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Alagoano nas paradas Campanha feminina

À POPULAÇÃO CARENTE

BEM-ESTAR DAS PUÉRPERAS

Veredas: atendimento 
humanizado ampara mães 
e bebês em UTI Neonatal

Novo PCCS garante aumento médio de 
40% no salário inicial dos profissionais

EDUCAÇÃO

Defensoria cobra efetivação de Lei que 
garante o fornecimento de absorventes

TENSÃO

Novo reajuste pode acabar em 
outra greve de caminhoneiros

FAKE NEWS

É falso que Renan Filho 
é dono de resort em 

construção em Maragogi
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Uma das obras mais aguar-
dadas pelo maceioense, sobretudo 
aquele que vive na parte alta da 
capital alagoana é a Ecovia Norte. 
A via já virou rota de entrada ou 
partida para quem usa o Litoral 
Norte de Maceió como fluxo 
diário. Porém, os trabalhos con-
tinuam e a expectativa da 
Prefeitura é concluir a obra ainda 
em 2021. Cem mil pessoas devem 
ser beneficiadas com a conclusão 
dos trabalhos.O prefeito JHC 
conta que visitantes e moradores 
já trafegam normalmente pela 
Ecovia Norte, mas que as obras 
seguem para otimizar a experiên-
cia de utilizar este caminho tão 
útil para todos. 

„A economia de tempo é de 
até 40 minutos para quem vem da 
parte alta, como por exemplo, do 
Benedito Bentes. Ou ainda, quem 
chega no Aeroporto e quer ir para 
as praias de Guaxuma, Ipioca, 
Garça Torta chega bem mais 
rápido. Economia de combustível 
até para os taxistas que atuam no 
Aeroporto e levam estes turistas 
para esta região. É muito bom‰, 
ressaltou o prefeito. 

De acordo com a 
Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT), 
a linha 601 – Benedito 
Bentes/Jatiúca (Ecovia Norte), 
que iniciou as operações em 
março desde ano e, desde então já 
contabilizou 650 mil embarques. 
O prefeito comemora este 
número. 

„Esse era um compromisso 
com a comunidade que agora 
conta com ônibus de forma mais 
acessível. Vamos continuar trabal-
hando para garantir ainda mais 
melhorias para o transporte púb-
lico da nossa capital‰, disse JHC. 

Antes, para realizar o mesmo 
trajeto, havia a opção da linha 048 
– Benedito/Centro (via Josefa de 
Melo), que vai pela Via Expressa, 
que, geralmente, apresenta con-
gestionamento. Com a nova linha, 
quem precisa se deslocar do 
Benedito Bentes para a parte 
baixa economiza, agora, 2h em 
cada viagem. 

Para o superintendente da 
SMTT, André Costa, este é um 
benefício direto para quem reside 
na parte alta e tem esta opção de 
deslocamento. „A medida foi 
articulada para dar maior celeri-
dade para o trajeto dos cidadãos, 

que, antes, precisavam percorrer 
mais de duas horas pela cidade 
para chegar até a Jatiúca‰, lem-
brou Costa. 

A rodovia possui 5,9 qui-
lômetros de extensão e liga o 
Residencial Freitas Neto, no 
Benedito Bentes até o entronca-
mento da AL 101 Norte, na praia 
de Guaxuma, sendo formada por 
quatro corredores secundários.  

O primeiro corredor possui 
pouco mais de dois quilômetros 
de extensão e faz a ligação até o 
bairro de Antares – já na parte alta 
de Maceió. O segundo corredor 
tem quase quatro quilômetros e 

leva até o José Tenório. O ter-
ceiro, com três quilômetros e 
meio, chega até o bairro São Jorge 
e o último corredor viário, com 
um quilômetro e meio, vai até o 
aterro sanitário. 

Ao longo dos anos, o 
Benedito Bentes se tornou um dos 
bairros mais populosos de 
Maceió. A exemplo de outras cap-
itais passa por um processo de 
urbanização que propicia aos 
moradores de todos os conjuntos 
residenciais do bairro terem 
acesso a diversos serviços públicos 
e particulares na própria local-
idade onde moram. 

São maceioenses que moram 
em unidades habitacionais do 
Benedito Bentes 1 e 2, como o 
Freitas Neto, Aprígio Vilela, 
Caetés, Cidade Sorriso 1 e 2, 
Moacir Andrade, Selma Bandeira, 
Frei Damião, Paulo Bandeira, 
Carminha, Grota da Alegria. Com 
a Ecovia Norte concluída, quase 
100 mil pessoas serão beneficiadas 
com uma alternativa rápida e 
segura de deslocamento.Vale lem-
brar que a Superintendência 
Municipal de Iluminação Pública 
(Sima) trabalha no planejamento 
de iluminação da rodovia, o que 
não constava no projeto original. 

Ecovia Norte é alternativa de 
deslocamento rápido em Maceió

Quando concluída, 100 mil maceioenses terão uma via segura de fluxo entre parte alta e baixa da capital
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FAKE NEWS

É falso que Renan Filho é dono de 
resort em construção em Maragogi

Circula em grupos de 
WhatsApp um vídeo em que um 
homem não identificado diz que 
um hotel localizado na Praia de 
Antunes, no município de 
Maragogi, em Alagoas, pertence ao 
governador do Estado, Renan 
Filho (MDB- AL) – filho do sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL), 
que é relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid. As imagens não exibem o 
denunciante, mas é possível ver o 
empreendimento a beira-mar e 
alguns banhistas ao redor. Por 
WhatsApp, leitores da Lupa suge-
riram que esse conteúdo fosse ana-
lisado. Confira a seguir o trabalho 
de verificação: 

„E aí pessoal, galera do bem 
brasileira. Esse aqui é o Hotel 
Brisa, que está sendo construído 
na praia de Antunes, distrito de 
Maragogi, Alagoas. Adivinha de 
quem que é esse hotel na beirada 
da praia? Renan Calheiros Filho. 
Você acha que você, simples mor-
tal, iria conseguir uma licença 
ambiental para construir um hotel 
desse? Vou dar um zoom a mais 
aqui para vocês verem o tamanho 
do hotel. Está ok? Está sendo con-
struído com seu dinheiro, você 
pode vir cá e hospedar porque já tá 
pago, viu? Já tá pago. Licença para 
construção até 2023. Tem que ter-
minar isso aí. Então, ele tem que 
ser reeleito, papai Renan tem que 
ser reeleito porque senão o filhinho 

pode ter problema para acabar de 
construir o Hotel Brisa. Ok? É isso 
aí. Continua votando e apoiando 
esses babacas. Abraços‰ 

A informação analisada pela 
Lupa é falsa. O empreendimento 
Maragogi Brisa Resort, nome fan-
tasia da DC Partipações Ltda, faz 
parte da rede hoteleira do grupo 
Brisa, liderada pelo empresário 
Carlos Antonio Nogueira Gatto, 
com capital social de R$ 
13.625.080,00. Além de Carlos, o 
Quadro de Sócios e 
Administradores do site da Receita 
Federal lista como sócio-adminis-
trador do Maragogi Brisa Resort o 
empresário Davi Nogueira Gatto. 
Não há nenhuma menção no doc-
umento ao governador Renan 

Calheiros Filho. 
No vídeo, o homem ainda diz 

que o resort está sendo financiado 
com recursos públicos. Procurada 
pela reportagem, a assessoria de 
imprensa do hotel negou qualquer 
ligação com o político. „É uma 
família tradicional do ramo de 
hotelaria. Não existe nenhum tipo 
de vínculo político ou partidário 
entre seu quadro societário. 
Ressaltamos ainda que o resort faz 
parte da Rede Brisa de hotéis, um 
grupo de iniciativa privada, 
atuante no mercado alagoano há 
mais de 60 anos‰, respondeu, por 
telefone. A empresa também 
enviou uma nota, por e-mail, em 
que desmente o post. (Revista 
Piauí)

TENSÃO

Novo reajuste pode 
acabar em nova greve 

de caminhoneiros
Os constantes aumentos no 

preço do óleo diesel pela 
Petrobras reacendem a preocu-
pação para a possibilidade de 
uma nova greve de caminhonei-
ros no país. Pela 12… vez neste 
ano, a empresa anunciou um 
novo reajuste no preço do diesel. 
Nesta semana, o valor do litro 
subiu 8,9%, o que significa um 
aumento de 2% nas bombas. 

Com a subida, o preço por 

litro nas bombas chegou a 
R$4,801, aproximadamente, e 
quem trabalha diretamente no 
setor de transportes reclama da 
inconstância na taxação de pre-
ços e dos altos valores pagos na 
hora de abastecer. 

„Não é de hoje que os pre-
ços estão só subindo e as condi-
ções para arcar com esses valores 
estão cada vez mais complicadas 
para o consumidor. Há uma 

reunião marcada pelos profis-
sionais caminhoneiros para ver 
essa situação, e, se for o caso, 
retomar à greve‰, alerta o empre-
sário do ramo de transportado-
ras, Gérlio Figueiredo. 

Para ele, as condições deve-

riam ser diferenciadas „Temos 
vários outros gastos além do die-
sel, sem contar que as transporta-
doras exercem uma função essen-
cial para o país‰, completa. 

O empresário Gérlio Soares 
Figueiredo é o retrato da cena 

cultural baiana. O empreendedor 
já acumula vasta experiência em 
diferentes nichos de mercado, 
como transportes, construção 
civil, pecuária, factoring, indús-
tria de vestuário e entreteni-
mento.
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Anunciado pelo governador 
Renan Filho, o novo Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) vai garantir aumento 
médio de 40% no salário inicial 
dos profissionais da Educação, em 
Alagoas. O documento atende a 
uma demanda histórica da catego-
ria e não era revisado havia mais de 
10 anos. A atualização do impor-
tante instrumento faz parte de 
uma série de ações que visam levar 
avanços e fortalecer toda a rede 
pública de ensino do Estado. 

„Essa é a maior modificação 
na carreira do professor de todo o 
período recente e, talvez, do país 
inteiro, justamente nesse 
momento de retomada das aulas 
presenciais‰, destacou Renan 
Filho, em live (transmissão ao 
vivo) recente. 

No novo desenho do Plano, 
o salário inicial dos professores 
deve ir de R$ 4.500 e chegar até 
R$ 7.172, ao final de carreira, para 
aqueles que possuem doutorado. 
Dessa forma, além da implemen-

tação do aumento, o Estado pro-
move uma possibilidade maior de 
progressão para a categoria.  

„É um passo significativo para 
os trabalhadores da Educação. Es -
pe ramos que todos sejam contem -
pla dos ainda em 2021 e que esse 
pro jeto continue não como uma po -
lí tica de governo, mas de Estado, 
man tendo esse canal de diálogo 
aber to com o sindicato. É muito im -
por tante também que os prefeitos e 
de mais gestores públicos tenham is -
so como um exemplo de valorização 
des ses profissionais‰, pontua a presi -
den ta do Sindicato dos Traba lha do -
res da Educação de Alagoas, Con -
suelo Correia. 

Na atualização do documento, 
os profissionais que ingressaram 
com nível médio e que recebiam um 
sa lário inicial de R$ 1.122, vão pas-
sar a receber R$ 1.600 no início de 
car reira e poderão progredir até um 
sa lário de R$3.734. Já os que entra-
ram no Estado com nível funda-
mental, vão passar a ter um salário 
de referência inicial de R$ 1.350, 

che gando em R$ 3.150 ao fim de 
car reira. Os secretários escolares 
tam bém se beneficiarão com a mu -
dan ça, que poderá promover um in -
cre mento salarial de até 55% para a 
categoria.  

Professor da Escola Doutor 
Miguel Guedes Nogueira, o ala-
goano Régis de Souza é um dos 
tantos servidores que serão con-
templados pelo Plano. Ele comenta 
que a iniciativa demonstra a preo-
cupação que o Governo do Estado 
tem para com os trabalhadores da 
área e que vem num momento 
importante para a categoria, mar-
cando o regresso às atividades pres-

enciais nas escolas. 
„Fico muito feliz de perceber 

esse novo olhar no nosso PCCS, 
que há mais de 10 anos não era 
revisado. Com a pandemia, ficou 
mais evidente ainda a importância 
que o professor tem na sala de aula. 
Pra gente, é gratificante esse recon-
hecimento, que vem para estimular 
e fazer com que tenhamos mais 
garra junto aos estudantes da rede 
pública‰, comenta o professor.  

Para o secretário titular do 
Planejamento e Gestão, Fabrício 
Marques Santos, o novo Plano é 
parte de um conjunto de ações que 
tem dado um outro caminho para a 

Educação de Alagoas, reposicion-
ando-a de forma transformadora 
no cenário nacional.  

„É uma construção longa 
entre o Estado e as categorias e que 
tem como objetivo a valorização 
desses profissionais. Construímos 
um dos melhores planos entre 
todos os estados brasileiros, com 
um salario inicial que vai estar entre 
os maiores do país. É um projeto 
ousado e que sinaliza o valor que o 
governo Renan Filho tem dado 
para a Educação. Não existe outra 
forma de sonhar com um futuro 
promissor senão por meio dela‰, 
pontua o titular da Seplag.

Novo PCCS garante aumento médio de 
40% no salário inicial dos profissionais

EDUCAÇÃO

Rede Feminina de Combate ao Câncer é a primeira 
entidade agraciada com a Comenda Irmã Dulce

LEGISLATIVO

No novo desenho do Plano, o salário inicial dos professores 
deve ir de R$ 4.500 e chegar até R$ 7.172 

Governador Renan Filho vai garantir 
aumento médio de 40% no salário inicial 

dos profissionais da Educação, em Alagoas

A Assembleia Legislativa 
realizou uma sessão solene para a 
entrega da Comenda Irmã Dulce à 
Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Alagoas. Fundada em 
1973 e presente em 22 estados bra-
sileiros, a entidade foi a primeira 
homenageada com a comenda, 
conferida a pessoas e entidades que 
se destacam na área social, no 
âmbito do Estado. 

Em Alagoas, a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
presta assistência a pessoas de 
baixa renda, acometidas de câncer, 

usuárias do Sistema Ðnico de 
Saúde (SUS), em tratamento de 
quimioterapia e radioterapia. Os 
pacientes assistidos pela Rede rece-
bem orientação espiritual, terapia 
ocupacional, carinho, atenção, 
lanches, fraldas descartáveis, kit 
higiene, passagens, remédios, ali-
mentação diferenciada e comem-
oram datas festivas. 

A iniciativa da homenagem é 
da deputada Fátima Canuto 
(PSC), voluntária que já presidiu a 
entidade por cinco vezes. "Essa 
homenagem representa muito para 

a instituição, que tem um trabalho 
incansável em Alagoas há mais de 
20 anos, de forma voluntária ", 
informou a deputada. 

A presidente da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
em Alagoas, a psicopedagoga 
Maria Helena Russo Lessa, falou 
da importância da comenda Irmã 
Dulce e disse que entre as ações da 
Rede Feminina estão o acolhi-
mento de pacientes, o apoio ao 
Projeto Mama, a participação em 
campanhas, entre outros. 

 „É com muito orgulho e sat-

isfação que recebemos essa 
comenda em nome de todos que 
fazem a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. Nós abrig-

amos qualquer paciente que esteja 
se tratando de qualquer tipo de 
câncer pelo SUS, na Santa Casa de 
Maceió‰, afirmou.
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BEM-ESTAR DAS PUÉRPERAS

Veredas: atendimento humanizado 
ampara mães e bebês em UTI Neonatal

Ter um acolhimento humani -
za do e de qualidade, é um dos gran -
des desejos das mulheres grávidas. E 
ter isso em um espaço propício, com 
equipe capacitada-, é fundamental 
para o bem-estar das puérperas. 

„Caleb nasceu com 7 meses, 
com um quilo e trezentos. Foi tudo 

mui to rápido, mas fui atendida mui -
to bem, todos deram apoio. O início 
foi difícil, agora eu estou mais tran-
quila e ele está se recuperando bem. 
Aqui no Hospital Veredas foram 
muito atenciosos‰, afirmou Maria 
Clara Ferreira (17), mãe de Caleb. 

Mesmo em meio a pandemia, 

o Hospital Veredas atendeu 297 be -
bês que precisavam de atendimento 
es pecializado por complicações du -
ran te a gestação ou no momento do 
parto. 

Inaugurada em junho de 
2009, a UTI Neonatal do Hospital 
Ve redas conta hoje com dez leitos, e 

o setor de obstetrícia do hospital, re -
a liza em média 250 procedimentos 
(en tre partos e demais procedimen-
tos obstétricos) por mês. Possui 28 
lei tos de alojamento conjunto e 6 lei-
tos de pré-parto. 

Somente em 2018, foram 
2983 pacientes na ala obstétrica e 

276 na UTI Neonatal. Em 2019 
esse número se manteve alto, en -
quan to 2883 pacientes foram aten-
didos, 232 ocuparam UTI Neo na -
tal. Em 2020 esse número já di -
minuiu um pouco por causa da pan-
demia, 2435 pacientes foram atendi-
dos e 178 encaminhados para UTI.

À POPULAÇÃO CARENTE

Defensoria cobra informações sobre efetivação de Lei 
que garante o fornecimento gratuito de absorventes

Ala é equipada com equipamentos de ponta e todo suporte necessário

Com uma estrutura moderna 
e equi pamentos de última geração, 
a ala obstétrica do Hospital Ve redas 
ga rante uma atenção e um maior 
cui dado possível para atender mães 
e seus bebês, principalmente, na 
inter nação de pacientes de média e 
alta complexidade. 

„É toda uma equipe multidis -
ci plinar, onde contamos com 
fisiote rapeutas, fonoaudiólogos, psi-
cólogo, as sistente social, médicos, 
enfermeiros e técnicos de enferma-
gem. É um lo cal de referência para 
as grávidas, pa ra pacientes e para 
atendimento pe diátrico‰, pontuou 
o coordenador da UTI Neonatal e 
Pediátrica, Dr Jo ão Lourival. 

Também foram implantadas 
nas UTIs Neo incubadoras, moni -
to res cardíacos, respiratórios e 

oxímetros, e desde então, o hospital 
conseguiu praticamente zerar o 
índice de mor talidade de crianças 
que, mesmo em estado crítico, tin-
ham que aguardar por uma trans-
ferência. Além dis so, a UTI 
Neonatal do Hospital Ve re das é 
uma UTI neo escola, contri bui ndo 
para formação de excelentes profis-
sionais médicos.  

„A unidade, na maior parte 
das vezes, trata dos prematuros que 
apre sentam alguma situação 
adversa ao nascer. No entanto, isso, 
nem sem pre quer dizer que os bebês 
es tão doentes, mas sim que muitas 
ve zes eles precisam de uma atenção 
ma ior da equipe médica, e é o que 
fa zemos aqui‰, pontuou o Gustavo 
Pon tes de Miranda, diretor-médico 
do Hospital Veredas.

A fim de assegurar o bem-estar 
e a efetividade da política de saúde 
da mulher alagoana, o defensor 
público Fabrício Leão Souto, ofi-
ciou, na manhã desta sexta-feira, 8, 
ao Município de Maceió e ao 
Estado de Alagoas, pedindo inform-
ações sobre a atuação dos referidos 
entes públicos para a efetivação da 
Lei Estadual NÀ 8.478/2021 que, 
em seu art. 2À, II, III c/c art. 3À, VI, 
2, garante o fornecimento gratuito 

de absorventes higiênicos a essa 
população, que se encontra em situ-
ação de hipossuficiência.  

Nos ofícios, que deverão ser 
respondidos em até 10 dias, o defen-
sor público cobra que, caso ainda 
não existam tais políticas públicas, 
os entes públicos promovam a regu-
lamentação da lei e apresentem o 
cronograma e planejamento para 
sua implementação, especificando a 
iniciativa para pesquisas e levanta-

mentos de dados a fim de direcion-
arem a ação governamental dessa 
política pública para aquelas mul-
heres e adolescentes que realmente 
necessitam.   

„Conforme expressamente 
consta da Lei, os absorventes higiê-
nicos passam a ser considerados 
bens essenciais, produtos higiênicos 
básicos e componentes obrigatórios 
da cesta básica no Estado de 
Alagoas‰, explica.
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E X P E D I E N T E

O Congresso Nacional pro -
mul gou a Reforma Eleitoral, estabe -
le cida pela Emenda Constitucional 
111, no dia 28 de setembro. As no -
vas regras já serão aplicadas a partir 
das eleições de 2022 e mantêm o 
fim das coligações. 

Sem as coligações para o pleito 
de 2022, a situação da maioria dos 
33 partidos, com registro no Tri bu -
nal Superior Eleitoral (TSE), ficará 
ex tremamente difícil para que ele-
jam parlamentares para as As sem -
ble ias Legislativas e para Câmara 
Fe deral. Aqui em Alagoas, se tomar-
mos como base o quociente eleitoral 
das eleições de 2018, um partido 
pre cisará atingir a marca de 55.000 
vo tos para eleger um deputado esta -
du al e 80.000 votos para eleger um 
deputado federal. 

Diante dessa nova realidade 
pa ra as eleições de 2022, que estabe -
le ce o fim das coligações partidárias, 
em Alagoas, por questão de sobrevi-
vência política, ocorrerão provavel-
mente três frentes para a disputa das 
nove vagas para Câmara Federal e 
das 27 vagas para Assembleia Le gis -
la tiva. Tais frentes deve surgir, uma 
no entorno do governador Renan 
Fi lho, a segunda no entorno de Ar -
thur Lira e Marcelo Vitor e a terceira 
no entorno do prefeito JHC. 

A nova Reforma Eleitoral per-
mite a possibilidade de sobrevivên-
cia dos partidos, principalmente os 
menores, uma vez que foi implan-
tada a Federação Partidária, que 
consiste, em linhas gerais, que duas 
ou mais legendas se unam durante o 
período eleitoral e mantenham essa 
união por, no mínimo, quatro anos. 
Com isso, as siglas unidas passam a 
funcionar como uma só. É bom 
lembrar que os partidos que consti-
tuírem uma Federação Partidária, 
precisarão estar juntos, tanto na dis-
puta presidencial, como nas candi-
daturas estaduais e nas federais. 

Pela Reforma Eleitoral, um 
par tido que não atinja o quociente 
elei toral poderá eleger um candidato 
com as sobras de vagas, com base na 
re gra 80% (partido) e 20% (candi -
da to). Dessa forma se o quociente 
eleitoral de uma eleição for de 100 

mil votos para deputado federal, o 
par tido precisa atingir, no mínimo, 
80% do quociente eleitoral e o can -
di dato apenas 20%, ou seja, o parti -
do teria que conquistar 80 mil votos 
e o candidato para ser eleito 20 mil 
vo tos. 

A implantação da Federação 
Par tidária e a manutenção das so -
bras de vagas passaram a constituir 
uma esperança para que os partidos 
com pouca densidade eleitoral man -
te nham os seus benefícios, como se -
jam, o tempo no rádio e na tv e os 
re cursos do fundo partidário e elei-
toral. 

A eleição de 2022 não será fá -
cil, principalmente para os partidos 
me nores, que precisarão conquistar 
2% dos votos válidos para deputado 
fe deral, a serem distribuídos, no mí -
ni mo, em nove Estados da Fe de ra -
ção, para que não venham a ser atin -
gi dos pela cláusula de barreira ou 
desempenho. Tal percentagem de 
2% dos votos corresponde a que o 
partido eleja, no mínimo 11 deputa-
dos federais. 

Assim, diante dos principais 
pon tos da nova Reforma Eleitoral, 
ha verá o fortalecimento ao longo das 
pró ximas eleições dos grandes parti-
dos e o desaparecimento da maioria 
dos pequenos partidos.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

FERIADÃO NA JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) suspenderá as atividades, 

atos e prazos processuais na segunda (11) e na terça (12), feriado de 
Nossa Senhora Aparecida. O expediente será retomado na quarta (13). 
A medida consta no ato normativo nÀ 8, publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico.

PREFEITO DO POVO
O prefeito eleito de Messias, Marcos Silva, vem se destacando 

à frente do comando do executivo. Ele tem contado com a força do 
povo messiense que optou por mudança e em somente nove meses de 
gestão tem sido considerado pela população como Prefeito do Povo!

BUSCA ATIVA MACEIÓ
A Superintendência 

Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) promoveu 
uma busca ativa dos mototaxis-
tas. O objetivo era sanar as prin-
cipais dúvidas e incentivar a ade-
são ao cadastro para regulamen-

tação da categoria na capital 
junto ao órgão municipal. O 
encontro aconteceu na Praça da 
Faculdade, no bairro do Prado, 
um dos principais pontos de 
atuação dos profissionais em 
Maceió.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

OPORTUNIDADES NO PSS
A Prefeitura de Craíbas divulgou edital de Processo Seletivo Sim-

plificado (PSS) para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal 
de Saúde. São 37 vagas para atuação nos programas, projetos e serviços 
essenciais de saúde, assim como cadastro de reserva de profissionais 
de níveis médio, técnico e superior.

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
O Vereador Bello (PSD) do município de Satuba esteve presente 

na manifestação dos professores e profissionais da educação da rede mu-
nicipal. O parlamentar se colocou à disposição da categoria inclusive em 
busca do pagamento dos precatórios da educação satubense.

Reforma Eleitoral: a luta vai ser pela sobrevivência

“A multitarefa com mídias digitais pode 
alterar a memória, segundo um estudo”

O cérebro não parece ser com-
patível com a tendência de prestar 
atenção em várias coisas ao mesmo 
tempo. Um novo estudo lança luz 
sobre isso. 

Um estudo recente mais uma 
vez „colocou o dedo na ferida‰ em 
termos de multitarefa com mídias 
digitais. Embora esta não seja uma 
pesquisa totalmente conclusiva, ela 
apresenta fortes insights sobre o 
efeito de olhar para várias telas ao 
mesmo tempo. Este hábito pode 
prejudicar a memória. 

A pesquisa, que foi publicada 
na revista Nature, foi realizada por 
uma equipe de cientistas liderada 
pelo Dr. Kevin Madore. De um 
modo geral, ela apresenta um experi-
mento com jovens adultos e oferece 

fortes evidências de que a multitarefa 
com mídia digital afeta o desem-
penho cognitivo. 

Embora se fale há muito tempo 
sobre problemas de memória causa-
dos pela multitarefa com mídias dig-
itais, agora existem elementos muito 
sólidos para provar isso. Ainda 
assim, os pesquisadores foram caute-
losos a esse respeito e sugeriram a 
necessidade de mais estudos para 
corroborar suas conclusões. 

O que a equipe de pesquisa-
dores fez foi recrutar um grupo de 80 
voluntários, todos com idades entre 
18 e 26 anos. O objetivo era desco-
brir se a multitarefa com as mídias 
digitais afetava o desempenho cogni-
tivo. 

Quando se fala em multitarefa 

com mídias digitais, faz-se referência 
a situações em que uma pessoa está 
interagindo com vários dispositivos 
de tela ao mesmo tempo. Por exem-
plo, quando você assiste televisão 
enquanto conversa com alguém e 
olha as redes sociais no celular. 

Muitos especialistas apontam 
que o cérebro humano não foi proje-
tado para cuidar de várias coisas ao 
mesmo tempo. Portanto, não seria 
incomum descobrir que a multitarefa 
é, de fato, um fator que prejudica as 
habilidades intelectuais. 

Por isso, é muito importante 
que haja uma maior sensibilização 
para o uso das novas tecnologias e, 
sobretudo, moderação na forma 
como elas são geridas. Łtima 
semana! 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Campanha feminina

Soterrado no Z-4 desde a segunda rodada do Brasileirão, o  Grêmio do 
técnico Luiz Filipe  justificou a crise sem fim com apenas um ponto de seis 
disputados em seu reduto em menos de uma semana. Primeiro, perdeu para 
o Sport  no domingo. Na noite de quarta-feira, penou para buscar o empate 
diante do Cuiabá em 2 x 2 .  O clima, que já era tenso, aumentou.

Na mira do rebaixamento

Desde que se transferiu para o PSG após 16 temporadas no 
Barcelona, Messi marcou apenas uma vez - um gol na vitória por 2 a 0 
sobre o Manchester City na Liga dos Campeões. O jogador de 34 anos 
ainda não marcou no Campeonato Francês, no qual o PSG sofreu uma 
derrota por 2 a 0 em Rennes no último fim de semana.

Saldo negativo

Apesar da dolorida derrota contra o Vasco, no último domingo, o  
Confiança  tem algo a comemorar após a partida. O Dragão teve seu pri-
meiro jogo com lucro desde que a torcida foi liberada a comparecer nos 
estádios. Segundo o borderô divulgado pela CBF, o Confiança teve R$ 
207.179 mil de lucro e R$ 101.929,10 de despesas. Os custos de opera-
ções na Arena Batistão somaram 52.842,55, que ainda teve outros valores 
somados com a arbitragem, impostos e equipe médica. Depois de tudo 
abatido, o Dragão teve um lucro líquido de R$ 105.249,10.

Alívio nos cofres

7

Na degola

Se ainda existiam dúvidas, o Fortaleza se reafirmou mais uma vez e mostrou que tem potencial, elenco e 
técnico com repertório para fazer um segundo turno tão forte quanto o primeiro e carimbar a vaga na 
Libertadores. O time foi, inclusive, o único do G4 a somar uma vitória nessa rodada. O próximo desafio será 
neste sábado, contra o Flamengo, na Arena Castelão.

Zona de conforto

O Fortaleza fez um jogo de alto nível contra o Fluminense, na quarta-
fei ra no Maracanã e apresentou uma atuação digna de G4 e em nada lem-
brou o Leão da derrota por 3 a 0 diante do Atlético-GO. Lucas Crispim foi 
o grande garçom da noite, servindo Benevenuto e Titi na medida para os za -
gueiros marcarem e construírem a vitória por 2 a 0 diante do Flu. Os três ti -
veram uma grande noite, mas o time todo funcionou e brilhou em conjunto.

Força nordestina

Só um milagre pode afastar o Confiança do rebaixamento. O time  
tem pela frente seis adversários contra os quais ele precisa melhorar – e 
muito – a quantidade de pontos somados no primeiro turno para ganhar 
uma sobrevida na luta contra o rebaixamento. O Dragão conquistou ape-
nas dois pontos contra esses oponentes no turno: empatou com Vitória e 
Londrina e perdeu para Avaí, Guarani, Botafogo e Brusque. Joga neste 
sábado à noite contra o Vitória em Salvador.

Uma cena invocada aconteceu na quarta-feira na Arena Pernambuco, no 
jogo em que o Sport venceu por 3 x 1 o Juventude. É que o meia Hernanes do 
Leão, achou uma forma curiosa de protestar com a arbitragem. Ele levantou e 
virou o cooler (caixa de gelo) sobre ele mesmo para "esfriar a cabeça". O resul-
tado foi um cartão amarelo e uma bronca do técnico Gustavo Florentín.

Refrescado

Ðltimos reforços contratados pelo CSA, os atacantes Clayton e 
Rodrigo Rodrigues estão sendo preparados para enfrentar o Goiás, na 
sexta-feira da semana que vem, pela 30… rodada da Série B. Nesta quarta, 
eles participaram pela primeira vez do trabalho com os demais atletas, fiz-
eram uma atividade com bola na parte inicial do treino no Nelsão e depois 
foram dar continuidade às atividades físicas. Como ainda estão nessa tran-
sição, de acordo com o técnico Mozart, os atacantes não devem ser rela-
cionados para o jogo deste sábado contra o Brusque, às 21h, no Rei Pelé.

Esperança do Azulão

Alagoano nas paradas

O CRB lançou uma edição especial da camisa em prol do Outubro Rosa. No mês de conscientização contra 
o câncer de mama, o clube alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Na luta contra o 
câncer de mama, a ação visa conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a importância de realizar consultas peri-
ódicas e exames, sobretudo as mulheres acima dos 40 anos. A venda da camisa é pela internet. A retira será a 
partir do dia 20, no Casarão.

O gol marcado pelo alagoano Gilberto 
(natural de Piranhas) sobre o Corinthians, 
na última terça-feira, não evitou a derrota 
do Bahia, mas deixou uma marca positiva 
para o atacante: ele chegou a 40 gols na 

Série A pelo Esquadrão de Aço e tornou-se 
o maior artilheiro de um clube do 
Nordeste na competição, superando o 
recorde de Ramon, ex-Santa Cruz, que 
durava 46 anos.

Alagoano nas paradas II

O levantamento foi feito pelo jornalista pernambucano Cássio Zirpoli. Gilberto 
deixou para trás Ramón, artilheiro do Santa Cruz na década de 70 (fez 39 gols entre 
1971 e 1975, sendo o goleador máximo da edição de 73, com 21 gols). A curiosidade 
é que o atacante do Bahia também foi formado no time pernambucano, no qual fez 
as categorias de base, se profissionalizou e ganhou o título Pernambucano de 2011.
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