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Quitandaria abre
a 4ª unidade em
Maceió e mira
na expansão
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JHC garante apoio
em Brasília para
reparar estragos
causados pelas chuvas
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OAB/AL, CRUZ VERMELHA E PREFEITURAS SE MOBILIZAM PARA ARRECADAR DONATIVOS
Assessoria

EM PENEDO,
As doações já começam a chegar e passam por triagem para serem entregues, em seguida, às pessoas desabrigadas pelas chuvas

Depois das fortes chuvas,
deve vir a solidariedade

Centenas de pessoas perderam suas casas devido às fortes
chuvas que castigaram o Estado
durante mais de 48 horas. Após
os estragos e transtornos causa-

dos pelo fenômeno natural,
chegou a vez da solidariedade
de quem não perdeu para quem
perdeu o pouco que tinha. A
OAB Seccional Alagoas, a Cruz

Vermelha, Defesa Civil de
Alagoas e de Maceió, bem como
as Prefeituras Municipais estão
com campanhas para arrecadar
utensílios domésticos, colchões,

roupas, calçados, água e comida
para centenas de pessoas que
estão precisando. Chegou a hora
da solidariedade e o alagoano é
um povo solidário. Páginas 4 e 8

LAGOA MUNDAÚ

Defesa Civil
alerta para as
possibilidades
de inundação
A Defesa Civil de Maceió
emitiu no início da tarde de
hoje um alerta para possibilidade de inundação nas casas
que ficam na região banhada
pela Lagoa Mundaú. O órgão
orienta para que as pessoas que
residem nessas áreas procurem
local seguro, na casa de familiares ou nos abrigos municipais.
O Centro Integrado de Monitoramento e Alerta da Defesa
Civil (CIMADEC) destaca que o
monitoramento hidrometeorológico realizado pela Sala de
Alerta da Secretaria do Estado
do Meio Ambiente e Recursos
hídricos de Alagoas (SEMARH)
informou que o nível da Lagoa
Mundaú está elevado, atingindo o nível de transbordamento desde as primeiras
horas da manhã de hoje.
Divulgação

LAGOA MUNDAÚ
Pode inundar comunidades

ESTRAGOS DAS CHUVAS

Em Alagoas, 21 municípios decretam estado de
calamidade pública ou situação de emergência
As chuvas, que castigam
Alagoas desde a terça-feira (24)
deram uma trégua hoje. Mas há
previsão de novos temporais.
O alerta é da Defesa Civil Estadual, que contabiliza centenas
de desabrigados e duas pessoas
desaparecidas, em Penedo.
Até agora, 21 cidades decretaram situação de emergência,

incluindo Maceió. Segundo a
assessoria do prefeito JHC, a
decisão vai agilizar o recebimento de ajuda do governo
federal, na assistência aos desabrigados. Nas redes sociais, JHC
disse que tomou a medida após
os relatórios da Defesa Civil
Municipal, que apontam um
grande acumulado de chuvas

na capital. “Seguimos atentos.
A prioridade é o maceioense”,
postou. Dos municípios atingidos pelas chuvas, dez decretaram situação de emergência
(Arapiraca, Barra de São Miguel,
Coruripe, Maceió, Marechal
Deodoro, Penedo, Porto Calvo,
Roteiro, São Miguel dos Campos
e Traipu); três estão em estado

crítico (Palmeira dos Índios,
Penedo e Feliz Deserto); e nove
em situação de alerta. De acordo
com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), cerca de
700 famílias ficaram desalojadas
e estão em abrigos providenciados pelas prefeituras. A maioria morava em área de risco e
perdeu a casa com a inundação

ou deslizamento de barreira. A
partir da situação emergencial,
os prefeitos das cidades atingidas terão que providenciar
um plano de contingência para
ser executado imediatamente,
viabilizando obras de infraestrutura de pequeno porte,
distribuição de cestas básicas,
medicamentos e aluguel social.
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A CRÍTICA à polarização foi o mote escolhido pelos formuladores e executores
da estratégia de esterilização da esquerda.
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Federação Partidária Brasil da O balanço da Santa Amélia:
Esperança consolida a frente Lira e Renan podem fazer selfie
juntinhos no novo assento
ampla em torno de Lula
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O Portal Vermelho, veículo noticioso do Partido Comunista do Brasil,
publicou com destaque na última quarta-feira (25) que a Federação
Brasil da Esperança foi aprovada por unanimidade pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
A coalizão é a primeira federação partidária do Brasil. Composta pelo
PT, o próprio PCdoB e o PV, congrega as forças políticas da linha de frente
de apoio à candidatura de Lula à Presidência da República.
A aliança eleitoral, para além da federação, se tornou mais ampla com
a aprovação do nome do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin
como vice e a adesão à campanha de outros partidos, como o Psol, o Solidariedade e o PSB. Uma composição de forças de esquerda, centro e até
centro-direita, liderada pela esquerda.
Na opinião da presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, a decisão da corte eleitoral “consolida legalmente uma medida que tem sido
construída no dia a dia com muito diálogo e unidade política”. A dirigente agrega que a coalizão “nasce com uma missão importante no horizonte, que é renovar a esperança do povo brasileiro e inaugurar um novo
momento de fortalecimento da nossa democracia, retomada do desenvolvimento nacional e afirmação da soberania”. É uma vitória da tática da
frente ampla, considerada como parte de uma estratégia revolucionária.
A experiência de lutas do povo brasileiro, incluindo os êxitos em
embates eleitorais, demonstra que a unidade entre as forças de esquerda
e progressistas é o segredo da vitória. Numa visão mais abrangente, para
além da luta eleitoral e institucional, a unidade é o ponto de partida para
uma aglutinação mais ampla de setores políticos e personalidades que
num processo dinâmico se transforme em uma frente de caráter democrático, popular e patriótico capaz de liderar um movimento de massas
com substância programática e horizonte estratégico. O desafio das forças
de esquerda é encontrar os meios e modos de acumular forças, infundir
confiança no povo, aglutinar aliados, conquistar as mentes e os corações da
imensa maioria do povo brasileiro para realizar as rupturas políticas necessárias à realização de profundas transformações sociais no país.
A constituição da Frente Brasil da Esperança e a ampla coalizão
formada em torno da candidatura presidencial de Lula põem fim na
prática a duas polêmicas entre as forças progressistas e de esquerda nos
últimos quatro anos.
Com a prisão de Lula, em 2018, ganhou difusão e quase adquiriu foro de
cidadania a esdrúxula tese da morte do “lulopetismo”, que seria substituído à esquerda por correntes que pretendiam tornar-se o polo aglutinador
do campo democrático-popular. Fracassaram, porque orientadas por um
“esquerdismo infantil”, para usar a expressão tão cara a Vladimir Lênin, o
mais lúcido teórico da estratégia e tática da revolução socialista. Ressalte-se
que a teoria leninista da revolução foi elaborada em confrontação política
e ideológica com trotsquistas e mencheviques. Como “tudo que é sólido
desmancha no ar”, a ilusão se esfumou no choque com a realidade.
A outra polêmica, também resolvida pela força dos fatos, deu-se com
a tese da “despolarização”, o que imporia a constituição de uma frente
liderada por forças de centro e centro-direita. Segundo esta tese, as forças
progressistas e de esquerda deveriam enfileirar-se em torno de uma
candidatura de “centro”, como a de João Doria (assessorado por Rodrigo
Maia), ou Henrique Mandetta, ou Luciano Huck, ou Eduardo Leite, ou
Ciro Gomes, ou qualquer outra designada como “terceira via”, tirada do
bolso do colete de algum magnata da Faria Lima, proprietário de grande
meio de comunicação ou ex-ocupante do Palácio do Planalto. Até o
nome do ex-juiz condenado pelo Supremo e pela ONU como suspeito e
parcial chegou a ser cogitado por alguns desorientados dirigentes. O fio
condutor da tática da esquerda seria a construção de uma frente ampla
liderada pelo centro ou centro-direita, outra expressão de uma orientação política confusa.
A crítica à polarização foi o mote escolhido pelos formuladores e
executores da estratégia de esterilização da esquerda, consistente em
identificar o antagonismo entre as forças progressistas e a extrema-direita
como radicalização artificial, sectarismo, hegemonismo e exclusivismo.
Os fatos se encarregaram de demonstrar que a polarização pertence à
realidade objetiva, queiram ou não os que apostam em soluções sem luta
para os graves impasses políticos e sociais do país.
Tinha razão a presidente Dilma quando afirmou, em 2019, que o país
não é “polarizado porque alguém quer”, em referência ao embate político
principal do país, entre as forças democráticas e progressistas, personificado por Lula, e a extrema-direita, por Bolsonaro. “É polarizado porque,
infelizmente, é a herança de uma elite cega, oligárquica, que sempre
defendeu só seus interesses”, pontuava. Ela enfatizava que a polarização era demonizada para favorecer o centro. Com a mesma perspectiva,
Lula, desde que foi libertado do cativeiro de Curitiba, defendeu que a
esquerda devia “polarizar mesmo”, “disputar para valer”, como afirmou
no 7º congresso do PT, em novembro de 2019.
A formação da Federação Brasil da Esperança e da coligação em torno
da candidatura de Lula abre nova fase na luta das forças progressistas
para mudar o Brasil. O desafio agora é mobilizar e organizar o povo, em
grandes ações de massas e nos comitês populares.
* Jornalista. Portal Brasil247

Lembra do balanço instagramável lá na Santa Amélia? Pois é.
Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu.
Agora há uma missão para “arapongas” descobrirem o paradeiro do balanço gigante. Uma das hipóteses é que pode ter balaçado tanto que as cordas não suportaram e ele caiu na lagoa.
Mas, a arapongagem oficial analisa a possibilidade de algum
bozoide fortão ter quebrado o balanço na cabeça de alguém, por
que deixaram no assento uma “praguinha” do Lula.
Há ainda a versão de que um marombado, de suástica tatuada
no pescoço, ter tocado fogo no balanço após um jovem negro, de
cabelo balck power, ter sentado para fazer a foto e enviá-la para a
namorada em Coité do Noia.
O caso é sério e os tempos mais ainda.
Mas, a Prefeitura já disse que o balanço é democrático e vai
colocar outro no lugar.
E, para demonstrar que a democracia sobrevive, deve fazer
uma campanha para que o Senador Renan Calheiros e o deputado
Arthur Lira façam uma selfie, juntinhos, no assento do balanço.
Aí com direito a aplausos de Paulo Dantas, Rodrigo Cunha e Rui
Palmeira.
* Jornalista. Portal ÉAssim

ARTIGO | Wadson Regis *

Arthur não pode mais fugir
do ringue com Renan. Existe
um preço para segurar
as rédeas do poder
Eles são vitoriosos nas urnas, têm liderança em seus partidos, comandam grupos políticos no Estado que representam e
em Brasília, tomam café, almoçam, jantam e se encontram com a
turma do STF quando precisam. Os caras de Alagoas, na política,
são Phoda, Seu Fócrates.
Vamos surrealizar que Renan Calheiros e Arthur Lira, mesmo
com as divergências políticas, figurassem na mídia disputando
quem produz mais resultado POSITIVO por Alagoas. Ah, Alagoas,
dos meus sonhos!!!! Aliás, é um devaneio imaginar que meia dúzia
de políticos tenham as pessoas, as famílias, seus municípios, seu
Estado, como prioridade. Mas eles (salve raras exceções) só pensam
naquilo. O que será?
Aquilo para Renan é uma coisa; aquilo para Arthur Lira é outra
coisa. E porque eles se atacam tanto, deixando Alagoas em outro
plano? Porque é assim que é, em regra, fruto da parceria incestuosa,
de décadas, com o judiciário.
Bem... ficaríamos por aqui por um longo tempo analisando a
relação conflituosa dos dois homens que lembram, diariamente,
que Alagoas não tem só praias bonitas e que o povo é trabalhador
e ordeiro (sic).
O duelo (será uma melhor de 3) de Renan x Arthur e Arthur x
Renan vai, definitivamente, mostrar quem é quem na política de
Alagoas. Renan venceu o primeiro jogo numa virada espetacular
no STF, garantindo a eleição indireta para governador. O talento e a
experiência com o poder falaram muito mais alto.
O segundo confronto já está em andamento e terminará com
as convenções partidárias. Agora será a vez de Arthur se reinventar.
Terá que mostrar que aprendeu alguma coisa como líder no poder.
Se insistir no mesmo tipo de jogo, com o mesmo elenco, tomará 2
a 0.
Arthur tem um problema: não pode mais fugir do ringue com
Renan. Ele deve saber que existe um preço para segurar as rédeas
do poder.
Renan sabe que ainda não venceu. Mas também compreende
que não pode apenas esperar e administrar o combate.
Para que esse ringue chegue ao round final com chance de vitória para ambos será preciso mudar o comando na trincheira de
frente do time que por ora está perdendo a batalha.
Ou muda o protagonista ou será aniquilado.

* Jornalista. Portal AL1

26 de maio | 2022

O DIA Digital

Maceió
EQUIPE
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PREFEITO assegurou que todas as medidas estão sendo
adotadas para garantir assistência à população atingida.

da Defesa Civil nacional desembarca nesta quinta-feira na capital alagoana com assistência humanitária

Chuvas: JHC garante apoio em
Brasília para os danos causados
Em encontro com o ministro do Desenvolvimento
Regional, Daniel Ferreira, em
Brasília, o prefeito de Maceió,
JHC, solicitou apoio à capital e
a Alagoas para o plano de ações
para recuperar os danos causados pelas chuvas. O encontro
foi viabilizado pelo presidente
da Câmara Federal, deputado
Arthur Lira, e pela senadora
Eudócia Caldas.
JHC assegurou que todas
as medidas estão sendo
adotadas para garantir assistência à população atingida
pelo temporal e a recuperação das áreas castigadas pelas
chuvas.
“A c o m p a n h a m o s d e
perto a edição da Medida
Provisória [MP] que garante

Secom Maceió

EM BRASÍLIA,
JHC estabelece plano de ação que entra em prática hoje, em Maceió

recursos para áreas atingidas
por fortes chuvas e estabelecemos um plano de ação, e
hoje a equipe da Defesa Civil
Nacional e do ministério para
nos ajudar com assistência
humanitária”, assegurou o

DANOS ESTRUTURAIS

FAMÍLIAS
Que estavam em áreas de risco de desabamento são acolhidas pela Semas

perar os danos causados à
infraestrutura pública de
Maceió.
Durante todo o dia, uma
força-tarefa da Prefeitura de
Maceió atuou em diversas
frentes de trabalho, sobretudo

no acolhimento às famílias das
áreas de risco de desabamentos. Mais de 400 homens e 100
máquinas foram colocadas
nas ruas atuando incessantemente para minimizar os efeitos das chuvas.

CHUVAS

Parque Municipal fechará
por tempo indeterminado
Em razão das chuvas que
atingem a capital nas últimas
48 horas, a partir de hoje, o
Parque Municipal de Maceió,
localizado em Bebedouro,
será fechado por tempo indeterminado. De acordo com
informações da Prefeitura de
Maceió, as chuvas causaram
danos físicos na estrutura da
reserva.
A medida visa manter a
segurança de pessoas que
vão ao local, tendo em vista
que, devido a quantidade de
barro arrastado pelas águas
pluviais, as trilhas ficam
impossíveis de serem acessadas. Além disso, os ventos
gerados durante o tempo
chuvoso favorecem a queda
de galhos e árvores do parque.

prefeito JHC.
O prefeito lembrou ainda
que a parceria do Governo
Federal neste momento é
essencial e vai possibilitar
serviços essenciais e disponibilizar recursos para recu-

Célio Júnior (Semas)

Para a coordenadora dos
parques, Rafaela Brito, o
fechamento é essencial para
evitar que possíveis acidentes aconteçam com visitantes, já que as chuvas e vento
tornam o local mais perigoso
para visitação. “Manteremos
fechado por tempo indeterminado até que os problemas
causados pelas chuvas sejam
resolvidos”, explicou.
O Parque Municipal de
Maceió passou por uma situação parecida no final do mês
de abril, quando teve que
ser fechado para manutenção. Desta vez, o fechamento
envolve ainda toda a área
interna da reserva, incluindo
o museu da fauna e flora e o
Projeto Livros Livres.
Divulgação

DEVIDO
Às chuvas, Parque Municipal ficará fechado por tempo indeterminado

Festa Literária do Jacintinho
é suspensa pela Semed
A Secretaria Municipal de
Educação (Semed) informa
que fica adiada a Festa Literária do Jacintinho (Flijaça), que
aconteceria hoje e amanhã,
na Escola Municipal Doutor
Baltazar de Mendonça e na
Praça do Mirante do Jacintinho. A suspensão acontece
por conta das fortes chuvas
que atingem a capital nas últimas 48 horas.
Um dos bairros mais

populosos de Maceió, o Jacintinho, será o próximo anfitrião
da ‘Flijaça’, de uma série de
festas literárias realizadas em
bairros da capital ao longo do
ano. A nova data será anunciada pela Semed.
Com o objetivo de repetir
o sucesso das Festas Literárias promovidas no bairro do
Pontal da Barra (Flipontal) e
do Vergel do Lago (Flivergel),
a Flijaça será a terceira de

uma sequência de 10 ações
promovidas pela Prefeitura de
Maceió e a segunda realizada
no bairro.
A programação do evento,
além de apresentações culturais e publicações de escritores regionais, contará com
atividades onde o público
poderá participar de com
reflexão acerca de situações
que estão presentes no dia a
dia da população de Maceió.

SÃO JOÃO

Sima discute planejamento
para iluminação das estruturas
Os festejos do São João
de Maceió só começam no
próximo dia 15 de junho,
mas para garantir uma festa
marcante e com segurança
para todo o público, a Prefeitura de Maceió já iniciou os
preparativos em ação integrada com secretarias e órgãos
municipais.
Em encontro com os técnicos das Secretarias, o titular da
Superintendência Municipal
de Iluminação Pública (Sima),

João Folha, vem discutindo o
plano de trabalho da pasta,
que será responsável pela
iluminação dos polos que
sediarão as festas.
E o trabalho já começo
pelas vistorias e visitas técnicas no estacionamento do
Jaraguá, um dos polos do
evento, para uma avaliação
inicial. Consta na programação ainda visita técnica no
Pólo do Benedito Bentes e
Tabuleiro do Martins.

De acordo com João Folha,
da Superintendência Municipal de Iluminação Pública
(Sima), em cada visita será
pontuado o que é necessário executar, tanto na manutenção preventiva como no
trabalho corretivo. “Além
disso, estamos fazendo um
levantamento para fazer a
expansão da iluminação
pública onde for necessário
para a segurança e conforto
de todos”, assegura.
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DECRETO GARANTE mais agilidade no atendimento às pessoas atingidas.

ANÚNCIO FOI feito pelo governador Paulo Dantas na tarde de ontem durante coletiva de imprensa no Palácio República dos Palmares

Governo vai decretar situação de
emergência em AL devido às chuvas
Jamylle Bezerra
Agência Alagoas

O Governo de Alagoas vai
publicar um decreto de situação de emergência devido às
fortes chuvas que atingem o
Estado desde a noite de terça-feira (24) e que já causaram
inúmeros danos estruturais,
deixando centenas de desabrigados nos municípios. O anúncio foi feito pelo governador
Paulo Dantas, ontem à tarde,
durante coletiva de imprensa.
Na ocasião, ele ressaltou que
o decreto, que será publicado
após apresentação dos relatórios de avaliação de danos dos
municípios, vai garantir maior
agilidade no atendimento à
população.
Antes de conversar com
os jornalistas, Paulo Dantas
esteve reunido virtualmente
com prefeitos de cidades afetadas pelo temporal, secretários
de Estado e representantes de
órgãos como a Defesa Civil
Estadual e o Corpo de Bombeiros. O governador colocou a
estrutura do Estado à disposição para o atendimento aos
gestores municipais, de forma
que eles possam entrar em
contato direto com os chefes
de pastas como a Saúde, Segurança e Transportes para resolver as demandas.

“Precisamos trabalhar com
objetividade, e vocês devem
entrar em com contato direto
com os secretários. A ideia é que
possamos trabalhar unindo
esforços para levar soluções
para o povo que está sofrendo
com as chuvas. Vamos assinar
um decreto de emergência
para atender a população o
mais rápido possível”, afirmou
o governador, ressaltando que
a prioridade são os municípios
que apresentam situação mais
grave, como é o caso de Feliz
Deserto.
“Com o decreto, poderemos providenciar materiais,
cestas nutricionais, colchões,
cobertores e abrigo para as
famílias de forma mais célere”,
completou Paulo Dantas,
acrescentado que entrará em
contato com o governo federal
para dar ciência da situação
vivida pelo Estado e para que
Alagoas possa receber o apoio
necessário.
O coordenador da Defesa
Civil Estadual, coronel Moisés
Melo, destacou o alerta que
havia sido feito pelo órgão para
que nenhum município fosse
pego de surpresa pelas fortes
chuvas. E afirmou que as equipes estão de plantão, fazendo o
monitoramento da situação a
todo o momento.
A parceria entre a Defesa

Defesa Civil inicia campanha de arrecadação
A Defesa Civil estadual iniciou hoje uma campanha de arrecadação de donativos para as centenas de desabrigados das chuvas que
atingiram dezenas de cidades em Alagoas. A ação conta com o apoio
da Cruz Vermelha, que também fará a coleta do material e distribuição. De acordo com o tenente-coronel Moisés Melo , coordenador
da Defesa Civil Estadual, as doações prioritárias são alimentos não
perecíveis e água mineral, como também colchões e roupas de cama.
“Neste momento não estamos recebendo doações de roupas, apenas
lençóis, colchões, travesseiros, água mineral e alimentos não perecíveis. Vamos arrecadar, fazer uma separação e destinação de acordo
com as necessidades de cada município em uma ação conjunta com a
Cruz Vermelha e as defesas civis municipais”, explicou.
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PAULO DANTAS
em reunião virtual com prefeitos de cidades afetadas pelo temporal

Civil Estadual e os municípios também foi ressaltada
pelo presidente da Associação
dos Municípios Alagoanos
(AMA), prefeito Hugo Wanderley, que destacou que, atualmente, 95% dos municípios já
contam com equipes próprias
de Defesa Civil, o que tem
ajudado bastante na redução
dos danos. O comandante do
Corpo de Bombeiros Militar
de Alagoas (CBM/AL), coronel
Jaques Wolbeck Godoi, disse
que os homens da Corporação
têm atuado fortemente, desde
a madrugada, no atendimento
aos chamados. São casos de
inundações, quedas de árvores, desabamentos e deslizamentos que chegam ao órgão
por meio do 193 ou da própria
Defesa Civil.
Na região de Penedo,
bastante afetada pelo temporal, o CBM precisou chamar

o efetivo que estava de folga e
foi necessário solicitar caminhonetes a outros órgãos do
Estado para um atendimento
mais rápido aos chamados.
“Só na Região Metropolitana,
são 180 militares atendendo às
ocorrências e estamos prontos para convocar a reserva de
folga, caso seja necessário. Por
enquanto, o efetivo tem sido
suficiente”, afirmou o comandante.
Balanço parcial
Com a previsão de chuvas
até, hoje o coordenador da
Sala de Alerta da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
(Semarh), Vinícius Pinho,
fez uma exposição durante
a reunião com os prefeitos
e apontou que o estado é de
alerta, tendo em vista que,
a partir de agora, qualquer

precipitação é considerada
problemática, pois o solo já
está encharcado.
As regiões do Baixo São
Francisco, Zona da Mata e
Agreste estão entre as mais
afetadas pelas chuvas, que
atingiram 90% dos municípios do Estado. Pontes em
Limoeiro de Anadia e de
Piaçabuçu/Penedo foram
afetadas e duas barragens
são motivo de preocupação,
nos municípios de Girau do
Ponciano e Lagoa da Canoa.
Os órgãos de monitoramento também estão atentos
ao nível das águas dos rios,
como o Jacuípe, que atingiu
a cota de inundação durante
a manhã, mas se manteve
estável ao longo do dia.
No Vale do Mundaú, onde
também havia sido registrado um aumento do nível
do rio, houve uma pequena
redução nesta tarde, o que
pode ser considerada uma
boa notícia.
Além disso, é grande o
número de desabrigados nos
municípios. Em Rio Largo,
são cerca de 220 pessoas; em
Feliz Deserto, cerca de 40. Já
em Coruripe, esse número
chega a 300. Deslizamentos
e quedas de árvores também
foram problemas registrados
por causa do temporal.

EM PENEDO

Doações para os desabrigados
podem ser feitas em dois locais
Com objetivo de agilizar a
recepção e a distribuição dos
itens doados às famílias desabrigadas pelas chuvas em
Penedo, o governo Ronaldo
Lopes centralizou dois locais
para a ação de solidariedade
coordenada que tem adesão
de empresas privadas e da
população.)
A partir de hoje, todo o
material está sendo entregue na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e
Habitação (SEMDSH) – situada na Avenida GetúlioVargas,
próxima do estádio do Sport
Club Penedense – e no Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Penedo (Sinds-

pem).
Além de alimentos não
perecíveis e água mineral, as
pessoas abrigadas em escolas
da Prefeitura de Penedo estão
precisando de itens de higiene
pessoal, roupas, colchões,
lençóis, cobertores, toalhas e
calçados.
“A Prefeitura de Penedo já
comprou colchões, lençóis,
travesseiros, itens de higiene
pessoal, material descartável
para alimentação das pessoas
que nós acolhemos e vamos
manter a assistência para
todas as famílias”, informa
Rafael Ferreira, gestor da
SEMDSH.
A compra emergencial da

gestão Crescendo Com Seu
Povo fez chegar 100 toalhas
e 100 kits de cama (travesseiros, lençóis e colchões),
além de seis mil garrafas de
água mineral e cinco mil kits
de material descartável para
alimentação.
Ao tempo que viabiliza o
recolhimento e a entrega das
doações, inclusive para famílias desalojadas (que foram
para casas de parentes ou
amigos), o governo Ronaldo
Lopes vai encaminhar os
desabrigados para nova
moradia, por meio do sistema
de aluguel social, de preferência em casa situada na mesma
comunidade onde reside.
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NOVO ESTABELECIMENTO fica localizado no bairro da Cruz das Almas.

SEGUNDO A PREFEITURA, desburocratização vem impulsionando a abertura de novos empreendimentos na capital

Quitandaria abre 4ª unidade
em Maceió e mira expansão
A rede de supermercados Quitandaria abriu, nesta
quarta-feira (25), a sua quarta
unidade em Maceió. O novo
estabelecimento fica localizado na Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes, no bairro
Cruz das Almas.
O diretor-executivo da
varejista, Leandro Clinério,
informou que o grupo tem
projetos de expansão para
Maceió, com investimentos pontuais na produção de
alimentos, distribuição e abertura de novas lojas.
“Chegamos de Pernambuco com o sonho de se
instalar e crescer na cidade.
Começamos pela Jatiúca e
agora entregamos a nossa
quarta casa em Maceió, que
nos recebeu de braços abertos”, afirmou Leandro.
Com 12 lojas existentes e um
centro de distribuição, a Quitandaria é responsável pela geração
de 1.150 empregos diretos e
mais de 2.000 indiretos nos estados de Alagoas e Pernambuco.
Os interessados em trabalhar
em uma das lojas podem enviar

Ascom Sedet

COM 12 LOJAS EXISTENTES E
Uum centro de distribuição, a Quitandaria é responsável pela geração de 1.150 empregos diretos e mais de 2.000 indiretos em AL e PE

currículo para o e-mail rhal@
quitandaria.com.br.
Desburocratização
Durante a inauguração, o

chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio
Ambiente (Sedet), Henrique
Plech, afirmou que a Prefei-

tura de Maceió está pronta
para conduzir a retomada do
crescimento econômico no
pós-pandemia.
Segundo ele, a desburo-

cratização de licenciamentos
ambientais e edilícios vem
impulsionando a abertura de
novos empreendimentos na
capital.
“O Município vem
cumprindo a sua função de
fomentar o desenvolvimento
da capital alagoana e seguirá,
a passos largos, abrindo portas
para a chegada de novos
empregos”, destacou Plech.
“Com o apoio da Prefeitura, ainda pretendemos
trazer uma distribuidora
para gerar mais empregos e
fortalecer o nosso negócio”,
acrescentou o diretor-executivo da Quitandaria.
Para o presidente da Associação dos Supermercados
de Alagoas (ASA), Raimundo
Barreto, a Prefeitura atrai a
vinda de novas empresas
quando oferece agilidade na
liberação de processos.
“Maceió está de parabéns por viabilizar mais esse
empreendimento, que chega
para inovar o mercado local e
oportunizar mais opções para
os clientes”, avaliou.

6

O DIA Digital

26 de maio | 2022

Saúde
REDUÇÃO

DADOS SÃO coletados pela Agência Tatu, junto ao Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

acontece desde 2016; No ano passado menos de um atendimento foi feito a cada 100 partos em Alagoas

Consultas de pré-natal caem 90%
no NE; Em AL chega a 98,46%
a 2021, houve uma redução
de 74,46% para as consultas
de pré-natal realizadas no
Brasil.
A média de consultas
pré-natal por parto era de 16
quando o país atingiu o seu
maior número em 2014. Essa
média se manteve estável e
começou a cair somente em
2016, atingindo 11 consultas, em média, naquele e no
ano seguinte.
A partir de 2019 a média
chegou a 3 consultas por
c a d a p a r t o, m e t a d e d o
m í n i m o r e c o m e n d a d o,
permanecendo assim nos
anos de 2020 e 2021.

Gabriel Ferreira
Agência Tatu

O pré-natal é um monitoramento da saúde da
gestante e do bebê, que deve
ser feito desde o primeiro
momento da descoberta
da gravidez. No entanto,
o n ú m e r o d e m u l h e re s
que fazem essas consultas
e exames caiu em todo o
país nos últimos seis anos,
tendo uma redução ainda
maior nos estados da região
Nordeste.
Nordeste
Os dados coletados
pela Agência Tatu, junto ao
Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS), mostram
que entre 2008 e 2021, o total
de consultas pré-natal teve
uma redução de 90,27% em
todo o Nordeste. O número
de nascimentos também
apresentou uma diminuição, mas de apenas 27,02%,
o que não explica a queda no
número de exames.
Na região, havia uma
média de 10 consultas por
parto em 2008, ano em que
se inicia a série histórica.
O número oscila positivamente até atingir a máxima
histórica em 2013, quando
foram feitos 17 atendimentos em média para cada
parto. A partir daí a média
despenca ano a ano, até
atingir a menor proporção
dos últimos 14 anos: em
2021 para cada parto realizado apenas uma consulta
foi feita.

Situação pior em AL
Em Alagoas, a queda
no número de exames foi
ainda maior, ocorrendo
entre 2008 e 2021 uma redução de 98,46% na realização
de consultas de pré-natal
para uma queda de apenas
17,43% na quantidade de
partos.
No estado, foram realizadas 6 consultas por parto,
em média, no ano de 2008.
Entre elevações e declínios,
o estado atingiu o seu pico
ao alcançar uma média de
18 consultas por parto no
ano de 2015. Apesar disso, o
índice começa a apresentar
queda já no ano seguinte e
a média segue caindo desde
então.

De 2018 a 2021, o estado
apresentou um número
muito reduzido de consultas por parto, deixando
a média bem inferior ao
mínimo recomendado. Em
2020, Alagoas já registrava
a proporção mais baixa
dos últimos 14 anos, com
0,1 consultas por parto, ou
seja, a cada 100 partos realizados foi feita apenas uma
consulta.
A Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da cidade
de Maceió esclarece sobre a
quantidade e frequência das
consultas. “O total de consultas deverá ser de, no mínimo,
seis, com acompanhamento
intercalado entre médico
e enfermeiro. Sempre que
possível, as consultas devem

ser realizadas conforme o
seguinte cronograma: Até a
28ª semana – mensalmente;
da 28ª até a 36ª semana –
quinzenalmente; da 36ª até
a 41ª semana – semanalmente”, informa.
De acordo com a SMS,
ainda que tenha ocorrido
redução das gestantes na
procura por atendimento, o
pré-natal se manteve disponível pela estratégia da Rede
Cegonha e sem indício de
redução na oferta.
Brasil
A taxa média de consultas
por parto no Brasil também
apresentou redução, mas
de forma menos acentuada
que no Nordeste. Na série
histórica analisada, de 2008

Acompanhamento
O Ministério da Saúde
afirma que é de direito de
todas as mulheres e bebês
o acompanhamento, tratam e n t o, a u x í l i o m é d i c o
humanizado, nascimento e
crescimento saudável. Deve
ser fornecido pelo serviço
de saúde a solicitação de
exames de rotina, o calendário de vacinas e o cartão
da gestante, que irá conter
todas as informações sobre
a gravidez e informações
complementares.
Muitos exames são oferecidos e solicitados através
do acompanhamento pré-natal desde o momento
em que a mulher suspeita
da gravidez. De acordo com
a SMS, o teste rápido de
gravidez, teste de Coombs,
exame parasitológico de
fezes, dosagem de hemoglobina (Hb) e hematócrito
(Ht) e grupo sanguíneo e
fator Rh são somente alguns
dos exames de rotina da
gestante.
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SETOR DEMONSTRA sua força em momentos difíceis, além de
conscientizar a população sobre a necessidade da proteção
dos seus bens tanto materiais quanto imateriais.

Djaildo Almeida | djaildo@jaraguaseguros.com
Corretor de Seguros

dos casos, os produtos oferecidos pelas seguradoras e pelos
corretores contam com diversas
assistências, facilitando o acesso
do cliente a serviços de qualidade com segurança. E mais: os
seguros tradicionais estão sendo
customizados, de acordo com
o perfil e o momento da vida do
cliente..

Cultura do seguro
protege uma
sociedade em
transformação

No dia 14 de maio é celebrado
nos continentes americanos e
na Espanha o Dia Continental
do Seguro. A data foi instituída oficialmente durante a 2ª
Conferência Hemisférica de
Seguros, em 1948, no México,
em homenagem a realização da
1ª Conferência de Seguros, que
aconteceu em 1946, em Nova
York. O seguro proporciona o
que os economistas chamam de
“externalidades positivas”, isto é,
seus efeitos positivos transbordam para os demais setores da
economia, permitindo o incremento do consumo, dos lucros,
de empregos e o aumento do
bem-estar social.
É importante lembrar o papel
da proteção para as pessoas
e empresas. Vivemos tempos
de transformações cada vez
mais velozes e disruptivas. Um
mundo hiperconectado no qual
movimentos globais impactam
as nossas experiências individuais, a nossa forma de vida e,
consequentemente, os riscos a
que estamos expostos. A jornada
digital transforma o jeito como
nos relacionamos, consumimos,
trabalhamos, habitamos, locomovemos e nos comunicamos.
Ao mesmo tempo, experimen-

Conclusão

tamos situações globais que
mudam o comportamento
da sociedade em geral. E o
momento aponta para a urgência da proteção, na busca do
cuidado com a vida e a saúde.
Nesse contexto, o seguro está
sempre presente, sendo a
melhor alternativa para proteger o conjunto de riscos a que
estamos expostos, de forma
individual e coletivamente. Por
isso, pode e deve fazer parte da
nossa cultura.

A mentalidade da sociedade
está mudando. As pessoas estão
se tornando mais atentas e
precavidas. A casa, por exemplo,
ganhou novos usos e significados, o que desperta uma maior
necessidade de proteção. Da
mesma forma, torna-se mais
perceptível a conscientização
também dos empresários sobre
a importância do seguro para os
negócios.
Além da proteção do bem e do
conteúdo da casa, na maioria

Em suma, muito se avançou na
formação de uma cultura do
seguro nos últimos anos, mas
há espaço para o setor crescer. Ainda existe um desafio,
de mesma dimensão, para se
converter esse potencial em
realidade. Essa é uma das principais missões do mercado.
É fundamental que toda a
jornada junto ao consumidor seja realizada com um
único objetivo: atender às suas
necessidades, respaldando
bens, garantindo a estabilidade financeira de empresas,
a manutenção do consumo e a
continuidade dos projetos das
famílias.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também nosso quadro
“#MOMENTOSEGURO” todas
as quintas feiras na rádio 98,3
FM, a partir das 7h30 e, na
TVMAR (Canal 525 NET), a
partir das 9h. Participem com
suas perguntas! Até a próxima
se Deus quiser! Um grande
abraço!
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Especial

CAMPANHA BUSCA potencializar as arrecadações nessa época do ano.

INICIATIVA é da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB/AL e também vai contemplar o Sistema Socioeducativo

Campanha arrecada doações
a pessoas em situação de rua
Alagoas Notícia Boa

P ara arrecadar doações
de casacos, cobertores e
alimentos – destinadas a
instituições que prestam
apoio à população em situação de rua e do Sistema
Socioeducativo – a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil
em Alagoas (OAB/AL)
deu início, esta semana, à
Campanha Agasalhar 2022.
As ações do projeto seguem
até 17 de junho. Será promovida, ainda, a “Gincana do
Bem” junto aos estudantes
de Direito.
Os advogados e advogadas podem entregar as
doações tanto na Sala das
Comissões, na sede histórica da OAB do Centro de
Maceió, quanto na sala da
ESA (Escola Superior de
Advocacia), localizada na
sede da OAB/AL em Jacarecica.
A campanha busca,
além de potencializar as
arrecadações nessa época
do ano, inserir os estudantes do Curso de Direito na
área dos Direitos Humanos e no ambiente da OAB.
Isso será possível através de
uma gincana onde grupos
estudantis, integrantes de
projetos de extensão comunitária, grupos de pesquisas
e ligas acadêmicas poderão
se inscrever e competir por
uma boa causa.
P a r a p a r t i c i p a r, o s

ADVOGADOS
Podem entregar doações
tanto na Sala das Comissões, na sede do Centro,
quanto na sala da ESA,
localizada na sede da OAB/
AL em Jacarecica

grupos devem ter até 10
participantes. Ao final da
campanha, o grupo estudantil com a maior quantidade de mantimentos
arrecadados será premiado
com um Curso de Formação
em Direitos Humanos, uma
semana de vivência prática
nas atividades internas e
externas da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e certificado de 20 horas

de atividade extracurricular,
que também será garantido
aos demais grupos estudantis que participarem da
gincana.
“Diante do trabalho que
a Comissão já vem efetuando, decidimos traçar uma
campanha para fomentar a solidariedade não só
entre os advogados, como
também entre os estudantes de Direito, através de

doações de alimentos e
agasalhos para a população
em situação de rua, uma vez
que sabemos que essa faixa
da população é a que mais
sofre, principalmente no
inverno, que é um período
de maior vulnerabilidade
para essas pessoas”, explicou Raysa Lopes, integrante
da Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos da OAB.
O formulário de inscrição

ASSISTA NA CINESYSTEM

dos grupos estará disponível
em edital que será divulgado
e deve ser lido com atenção,
preenchido e enviado para o
e-mail: direitoshumanos@
oab-al.org.br. Os grupos
estudantis devem entregar
as doações apenas no dia 20
de junho de 2022 na Sala da
ESA, que fica na Sede da OAB
em Jacarecica, nos horários
das 9:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00.

