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Número dos afetados pelas  
enchentes está perto de 70 mil

DEFESA CIVIL ESTADUAL SEGUE ATUALIZANDO O QUADRO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS EM ALAGOAS

A Prefeitura de Maceió 
trabalha para prestar assistên-
cia às famílias desalojadas pela 
Lagoa Mundaú, que invadiu as 
casas na região lagunar após 
as fortes chuvas. Foram aber-
tos até o momento 12 espa-
ços para receber a população. 
As pessoas tiveram apoio do 
Município por meio de cami-
nhões, para chegar até os abri-
gos e levar seus pertences, e 
receberam cestas básicas, água, 
lençóis e colchões. Página 4 Página 3
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GOVERNADOR

Aparecia em 4º lugar, mas avançou sete pontos e passou todos os concorrentes

Pesquisa DataSensus mostra 
Paulo Dantas na liderança

Prefeitura de 
Maceió abre mais  
dez espaços para 
acolher famílias

   ELEIÇÕES   DESABRIGADOS

Wellington Alves/Secom Marechal Deodoro

Arquivo   PRATO VAZIO

Quatro em cada 10 famílias 
passam fome no Nordeste

MORADORES

De Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió, precisaram deixar suas casas por causa do aumento das águas da lagoa; dados atualizados pela Defesa Civil Estadual mostra aumento nos números

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, 4 em cada 10 famílias da região Nordeste convivem 
com as formas mais severas de insegurança alimentar, ou 
seja, moderada e grave. Isso representa 36,2% dos domicí-
lios nordestinos. Página 6
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O LEGISLATIVO acabou degradado ao nível máximo pelo governo de Jair Bolsonaro.

2 O DIA Digital

Opinião

Mudar as regras do jogo diante da perspectiva de vitória do 
adversário sempre foi um recursos comum das republiquetas 
de bananas e de regimes autoritários travestidos de demo-
cracias. Já tivemos por aqui a figura do senador biônico para 
assegurar maiorias no Legislativo, governadores nomeados 
por assembléias legislativas e colégios eleitorais congressuais 
que elegeram generais presidentes - e eram fechados quando 
não obedeciam a suas ordens.

Acreditávamos, quase trinta anos após o fim da ditadura, 
que tínhamos democracia consolidada e isso era coisa do 
passado. Não é, e não apenas porque temos um capitão-presi-
dente que faz ameaças golpistas diárias. Essas, ao que tudo 
indica, podemos colocar no campo das bravatas. O compor-
tamento de instituições como o Poder Legislativo, por incrível 
que pareça, é que nos está fazendo lembrar desses tempos 
obscuros.

Ao triturar, com a PEC Kamikaze, a lei eleitoral que tem 
como objetivo resguardar o princípio constitucional da isono-
mia entre candidatos - um pilar da democracia -, tirar do nada 
um injustificável estado de emergência e, com isso, permi-
tir que o presidente candidato quase derrotado injete R$ 40 
bilhões na veia do eleitor, o Senado Federal parece ter recuado 
à era dos casuísmos que considerávamos extintos. Não estará 
sozinho, porque em poucos dias a Câmara dos Deputados fará 
o mesmo.

Isso não surgiu de repente, embora seja hoje o sinal mais 
visível do esgarçamento das instituições da democracia - 
aquelas que, lembram?, em outros tempos tiveram papel 
decisivo para acabar com a ditadura. O Legislativo acabou 
degradado ao nível máximo pelo governo de Jair Bolsonaro, 
eleito pela farsa da Lava Jato, depois do impeachment de uma 
presidente que não praticou qualquer crime.

É possível que encontremos na farsa das “pedaladas” que 
deu base à cassação de Dilma a orgem de toda essa bagunça 
institucional, agravada por um presidente absolutamente 
despreparado, que entregou o poder de bandeja a um 
Congresso cujo princípio maior é a ambição de seus dirigen-
tes. Comprar votos com emendas secretas, mudar a Consti-
tuição em uma semana, em votações remotas, passaram a ser 
comportamentos comuns e aceitos.

O resultado de tudo isso não será uma suposta vitória de 
Jair Bolsonaro com base nas benesses que ganhou de mão 
beijada do Congresso. Segundo especialistas em pesquisas, o 
impacto desse trambique será modesto, e tudo indica que o 
ex-presidente Lula continuará da liderança da disputa.

Mas é preciso indagar se, no meio desse desmantelamento, 
gradual mas constante, das instituições da democracia, Lula 
ou qualquer outro conseguirá governar. Com o orçamento 
secreto e outros vícios adquiridos pelas instituições - e, além 
do Congresso, devemos incluir o Judiciário, a PGR, a PF e 
outras - , nem Jesus Cristo governaria o Brasil hoje.

É por isso que Lula, sua base de apoio e a própria sociedade 
precisam aproveitar a mobilização popular da eleição para, se 
eleito, promover uma reforma que devolva cada um dos Pode-
res à sua casinha. Alguns chamam de reforma política, outros, 
talvez mais acertadamente, de repactuação institucional. O 
fato é que, sem isso, ninguém governa mais essa bagunça.

Para Lula governar, 
primeira reforma tem 
que ser política
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EXPEDIENTE

Pesquisa contratada pelo Cadaminuto ao Ibrape tem 
previsão de divulgação na manhã  desta quarta-feira (6). 
Será o primeiro levantamento dos cinco previstos até o dia 2 
de outubro, data do primeiro turno.

O Ibrape está em campo desde , sexta-feira, e concluiu o 
levantamento ontem, em todas as regiões de Alagoas.

Dados vão mostrar a situação da eleição para governa-
dor, senador e presidente, além da avaliação das gestao  do 
governador Paulo Dantas (MDB).

O Ibrape tem 30 anos atuando no setor de pesquisas no 
Nordeste. Os números que serão revelados vão ser funda-
mentais para o entendimento das eleições.

Será possível, por exemplo, entender, confirmar e perce-
ber o crescimento de Paulo Dantas na corrida eleitoral após 
assumir a chefia do governo.  

Confirmar uma possível queda de Rodrigo Cunha  (União 
Brasil) e a presença do senador Fernando Collor  (PTB) na 
segunda colocação.

E ainda a posição de Rui Palmeira  (PSD), situações 
detectadas na pesquisa feita pelo Instituto DantaSensus e 
registrada no TRE sob o nº AL-00847/2022 e no TSE sob o nº 
BR-06810/2022, divulgada na noite desta segunda-feira (04).

Vai valer a pena saber também a situação dos presiden-
ciáveis, especialmente após as presenças recentes de Lula 
(PT)  e Bolsonaro (PL) em Maceió.

Imperdível.

Cadaminuto/Ibrape divulga 
pesquisa nesta quarta-feira

   ARTIGO  |  Voney Malta *
   ARTIGO  |  Helena Chagas *

* Jornalista. Portal CadaMinuto* Jornalista. Portal Brasil247



O  g ove r n a d o r  Pa u l o 
Dantas (MDB) lidera a corrida 
pelo Governo de Alagoas, em 
todos os cenários, de acordo 
com a pesquisa divulgada 
ontem à noite, pelo instituto 
DataSensus. Ele aparece na 
frente dos concorrentes, com 
26% das intenções de voto, na 
pesquisa estimulada. 

Na  s e g u n d a  c o l o c a -
ção, vem o ex-presidente 
Fernando Collor (PTB), com 
18%; seguido do senador 
Rodrigo Cunha (UB), com 
17%; e do ex-prefeito Rui 
Palmeira (PSD), com 11%. 
Na pesquisa que será divul-
gada amanhã pelo Ibrape, os 
números não são diferentes. 

Na pesquisa espontânea, 
quando não se apresenta 
os nomes dos candidatos, 
Dantas também aparece na 
frente, com 15%; seguido por 

Collor, com 6%; Cunha, com 
5%; e Palmeira, com 2%. Se 
a disputa for para o segundo 
turno, Dantas derrota todos 
os adversários.

De acordo com o Data-
Sensus, o concorrente mais 
difícil do governador bater no 
segundo turno seria Cunha. 
Na disputa simulada entre os 
dois, a diferença é de apenas 
6,3 pontos percentuais. Na 
disputa com Palmeira, a dife-
rença é de 12%; e com Collor, 
16%. 

O desempenho do gover-
nador vem crescendo a 
cada pesquisa, desde que 
ele ganhou a eleição indi-
reta para o mandato tampão 
assegurado pela Assembleia 
Legislativa. O trabalho à 
frente do Governo populari-
zou o seu nome e alavancou 
sua pré-candidatura à reelei-
ção.

Dantas tem a máquina do 
Estado nas mãos e suas ações 

como governador a seu favor. 
Por isso, a tendência é crescer 
e consolidar essa liderança. 
Até porque não precisa se 
licenciar do cargo durante a 
campanha, basta segui à risca 
a legislação eleitoral.

O nome de Dantas cres-
ceu nas últimas pesquisas. 
Ele saiu da terceira coloca-

ção, em maio; encostando no 
primeiro colocado, em junho; 
e chegando à liderança em 
julho. Seu desempenho se 
manteve em ascensão até 
com a entrada de Collor como 
pré-candidato ao Governo. 

Além de apoios impor-
tantes – como do ex-presi-
dente Lula (PT), do senador 

Renan Calheiros (MDB), do 
ex-governador Renan Filho 
(MDB), Dantas com uma 
baixa rejeição. Enquanto 
Collor é rejeitado por 30,3% 
dos eleitores entrevistados, 
Dantas em apenas 8,4% de 
rejeição.

Os números da pesquisa 
do DataSensus foram bem 
recebidos pela equipe do 
governador. No entanto, os 
assessores preferiram não 
comentar esse desempenho, 
nesse momento. Disseram 
que o governador está total-
mente focado na ajuda aos 
desabrigados. 

Paulo Dantas não irá se 
licenciar do cargo, durante 
a campanha eleitoral, após 
seu nome ser confirmado 
como candidato à reelei-
ção, na convenção do MDB. 
De acordo com a legislação 
eleitoral, o governador não 
precisa se licenciar para 
disputar a reeleição. 

INSTITUTO DATASENSUS fez levantamento em 99 municípios.Política
GOVERNADOR ganha dos concorrentes na pesquisa espontânea e na induzida e ganha também no Segundo Turno

Paulo Dantas lidera disputa pelo 
Governo em todos os cenários
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Arquivo

O Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) de Alagoas autorizou 
a veiculação de propagandas 
institucionais do Governo de 
Alagoas, devido à situação de 
emergência em que os muni-
cípios alagoanos se encon-
tram após as fortes chuvas.

A decisão é do presi-
dente do TRE, desembarga-
dor Otávio Leão Praxedes, 
e ressalta que a autorização 
“está limitada ao tempo estri-
tamente necessário às medi-
das de urgência, cessando a 
mesma assim que a situação 
emergencial se encerrar”. O 
decreto estadual que declara 
a situação de emergência nos 
municípios alagoanos, publi-
cado segunda-feira (04) no 
Diário Oficial do Estado, tem 
validade de 180 dias.

O pedido do governo 
explicou que o material será 
divulgado “para autorizar a 
prestação de informações à 
população sobre as medidas 
de segurança a serem adota-
das, locais de abrigo, doações 

de mantimentos, estradas e 
rodovias interditadas, auxí-
lios e medidas adotados pelo 
Governo de Alagoas para 
garantir segurança, saúde 
e alimentação da popula-
ção atingida pela situação 
de emergência, bem como 
possibilitar a realização de 
medidas visando a continui-
dade dos serviços públicos e 
eventuais sistemas de prote-
ção social à disposição da 
população”.

Também foi autorizada, 
em caráter liminar, a realiza-
ção de pronunciamento em 
cadeia de rádio e televisão.

O  d e s e m b a r g a d o r 
considerou que, “havendo 
elementos que evidenciam 
a probabilidade do direito 
alegado e o risco de incre-
mento do dano caso a medida 
de urgência não seja deferida 
liminarmente, entendo que a 
situação demonstrada justi-
fica a autorização de realiza-
ção de comunicação social 
e demais medidas emergen-

ciais visando à prevenção de 
maiores prejuízos decorren-
tes das chuvas intensas que 
assolaram Alagoas e à assis-
tência à população atingida”.

Assim, foi autorizada, 
liminarmente, a realiza-
ção de pronunciamento em 
cadeia de rádio e televisão; a 
prestação de informações à 
população sobre medidas de 
segurança e demais medidas a 
serem adotadas; assim como 
as ações com o fito de garantir 
a continuidade dos serviços 
públicos e eventuais siste-
mas de proteção social para a 
população. 

Entretanto, o TRE alerta: 
“Está vedada a realização de 
ações que não sejam essen-
ciais aos objetivos menciona-
dos, bem como publicidade 
institucional que implique 
promoção pessoal e/ou elei-
toral, ficando eventual inob-
servância dos limites desta 
decisão sujeita às consequ-
ências jurídico-eleitorais 
cabíveis”.

  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TRE/AL autoriza veiculação 
de propaganda institucional

  EX-GOVERNADOR NA FRENTE

Renan Filho lidera corrida para 

Senado e Lula, para Presidência
A pesquisa do Instituto 

DataSensus, divulgada ontem 
à noite, também aponta a 
liderança do ex-governador 
Renan Filho (MDB) para o 
Senado e do ex-presidente 
Lula (PT) para a Presidência 
da República. Renan lidera, 
com 48%, as intenções de voto 
para senador; enquanto Lula 
continua disparado na frente, 
com 49,7% da preferência do 
eleitoral. 

A superioridade de Renan 
Filho, que apoia Lula para 
presidente, é altamente 
expressiva. Enquanto seus 
concorrentes ao Senado têm 
desempenho pífios. O depu-
tado estadual Davi Davino 
Filho (PP) conta com 2,4% 
das intenções de voto; o vice-
-prefeito da Capital, Ronaldo 
Lessa (PDB), tem apenas 
1,7%; e o deputado estadual 
Antônio Albuquerque (Repu-
blicanos), ainda menos: 1,3%.

Na corrida presidencial, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) se mantém em segundo 
lugar, com 28,9% na preferên-
cia do eleitorado. Na terceira 

colocação vem o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT), com 3,5%; 
e André Janones (Avante) na 
quarta posição, com 2,4%, na 
pesquisa estimulada, quando 
os nomes dos candidatos são 
apresentados.

Na pesquisa espontânea, 
Lula também lidera com 
41%; seguido por Bolsonaro, 
com 25,1%; e Ciro (1,6%). A 
senadora Simone Tebet (MS) 
pré-candidata do MDB, a 
exemplo de outros pré-candi-
datos presidenciais, não foi 
sequer citada, quando os 
pesquisares perguntaram aos 
entrevistados em quem vota-
riam para a Presidência. 

A pesquisa de intenção 
de votos do DataSensus foi 
realizada entre os dias 30 de 
junho e 2 de julho de 2022, 
por amostragem de eleitores, 
nas 11 regiões geográficas de 
Alagoas. Foram entrevistados 
5.026 eleitores, em 99 muni-
cípios alagoanos, de ambos 
os sexos e maiores de 16 anos. 
O nível de confiança é de 95% 
e a margem de erro de 1,4%. 
(R.R.)

PAULO DANTAS

Estava na última colocação e, nos últimos dias, ultrapassou os concorrentes



Com o aumento do nível 
da Lagoa Mundaú, que inva-
diu as casas na região lagunar 
após as fortes chuvas ao longo 
da semana, a Prefeitura de 
Maceió decidiu disponibilizar 
mais espaços públicos para 
prestar assistência às famílias 
desalojadas. Com isso, já são 12 
espaços para acolher a popula-
ção.

A Prefeitura de Maceió 
disponibiliza ainda o trans-
porte, por meio de caminhões, 
para que as famílias possam 
levar até os abrigos seus 
pertences, e ainda estão rece-
bendo cestas básicas, água, 
lençóis e colchões.

De forma emergencial, a 
Prefeitura atua para adqui-
rir mais de 10 mil colchões, 

lençóis, distribuir 47 mil refei-
ções por dia, 5 mil cestas bási-
cas, água mineral e mais de 
10 mil kits de higiene, visando 
atender o mais rápido possível 
as demandas dos desalojados 
e desabrigados.

Os locais utilizados como 
abrigos pela Prefeitura são 
a Escola Nosso Lar, Escola 
Municipal Rui Palmeira, CMEI 
Papódromo e CAIC, Escola 
Estadual Tarcísio de Jesus, no 
Vergel do Lago, Escola Munici-
pal Professor Antídio Vieira, no 
Trapiche da Barra, CMEI Fran-
cisco Mello, no Virgem dos 
Pobres, Sítio Recreio, Creche 
Agenor/Padre Cabral/Quadra 
do Recreio, em Fernão Velho, 
Creche Virgínia Moraes, no Rio 
Novo, e CAT, no Pinheiro.

PREFEITURA decidiu disponibilizar mais espaços públicos 
para prestar assistência às famílias desalojadas.Maceió

ESCOLAS MUNICIPAIS da região lagunar já receberam milhares de pessoas desde a manhã de domingo

Prefeitura abre mais de 10 espaços 
para abrigar famílias desalojadas

ESCOLA

Rui Palmeira é uma das que estão sendo utilizadas como abrigo para as famílias desalojadas

JANGADEIROS

Devem realizar a inscrição no galpão do Controle de Delegações da SMTT

Ascom Semed

Ascom SMTT

   PISCINAS NATURAIS

Inscrições para trabalhadores em 

passeios turísticos estão abertas
A Prefeitura de Maceió, por 

meio da Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), inicia, a partir 
de hoje (05), o período para as 
inscrições de trabalhadores 
que tenham interesse em atuar 
na atividade de passeios turís-
ticos nas piscinas naturais de 
Ipioca. O prazo para o cadas-
tro vai até o próximo dia 05 de 
agosto.

Os interessados devem 
se dirigir à sede da SMTT, no 
bairro Tabuleiro do Martins, 
munidos de 02 fotos recen-
tes 3x4, certificado do curso 
Cadastur, CNPJ da empresa 
(caso obtiver), CPF, RG, habi-
litação da embarcação (CIR) 
e título inscrição de embarca-
ção.

Como explica André Costa, 
superintendente da SMTT, 
Maceió é um dos destinos mais 
procurados do país para férias, 
uma referência pela hospita-
lidade do seu povo e também 
por suas belezas naturais que, 
consequentemente, atraem 
as pessoas para passeios pela 
orla. “As piscinas naturais estão 
entre os pontos mais visitados 
e dar aos que desejam ir até 
elas a segurança de estar nas 
mãos de profissionais regula-
rizados”, afirma.

Para realizar a inscrição, o 
profissional deve pagar uma 
taxa no valor de R$ 8,86, e 
quem não comparecer dentro 
do período de inscrição, perde 
a prioridade no processo para 
credenciamento.
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Famílias atingidas e desa-
brigadas pelas fortes que 
caíram em Maceió e que 
viviam em áreas de risco foram 
contempladas com aparta-
mentos no Alamedas Farol e 
Jatiúca, no bairro do Benedito 
Bentes. A solenidade ocorreu, 
na noite de ontem, e a entrega 
das chaves foi feita pelo 
prefeito de Maceió, JHC.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a ação vai 
garantir que moradores que 

há anos viviam em áreas de 
risco tenham moradia digna. 
E segundo o prefeito JHC, as 
ações visam minimizar os 
impactos causados neste perí-
odo chuvoso. “Os conjuntos 
habitacionais são fundamen-
tais para tirar essas famílias da 
vulnerabilidade e boa parte 
dos moradores que receberam 
suas chaves moram em áreas 
de risco”, afirma JHC. Segundo 
ele, Maceió foi a capital que 
mais choveu, mas com o traba-

lho preventivo foi possível 
evitar óbitos. Ao todo, foram 
entregues 960 apartamentos, 
e cada unidade dos Alamedas 
tem uma área total de 43 m2 
e é dispõe de cozinha, sala, 
banheiro e dois quartos.

Além disso, os novos mora-
dores terão à disposição uma 
área de lazer, com brinque-
dos infantis espalhados nas 
dependências do complexo, 
quadras de esportes, salão de 
festas, bicicletário e ciclovia.

Com objetivo de valorizar 
os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da pesquisa e incenti-
var a produção científica entre 
os docentes, a Secretaria Muni-
cipal de Educação continua 
com as inscrições abertas para 
a 7ª edição da Revista Saberes 
Docentes em Ação. O período 
prossegue até o dia 12 de agosto.

A revista é direcionada para 
publicações de professores e 
pesquisadores da rede muni-

cipal de Educação de Maceió 
e de outras instituições. Os 
trabalhos devem ser enviados, 
exclusivamente, para o email: 
saberesdocentesmaceio@
gmail.com.

A revista está em circulação 
desde 2015 e publicou mais de 
100 artigos científicos e relatos 
de experiências de docentes da 
rede. Para a coordenadora do 
Núcleo de Avaliação e Pesquisa 
do Centro Municipal de 

Formação da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
Natércia Lopes, a revista é um 
marco para a produção da 
pesquisa entre os profissionais 
da Educação.

Segundo ela, a revista 
vai receber trabalhos inédi-
tos, com reflexões teóricas 
sobre diferentes assuntos que 
possam vir a contribuir para 
a melhoria do processo de 
aprendizagem de ensino.

  FAROL E JATIÚCA

   VALORIZAÇÃO

JHC faz entrega das chaves dos 
apartamentos dos Alamedas

Semed: Revista Saberes Docentes 
segue com inscrições abertas



Com o aumento do nível 
da Lagoa Mundaú, que inva-
diu as casas na região lagunar 
após as fortes chuvas ao longo 
da semana, a Prefeitura de 
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as demandas dos desalojados 
e desabrigados.

Os locais utilizados como 
abrigos pela Prefeitura são 
a Escola Nosso Lar, Escola 
Municipal Rui Palmeira, CMEI 
Papódromo e CAIC, Escola 
Estadual Tarcísio de Jesus, no 
Vergel do Lago, Escola Munici-
pal Professor Antídio Vieira, no 
Trapiche da Barra, CMEI Fran-
cisco Mello, no Virgem dos 
Pobres, Sítio Recreio, Creche 
Agenor/Padre Cabral/Quadra 
do Recreio, em Fernão Velho, 
Creche Virgínia Moraes, no Rio 
Novo, e CAT, no Pinheiro.

PREFEITURA decidiu disponibilizar mais espaços públicos 
para prestar assistência às famílias desalojadas.Maceió

ESCOLAS MUNICIPAIS da região lagunar já receberam milhares de pessoas desde a manhã de domingo

Prefeitura abre mais de 10 espaços 
para abrigar famílias desalojadas

ESCOLA

Rui Palmeira é uma das que estão sendo utilizadas como abrigo para as famílias desalojadas

JANGADEIROS

Devem realizar a inscrição no galpão do Controle de Delegações da SMTT

Ascom Semed

Ascom SMTT

   PISCINAS NATURAIS

Inscrições para trabalhadores em 

passeios turísticos estão abertas
A Prefeitura de Maceió, por 

meio da Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), inicia, a partir 
de hoje (05), o período para as 
inscrições de trabalhadores 
que tenham interesse em atuar 
na atividade de passeios turís-
ticos nas piscinas naturais de 
Ipioca. O prazo para o cadas-
tro vai até o próximo dia 05 de 
agosto.

Os interessados devem 
se dirigir à sede da SMTT, no 
bairro Tabuleiro do Martins, 
munidos de 02 fotos recen-
tes 3x4, certificado do curso 
Cadastur, CNPJ da empresa 
(caso obtiver), CPF, RG, habi-
litação da embarcação (CIR) 
e título inscrição de embarca-
ção.

Como explica André Costa, 
superintendente da SMTT, 
Maceió é um dos destinos mais 
procurados do país para férias, 
uma referência pela hospita-
lidade do seu povo e também 
por suas belezas naturais que, 
consequentemente, atraem 
as pessoas para passeios pela 
orla. “As piscinas naturais estão 
entre os pontos mais visitados 
e dar aos que desejam ir até 
elas a segurança de estar nas 
mãos de profissionais regula-
rizados”, afirma.

Para realizar a inscrição, o 
profissional deve pagar uma 
taxa no valor de R$ 8,86, e 
quem não comparecer dentro 
do período de inscrição, perde 
a prioridade no processo para 
credenciamento.
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Famílias atingidas e desa-
brigadas pelas fortes que 
caíram em Maceió e que 
viviam em áreas de risco foram 
contempladas com aparta-
mentos no Alamedas Farol e 
Jatiúca, no bairro do Benedito 
Bentes. A solenidade ocorreu, 
na noite de ontem, e a entrega 
das chaves foi feita pelo 
prefeito de Maceió, JHC.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a ação vai 
garantir que moradores que 

há anos viviam em áreas de 
risco tenham moradia digna. 
E segundo o prefeito JHC, as 
ações visam minimizar os 
impactos causados neste perí-
odo chuvoso. “Os conjuntos 
habitacionais são fundamen-
tais para tirar essas famílias da 
vulnerabilidade e boa parte 
dos moradores que receberam 
suas chaves moram em áreas 
de risco”, afirma JHC. Segundo 
ele, Maceió foi a capital que 
mais choveu, mas com o traba-

lho preventivo foi possível 
evitar óbitos. Ao todo, foram 
entregues 960 apartamentos, 
e cada unidade dos Alamedas 
tem uma área total de 43 m2 
e é dispõe de cozinha, sala, 
banheiro e dois quartos.

Além disso, os novos mora-
dores terão à disposição uma 
área de lazer, com brinque-
dos infantis espalhados nas 
dependências do complexo, 
quadras de esportes, salão de 
festas, bicicletário e ciclovia.

Com objetivo de valorizar 
os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da pesquisa e incenti-
var a produção científica entre 
os docentes, a Secretaria Muni-
cipal de Educação continua 
com as inscrições abertas para 
a 7ª edição da Revista Saberes 
Docentes em Ação. O período 
prossegue até o dia 12 de agosto.

A revista é direcionada para 
publicações de professores e 
pesquisadores da rede muni-

cipal de Educação de Maceió 
e de outras instituições. Os 
trabalhos devem ser enviados, 
exclusivamente, para o email: 
saberesdocentesmaceio@
gmail.com.

A revista está em circulação 
desde 2015 e publicou mais de 
100 artigos científicos e relatos 
de experiências de docentes da 
rede. Para a coordenadora do 
Núcleo de Avaliação e Pesquisa 
do Centro Municipal de 

Formação da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
Natércia Lopes, a revista é um 
marco para a produção da 
pesquisa entre os profissionais 
da Educação.

Segundo ela, a revista 
vai receber trabalhos inédi-
tos, com reflexões teóricas 
sobre diferentes assuntos que 
possam vir a contribuir para 
a melhoria do processo de 
aprendizagem de ensino.

  FAROL E JATIÚCA

   VALORIZAÇÃO

JHC faz entrega das chaves dos 
apartamentos dos Alamedas

Semed: Revista Saberes Docentes 
segue com inscrições abertas

A Lei nº. 13.146 de 6 de 
julho de 2015, que instituiu 
a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiên-
cia ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (PcD), traz 
garantias fundamentais para 
esse público, como a oportu-
nidade de trabalho. Na Santa 
Casa de Maceió, a Gerência 
Corporativa de Gestão de 
Pessoas ampliou o que pede 
a legislação e lançou o Plano 
de Inclusão Social Além da 
Cota.

Na prática,  além das 
vagas exigidas pelo governo 
federal,  a instituição se 
compromete em fortalecer 
o papel do colaborador com 
deficiência.  “Vamos mapear 
os setores com funções 
que podem receber PcDs e 
desenvolver uma cultura de 
acolhimento e humaniza-
ção. Queremos que os novos 
colaboradores sejam bem 
recebidos pelas lideranças 
e colegas para garantir o 
verdadeiro sentimento de 
pertencimento e estimular o 
desenvolvimento profissio-
nal”, disse o Gerente Corpo-
rativo de Gestão de Pessoas, 
Sílvio Melo.

Com vagas abertas para 
PcDs, a Santa Casa de Maceió 
pede que os interessados 
enviem seus currículos para 
o email da Gestão de Pessoas 
(selecao.pcd@santacasade-
maceio.com.br) ou entre em 
contato com as entidades de 
assistência social.

A Defesa Civil de Alagoas 
informou, no final da tarde 
da tarde de hoje, que 66.157 
pessoas estão desabrigadas 
ou desalojadas em todo o 
estado. De acordo com os 
dados divulgados pelo órgão, 
somente nas últimas 24 
horas, mais de oito mil novas 
pessoas foram afetadas dire-
tamente pelas fortes chuvas e 
enchentes.

O número de mortos 
em decorrência das chuvas 
t a m b é m  f o i  d i v u l g a d o 
oficialmente pela Defesa 
Civil estadual. Segundo o 
órgão, seis pessoas morre-
ram desde os primeiros 
registros de chuvas intensas 
em Alagoas, sendo quatro 
óbitos no mês de junho e 
dois óbitos somente neste 
começo de julho. Os dados 
a i n d a  m o s t ra m  q u e  a s 
mortes registradas em julho 
aconteceram nos municí-

pios de Matriz de Camara-
gibe e União dos Palmares.

As populações mais afeta-
das, até o momento, são as de 
Rio Largo, na região Metro-
politana, com 7 mil pessoas 
desalojadas ou desabrigadas; 
e a capital Maceió, com 4.719 
desalojados ou desabrigados. 
Na sequência estão os muni-
cípios de Coruripe (3.935), 
São José da Laje (3.883), Pilar 
(3.726), Marechal Deodoro 
(3.820), Atalaia (3.350) e Jacu-
ípe (3.000).

RIO LARGO foi a cidade mais afetada pelas enchentes; mais de 7 mil pessoas.Alagoas
DEFESA CIVIL DO ESTADO constata crescimento no número de pessoas afetadas, mesmo com a trégua das chuvas em Alagoas 

Passa de 66 mil o número de 
desabrigados ou desalojados
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   ALÉM DA COTA   DESABRIGADOS    CESTAS BÁSICAS...

Santa Casa de 
Maceió lança 
Plano de Ação de 
Inclusão Social

Mônica Ermírio / TV Pajuçara

Assessoria

BRK receberá donativos 

em 17 pontos de arrecadação

...Continuam a ser entregues aos 

municípios afetados pelas chuvas
Diante da situação emer-

gencial dos municípios alago-
anos atingidos pelas fortes 
chuvas dos últimos dias, a 
BRK disponibiliza, a partir de 
hoje, 17 pontos de arrecada-
ção de donativos para ajudar 
as vítimas das enchentes. Além 
de recolher os materiais, a 
empresa vai dobrar o número 
de doações recebidas, que, 
posteriormente, serão entre-
gues à Defesa Civil de Alagoas 
para distribuição às cidades 
afetadas.  

As doações podem ser reali-
zadas nas lojas de atendimento 
da BRK em dez municípios 
e nas Centrais Já! de Maceió. 
Poderão ser doados vesti-
mentas, cobertores, roupas de 
cama, materiais de limpeza e de 
higiene pessoal. Para cada item 
recolhido nas lojas, a BRK entre-
gará outro, dobrando, assim, o 
volume de donativos que serão 

destinados às pessoas desaloja-
das e desabrigadas.

A BRK segue com equipes 
de plantão 24 horas por dia, 
todos os dias da semana, para 
atender as diversas ocorrên-
cias relacionadas aos sistemas 
de água e esgoto da Região 
Metropolitana de Maceió, 
que teve o abastecimento 
comprometido em algumas 
cidades devido às cheias.

Por causa das fortes 
chuvas, que provocaram a 
alteração da qualidade da 
água bruta dos mananciais e 
falta de energia em algumas 
regiões, unidades operacio-
nais foram paralisadas e equi-
pamentos foram danificados. 
As lojas da BRK em Atalaia, 
Coqueiro Seco e Rio Largo 
também foram atingidas pelas 
cheias e seguem fechadas por 
tempo indeterminado devido 
a problemas estruturais.

O Estado de Alagoas conti-
nua a entrega de cestas básicas 
aos municípios afetados pelas 
fortes chuvas. Nos últimos 
cinco dias, mais de 10 mil kits 
alimentícios foram distribu-
ídos entre 27 cidades cons-
tantes no Decreto Estadual 
nº 83.839, de 1º de julho de 
2022, e suas alterações. Com 
ampliação do objetivo, além 
das famílias desalojadas e 
desabrigadas, as cestas básicas 
serão destinadas a famílias em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza afetadas pelas águas. 
A ação continua nesta terça-
-feira (5), para outros municí-
pios alagoanos.

Mais de 100 mil cestas 
básicas serão entregues ao 
final da ação de segurança 
alimentar. O quantitativo de 
cada município é definido a 
partir das informações pres-
tadas à Defesa Civil Munici-
pal e incluídas no Sistema de 
Gestão criado pela Secreta-

ria de Estado da Assistência 
e Desenvolvimento Social 
(Seades). A logística de entrega 
é feita a partir da situação de 
cada município: entregue na 
própria região pela Seades, ou 
retiradas pelas prefeituras na 
unidade de distribuição.

Em relação ao município de 
Maceió, o Governo de Alagoas 
já começou a realizar, em 10 
pontos da capital alagoana, o 
mutirão volante de cadastra-
mento das famílias desabri-
gadas e desalojadas. A entrega 
das cestas básicas ocorrerá 
em quatro pontos definidos 
em reunião, na segunda-feira 
(4), entre a equipe técnica da 
Seades, o governador Paulo 
Dantas e a secretária-chefe 
do Gabinete Civil, Luiza 
Barreiros. O calendário de 
distribuição será divulgado 
oportunamente. Além da 
Seades, a ação envolve a Polícia 
Militar, o Corpo de Bombeiros 
e o programa Ronda no Bairro.

DOAÇÕES

Estão chegando de todas as partes do Estado; momento de solidariedade

CESTAS BÁSICAS

São embarcadas em caminhões para socorrer vítimas das enchentes

SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
implantação e operação de sistema de tecnologia informatizado e inte-
grado de gestão de frota, sob demanda, para abastecimento, lavagem, 
troca de filtros, aditivos, fluídos, óleos lubrificantes e borracharia; soft-
ware com tecnologia web para manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços com mão-de-obra 
para toda a frota de veículos, em rede credenciada de postos, oficinas, 
lava-jatos, concessionárias e auto peças, através de sistema informa-
tizado e integrado, conforme instrumento convocatório e seus anexos.
LOCAL/DATA: Sede do SESCOOP/AL: Av. Governador Lamenha Filho, 
n° 1880, Feitosa, Maceió/AL, CEP: 57.043-600, dia 13 de julho de 2022, 
às 09h00min. Email: licitacao@ocb-al.coop.br.

Maceió/AL, 05 de julho de 2022

Marivá Pereira de Oliveira 
Superintendente

TNH1



Não ter acesso a qual-
quer tipo de alimento e viver 
com a fome diariamente 
é uma triste realidade 
presente na vida de milhões 
de brasileiros. Somente no 
Nordeste, 12,1 milhões de 
pessoas passam por essa 
situação atualmente.

De acordo com dados 
coletados pela Agência Tatu, 
do Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, 4 em 
cada 10 famílias da região 
Nordeste convivem com 
as formas mais severas de 
insegurança alimentar, ou 
seja, moderada e grave. Isso 
representa 36,2% dos domi-
cílios nordestinos.

O estado de fome já 
vinha apresentando cres-
cimento desde 2013, mas 
com a permanência da 
pandemia de Covid-19 foi 
possível notar um aumento 
significativo dos níveis de 
Insegurança Alimentar (IA) 
moderada e grave, além 
de uma intensa redução 
da Segurança Alimentar, 
nos dois últimos anos. No 
Nordeste, foi observado um 
aumento de 118,7% de Inse-
gurança Alimentar grave e 
uma diminuição de 26,6% 
da segurança alimentar, de 
2018 para 2022.

Esses números foram 
apresentados em junho 

deste ano pelo II VIGISAN, 
que analisou dados cole-
tados entre novembro de 
2021 e abril de 2022 nos 
domicílios brasileiros, utili-
zando a Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar 
(EBIA), em sua versão de 
oito perguntas. 

O II VIGISAN também 
analisou as pesquisas ante-
riores do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) para a mesma escala 
utilizada, como forma de 
comparar os dados, sob a 
mesma metodologia, entre 
os anos de 2004 e 2022.

A Ebia classifica a segu-
rança alimentar como 
sendo o acesso pleno e 
regular aos alimentos de 
qualidade, em quantidade 
suficiente, sem compro-
meter o acesso a outras 
necessidades essenciais. Já 
a insegurança alimentar é 
classificada em três níveis: 
leve, moderada e grave.

No Brasil, é possível 
notar um declínio expres-
sivo da segurança alimen-
tar e um crescimento 
constante da insegurança 
alimentar desde 2013. Em 
um comparativo entre as 
macrorregiões do país, 
observa-se que 2013 foi o 
ano que registrou o menor 
nível de IA grave nas regi-
ões, enquanto 2022 concen-
tra os maiores níveis, desde 
2004.

A família de Erika Caro-
line, 32, que reside com 

o marido e o filho de 4 
anos em Maceió, foi uma 
das que foi afetada pela 
redução da qualidade dos 
alimentos desde a pande-
mia, se enquadrando em 
insegurança alimentar 
leve. De acordo com ela, 
nos períodos mais críti-
cos, diversas substituições 
têm de ser feitas para que 
não fique comprometida 
a quantidade da alimen-
tação.

“Tem coisas que a gente 
consumia antes da pande-
mia e hoje a gente não 
consome mais, como carne 
vermelha. Porque com o 
valor de 1kg de carne moída, 
por exemplo, dá pra a gente 
comprar outra proteína 
para três ou quatro dias. 
Além disso, com o cres-
cimento do nosso filho, 
muitas vezes a gente precisa 
priorizar a necessidade da 
criança e fazer algumas 
trocas, não comprar uma 
coisa para poder comprar 
outra, e por aí vai”, conta 
Erika.

Diversas variantes são 
pontuadas pela publica-
ção como agravantes do 
aumento dos índices de 
insegurança alimentar no 
Brasil, como o desmonte 
de políticas públicas, a 
piora na crise econômica, 
o aumento das desigualda-
des sociais, a alta dos preços 
de combustíveis, além do 
segundo ano da pandemia 
da Covid-19.

36,2% DOS domicílios convivem com as formas 
mais severas de insegurança alimentar.Brasil

NÚMERO DE PESSOAS NA REGIÃO COM

Insegurança alimentar grave aumentou 118,7% em dois anos

Quatro em cada dez 
famílias enfrentam 
a fome no Nordeste
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Karina Dantas
Agência Tatu



O Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac Alagoas, em 
parceria com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), se une com as demais 
entidades e empresas do 
comércio alagoano para 
ajudar as famílias afetadas 
pelas fortes chuvas no estado. 
A iniciativa cria uma rede de 
pontos de arrecadação para 
doação de alimentos, água 
potável, itens de higiene, 
produtos de limpeza, roupas, 
calçados, colchões e coberto-
res.

Para o presidente do 
Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac Alagoas, Gilton Lima, 
o momento é de união e soli-
dariedade. “Muitas famílias 
estão desoladas. E nós faremos 
o que for possível para aliviar 
esse sofrimento. O Comércio 
está unido. E contamos com a 
ajuda de quem puder contri-
buir com alguma doação. 
Alagoas precisa de cada um de 
nós”, observou.

Além de provocar uma 
série de perdas em um 
número crescente de famílias, 

as fortes chuvas têm gerado 
danos em muitas regiões do 
estado, com alagamentos em 
diversos trechos e o registro 
de pelo menos vinte rodo-
vias afetadas. De acordo com 
dados oficiais, 51 municípios 

estão em situação de emer-
gência e, nesta segunda-feira 
(4), 16 cidades estão com 
interrupção no fornecimento 
de energia, total ou parcial, 
devido aos prejuízos causados 
à rede elétrica.

As doações podem ser reali-
zadas nos seguintes pontos 
de arrecadação: Fecomércio 
e sindicatos filiados, Sesc, 
Senac, Sebrae, FEDERALA-
GOAS/Associação Comercial 
de Maceió, FCDL Alagoas, CDL 

Maceió, Aliança Comercial de 
Maceió, Abrape, CRC/AL, ASA, 
MAC, ABIH, Maceió Shopping, 
CNIA, Abrasel e OAB/AL. Para 
mais informações, entre em 
contato por meio do número 
82 3026 7200.

ALAGOANOS também podem doar colchões, calçados e cobertores.Mercado
ENTIDADES viram ponto de arrecadação para doação de alimentos, água potável, itens de higiene, produtos de limpeza e roupas

Comércio ‘convoca’ alagoanos 
para ajudar vítimas das chuvas
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Divulgação



C o m  o  a u m e n t o  d a 
expectativa média de vida 
do brasileiro, boa parte da 
população pode alcançar 
idades muito avançadas e 
vivenciar várias questões 
ligadas ao envelhecimento. 
O delirium, ou confusão 
mental aguda, é um dessas 
possibilidades. Mais comum 
em pessoas idosas, afetando 
até 80% dos que estão em 
UTI, o problema aumenta 
consideravelmente o tempo 
de internação e as taxas de 
mortalidade.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Serviço de Geriatria da 
Santa Casa de Maceió, Helen 
Arruda, destaca que por 
se caracterizar como uma 
alteração aguda do nível de 
consciência, ela precisa ser 
identificada e tratada o mais 
rápido possível. “Dizemos 
que delirium é uma emer-
gência geriátrica. O paciente 
com quadro confusional 
agudo precisa ser avaliado o 
mais rapidamente possível, 
pois esse quadro pode ser 
causado por dor, desidrata-
ção, constipação intestinal, 

infecção (urinária é a mais 
comum) entre várias outras 
causas, inclusive infarto e 
AVC”, disse a especialista.

Essa alteração da cons-
ciência pode causar sono-
lência (mais comum) ou 
a g i t a ç ã o  p s i c o m o t o r a . 

Também há alteração no 
nível de atenção e esses 
sintomas podem flutuar ao 
longo do dia. Os diagnósti-
cos diferenciais são em geral 
com depressão, demência 
e transtornos psicóticos, 
sendo que o tempo do início 

dos sintomas é um fator 
muito importante para essa 
diferenciação.

“Pacientes com delirium 
hiperativo (agitação, agressi-
vidade, inquietação) podem 
ser tratados com antipsicó-
ticos. Enquanto se investiga 

e depois trata a causa. Desde 
que a causa seja tratada, o 
paciente pode se recuperar 
completamente, por isso a 
importância do diagnóstico 
precoce”, ressalta a geriatra.

Para ela, é importante que 
a família e cuidadores (no 
caso de idosos mais depen-
dentes) identifiquem qual-
quer mudança em relação ao 
basal, para que o médico seja 
comunicado o mais rápido 
possível.

HOSPITALIZAÇÃO
 Pacientes hospitali-

zados tem um risco ainda 
maior de apresentar quadro 
confusional ,  pr incipal-
mente em ambientes de 
UTIs. “Nesses pacientes, em 
geral, o delirium é causado 
por múltiplos fatores. E 
todos precisam ser corrigi-
dos para que o paciente se 
recupere mais rapidamente. 
Algumas medicações, por 
exemplo, podem causar deli-
rium. Corticoides, derivados 
opióides (tramadol, codeína, 
morfina), antibióticos, entre 
outros. Nesse caso, o geriatra 
faz o ajuste, com redução de 
dose ou troca a medicação”, 
destacou Helen Arruda.

PACIENTES hospitalizados tem um risco ainda 
maior de apresentar quadro confusional.Saúde

DELIRIUM é considerada uma emergência geriátrica e precisa de atenção; alteração pode causar sonolência e agitação psicomotora

Geriatra explica os perigos da 
confusão mental em idosos
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O coordenador do Movi-
mento Nacional da Popu-
lação em situação de Rua, 
Rafael Machado, decidiu 
deixar o Comitê Interseto-
rial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política 
Municipal para a Popula-
ção em Situação de Rua em 
Maceió, em protesto contra a 
conduta da Prefeitura Muni-
cipal. O militante denuncia 
falta de comprometimento 
da gestão pública em rela-
ção ao Plano Intersetorial de 
Acompanhamento e Moni-
toramento, que foi instituído 
em 2021, e até o momento 
não foi executado, segundo o 
coordenador do movimento.

Segundo Machado, o plano 
não só não foi executado, 
como a situação agravada 
diante das chuvas também 
vem sendo negligenciada pela 
Prefeitura. “É angustiante, 
nesse momento de chuva, não 

ver nenhum tipo de ação para 
a população em situação de 
rua. Temos um plano munici-
pal em execução manipulado 
pela gestão municipal, sem 
nenhum resultado efetivo”, 
relata. “É muito triste ver meus 
irmãos sofrendo e nada vem 
sendo feito”.

Segundo Rafael, os abrigos 
que vem sendo abertos nesse 
momento estão destinados 
exclusivamente às vítimas 
desabrigadas e desalojadas 
encaminhadas pela Defesa 
Civil. “São dois equipamen-
tos do Município. A Casa de 
Passagem Manoel Coelho 
Neto, que comporta 50 usuá-
rios, e a Casa de Passagem 
Familiar,que era localizado 
no centro e foi colocada na 
escola. Uma casa que recebe 
recursos do Governo Fede-
ral e está sendo alocada em 
uma escola ao invés de ter 
seu próprio espaço. Esses 
abrigos são localizados na 
mesma região, ao invés de 
abranger outros territórios 

como Benedito, Feirinha do 
Tabuleiro, Farol que é parte 
descoberta. E hoje o fluxo 
é grande no centro e não se 
tem. Nenhuma solicitação é 
acatada e já tem um ano de 
plano e nada foi efetivado”, 
conta.

A Mídia Caeté procurou 
a Prefeitura de Maceió para 
obter respostas sobre que tipo 
de assistência vem sendo pres-
tada ao segmento da pop rua, 
mas não obteve nenhuma 
resposta.

O coordenador do Movi-
mento Nacional da População 
em situação de Rua, Rafael 
Machado, decidiu deixar o 
Comitê Intersetorial de Acom-
panhamento e Monitora-
mento da Política Municipal 
para a População em Situação 
de Rua em Maceió, em protesto 
contra a conduta da Prefeitura 
Municipal. O militante denun-
cia falta de comprometimento 
da gestão pública em rela-
ção ao Plano Intersetorial de 
Acompanhamento e Monito-

ramento, que foi instituído em 
2021, e até o momento não foi 
executado, segundo o coorde-
nador do movimento.

O documento possui, entre 
diversos outros objetivos, 
favorecer políticas públicas 
para a população em situação 
de rua, fortalecer a integração 
das redes de atendimento; 
qualificar gestores envolvidos; 
e realizar o planejamento e 
acompanhamento das ações 
pactuadas.  Os eixos de atuação 
do Plano são: saúde, assistên-
cia social; educação, esporte, 
cultura e lazer; habitação, 
trabalho e renda; e segurança 
pública, cidadania e direitos 
humanos. Para garantir a inte-
gração, as 52 ações são distri-
buídas sob responsabilidade 
das secretarias respectivas 
por cada eixo, além de serem 
avaliadas pelo próprio Comitê.

Segundo Machado, o plano 
não só não foi executado, 
como a situação agravada 
diante das chuvas também 
vem sendo negligenciada pela 

Prefeitura. “É angustiante, 
nesse momento de chuva, não 
ver nenhum tipo de ação para 
a população em situação de 
rua. Temos um plano munici-
pal em execução manipulado 
pela gestão municipal, sem 
nenhum resultado efetivo”, 
relata. “É muito triste ver meus 
irmãos sofrendo e nada vem 
sendo feito”.

Segundo Rafael, o único 
abrigo que ainda prestava 
assistência foi desativado, e os 
abrigos que vem sendo abertos 
nesse momento estão destina-
dos exclusivamente às vítimas 
desabrigadas e desalojadas 
encaminhadas pela Defesa 
Civil. “Quem já estava em situ-
ação de rua permanece em 
situação insegura e ainda mais 
com essas chuvas”, conta.

A Mídia Caeté procurou 
a Prefeitura de Maceió para 
obter respostas sobre que tipo 
de assistência vem sendo pres-
tada ao segmento da pop rua, 
mas não obteve nenhuma 
resposta.

SEGUNDO MACHADO, a situação agravada diante das 
chuvas vem sendo negligenciada pela Prefeitura.Especial

Wanessa Oliveira
Mídia Caeté

COORDEADOR do Movimento Nacional da População em situação de Rua deixa comitê em protesto contra Prefeitura

População em situação de rua tem 
condição agravada pelas chuvas
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C o m  o  a u m e n t o  d a 
expectativa média de vida 
do brasileiro, boa parte da 
população pode alcançar 
idades muito avançadas e 
vivenciar várias questões 
ligadas ao envelhecimento. 
O delirium, ou confusão 
mental aguda, é um dessas 
possibilidades. Mais comum 
em pessoas idosas, afetando 
até 80% dos que estão em 
UTI, o problema aumenta 
consideravelmente o tempo 
de internação e as taxas de 
mortalidade.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Serviço de Geriatria da 
Santa Casa de Maceió, Helen 
Arruda, destaca que por 
se caracterizar como uma 
alteração aguda do nível de 
consciência, ela precisa ser 
identificada e tratada o mais 
rápido possível. “Dizemos 
que delirium é uma emer-
gência geriátrica. O paciente 
com quadro confusional 
agudo precisa ser avaliado o 
mais rapidamente possível, 
pois esse quadro pode ser 
causado por dor, desidrata-
ção, constipação intestinal, 

infecção (urinária é a mais 
comum) entre várias outras 
causas, inclusive infarto e 
AVC”, disse a especialista.

Essa alteração da cons-
ciência pode causar sono-
lência (mais comum) ou 
a g i t a ç ã o  p s i c o m o t o r a . 

Também há alteração no 
nível de atenção e esses 
sintomas podem flutuar ao 
longo do dia. Os diagnósti-
cos diferenciais são em geral 
com depressão, demência 
e transtornos psicóticos, 
sendo que o tempo do início 

dos sintomas é um fator 
muito importante para essa 
diferenciação.

“Pacientes com delirium 
hiperativo (agitação, agressi-
vidade, inquietação) podem 
ser tratados com antipsicó-
ticos. Enquanto se investiga 

e depois trata a causa. Desde 
que a causa seja tratada, o 
paciente pode se recuperar 
completamente, por isso a 
importância do diagnóstico 
precoce”, ressalta a geriatra.

Para ela, é importante que 
a família e cuidadores (no 
caso de idosos mais depen-
dentes) identifiquem qual-
quer mudança em relação ao 
basal, para que o médico seja 
comunicado o mais rápido 
possível.

HOSPITALIZAÇÃO
 Pacientes hospitali-

zados tem um risco ainda 
maior de apresentar quadro 
confusional ,  pr incipal-
mente em ambientes de 
UTIs. “Nesses pacientes, em 
geral, o delirium é causado 
por múltiplos fatores. E 
todos precisam ser corrigi-
dos para que o paciente se 
recupere mais rapidamente. 
Algumas medicações, por 
exemplo, podem causar deli-
rium. Corticoides, derivados 
opióides (tramadol, codeína, 
morfina), antibióticos, entre 
outros. Nesse caso, o geriatra 
faz o ajuste, com redução de 
dose ou troca a medicação”, 
destacou Helen Arruda.

PACIENTES hospitalizados tem um risco ainda 
maior de apresentar quadro confusional.Saúde
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SEMANA DO ROCK contribui, não somente para a diversidade 
cultural de Maceió, como também para a economia local.Cultura

EVENTO será no Parque Shopping e contará com workshops, pocket shows, venda de produtos e espaço para tatuagem

Passado os festejos juni-
nos, o mês de julho se inicia 
e com ele, se aproxima o Dia 
Mundial do Rock, come-
morado em 13 de julho. Em 
alusão à data, a Semana do 
Rock retornará em Maceió 
para a sua terceira edição, 
entre os dias 12 e 16 de julho, 
dividida em Rock Week – 
com ações gratuitas, como 
workshops e Rock in Park –, 
com apresentação de bandas 
alagoanas. O evento será no 
Parque Shopping Maceió, no 
bairro de Cruz das Almas.

Para este ano, o evento 
c o n t a  c o m  n ov i d a d e s. 
Segundo Arnaldo Alves, um 
dos organizadores da celebra-
ção, a capacidade de público 
desta terceira edição será 
maior e haverá mais opções 
de atividades. “É importante 
salientar que o evento não é 
só uma festa. O evento tem 
uma semana de atividades 
com treinamentos e pocket 
shows. Teremos uma esfera de 
consumo de conteúdo”, assi-
nala.

Arnaldo também conta 
que, diante da variedade 
da programação, a Semana 
do Rock contr ibui,  não 
somente para a diversidade 
cultural de Maceió, como 
também para a economia 

local e destaca a capital 
de Alagoas como realiza-
dora de um festival musical 
temático e feito para uma 
variedade de público, com 
diferentes faixas etárias.

Confira a programação - 
O evento iniciará com a Rock 
Week, que será gratuita e que 
acontecerá entre os dias 12 
e 14 de julho, das 19h às 22h. 
Nela, serão realizadas ações 
didáticas, como workshops e 
palestras, na praça de alimen-
tação do Parque Shopping. 
Para participar, basta chegar. 

Não é necessário fazer  inscri-
ção. Além disso, haverá a apre-
sentação de cosplayers no 
local.

Já nos dias seguintes, 15 
e 16, no Rock In Park, o esta-
cionamento do Parque Shop-
ping se transformará em uma 
“Arena de Rock”, com direito 
a dois palcos e três ambien-
tes. São eles: a Vila Gastro-
nômica, com cardápios 
selecionados e voltados para 
a temática do evento; o Rock 
Store, com opções de entrete-
nimento e lojas de produtos 

dentro do universo do rock e a 
Guitar Tattoo, onde o público 
também terá à disposição tatu-
adores renomados.

No dia 15, a realização do 
evento será das 19h às 22h e a 
entrada também será gratuita. 
Neste dia, o público poderá 
prestigiar bandas locais que 
apresentarão músicas auto-
rais. Esse primeiro dia de Rock 
in Park contará ainda com a 
parceria da Fundação Muni-
cipal de Ação Cultural (Fmac), 
que, em breve, anunciará as 
bandas que irão se apresentar 

neste dia.
Já para o dia 16, último 

dia do evento, a entrada será 
mediante ingresso e contará 
com as apresentações das 
bandas Alma de Borracha, 
Campari, Fita K7, Giramundo, 
Jam80, L100, Refuzzi, Rock em 
Dobro, $ifrão e Som de Vinil, 
que começarão a se apresentar 
a partir das 16h e seguem até às 
4h. Para garantir os ingressos, 
basta acessar: https://www.
sympla.com.br/evento/rock-
in-park-semana-mundial-do-
rock-2022/1617921.

Carol Amorim
Algo Mais Consultoria e Assessoria

3ª edição da Semana Mundial 
do Rock contará com 15 horas 
de shows de bandas em Maceió

SEMANA DO ROCK

Retorna à cidade para a sua terceira edição que acontece entre os dias 12 e 16 julho; evento será no Parque Shopping Maceió, no bairro de Cruz das Almas
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