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Origem Mais um no Azulão

Benedito Bentes ganhará moderna 
estrutura de lazer para as crianças 

SERVIÇO

Governador Renan Filho e Cacau lançam 
o Condomínio Industrial em Marechal

O novo empreendimento irá gerar mais de 1000 empregos diretos, em uma área de 32 hectares

EM PENEDO

Santa Casa 
agradece Rodrigo 

Cunha por 
conseguir R$ 2,4 
mi para Centro 
de Hemodiálise

NOVA GESTÃO

Ipaseal Saúde 
terá gestão 
interna com 

base na 
Compliance e na 

Governança

MACEIÓ

Decreto neste sentido foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta sexta (6)

JHC prorroga vigência do concurso da Educação

Deputado Marx Beltrão protocola projeto que proíbe venda sem 
receita de anticoncepcionais hormonais para cadelas e gatas
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A Prefeitura de Maceió está em fase final de desenvol-
vimento do novo formato da tradicional Praça Padre Cícero, 
no Complexo Habitacional do Benedito Bentes. O Parque 
da Criança será um moderno aparelho de convívio social 
voltado para os pequenos e famílias. O projeto conta com 
brinquedos, praça de skate, ciclovia, pista de corrida, espaço 
para eventos, food trucks e ponto de mototáxi. 

A requalificação da praça ocupará uma área de mais de 
25 mil m². Mais de 200 mil pessoas que residem no bairro e 
no seu entorno serão beneficiadas com a requalificação. De 
acordo com o prefeito JHC, esta será uma repaginada com-
pleta da praça.  

„Serão transformados mais de 25 mil m², beneficiando 
toda população do maior bairro da nossa capital. É a repagi-

nada completa da Praça Padre Cícero‰, confirmou o prefeito.  
A moradora Cristiane Araújo, acredita que os novos 

mobiliários urbanos, arborização e iluminação transform-
arão a realidade do bairro. Ela relata que é uma sensação 
maravilhosa, saber que o lugar onde nasceu e cresceu está 
melhorando a cada dia.   

„A Praça Padre Cícero é um ponto de encontro que há 
anos era usado para exercícios, lazer e trabalho. Hoje, ela se 
encontra sem nenhuma reforma sem iluminação e segu-

rança, um verdadeiro descaso. Tê-la como um parque apro-
priado e preparado para receber nossas crianças era um 
sonho, nossas crianças precisam. Estou feliz e com a certeza 
que agora teremos um lugar magnífico onde todas as crian-
ças podem brincar‰, explica a moradora.O projeto está 
sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (Sedet) e 
será executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra). 

A estimativa orçamentária é de R$ 2 milhões, com 
recursos oriundos de outorga, gerenciados pelo Município. 
A ordem de serviço para o início da obra será assinada pelo 
prefeito JHC ainda neste mês de agosto. A previsão é que o 
parque fique pronto até o final do ano.

Benedito Bentes ganhará moderna 
estrutura de lazer para as crianças 

Parque das Crianças terá 
25 mil m² de lazer 
e entretenimento 
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MACEIÓ

O prefeito JHC anunciou a 
prorrogação da vigência do con-
curso público da Educação de 
2017. O Decreto foi assinado pelo 
prefeito e publicado na edição do 
Diário Oficial do Município desta 
sexta (6).   

„Após termos chamado 
nesses meses iniciais 136 novos 
professores, estaremos agora, a 
partir deste ato, prorrogando a 
vigência do concurso da 
Educação. Com isso, a gente forta-
lece a nossa rede de ensino. É um 
compromisso que nós tínhamos. 
Então, agradeço a cada professora, 
a cada professor pela paciência, 
pela compreensão‰, disse JHC. 

Prefeito JHC autoriza a 
vigência do concurso da Educação 
ao lado dos secretário Francisco 
Salles, de Governo e Elder Maia, 
da Educação. Foto: Edvan 

Ferreira/Secom Maceió 
O artigo 2° do decreto estabe-

lece que „a vigência do certame 
02/2017 será prorrogada pelo 

tempo em que o mesmo passar 
suspenso por determinação 
nacional, uma vez findado o 
estado de calamidade pública pre-

visto no art. 1°‰. O estado de cala-
midade foi decretado pelo governo 
federal em razão da pandemia da 
Covid-19.  

O gestor lembrou dos avan-
ços até aqui já alcançados. „Temos 
36 escolas em reforma, seis escolas 
sendo construídas e outras dezenas 
em fase de licitação para que a 
gente possa entregar para a pop-
ulação‰, pontuou. 

O prefeito informou também 
que estão sendo feitos os ajustes 
finais para conduzir as discussões e 
o pagamento dos precatórios do 
Fundef e destacou ainda como 
conquista da educação nos sete 
primeiros meses de gestão o pro-
grama Bolsa Escola Municipal 
(BEM).  

„O nosso Bolsa Escola 
Municipal tem sido importantís-
simo para cada família que nesse 
momento de pandemia precisava 
desse suporte para suas crianças, 
para colocar o alimento na mesa‰, 
destacou.

Decreto neste sentido foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta sexta (6)

JHC prorroga vigência do concurso da Educação
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EM PENEDO

Presidente Nacional da 
Frente Parlamentar em Defesa dos 
Animais, coordenando um grupo 
de mais de 200 parlamentares fed-
erais, entre senadores e deputados, 
em busca da aprovação de medi-
das em defesa da causa animal, o 
deputado federal Marx Beltrão 
(PSD) acaba de protocolar um 
novo projeto de lei em defesa da 
saúde de cães e gatos. 

O projeto de lei (PL) 
2645/2021, de autoria de Marx 
Beltrão, proíbe a comercialização 
de medicamentos anticoncepcion-
ais hormonais de uso veterinário 
para cadelas e gatas sem receita 
médico-veterinária.  A proposta 
também estabelece que a adminis-
tração em ambiente comercial 
destes anticoncepcionais é da 
competência privativa dos méd-
icos veterinários.  

„Sigo dedicado ao trabal-
hando em defesa da causa animal 
e por isso apresentei mais um 

Projeto de Lei, dessa vez tratando 
da regulamentação da venda de 
anticoncepcionais hormonais para 
gatas e cadelas, para que a compra 
só possa acontecer mediante 
receita para garantir segurança na 
utilização, pois o uso indiscrimi-
nado tem causado doenças graves 
nesses animais. Defendo o correto 
acompanhamento veterinário e a 

política da castração, pelo bem 
estar dos pets‰, disse Marx Beltrão 
nesta quinta-feira (5). 

No Brasil, estes fármacos 
estão disponíveis nas formas de 
comprimidos e injetáveis (sendo 
esta a forma mais preocupante 
pela alta concentração do hormô-
nio), atualmente vendidos sem 
exigência de receita médico-veter-

inária. Devido ao baixo custo, em 
média R$3,00, estes anticoncep-
cionais são a opção amplamente 
utilizada principalmente por pes-
soas de baixa renda, que desejam 
evitar as crias indesejadas de cade-
las e gatas, que em sua maioria não 
tem condições de custear cirurgias 
de castração. Contudo, ingenua-
mente compram estes fármacos , 

levam para casa e utilizam em seus 
animais muitas vezes em momen-
tos errados e com isso causam 
doenças sérias. 

De acordo com os próprios 
fabricantes, o uso destes medica-
mentos podem produzir efeitos 
colaterais bem conhecidos em ter-
mos de doenças reprodutivas: 
piometras (infecção purulenta ute-
rina), distocias (dificuldades para 
parir), morte fetal intrauterina, 
tumores de mamas e hiperplasias 
mamárias (doença aberrante 
mamária específica das gatas).  

Muitas vezes as cadelas e 
gatas já estão prenhes e as pessoas 
não sabem identificar isto e a apli-
cam o hormônio e acabam ger-
ando necessidade de cirurgias 
cesariana ou a morte da fêmea e 
dos fetos. Todas essas doenças 
exigem tratamento de alto custo 
financeiro, cirúrgico, intensivo e 
com risco de óbito, normalmente 
em situação de emergência. 

Deputado Marx Beltrão protocola projeto que proíbe venda sem 
receita de anticoncepcionais hormonais para cadelas e gatas

Santa Casa agradece Rodrigo Cunha por 
conseguir R$ 2,4 mi para Centro de Hemodiálise

O trabalho do senador 
Rodrigo Cunha (PSDB) em prol 
da saúde dos alagoanos continua 
rendendo bons frutos e vem sendo 
reconhecido em todo o estado. 
Desta vez, foi a Santa Casa de 
Penedo que manifestou sua satisfa-
ção em contar com o apoio do 
senador para aperfeiçoar o atendi-
mento à população ribeirinha e da 
região. Isto porque o empenho de 
Rodrigo Cunha em Brasília gerou 
investimentos de R$ 2,4 milhões 
no hospital garantindo atendi-
mento em hemodiálise para mil-
hares de pessoas. 

Por meio de suas redes 
sociais, a Santa Casa de Penedo 
manifestou seu „profundo agra-
decimento‰ ao senador pela desti-
nação dos recursos para inves-
timentos na unidade hospitalar. 
Dos R$ 2,4 milhões, R$ 2 milhões 
serão utilizados para a moderniza-
ção de todo parque tecnológico do 
novo serviço do Centro de 
Hemodiálises, que será um marco 
para o município de Penedo e 
região, acolhendo toda a 6… 
Regional de Saúde e beneficiando 
cerca de 250 mil pessoas. 

A hemodiálise está indicada 
pa ra pacientes com insuficiência re -
nal aguda ou crônica graves. Pro ce -
di mento fundamental para a garan-

tia da vida dos pacientes acometi-
dos com estas doenças, o trata-
mento per mite que uma máquina 
filtre e lim pe o sangue, fazendo 

parte do tra balho que o rim doente 
não pode fa zer. O procedimento 
retira do cor po os resíduos prejudi-
ciais à saúde, como o excesso de sal 

e de líquidos. 
Já os R$ 400 mil restantes se -

rão investidos na aquisição de com -
pu tadores, impressoras, mobiliários 
e equipamentos médicos hospitala -
res e no custeio da Santa Casa. „Es -
te trabalho em prol da saúde de 
Ala goas tem sido uma das marcas 
do nosso mandato, garantindo 
recursos para todos os municípios 
alagoanos. Fico honrado com o 
reconhecimento da Santa Casa de 
Penedo e seguirei conquistando 
investimentos necessários ao bem 
estar de nossa gente‰, disse Rodrigo 
Cunha. 

Ainda na postagem, a Santa 
Ca sa de Penedo destaca que o novo 
ser viço do Centro de Hemodiálises 
do hospital vai „amenizar o sofri -
men to de muitas pessoas que de -
pen dem de viajar cerca de 200 km, 
três vezes na semana, para realiza-
ram suas sessões de hemodiálises 
em Ma ceió e demais municípios do 
es ta do‰. A publicação com o agra-
decimento a Rodrigo Cunha, e 
também a outras autoridades pene-
denses, es tá disponível no perfil 
@santacasa de penedo, Instagram 
oficial da unidade de saúde.
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E X P E D I E N T E

Como já mencionei em outros 
a rtigos meus, JHC é bom de voto e 
nes se cenário atual é o franco favori -
to para ser eleito o próximo 
governa dor de Alagoas. Se JHC está 
bem na fi ta, a culpa é de quem não 
fez a lei tu ra correta do pleito pas-
sado e essa pes soa consiste no ex-
prefeito de Ma ceió, Rui Palmeira, 
que nas últimas eleições passou a 
ser a referência da oposição aos 
Calheiros e o gran de protagonista 
da oposição em Ala goas. A aliança 
que ele estabeleceu na eleição de 
2020 com os Ca lhei ros, deixou no 
entanto, Rui Pal meira numa situ-
ação de mero coad ju vante do pro-
cesso, quando deveria ser protago-

nista, o que só beneficiou JHC. 
Hoje o atual prefeito de Ma ce ió está 
numa situação muito confor tá vel 
nas pesquisas de intenção de vo to, o 
que demonstra que a política é 
muito dinâmica e as pesquisas con -

figuram uma fotografia do mo men -
to, porém, se as pesquisas conti nu -
arem favorecendo o atual prefeito 
de Maceió, JHC poderá ser gover -
na dor de Alagoas "com os pés nas 
costas‰.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

REDUÇÃO DE CASOS
O avanço da vacinação em 

Alagoas tem mudado o cenário 
da pandemia no Estado com as 
mais de 2,5 milhões de doses 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde (MS), que possibilitaram 
imunizar boa parte da po -

pulação. Dados do boletim epi-
demiológico da Secretaria de 
Estado da Saúde de Alagoas 
(Sesau), apontam que (11) onze 
municípios alagoanos não têm 
casos da Covid-19 em investiga-
ção.

ESTÁ DE PARABÉNS
O nosso amigo e colunista WILLAMES DE MELO está com-

pletando idade nova e nós que fazemos a Coluna Fatos em Foco 
queremos parabenizar esse líder da sociedade alagoana.

PROTEÇÃO PARA MULHER
A Patrulha Maria da 

Penha em Alagoas, com atuação 
nas cidades de Maceió e Arapi-
raca, já ofereceu proteção a 
1.207 mulheres vítimas de vio-

lência doméstica, desde 2018, 
quando foi implantada no es-
tado. Desse total, 861 foram as-
sistidas em Maceió, e 346 em 
Arapiraca.

NOVA LINHA
A Superintendência 

Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) anuncia que a 
população será beneficiada com 
uma nova linha de ônibus na 
capital. A expectativa é de que a 
nova linha 612 – Forene/Jatiúca 

(via Centro e Ponta Verde), 
atenda cerca de dois mil passa-
geiros em dias 
úteis.Inicialmente, serão 11 veí-
culos operando nesse percurso, 
com 52 viagens em dias úteis, 36 
aos sábados e 24 nos domingos.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

“PRECISO CUIDAR DA SAÚDE MENTAL” 
O mundo dos esportes olím-

picos sofreu um grande abalo 
nessa olimpíada de Toquio 
2020/2021, não era de se esperar 
que em época de COVID-19 as 

coisas não seriam normais como 
antes, alguns esportistas mesmo 
antes do início dos jogos demos-
traram problemas emocionais e 
colocaram em xeque suas partici-

pações como por exemplo, Naomi 
Osaka do tênis (Japão), Tom 
Dumoulin do ciclismo (Holanda) 
e Liz Cambage do basquete 
(Austrália).

Porém o que poucos esper-
avam era que ginasta norte-ameri-
cana de maior sucesso de todos os 
tempos, Simone Biles, que estava a 
quatro pódios de se tornar a ginasta 
mais premiada entre homens e mul-
heres, fosse desistir de competir ale-
gando problemas de saúde mental, 
todos fomos pegos de surpresa, 
porém suas palavras surpreendeu o 
mundo "Acho que a saúde mental é 
mais importante nos esportes nesse 
momento. Temos que proteger nos-
sas mentes e nossos corpos, e não 
apenas sair e fazer o que o mundo 
quer que façamos"...  

Já não são raridade os casos de 
depressão, ansiedade, burnout, 
transtornos alimentares, abuso de 
substâncias e até suicídio tanto em 
atletas profissionais quanto ama-
dores. Treinadores e demais mem-
bros de comissões técnicas também 
não estão isentos de passar por essas 
experiências de sofrimento psíquico.  

Em seu Twitter o ex-jogador 
de futebol Adriano Imperador esc-
reveu „Simone Biles⁄ sei exata-
mente o que está passando e não 
deixe as pessoas te crucificarem. 
Seja feliz e cuide da cabeça! Passei 
por isso e até hoje sou questionado. 

Que Deus perdoe essas pessoas 
ruins.‰ 

Se por um lado o esporte é um 
excelente produtor de qualidade de 
vida, por outro, também pode pro-
piciar muito sofrimento. As cobran-
ças são muitas, tanto externas como 
principalmente internas, não conse-
guir administrar tudo isso poderá 
ser um grande problema.  

A dica de hoje fala sobre bus-
car ajuda de um profissional de 
saúde mental, não carregue este 
peso sozinho e principalmente 
entenda o momento de parar. 
Łtima semana!

Sem candidatos com densidade eleitoral, JHC 
é a bola da vez para o governo em 2022
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Após encaminhar a transferência para o Sport, Everton Felipe desembarcou no aeroporto do Recife durante a 
noite de quarta-feira, com aglomeração de torcedores. O meia tem vínculo com o São Paulo até dezembro de 2022, 
mas deve assinar em definitivo com o Rubro-negro pelo mesmo período. Após a chegada, o clube anunciou a con-
tratação oficialmente por meio das redes sociais.

Manifesto no desembarque

O Fortaleza conquistou uma 
vitória importante em cima do CRB 
na quarta-feira, por 1 a 0 e garantiu 
a classificação para as quartas de 
final da Copa do Brasil. A equipe 
comandada pelo técnico Vojvoda 
repetiu um feito de 2001 e alcançou 
a melhor marca do time na compet-
ição. Na época, atingiu as quartas e 
foi superado pela Ponte Preta.

Há 20 anos
Após o STJD aceitar o pedido 

do Flamengo de poder colocar púb-
lico em seus jogos como mandante 
no Brasileiro e na Copa do Brasil, a 
CBF se pronunciou através de uma 
nota oficial e disse que vai recorrer 
da decisão. A nota, a CBF diz que a 
medida contraria uma decisão 
tomada pelos clubes em março 
deste ano.

Reação

O grandioso Paraná Clube que 
é a terceira força do futebol parana -
en se vive um dilema sem igual.  O ti -
me que caiu para a Terceira Divisão  
tem dois jogos seguidos fora de casa 
para continuar vivo na luta contra o 
rebaixamento da Série C. Neste 
sábado, o time paranista enfrenta o 
Botafogo-SP  e depois o Figueirense 
na segunda-feira, 16 de agosto.

Quem diria!
O que neste sábado enfrenta o 

CSA anunciou na tarde de quarta-
feira a rescisão de contrato do ata-
cante Júnior Dutra. O jogador rece-
beu proposta de um clube do exte-
rior e exerceu a cláusula contratual 
que o liberava. Através das redes 
sociais, o atacante agradeceu o car-
inho da torcida e desejou sorte ao 
clube na sequência da temporada.

Desfalque no CSA

O atacante Erick teve o nome publicado no BID, está regularizado e à 
disposição do Ceará. O Ceará anunciou Erick como novo reforço no mês 
passado. Atacante de 23 anos, com passagem pelo futebol europeu, estava 
atuando pelo Náutico e chegou ao Vovô em definitivo e para um contrato 
válido até o fim de 2023.

Reforço no Vovô

O centroavante desembarca na Arena com a banca de titular do time, 
até por já ter trabalhado com Felipão em 2018 e 2019 no clube paulista. 
Inclusive, pode ser utilizado de maneira imediata, já na segunda-feira, contra 
a Chapecoense, pelo Brasileirão, a depender de sua regularização.

Fome do gol II

Com problemas no ataque admitidos pelo próprio Felipão, o Grêmio 
espera amenizar a falta de gols com a contratação de Miguel Borja, do 
Palmeiras. E os números indicam que são boas as chances de sucesso. O 
colombiano chega ao Tricolor com média superior a um gol a cada dois jogos 
disputados em 18 meses no Junior de Barranquilla.

Fome de gol

7

O CSA ganhou um reforço para o jogo deste sábado contra o Avaí, no Rei Pelé. 
É que na quarta-feira, Marquinhos teve seu nome publicado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF e foi regularizado. Na última coletiva, o técnico Ney Franco 
disse que espera contar com o atleta, que vai atuar como atacante de velocidade, e 
também com Iury Castilho, recuperado de uma lesão muscular. Espera-se que esses 
dois nomes possam dar mais força ao ataque do CSA, que passou em branco nas 
últimas duas rodadas da Série B.

Mais um no Azulão

Ðltima colocada na tabela de classificação, a Chapecoense chegou a um acordo com o técnico Pintado para a sequên-
cia da Série A do Campeonato Brasileiro.  O galego chegou na quinta-feira  com o auxiliar Dino Camargo, na Arena 
Condá. O contrato vai até o final da temporada. O profissional estava desempregado desde que deixou o Goiás, em julho. 
Na temporada passada, teve bom desempenho pelo Juventude, que culminou com o acesso para a Primeira Divisão.

Desespero

Erick é natural do Recife, em Pernambuco. Com passagens na 
base por clubes como Santos e Palmeiras, foi no Náutico que o jovem 
se lançou na carreira profissional de futebol. Após se destacar no clube 
alvirrubro, foi negociado com o Braga, de Portugal, em 2018. Depois 
de passa gens por Gil Vicente, também de Portugal, e Vitória, retornou 
ao seu clu be formador no ano passado. Agora vamos vê-lo vestindo a 
camisa do Ceará.

Origem

„Criamos situações, criamos possibilidades de definir em gol e eu falo pra eles: O mais importante é finalizar 
as jogadas. E a gente, às vezes, fica preocupado em tomar uma decisão, acionar o companheiro e não tomar uma 
decisão que é fazer uma jogada de gol. Mas criamos situações, criamos uma bola na trave, tivemos o maior controle 
ofensivo da partida e eu acho que faltou mais esse ímpeto de finalizar‰, técnico Alan do  CRB sobre a derrota da 
última quarta por 1 x 0 para o Fortaleza.

Argumento de derrotado

O goleiro Michael teve o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na quarta-feira, 
e está apto a estrear pelo Confiança na partida contra o Náutico, pela 16… rodada da Série B, neste sábado. O titular 
da posição, Rafael Santos, está suspenso e não enfrenta o Timbu.  Trata-se  de um duelo do primeiro colocado com 
30 pontos, contra o último da tabela com apenas 10 pontos. Michael, que foi anunciado na última terça-feira, já 
vinha treinando desde o mês passado, mas aguardava a abertura da janela de transferências internacionais para ser 
oficializado pelo time proletário, pois estava emprestado pelo Atlético-MG ao Paços de Ferreira, de Portugal.

Sergipano
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Governador Renan Filho e Cacau lançam 
o Condomínio Industrial em Marechal

O novo empreendimento irá gerar mais de 1000 empregos diretos, em uma área de 32 hectares

O prefeito de Marechal 
Deodoro, Cláudio Filho Cacau, 
junto ao governador de Alagoas, 
Renan Filho, lançou a pedra funda-
mental do Condomínio Industrial 
Eustáquio Toledo, na manhã desta 
quinta-feira (05), durante o evento 
de comemoração dos 430 anos de 
Marechal Deodoro. O novo 
empreendimento irá gerar mais de 
1000 empregos diretos, fomen-
tando a economia do município. 

Na ocasião, foram anunciadas 
dezenas de empresas que já assina-
ram cartas de intenção para a insta-
lação no novo polo. O projeto é 
orçado em mais de 3 milhões em 
recursos da Prefeitura de Marechal 
Deodoro em convênio com o 
Governo do Estado e conta com 
uma área total de 50.000 m². 

O objetivo da Prefeitura de 
Marechal Deodoro é oportunizar a 
mão de obra deodorense. As 
empresas que serão instaladas con-

tam com uma estrutura moderna, 
buscando uma consciência ecoló-
gica para somar com as estratégias 
já traçadas pelo município. O pre-
feito de Marechal Deodoro, 
Cláudio Filho Cacau, considera o 

avanço importante para o muni-
cípio, sobretudo, numa visão social. 

„Reconhecemos que a reto-
mada da geração de empregos é 
extremamente necessária. Mais de 
14 milhões de pessoas estão 

desempregadas no Brasil e muitos 
deodorenses fazem parte deste 
recorte. Essa iniciativa vem rea-
cender a esperança no coração do 
deodorense. Toda a estratégia de 
localização e oferta de vagas foi ela-

borada para que gerasse a 
mudança na vida de muitos [deo-
dorenses]. Estamos trabalhando 
para que esse objetivo seja alcan-
çado‰, afirmou o prefeito. 

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, falou da importância 
da cidade de Marechal Deodoro 
para o Estado. Ele ainda destacou a 
satisfação em poder contribuir no 
desenvolvimento do município. 

„Marechal Deodoro é uma 
síntese da representação que 
Alagoas carrega, sendo um poten-
cial na agricultura, na indústria, na 
cultura e no turismo. O 
Condomínio Industrial comprova 
as mudanças que Alagoas tem pas-
sado. As novas empresas se aprox-
imam da nossa economia por todo 
o investimento em Infraestrutura, 
Transporte e Saúde. Marechal 
Deodoro é a prova deste potencial, 
e esse investimento comprova isso‰ 
declara o governador.

NOVA GESTÃO

Convênio entre Ipaseal Saúde e Secti vai modernizar e facilitar atendimento

Ipaseal Saúde terá gestão interna com 
base na Compliance e na Governança

Modernizar, agilizar e facili-
tar o acesso aos serviços do plano 
de saúde Ipaseal por meio de pla-

taformas virtuais. Este é o princi-
pal objetivo de um convênio de 
cooperação técnica entre o Ipaseal 

Saúde e a Secretaria de Estado da 
Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação (Secti). 

Os detalhes sobre o convênio 
foram discutidos nesta quinta-feira 
(5) em uma reunião entre o dire-
tor-presidente do Ipaseal Saúde, 
Adeilson Bezerra, o secretário de 
Estado da Secti, Silvio Bulhões e o 
superintendente da Secti, Pedro 
Ivo. 

Segundo Adeilson Bezerra, a 
nova ferramenta de tecnologia de 
gestão proporcionará uma maior 
interação com o usuário do 
Ipaseal. „Essa parceria será nosso 

ponto de partida para inovar e 
melhorar o atendimento, além de 
expandir o acesso aos serviços 
pelos titulares e dependentes do 
plano de saúde‰, explica. 

Também na quinta-feira (5), 
Bezerra esteve reunido com o vice-
diretor da Faculdade de Direito da 
UFAL, Dr. Filipe Lôbo Gomes, 
para traçar um novo modelo de 
gestão interna com a aplicação da 
Compliance e da Governança. 
Conceitos distintos, mas que bus-
cam os mesmos objetivos: o res-
peito ao direito e as normas; a ética 
e os valores da atuação da institui-
ção. 

"A ideia é mostrar que nós 
fazemos uma gestão eficiente, 
reduzindo custos, aumentar qual-
idade e investir em tecnologia", 
informou Bezerra.


