 
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Um trecho da Avenida 
Humberto Mendes, no bairro 
Poço, que vai do Viaduto Ib 
Gatto Falcão até a linha férrea, 
permanece por uma interdi-
ção total da via, no período 
diurno, das 07h às 17h. As 
obras serão para implantação 
da rede de esgotamento sani-
tário, e a conclusão deverá 
ocorrer em 30 dias.

A Prefeitura de Maceió 
informa que durante o período 
de trabalho, a região contará 
com isolamento e sinalização 
do local, atendendo a todos 
os protocolos de segurança 

operacional. Fora do horário 
da interdição a circulação de 
veículos estará normalizada.

Os condutores que dese-
jam transitar pelo local deve-
rão acessar a Rua Barão de 
Atalaia e, em seguida, a Rua 
Mizael Domingues, que fica 
em frente ao Instituto Federal 
de Alagoas.

Já os itinerários dos ônibus 
que acessavam a via serão 
alterados durante a interdi-
ção. As linhas 703 – Benedito 
Bentes / Ponta Verde via Gruta 
e a 712 – Santos Dumont / 
Ponta Verde via Farol deverão, 

após descer a ladeira Geraldo 
Melo, transitar pela Rua Pedro 
Paulino, Rua do Uruguai, 
Avenida da Paz e realizar o 
retorno no coreto de Jara-
guá, seguindo seu itinerário 
normal pela Avenida Indus-
trial Cícero Toledo.

Já a linha 602 – Salvador 
Lyra / Iguatemi deverá reali-
zar o desvio pela Rua Pedro 
Paulino e realizar a conver-
são à esquerda na Avenida 
Walter Ananias, para retornar 
ao seu itinerário original. Os 
coletivos realizam o desvio no 
sentido de ida da viagem.

A Secretaria Municipal 
de Educação informa que 
as inscrições para assisten-
tes de alfabetização volun-
tários do programa Tempo 
de Aprender se encerram 
hoje (24). O programa do 
Gover no Federal  busca 
transferir recursos e volun-
t á r i o s  p a ra  a s  e s c o l a s, 
dando apoio aos profes-
sores na alfabetização dos 
alunos e desenvolvimento 
de competências essenciais 
em áreas como matemática 
e ciências da natureza.

Pa ra  s e  i n s c re ve r,  o 

voluntário deve ter 18 anos 
ou mais, ser brasileiro, ter 
certificado em Práticas de 
Alfabetização, oferecido 
gratuitamente nas platafor-
mas do Ministério da Educa-
ção (MEC), ter habilidade ou 
curso em apoio à docência 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e residir em 
Maceió. Podem participar 
estudantes de graduação em 
pedagogia ou licenciatura e 
profissionais com curso de 
magistério em nível médio.

Para participar, o inte-
ressado deve ir até uma das 

escolas participantes do 
programa, discriminadas 
no edital, e entregar ficha 
de inscrição e cópias da 
carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, 
diploma (caso se aplique) e 
comprovante do curso na 
área de apoio à docência.

Serão selecionados 115 
voluntários para as vagas no 
Município. O ressarcimento 
de custos como alimentação 
e transporte será feito por 
meio de valores que vão de 
R$ 150 a R$ 300 por turma, 
a depender da carga horária.

  AV. HUMBERTO MENDES

   TERMINAM HOJE...

Trecho permanece interditado 
para obras de esgotamento 

...Inscrições para assistente 
voluntário de alfabetização 

O Laboratório de Genética 
Forense do Instituto de Crimi-
nalística de Alagoas enca-
minhou hoje o resultado do 
exame de DNA feito na ossada 
de uma criança encontrada no 
mês passado, em uma região 
de mato, entre os conjuntos 
residenciais Aprígio Vilela e 
Caetés, no Benedito Bentes,  às 
margens da Avenida Rota do 
Mar. O laudo confirma que os 
restos mortais são de Márcio 
Kauã Ferreira Acioli, de 2 anos e 
10 meses. 

O exame cadavérico reali-
zado pela equipe do Instituto 
de Medicina Legal Estácio 
de Lima (IML de Maceió) na 
ossada apontou que a criança 
morreu por traumatismo 

crânio encefálico. A necropsia 
encontrou uma fratura no osso 
occipital do crânio causada 
por um instrumento contun-
dente, como também foram 
localizadas fraturas antigas 
consolidadas em três costelas, 
confirmando que a criança 
vinha sofrendo maus tratos, 
antes de ser morta. 

De acordo com a perita 
criminal Carmélia Miranda, 
responsável pelo exame, o 
material chegou ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Maceió 
com um fragmento ósseo de 
fêmur retirado do cadáver até 
então não identificado. Chega-
ram também ao IML células 
orais coletadas em Dirlene 
Ferreira Acioli, mãe do menino 
Kauã. 

Carmélia explicou que 
mesmo diante de tantos indí-

cios de que os restos mortais 
eram da criança Kauã, e 
embora houvesse a própria 
confissão do autor do crime, 
juridicamente não era possível 
liberar a ossada sem uma prova 
científica. Por esse motivo, 
foi necessário a realização do 
exame de DNA para constatar 
que a ossada era realmente do 
filho biológico de Dirlene. 

“Do ponto de vista forense, 
realizar a identificação humana 
das vítimas, seja de restos 
mortais ou remanescentes, 
tem a importância de garantir 
os devidos trâmites legais para 
a conclusão das investigações. 
Mas, do lado humano, o resul-
tado desse exame irá garantir 
à mãe e a todos os familiares 
desse menino, fechar um ciclo 
após a liberação da ossada para 
o sepultamento”, disse. 

O Governo de Alagoas 
segue com projetos sólidos 
visando à segurança da mulher 
alagoana. O crescimento 
da rede de enfrentamento à 
violência doméstica e fami-
liar é uma frente importante 
da Secretaria da Mulher e dos 
Direitos Humanos (Semudh), 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública (SSP).

 No fim de dezembro 
do ano passado, as pastas 
inauguraram o Núcleo Inte-
grado de Atendimento à 
Mulher (Nuiam), na Central 
de Flagrantes de Maceió, por 
meio da Delegacia Geral da 
Polícia Civil. Cinco meses 
depois, o trabalho vem dando 
frutos: foram 197 atendimen-
tos realizados dentro da Sala 
Lilás.

O número representa o 
crescimento de 81% em rela-
ção ao mesmo período de 
2021, quando foram reali-
zados 107 atendimentos às 
mulheres vítimas de violência. 
Para o coordenador da Central 
de Flagrantes, agente Daniel 

Pinto, o resultado é motivo 
do empenho das secretarias 
em coibir um problema ainda 
grave e presente em Alagoas.

“É com muita alegria que 
temos essa nova ferramenta 
que humaniza, que socializa 
e que deixa a mulher que está 
fragilizada mais tranquila com 
o nosso atendimento especia-
lizado. Fico muito contente 
com essa parceria que traz 
mais conforto a estas vítimas 
nos momentos difíceis”, disse 
Daniel.

O Nuiam conta com uma 
Sala Lilás para recepção e 
orientação das mulheres que 
procurarem ajuda para  denun-
ciar violência. Lá também é 

feito o redirecionamento para 
órgãos vinculados que reali-
zam trabalhos de acompanha-
mento jurídico, psicológico e 
assistência social.

Nos últimos meses, os 
funcionários da Central 
participaram de formações 
ministradas pela equipe multi-
disciplinar do Centro Espe-
cializado de Atendimento à 
Mulher (CEAM) sobre os direi-
tos da mulher e, também, a 
rede de proteção à mulher.

“O reflexo do trabalho 
integrado entre a Semudh e a 
SSP pode ser observado pelo 
aumento no atendimento de 
2021 a 2022, dentro da Central 
de Flagrantes. A Central hoje, 

com o Nuiam e a Sala Lilás, é 
mais um refúgio e uma porta 
de entrada para as mulheres 
buscarem ajuda. E o melhor: 
de  for ma humanizada, 
acolhedora, com um fluxo de 
atendimento que garante a 
sua segurança e a continui-
dade do mesmo por meio do 
encaminhamento das vítimas 
ao Centro Especializado de 
Atendimento à Mulher. Como 
eu sempre digo, a Segurança 
Pública salva, e a Semudh 
cuida!”, afirmou a secretária da 
Mulher e dos Direitos Huma-
nos (Semudh), Maria Silva.

Avanços
O apoio à mulher no Estado 

tem avançado ano após ano 
com a atual gestão. Outro 
grande fruto desta parceria 
entre as secretarias é a Patrulha 
Maria da Penha. Em três anos 
de atuação, a Patrulha garan-
tiu a proteção de mais de 1.200 
mulheres vítimas de violência 
em Alagoas.

A sede fica localizada 
dentro do CEAM de Maceió, na 
Jatiúca. O Centro possui assis-
tência jurídica, social e psico-
lógica para mulheres vítimas 
de violência e já realizou 1.586 

procedimentos entre 2021 e 
maio deste ano. Já na Sala Lilás, 
foram 356 acolhimentos desde 
a inauguração em agosto de 
2020.

Neste ano, o prédio do 
CEAM será reformado e 
ampliado passando a ser um 
Complexo de Proteção da 
Mulher Alagoana. O espaço 
terá abrigo para as mulheres 
vítimas de violência domés-
tica e familiar e seus filhos, 
bem como a ampliação do 
refeitório, o estacionamento 
e alojamento para os policiais 
da Patrulha Maria da Penha 
(que funciona no local) e play-
ground, entre outras inova-
ções, proporcionando mais 
segurança e conforto para as 
assistidas.

 A rede de acolhimento da 
Semudh é ainda potenciali-
zada pelas articulações com os 
municípios que trabalham em 
prol da mulher alagoana.

 Caso esteja passando por 
violência doméstica e familiar, 
denuncie ligando para o 190 da 
Polícia Militar, Disque 100 para 
denúncia anônima, utilizando 
o botão do pânico pelo aplica-
tivo Salve Maria ou pelo (82) 
3315-1740.

PREOCUPANTE: Número é 81% maior que mesmo período de 2021.Alagoas
EM CINCO MESES, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher atendeu 197 mulheres vítimas de violência

Parcerias entre a Semudh e 
SSP trazem mais segurança
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Laudo esclarece a morte de 
criança de dois anos no Caetés

‘Toda adoção é um ato de 
amor’, diz presidente do TJAL

“Esse é o 11º Encontro Esta-
dual de Adoção, mas poderia 
ser o 11º Encontro Estadual 
do Amor, porque toda adoção 
é um ato de amor”. A frase é do 
vice-presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, José Carlos 
Malta Marques, no exercício 
da Presidência, que partici-
pou da abertura do evento no 
Maceió Shopping, ontem.

A juíza Fátima Pirauá, 
da 28ª Vara Cível da Capital  
(Infância e Juventude), abriu 
o evento falando sobre as 
regras do Estatuto da Criança 
e do Adolescente quanto ao 
acolhimento institucional e 
às famílias substitutas.

“Aqui a gente vai tirar todas 
as dúvidas, quais os requisi-
tos, a diferença de idade entre 
quem vai adotar e quem vai 
ser adotado, a preparação, e a 
capacitação para o adotante. 
Esse contato com as pessoas 

é muito importante. Tere-
mos aqui também casais 
que adotaram, inclusive que 
adotaram crianças maiores, 
e vão dar um testemunho de 
que dá certo também, não é só 
bebê que pode ser adotado”, 
destacou a magistrada.

A juíza Soraya Maranhão 
falou sobre entrega volun-
tária de bebês por mães que 
não se julgam aptas a criar 
um filho, que é um direito 
legal das mulheres. “Se ela 
tiver esse desejo de entregar 
a criança para adoção, pode 
se direcionar a uma Vara da 
Infância e Juventude. É um 
tema bastante relevante e 
ainda existe pouca informa-
ção. Às vezes a mulher não 
sabe e abandona a criança ou 
entrega a terceiros, mas isso 
não trará nenhuma garantia 
de direitos para a criança”, 
explicou Soraya.

Bruno Levy 
Agência Alagoas

Aarão José 
Com Agência Alagoas

NA SALA LILÁS

Integrantes do Núcleo Integrado orientam mulheres sobre procedimentos

Ascom Semudh



O ex-juiz Sergio Moro virou 
réu em uma ação popular em 
que deputados federais do PT 
pedem que ele seja condenado 
a ressarcir os cofres públicos 
por alegados prejuízos causa-
dos à Petrobras e à economia 
brasileira por sua atuação à 
frente da Operação Lava Jato.

A ação judicial foi apresen-
tada no dia 27 e enviada à 2ª 
Vara Federal Cível de Brasília. 
Os petistas não estipularam o 
valor da indenização a ser pago 
em caso de condenação.

Ontem, o juiz federal Char-
les Renaud Frazão de Morais 
recebeu a inicial, o que significa 
que dará curso à ação. E deter-
minou: “Cite-se o réu”.

O Ministério Público Fede-
ral será intimado para ter 
“ciência da demanda”.

Na ação, assinada pelos 
advogados Marco Aurélio 
de Carvalho, Fabiano Silva 
dos Santos e Marco Antônio 
Riechel Mann Jr., do o grupo 
Prerrogativas, os parlamen-
tares afirmam que “o ex-juiz 
Sergio Moro manipulou a 
maior empresa brasileira, a 
Petrobras, como mero instru-
mento útil ao acobertamento 
dos seus interesses pessoais”. 
“O distúrbio na Petrobras 
afetou toda a cadeia produtiva 
e mercantil brasileira, princi-
palmente o setor de óleo e gás.”

A iniciativa da ação é dos 
deputados petistas Rui Falcão 

(SP), Erika Kokay (DF), Natália 
Bonavides (RN), José Guima-
rães (CE) e Paulo Pimenta (RS).

Moro diz, em nota enviada 
à coluna, que “a ação popular 
proposta por membros do PT 
contra mim é risível. Assim 
que citado, me defenderei. A 
decisão do juiz de citar-me 
não envolve qualquer juízo 
de valor sobre a ação. Todo 
mundo sabe que o que preju-
dica a economia é a corrupção 
e não o combate a ela. A inver-
são de valores é completa. Em 
2022, o PT quer, como disse 
Geraldo Alckmin, não só voltar 
à cena do crime, mas também 
culpar aqueles que se opuse-
ram aos esquemas de corrup-
ção da era petista.

No dia em que a ação foi 
apresentada, o ex-juiz já tinha 
afirmado que ela era “um 
prenúncio da perseguição 
que irão realizar caso ganhem 
as eleições, instaurando um 
régime autoritário e corrupto.”

Em vídeo nas redes, ele 
também criticou a ação dos 
deputados. “Tem horas que 
você não sabe se o PT é um 
partido político ou um grupo 
de comediantes”, diz.

O advogado Marco Aurélio 
de Carvalho sustenta que não 
há revanchismo e que “corrup-
ção praticou Moro, ao violar 
regras do direito”.

“Nós, do Prerrogativas, 
defendemos que a ele sejam 

assegurados a presunção de 
inocência, o devido processo 
legal e o pleno exercício de 
defesa, princípios vilipendia-
dos pela Lava Jato.”

“Moro é um dos grandes 
responsáveis pelo rastro lumi-
noso de destruição e de miséria 
que o lavajatismo deixou no 
país. Foram quase 5 milhões 
de desempregos e aproxima-
damente 200 bilhões de reais 
de prejuízos à nossa economia. 
Precisa, pois, responder pelos 
atos que praticou na condução 
da Força tarefa de Curitiba.Terá 
direito à presunção de inocên-
cia e ao livre e sagrado exercício 
do direito de defesa, princípios 
que nunca respeitou na sua 
vida profissional. Agora como 
réu, terá a oportunidade de 
refletir sobre o mal que provo-
cou ao país”, segue o defensor.

Os cinco parlamentares 
do PT afirmam na ação que, 
ao contrário do respeito aos 
limites legais e à obrigação 
de imparcialidade, Moro teve 
“condutas profundamente 

alheias aos ditames
imponíveis à atividade 

judicial”. Alegam que desvios 
de finalidade, excessos e 
abusos cometidos pela Lava 
Jato, sobretudo em virtude da 
“atuação viciada” do ex-juiz, 
“resultaram em perdas e danos 
muito superiores ao interesse 
público”, o que produziu “um 
cenário de desarranjo econô-
mico de altíssimo custo social 
em nosso país”. 

A peça acusatória diz que 
empreiteiras e grandes forne-
cedores de equipamentos para 
os setores da construção e óleo 
e gás foram alvejados de forma 
completamente atípica por 
Moro.

“A sanha persecutória do 
magistrado condutor da ‘Lava 
Jato’ atrofiou as cadeias produ-
tivas dos setores de óleo e gás 
e construção civil, reduzindo-
-as a uma fração ínfima do que 
subsistia anteriormente”, afir-
mam os representantes do PT.

Para dar suporte às acusa-
ções, o grupo cita levan-

tamentos realizados por 
diferentes entidades, entre eles 
um mencionado pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
por ocasião do julgamento que 
anulou condenação imposta a 
Lula no caso tríplex de Guarujá, 
no ano passado.

O magistrado fez referência 
a um estudo da professora Rosa 
Maria Marques, da PUC de São 
Paulo, baseado em pesquisa 
do Ineep (Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis).

“Esse estudo mostra 
também que se estima que a 
Lava Jato retirou cerca de R$ 
142,6 bilhões da economia 
brasileira. A operação produ-
ziu, pelo menos, três vezes 
mais prejuízos econômicos do 
que aquele que ela avalia ter 
sido desviado com a corrup-
ção. Isso fora os milhões de 
desempregos que esta opera-
ção causou”, afirmou Lewan-
dowski no ano passado.

De acordo com informa-
ções disponibilizadas pelo 
Ministério Público Federal, o 
saldo de recuperação da Lava 
Jato no Paraná inclui R$ 4,3 
bilhões em valores recupe-
rados e devolvidos aos cofres 
públicos (União, Petrobras e 
outros) e R$ 14,8 bilhões em 
multas compensatórias decor-
rentes de delações premiadas e 
acordos de leniência.

ADVOGADOS afirmam que Moro provocou distúrbio na Petrobras.Brasil
ASSUSTADO: Agora, ex-juiz diz que já imagina a perseguição que sofrerá caso seus adversários ganhem a eleição em outubro

Moro vira réu em ação que pede 
condenação por prejuízos ao país

Carl de Souza/AFP

EX-JUIZ

Sérgio Moro pode ser condenado a ressarcir os cofres públicos em ação do PT
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Para o médico sanita-
rista Gonzalo Vecina Neto, o 
discurso do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, na OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), foi uma “fala idiota”, e 
“mortes excessivas” por covid-
19 poderiam ter sido evitadas.

“Corrupção, má gestão e 
mortes: esse é o resumo do 
Governo Bolsonaro durante 
esses quatro anos de gestão 
do Ministério da Saúde e dessa 
crise sanitária que estamos 
vivendo (pandemia de covid-
19)”, disse Vecina durante o 
UOL News - Manhã, programa 
do Canal UOL.

O discurso ao qual Vecina 
se referiu foi proferido hoje. Na 
ocasião, Queiroga não citou o 
número de mortos pela covid-
19 no Brasil e falou com louvor 
sobre o trabalho do governo 
federal no tocante à pandemia, 
dizendo que a atual gestão está 
lutando contra a corrupção na 
Saúde.

Até ontem, 665.680 pessoas 
haviam morrido por covid-19 
no Brasil, segundo dados de 
governos estaduais compila-
dos pelo consórcio de veículos 
de imprensa do qual o UOL faz 
parte.

“Desde o início da pande-
mia de Covid-19, o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) atuou para preservar 
vidas, conciliando o equilíbrio 
econômico e a justiça social”, 
afirmou Queiroga, durante a 
Assembleia Mundial da Saúde, 
em Genebra, na Suíça.

Na avaliação de Vecina, 
porém, o Brasil teve uma série 
de mortes por covid-19 que 
poderiam ter sido evitadas, 
caso o governo federal e todos 
os ministros que passaram 
pelo Ministério da Saúde de 
2020 até hoje tivessem agido, 

inclusive Queiroga.
“Tivemos a CPI da Covid, 

que mostrou que o Ministério 
da Saúde estava comprando 
vacina com dólar de bônus 
por cada dose comprada”, afir-
mou Vecina, citando o caso 
envolvendo supostos pedidos 
de propina para compra de 
unidades do imunizante da 
AstraZeneca para covid-19.

“E o mais recente episódio 
foi esse do general responsável 
pela Logística do Ministério 
da Saúde (Ridauto Fernan-
des)”, acrescentou, fazendo 
referência ao fato de o mili-

tar da reserva ter, na semana 
passado, ampliado o sigilo 
sobre estoques e produtos 
vencidos da pasta.

Enquanto isso, apontou 
Vecina, “só terminamos de 
vacinar nossa população 
adulta em dezembro do ano 
passado, quando poderíamos 
ter terminado em maio (de 
2021)”.

“Ficamos de maio a dezem-
bro matando brasileiros por 
não termos vacinas”, acres-
centou. “E agora, muitos brasi-
leiros estão sendo sofrendo de 
covid longa”, pontuou.

  SOBRE QUEIROGA NA OMS

Vecina: Corrupção, má gestão e mortes resumem 
Governo Bolsonaro na Saúde; mais as ‘falas idiotas’                       



“Estamos aqui hoje para 
anunciar o maior aporte de 
investimentos pós-pandemia, 
na ordem de R$ 450 milhões, 
pois entendemos que a inicia-
tiva privada tem que cami-
nhar integrada com o serviço 
público na geração de oportu-
nidades e mais emprego para 
o povo de Alagoas”. O anún-
cio foi feito pelo governador 
Paulo Dantas, na manhã da 
última sexta-feira, durante o 
lançamento do maior pacote 
de investimentos para a 
retomada da economia no 
Pós-Covid, que reuniu repre-
sentantes dos diversos seto-
res produtivos do Estado, em 
especial do turismo, no salão 
Linda Mascarenhas do Hotel 
Ritz Lagoa da Anta.

“O setor privado está 
confiante e acredita na 
postura do governo. E todos 
nós, juntos, vamos continuar 
promovendo o desenvolvi-
mento de Alagoas”, acentuou 
Paulo Dantas, demonstrando 
sua satisfação em anunciar ao 
setor produtivo um aporte de 
investimentos que vai garantir 
a vinda de novos empreendi-
mentos para o Estado. “Essa 
iniciativa vai gerar, aproxi-
madamente, 30 mil novos 
empregos, além de incentivar 
e ajudar o setor de turismo, 
que tem um potencial gigante, 
fazendo com que Alagoas 
continue gerando empregos 
e mais oportunidades para a 
população”, destacou o gover-
nador.

De acordo com Paulo 
Dantas, Alagoas foi um dos 
primeiros estados do Brasil 
a estabelecer uma Parceria 

Público-Privada (PPP) para 
universalizar o acesso à água 
e ao saneamento. “O nosso 
Estado foi um dos primeiros 
que conseguiu, exitosamente, 
realizar o leilão para universa-
lizar o serviço de água e esgoto, 
o que vai gerar um aporte de R$ 
10 bilhões nos próximos anos”, 
informou. “Alagoas está prepa-
rado fiscalmente, conta com 
homens e mulheres sérios, 
e o setor privado acredita na 
postura do governo”, pontuou 
o governador, ao anunciar a 
instalação de um escritório de 
Negócios do Estado em São 
Paulo, no prazo máximo de 
30 dias, para estar ainda mais 
perto de empresas que possam 
investir em Alagoas.

Paulo salientou que o 
governo estadual vem inves-
tindo em infraestrutura para 
estimular ainda mais o desen-
volvimento do turismo, a 
exemplo da construção do 
aeroporto de Maragogi, mas 
investe, também, em obras 
importantes para atrair os 

turistas, como estradas, oferta 
de água, energia e segurança 
pública, fazendo que com 
Alagoas seja um dos estados 
que mais investe com recursos 
próprios. 

O secretário da Fazenda, 
George Santoro, ressaltou a 
importância da assinatura 
dos decretos que possibilitam 
incentivos fiscais para atrair 
novas empresas (Prodesin) 
e para possibilitar a nego-
ciação de débitos tributários 
daquelas que sofreram econo-
micamente no período da 
pandemia (Profis).  

Além disso, foi anun-
ciado um pacote de incen-
tivos fiscais por meio do 
Prodesin (Programa de Desen-
volvimento Integrado), para 
instalação de mais 10 empre-
sas no Estado, que vão gerar 
mais emprego, mais renda.

A secretária de Desen-
volvimento Econômico e do 
Turismo, Caroline Balbino, 
afirmou que o plano repre-
senta um novo marco na 

retomada da economia do 
pós-Covid e a continuidade 
do plano de crescimento do 
governo. “Vários incentivos 
fiscais estão sendo anuncia-
dos, bem como medidas para 
geração de novos empregos. É 
um marco da continuidade de 
um ciclo de prosperidade”.

A secretária acrescentou 
que, não só aqui, mas, inter-
nacionalmente, a economia 
sofreu com a pandemia. “Esse 
plano de retomada do setor 
foi feito com base em estu-
dos técnicos, juntamente 
com várias secretarias, para 
que possamos minimizar os 
impactos da doença”, disse.

Universalização 
do Saneamento
Durante o evento no hotel 

Ritz foi apresentado também 
o plano de investimentos para 
a universalização do sanea-
mento básico e abastecimento 
d’água em Alagoas. Represen-
tantes das empresas Sanama, 
BRK, Sanema, Verde Alagoas e 
Águas do Sertão fizeram apre-
sentações dos investimentos 
que serão aplicados em obras, 
em diversas regiões do Estado. 
De acordo com Herbert 
Dantas, da BRK, a empresa 
está investindo cerca de R$ 
2,6 bilhões em saneamento 
e, até 2029, 90% das cidades 
alagoanas terão tratamento de 
esgoto.

O governador Paulo Dantas 
lembrou que 28 municípios 
ainda não aderiram às Parce-
rias Público-Privadas para 
oferta de água e saneamento, 
mas ele fará uma reunião com 
os prefeitos para conscientizá-

-los da importância dessa 
adesão. “Nosso objetivo maior 
é promover a universalização 
do acesso à água, indepen-
dente da bandeira partidária 
dos municípios”, afirmou. 
Maceió deverá ser a primeira 
capital do país a ter 80% de sua 
população com acesso à rede 
de saneamento.

Reconhecida como uma 
das maiores concessões de 
serviço público do país no ano 
de 2021, a operação de sane-
amento básico em Alagoas 
tem parceria com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
beneficiando 80% da popu-
lação. O processo faz parte do 
projeto do governo de Alagoas 
para promover a universaliza-
ção do acesso à água potável 
e ao esgotamento sanitário a 
90% até 2033.

A BRK já assumiu os servi-
ços e apresentará o plano de 
investimentos já aprovado 
pela Casal, pela Agência Regu-
ladora dos Serviços Públicos de 
Alagoas (Arsal) e pelo Governo 
do Estado. Na oportunidade, 
as concessionárias também 
apresentarão um plano de 
investimentos que começará 
a ser executado ainda em 2022.

Marco
No lançamento do Plano 

de Retomada da Economia, 
também foi feita a entrega 
do marco comemorativo 
pela conquista de mais de 1,3 
bilhão de documentos fiscais 
eletrônicos emitidos nos últi-
mos 7 anos a empresários e 
entidades de diversos setores 
econômicos de Alagoas.

ENCONTRO reuniu representantes dos diversos setores produtivos de AL.Mercado
PAULO DANTAS anuncia investimentos de mais de R$ 450 milhões em evento com o setor produtivo

Alagoas lança o maior plano de 
retomada da economia Pós-Covid
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O presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Tu r i s m o  e  Se r v i ç o s  d o 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL), Gilton Lima, 
agradece ao Governo de 
Alagoas, por meio da Secre-
taria da Fazenda de Alagoas 
(Sefaz AL), George Santoro, 
a reabertura do Profis 2022 
para quitação de débitos de 
ICMS. A iniciativa atende a 
um pleito da classe empre-
sarial.

Recentemente, a Federa-
ção e o Conselho Regional 

de Contabilidade de Alagoas 
(CRC AL) protocolaram 
ofício conjunto solicitando 
o parcelamento das dívidas, 
com redução a zero de juros 
e multas, principalmente em 
relação ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

“Esse parcelamento irá 
ajudar aos empresários 
manterem suas atividades 
comerciais e, assim, conti-
nuarem contribuindo para 
a economia de Alagoas”, 
afirma Lima, complemen-

tando que a medida vem 
em momento oportuno, 
pois embora um período 
de retomada ao funciona-
mento normal das empresas, 
muitas ainda estão se rees-
truturando financeiramente.

Profis
O lançamento do decreto 

que possibilita a reabertura 
que dá um novo prazo de 
adesão ao Profis 2022 para 
quitação de pendências rela-
cionadas ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) foi feito pela 
Sefaz na última sexta-feira (20).

A nova edição inclui 
débitos de ICMS ocorridos 
até 31 de dezembro. Os inte-
ressados poderão parcelar 
o débito fiscal consolidado 
em até 60 parcelas mensais 
e consecutivas com redução 
de 60% das multas, juros e 
demais acréscimos legais. 
Quem optar pelo pagamento 
em parcela única terá redu-
ção de 95% das multas e 
dos juros; já quem escolher 
pagar em até 10 vezes terá 

desconto de 90% nas multas 
e nos juros. Para os parcela-
mentos em até 20 parcelas 
consecutivas, a redução é 
de 75% das multas, juros e 
demais acréscimos.

Em relação às dívidas 
decorrentes de multa por 
descumprimento de obri-
gação acessória do ICMS, o 
débito somente poderá ser 
pago em prestação única, 
tendo redução de 90% do 
seu valor e dos demais acrés-
cimos legais sobre ele inci-
dentes.

   FECOMÉRCIO AGRADECE...

...Ao Governo a prorrogação do prazo de adesão ao Profis

PAULO DANTAS 

Durante lançamento do maior pacote de investimentos para a retomada econômica

 Pei Fon

O ex-juiz Sergio Moro virou 
réu em uma ação popular em 
que deputados federais do PT 
pedem que ele seja condenado 
a ressarcir os cofres públicos 
por alegados prejuízos causa-
dos à Petrobras e à economia 
brasileira por sua atuação à 
frente da Operação Lava Jato.

A ação judicial foi apresen-
tada no dia 27 e enviada à 2ª 
Vara Federal Cível de Brasília. 
Os petistas não estipularam o 
valor da indenização a ser pago 
em caso de condenação.

Ontem, o juiz federal Char-
les Renaud Frazão de Morais 
recebeu a inicial, o que significa 
que dará curso à ação. E deter-
minou: “Cite-se o réu”.

O Ministério Público Fede-
ral será intimado para ter 
“ciência da demanda”.

Na ação, assinada pelos 
advogados Marco Aurélio 
de Carvalho, Fabiano Silva 
dos Santos e Marco Antônio 
Riechel Mann Jr., do o grupo 
Prerrogativas, os parlamen-
tares afirmam que “o ex-juiz 
Sergio Moro manipulou a 
maior empresa brasileira, a 
Petrobras, como mero instru-
mento útil ao acobertamento 
dos seus interesses pessoais”. 
“O distúrbio na Petrobras 
afetou toda a cadeia produtiva 
e mercantil brasileira, princi-
palmente o setor de óleo e gás.”

A iniciativa da ação é dos 
deputados petistas Rui Falcão 

(SP), Erika Kokay (DF), Natália 
Bonavides (RN), José Guima-
rães (CE) e Paulo Pimenta (RS).

Moro diz, em nota enviada 
à coluna, que “a ação popular 
proposta por membros do PT 
contra mim é risível. Assim 
que citado, me defenderei. A 
decisão do juiz de citar-me 
não envolve qualquer juízo 
de valor sobre a ação. Todo 
mundo sabe que o que preju-
dica a economia é a corrupção 
e não o combate a ela. A inver-
são de valores é completa. Em 
2022, o PT quer, como disse 
Geraldo Alckmin, não só voltar 
à cena do crime, mas também 
culpar aqueles que se opuse-
ram aos esquemas de corrup-
ção da era petista.

No dia em que a ação foi 
apresentada, o ex-juiz já tinha 
afirmado que ela era “um 
prenúncio da perseguição 
que irão realizar caso ganhem 
as eleições, instaurando um 
régime autoritário e corrupto.”

Em vídeo nas redes, ele 
também criticou a ação dos 
deputados. “Tem horas que 
você não sabe se o PT é um 
partido político ou um grupo 
de comediantes”, diz.

O advogado Marco Aurélio 
de Carvalho sustenta que não 
há revanchismo e que “corrup-
ção praticou Moro, ao violar 
regras do direito”.

“Nós, do Prerrogativas, 
defendemos que a ele sejam 

assegurados a presunção de 
inocência, o devido processo 
legal e o pleno exercício de 
defesa, princípios vilipendia-
dos pela Lava Jato.”

“Moro é um dos grandes 
responsáveis pelo rastro lumi-
noso de destruição e de miséria 
que o lavajatismo deixou no 
país. Foram quase 5 milhões 
de desempregos e aproxima-
damente 200 bilhões de reais 
de prejuízos à nossa economia. 
Precisa, pois, responder pelos 
atos que praticou na condução 
da Força tarefa de Curitiba.Terá 
direito à presunção de inocên-
cia e ao livre e sagrado exercício 
do direito de defesa, princípios 
que nunca respeitou na sua 
vida profissional. Agora como 
réu, terá a oportunidade de 
refletir sobre o mal que provo-
cou ao país”, segue o defensor.

Os cinco parlamentares 
do PT afirmam na ação que, 
ao contrário do respeito aos 
limites legais e à obrigação 
de imparcialidade, Moro teve 
“condutas profundamente 

alheias aos ditames
imponíveis à atividade 

judicial”. Alegam que desvios 
de finalidade, excessos e 
abusos cometidos pela Lava 
Jato, sobretudo em virtude da 
“atuação viciada” do ex-juiz, 
“resultaram em perdas e danos 
muito superiores ao interesse 
público”, o que produziu “um 
cenário de desarranjo econô-
mico de altíssimo custo social 
em nosso país”. 

A peça acusatória diz que 
empreiteiras e grandes forne-
cedores de equipamentos para 
os setores da construção e óleo 
e gás foram alvejados de forma 
completamente atípica por 
Moro.

“A sanha persecutória do 
magistrado condutor da ‘Lava 
Jato’ atrofiou as cadeias produ-
tivas dos setores de óleo e gás 
e construção civil, reduzindo-
-as a uma fração ínfima do que 
subsistia anteriormente”, afir-
mam os representantes do PT.

Para dar suporte às acusa-
ções, o grupo cita levan-

tamentos realizados por 
diferentes entidades, entre eles 
um mencionado pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
por ocasião do julgamento que 
anulou condenação imposta a 
Lula no caso tríplex de Guarujá, 
no ano passado.

O magistrado fez referência 
a um estudo da professora Rosa 
Maria Marques, da PUC de São 
Paulo, baseado em pesquisa 
do Ineep (Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis).

“Esse estudo mostra 
também que se estima que a 
Lava Jato retirou cerca de R$ 
142,6 bilhões da economia 
brasileira. A operação produ-
ziu, pelo menos, três vezes 
mais prejuízos econômicos do 
que aquele que ela avalia ter 
sido desviado com a corrup-
ção. Isso fora os milhões de 
desempregos que esta opera-
ção causou”, afirmou Lewan-
dowski no ano passado.

De acordo com informa-
ções disponibilizadas pelo 
Ministério Público Federal, o 
saldo de recuperação da Lava 
Jato no Paraná inclui R$ 4,3 
bilhões em valores recupe-
rados e devolvidos aos cofres 
públicos (União, Petrobras e 
outros) e R$ 14,8 bilhões em 
multas compensatórias decor-
rentes de delações premiadas e 
acordos de leniência.

ADVOGADOS afirmam que Moro provocou distúrbio na Petrobras.Brasil
ASSUSTADO: Agora, ex-juiz diz que já imagina a perseguição que sofrerá caso seus adversários ganhem a eleição em outubro

Moro vira réu em ação que pede 
condenação por prejuízos ao país

Carl de Souza/AFP

EX-JUIZ

Sérgio Moro pode ser condenado a ressarcir os cofres públicos em ação do PT
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Para o médico sanita-
rista Gonzalo Vecina Neto, o 
discurso do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, na OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), foi uma “fala idiota”, e 
“mortes excessivas” por covid-
19 poderiam ter sido evitadas.

“Corrupção, má gestão e 
mortes: esse é o resumo do 
Governo Bolsonaro durante 
esses quatro anos de gestão 
do Ministério da Saúde e dessa 
crise sanitária que estamos 
vivendo (pandemia de covid-
19)”, disse Vecina durante o 
UOL News - Manhã, programa 
do Canal UOL.

O discurso ao qual Vecina 
se referiu foi proferido hoje. Na 
ocasião, Queiroga não citou o 
número de mortos pela covid-
19 no Brasil e falou com louvor 
sobre o trabalho do governo 
federal no tocante à pandemia, 
dizendo que a atual gestão está 
lutando contra a corrupção na 
Saúde.

Até ontem, 665.680 pessoas 
haviam morrido por covid-19 
no Brasil, segundo dados de 
governos estaduais compila-
dos pelo consórcio de veículos 
de imprensa do qual o UOL faz 
parte.

“Desde o início da pande-
mia de Covid-19, o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) atuou para preservar 
vidas, conciliando o equilíbrio 
econômico e a justiça social”, 
afirmou Queiroga, durante a 
Assembleia Mundial da Saúde, 
em Genebra, na Suíça.

Na avaliação de Vecina, 
porém, o Brasil teve uma série 
de mortes por covid-19 que 
poderiam ter sido evitadas, 
caso o governo federal e todos 
os ministros que passaram 
pelo Ministério da Saúde de 
2020 até hoje tivessem agido, 

inclusive Queiroga.
“Tivemos a CPI da Covid, 

que mostrou que o Ministério 
da Saúde estava comprando 
vacina com dólar de bônus 
por cada dose comprada”, afir-
mou Vecina, citando o caso 
envolvendo supostos pedidos 
de propina para compra de 
unidades do imunizante da 
AstraZeneca para covid-19.

“E o mais recente episódio 
foi esse do general responsável 
pela Logística do Ministério 
da Saúde (Ridauto Fernan-
des)”, acrescentou, fazendo 
referência ao fato de o mili-

tar da reserva ter, na semana 
passado, ampliado o sigilo 
sobre estoques e produtos 
vencidos da pasta.

Enquanto isso, apontou 
Vecina, “só terminamos de 
vacinar nossa população 
adulta em dezembro do ano 
passado, quando poderíamos 
ter terminado em maio (de 
2021)”.

“Ficamos de maio a dezem-
bro matando brasileiros por 
não termos vacinas”, acres-
centou. “E agora, muitos brasi-
leiros estão sendo sofrendo de 
covid longa”, pontuou.

  SOBRE QUEIROGA NA OMS

Vecina: Corrupção, má gestão e mortes resumem 
Governo Bolsonaro na Saúde; mais as ‘falas idiotas’                       



No pr imeiro mês de 
funcionamento do novo 
Centro de Imagem do Hospi-
tal Geral do Estado (HGE), 
em Maceió, foram realiza-
dos 3.681 exames. Foram 
1.391 raios-x, 963 tomo-
grafias computadorizadas, 
588 eletrocardiogramas, 
353 ultrassonografias, 290 
ecocardiogramas e 96 endos-
copias. Este ano, de janeiro 
e abril, a maior unidade de 
urgência e emergência de 
Alagoas já registrou 22.994 
procedimentos.

O novo Centro de Imagem 
foi construído pelo Governo 
de Alagoas para possibilitar 
que o HGE, que é referência 
no atendimento aos feridos 
em acidentes de trânsito, aos 
acometidos por Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e aos 
que sofrem infarto agudo do 
miocárdio, tenham acesso 
ao diagnóstico rápido e com 
eficiência. Isso porque, os 
pacientes politraumatiza-

dos, infartados e que sofre-
ram derrames demandam a 
necessidade de serem subme-
tidos a exames de imagem.

“A tomografia compu-
tadorizada de crânio é o 
método de imagem mais utili-
zado para a avaliação inicial 
do AVC isquêmico agudo, 
demonstrando sinais preco-
ces de isquemia. A vantagem 
do exame é a rapidez da reali-
zação e a possibilidade de 
ser realizado em pacientes 
que necessitam de monito-
ramento intensivo dos parâ-
metros cardiovasculares. Vale 
recordar que, quanto mais 
rápido o paciente é diagnos-
ticado e tratado, menor é o 
risco de sequelas”, pontuou 
o coordenador médico do 
Centro de Imagem do HGE, 
Victor de Macedo Rocha.

Constatação - Os resulta-
dos positivos na assistência 
aos pacientes já são senti-
dos no HGE. Paulo José do 
Nascimento, de 46 anos, 
está pela segunda vez inter-
nado na Unidade de Dor 
Torácica (UDT). A primeira 

vez foi ano passado, quando 
descobriu que tem diabetes e 
sofre de Insuficiência Cardí-
aca Crônica. Segundo ele, o 
atendimento no hospital está 
melhor e mais ágil.

“Dessa vez,  recebi  o 
primeiro atendimento na 
UPA [Unidade de Pronto 
Atendimento] e fui transfe-
rido para cá. Foi bem mais 
rápido! Cheguei já direto para 
o setor que trata da minha 
doença. Antes de vir aqui, na 
primeira vez, eu não sabia 
que tinha diabetes. Desco-
bri com os exames que fize-

ram em mim. Desde então 
estou tentando me cuidar, 
seguindo as orientações dos 
médicos, mas não consegui 
deixar de vir mais uma vez”, 
relatou Paulo, solteiro, que 
trabalha com fretamento.

Equipamentos Modernos 
- O gerente do HGE, o médico 
Paulo Teixeira, lembra que os 
aparelhos disponibilizados 
para os pacientes em aten-
dimento estão entre os mais 
modernos disponíveis no 
mercado. Esse ganho permite 
ao médico, durante a inves-
tigação do quadro clínico, 

chegar a diagnósticos mais 
assertivos, o que repercute 
positivamente na qualidade 
do tratamento e agiliza a 
recuperação da saúde.

“Diminui o tempo de inter-
nação, diminuem os descon-
fortos, as dores, os riscos de 
complicações etc. São ganhos 
imensuráveis para o profis-
sional que está cuidado do 
doente, para a população, 
como um todo, que terá mais 
acesso aos equipamentos e, 
principalmente, para quem 
está doente precisa dos 
nossos cuidados. Isso forta-
lece a missão do HGE de salvar 
vidas”, avalia o gestor.

Nos quatro primeiros 
meses de 2022, o HGE já 
realizou 9.416 raios-x, 8.163 
tomografias computadori-
zadas, 2.371 eletrocardiogra-
mas, 1.362 ultrassonografias, 
1.283 ecocardiogramas e 399 
endoscopias. Neste mesmo 
período, no ano passado, 
embalado pelas consequên-
cias da Pandemia de Covid-
19, os técnicos registraram 
31.140 exames de imagem.

HGE é referência no atendimento aos feridos em acidentes de trânsito.Saúde
A RADIOGRAFIA e a tomografia computadorizada são os equipamentos mais procurados durante os atendimentos

Com novo Centro de Imagem, HGE 
já passa de 22 mil exames em 2022

Thallysson Alves 
Repórter
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A VIDA É sigual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se manter 
em movimento. (Albert Einstein)

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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GARANTA AGORA SEU INGRESSO

Comprena pré-vendaE PONTUE EM DOBROno Clubeda Pipoca

PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  

*Clientes que comprarem ingressos no período de 12/05 
a 25/05 ganham pontuação em dobro no Clube da Pipoca.

ESTREIA
A PARTIR DE 26/05

PRÉ-ESTREIA
A PARTIR DE 21/05

EM MILÃO   I
Tavinho Camerino representa o Brasil e leva a originalidade do 
seu design para o Salão Internacional do Móvel de Milão 2022. 
Designer alagoano exibe no Salão Satélite, de 7 a 12 de junho, 
peças da coleção “Taboa”, que unem contemporaneidade e 
tradição, em uma mescla original de design e arte popular. 

ADOTAR AMOR   I

O 11º Encontro Estadual de Adoção, promovido pelo Tribunal de Justiça de 

Alagoas, no Maceió Shopping, segue até quarta-feira (25), Dia Nacional da 

Adoção. Aberto a todos os públicos, o encontro tem na programação rodas de 

conversa sobre os diversos assuntos relacionados à adoção ou ao apadrinha-

mento. Famílias que adotaram, por exemplo, vão dialogar, bater papo com quem 

for ao encontro, compartilhando suas experiências antes e depois da conclusão do 

processo de adoção. 

DIA DO CAFÉ   I

Hoje é o Dia 

Nacional do Café e 

o empresário José 

Octávio, CEO da 

Juliette a Padaria, 

comemora com 

boas doses do 

legítimo Café 

Santa Reserva da 

Família. E claro, 

convida todo 

mundo para ir 

tomar um café 

em uma das 3 uni-

dades da Juliette a 

Padaria.  

SOBRE O MESTRE  |  

O consagrado 

romance sócio-

emocional de Au-

gusto Cury chega 

a Maceió dia 3 de 

junho. O Homem 

Mais Inteligente 

da História tem 

apresentação única 

no dia 03 de junho, 

no Teatro Deodoro.

ESTRELADA   I

Dra. Palmyra Santarosa aumentou 

sua coleção de estrelas atendidas em 

sua clínica. O pentacampeão mundial 

de futebol, Cafú, esteve em Maceió 

na semana passada e não perdeu a 

oportunidade de receber os cuidados 

da especialista. 

VOLTA AO PALCO   I

No próximo sábado (28), finalmente 

Júnior Almeida voltará aos palcos 

com seu novo show

“Francisco”. O show apresenta um 

pouco do que tem sido sua trajetória 

na música. Íntimo, trabalhado com 

violão e convidados do coração, 

Llari Gleiss, Almir Medeiros e Toni 

Augusto. Sábado, 20h30, no Teatro 

de Arena. 

No pr imeiro mês de 
funcionamento do novo 
Centro de Imagem do Hospi-
tal Geral do Estado (HGE), 
em Maceió, foram realiza-
dos 3.681 exames. Foram 
1.391 raios-x, 963 tomo-
grafias computadorizadas, 
588 eletrocardiogramas, 
353 ultrassonografias, 290 
ecocardiogramas e 96 endos-
copias. Este ano, de janeiro 
e abril, a maior unidade de 
urgência e emergência de 
Alagoas já registrou 22.994 
procedimentos.

O novo Centro de Imagem 
foi construído pelo Governo 
de Alagoas para possibilitar 
que o HGE, que é referência 
no atendimento aos feridos 
em acidentes de trânsito, aos 
acometidos por Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e aos 
que sofrem infarto agudo do 
miocárdio, tenham acesso 
ao diagnóstico rápido e com 
eficiência. Isso porque, os 
pacientes politraumatiza-

dos, infartados e que sofre-
ram derrames demandam a 
necessidade de serem subme-
tidos a exames de imagem.

“A tomografia compu-
tadorizada de crânio é o 
método de imagem mais utili-
zado para a avaliação inicial 
do AVC isquêmico agudo, 
demonstrando sinais preco-
ces de isquemia. A vantagem 
do exame é a rapidez da reali-
zação e a possibilidade de 
ser realizado em pacientes 
que necessitam de monito-
ramento intensivo dos parâ-
metros cardiovasculares. Vale 
recordar que, quanto mais 
rápido o paciente é diagnos-
ticado e tratado, menor é o 
risco de sequelas”, pontuou 
o coordenador médico do 
Centro de Imagem do HGE, 
Victor de Macedo Rocha.

Constatação - Os resulta-
dos positivos na assistência 
aos pacientes já são senti-
dos no HGE. Paulo José do 
Nascimento, de 46 anos, 
está pela segunda vez inter-
nado na Unidade de Dor 
Torácica (UDT). A primeira 

vez foi ano passado, quando 
descobriu que tem diabetes e 
sofre de Insuficiência Cardí-
aca Crônica. Segundo ele, o 
atendimento no hospital está 
melhor e mais ágil.

“Dessa vez,  recebi  o 
primeiro atendimento na 
UPA [Unidade de Pronto 
Atendimento] e fui transfe-
rido para cá. Foi bem mais 
rápido! Cheguei já direto para 
o setor que trata da minha 
doença. Antes de vir aqui, na 
primeira vez, eu não sabia 
que tinha diabetes. Desco-
bri com os exames que fize-

ram em mim. Desde então 
estou tentando me cuidar, 
seguindo as orientações dos 
médicos, mas não consegui 
deixar de vir mais uma vez”, 
relatou Paulo, solteiro, que 
trabalha com fretamento.

Equipamentos Modernos 
- O gerente do HGE, o médico 
Paulo Teixeira, lembra que os 
aparelhos disponibilizados 
para os pacientes em aten-
dimento estão entre os mais 
modernos disponíveis no 
mercado. Esse ganho permite 
ao médico, durante a inves-
tigação do quadro clínico, 

chegar a diagnósticos mais 
assertivos, o que repercute 
positivamente na qualidade 
do tratamento e agiliza a 
recuperação da saúde.

“Diminui o tempo de inter-
nação, diminuem os descon-
fortos, as dores, os riscos de 
complicações etc. São ganhos 
imensuráveis para o profis-
sional que está cuidado do 
doente, para a população, 
como um todo, que terá mais 
acesso aos equipamentos e, 
principalmente, para quem 
está doente precisa dos 
nossos cuidados. Isso forta-
lece a missão do HGE de salvar 
vidas”, avalia o gestor.

Nos quatro primeiros 
meses de 2022, o HGE já 
realizou 9.416 raios-x, 8.163 
tomografias computadori-
zadas, 2.371 eletrocardiogra-
mas, 1.362 ultrassonografias, 
1.283 ecocardiogramas e 399 
endoscopias. Neste mesmo 
período, no ano passado, 
embalado pelas consequên-
cias da Pandemia de Covid-
19, os técnicos registraram 
31.140 exames de imagem.

HGE é referência no atendimento aos feridos em acidentes de trânsito.Saúde
A RADIOGRAFIA e a tomografia computadorizada são os equipamentos mais procurados durante os atendimentos

Com novo Centro de Imagem, HGE 
já passa de 22 mil exames em 2022

Thallysson Alves 
Repórter
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A PEUGEOT anuncia 
o lançamento da Partner 
Rapid, primeiro projeto da 
Marca alinhado à plata-
forma Stellantis. Produ-
zida na fábrica de Betim 
(MG), a novidade carrega 
toda a tradição e exper-
tise do grupo no desen-
volvimento de comerciais 
leves. A PEUGEOT aposta 
ainda nos seus diferenciais 
de pós-venda e no atual 
potencial de crescimento 
no Brasil. No acumulado 
de 2022, de janeiro a abril, a 
PEUGEOT registrou alta de 
17% em volume de vendas 
do mercado de Veículos 
Utilitários Leves ( VUL), 

comparado ao mesmo 
período de 2021. Atual-
mente a PEUGEOT possui 
7,4% de participação neste 
segmento. Um nicho que 
tende a continuar com 
crescimento este ano, esti-
mulado pelo aumento do 
trabalho autônomo e pela 
movimentação de pequenas 
cargas nos centros urbanos. 
Além disso, esses modelos 
têm grande valorização de 
mercado, se transformando 
em oportunidades no futuro. 
A Partner Rapid chega à rede 
de concessionárias em todo 
o país, com o sucesso garan-
tido dos programas da REDE 
PRO e TOTAL CARE PRO - 

compromissos e vantagens 
de pós-venda da Marca, 
ainda sem precedentes no 
mercado brasileiro. A Part-
ner Rapid se encaixa no 
perfil de um consumidor 
exigente, que precisa de um 
veículo confiável, projetado 
para cobrir necessidades de 
espaço para carga, eficiên-
cia, segurança e conforto. 
“A PEUGEOT Partner Rapid 
deve ultrapassar as expec-
tativas dos consumidores, 
motivados pelos benefícios 
e experiências diferencia-
das do pós-venda da Marca”, 
explica Felipe Daemon, 
Head de Brand PEUGEOT 
na América do Sul.

O sonho de ter um SUV 
na garagem vai ficar mais 
próximo neste mês com 
uma exclusiva campanha de 
descontos e financiamento 
para o Citroën C4 Cactus. O 
modelo poderá ser encon-
trado em todas as concessio-
nárias a partir de R$ 99.990 na 
versão Live, pela modalidade 
e-commerce. Clientes que 
adquirirem o modelo por 
meio do Banco PSA também 

poderão pagar a primeira 
parcela somente para 2024 
pelo plano Novo de Novo, 
com entrada de 60% e recom-
pra garantida. Os descontos 
via e-commerce também 
foram estendidos para a 
versão Feel, que será ofer-
tado por R$ 108.990. Todos 
os concessionários Citroën 
participam da campanha, 
que irá durar até o dia 31/05. 
Essa novidade vai ao encon-

tro do sucesso constante 
que o SUV C4 Cactus obteve 
no mercado brasileiro. Nos 
primeiros quatro meses de 
2022 o modelo registrou um 
volume de vendas quase 50% 
superior ao mesmo período 
do ano passado. Essa perfor-
mance ajudou a Citroën a 
crescer 35% no mesmo perí-
odo, enquanto o C4 Cactus 
ampliou sua participação no 
mercado em 82%.

Stellantis lidera no 
quadrimestre no Brasil, 
Argentina e Chile
A Stellantis avança na 
liderança na América do 
Sul e nos três maiores 
mercados da região – 
Brasil, Argentina e Chile. 
No acumulado do ano, 
a Stellantis comerciali-
zou um total de 249 mil 
veículos no mercado 
sul-americano, o equiva-
lente a 23,5% de parti-
cipação nas vendas na 
região. De janeiro a abril, 
a Stellantis comerciali-
zou 173,6 mil veículos no 
Brasil (33,8% de parti-
cipação de mercado), 
47,4 mil unidades na 
Argentina (36,4%) e 16,9 
mil veículos no Chile 
(11,4%). A Fiat é a marca 
que mais se destaca na 
América do Sul, com 140 
mil unidades vendidas 
e 13,2% de participa-
ção no período. Entre 
as marcas da Stellantis, 
a Jeep alcançou 48,6 
mil unidades (4,6% de 
market share), Peugeot 
emplacou 37 mil veículos 
(3,5%), Citroën registrou 
16,6 mil unidades (1,6%), 
seguida por Ram com 
4,4 mil unidades (0,4%), 
Opel (1,6 mil) e DS (472). 

Os dois sedãs mais aces-
síveis no Brasil
Nos últimos anos, tem 
crescido cada vez mais a 
preferência dos brasileiros 
e o desejo em adquirir um 
veículo SUV. Mas, apesar 
dessa categoria liderar 
o sonho de consumo 
dos usuários, os sedãs, 
juntamente com os 
hatches, continuam em 
alta. Hyundai HB20S – R$ 
80.990. A configuração 
sedã do Hyundai HB20 
faz do carro o mais barato 
da categoria atualmente: 
na versão Vision, pode ser 
comprado por R$ 80.990. 
O veículo é equipado com 
motor Kappa 1.0, que atua 
em conjunto com a trans-
missão manual de cinco 
marchas. A potência varia 
de 75 a 80 cv, de acordo com 
o combustível. O modelo 
é bem equipado desde a 
versão de entrada e como 
destaque conta com central 
multimídia, com pare-
amento de smartphone 
por meio do Android Auto 
e do Apple Carplay, bem 
como ar condicionado, 
direção elétrica e compu-
tador de bordo com sete 
funções. Chevrolet Onix 
Plus – R$ 82.760. Outro 
modelo disponível na lista 
que também tem confi-
guração hatch disponível 
é o Chevrolet Onix Plus. A 
versão mais em conta é a LT, 
que tem preço de R$ 82.760. 
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Jeep e Ran já provaram isso, agora é a vez da Fiat e da Peugeot.
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CHEGA AO BRA-
SIL A YAMAHA YZF-R3 
WORLD
Para comemorar o 
brilhante currículo da 
Yamaha na motoveloci-
dade, chega ao Brasil a 
edição especial YZF-R3 
World GP 60th Anni-
versary Edition, uma 
máquina perfeita para o 
uso diário e que carrega o 
DNA de mais de 60 anos 
de competições e vitórias. 
A marca estreou em gran-
des prêmios mundiais em 
1961, no GP da França, 
e desde então conquis-
tou mais de 500 vitórias 
com pilotos como Phil 
Read, Giacomo Agostini, 
Wayne Rainey, Eddie 
Lawson, Jorge Lorenzo e 
Valentino Rossi. O mais 
recente piloto a integrar 
esse esquadrão de elite, 
é Fabio Quartararo, 
atual campeão e líder da 
MotoGP na temporada 
de 2022. Com produção 
prevista até dezembro de 
2022, esta Edição Especial 
tem como destaques a 
pintura branca associada 
ao famoso Yamaha Speed 
Block em vermelho. Vem 
com o number plate 
amarelo na parte frontal 
e para-lama dianteiro 
na cor vermelha. No 
tanque ainda conta com 
o emblema alusivo ao 
aniversário, juntamente 
com uma faixa verme-
lha também presente 
nas laterais da rabeta. A 
Edição Especial ainda 
traz destaques dourados 
nas rodas, nos garfos e 
nos emblemas do diapa-
são, assim como os das 
Equipes da Yamaha de 
fábrica. Os manetes são 
pretos e há um emblema 
comemorativo especial 
na tampa da caixa de ar. 
A nova YZF-R3 World GP 
60th Anniversary Edition 
estará disponível na 
rede de concessionários 
Yamaha na segunda 
quinzena de maio, e tem 
o preço público sugerido 
de R$ 30.890,00 + frete, 
e para o Estado de São 
Paulo, R$ 31.902,00 + 
frete.

   DUAS  |  RODAS

Nova PEUGEOT Partner Rapid 
é a cara da Fiorino (FIAT)

Citroën vende carros com pagamento 
de parcelas só para 2024


