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Renan Filho entrega HRN em Porto Calvo
Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretário 

de Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres, entregaram, na manhã 
desta segunda-feira (06), o 
Hospital Regional do Norte, 
em Porto Calvo. O equipa-
mento abre a partir das 7h desta 
terça-feira (07) para atender, 
inicialmente, casos suspeitos e 
confirmados de Covid-19, e vai 
beneficiar uma população de 
mais de 166 mil habitantes de 
nove municípios que compõem 
a 2ª Região de Saúde.

Uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA) também foi 
entregue pelo governador e 
o secretário de Saúde. A UTI 
Móvel ficará à disposição da 
Base Descentralizada do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) de Porto Calvo 
para o combate à Covid-19, 
doença causada pelo novo coro-
navírus.

“Esse é o maior investimento 
em saúde pública da história 
dessa região, que vai estruturar 

todo o atendimento à popula-
ção dos municípios do Norte de 
Alagoas”, afirmou Renan Filho. 
O governador recordou que a 
entrega do Hospital Regional 
do Norte estava prevista para 
agosto, mas foi antecipada de 
forma emergencial em decor-
rência da pandemia.

“Com o vencimento da 
pandemia, que ocorrerá num 
curto espaço de tempo – com 
a colaboração de todos –, esse 
hospital vai ser utilizado para 
cuidar de todos os problemas de 
saúde da população”, explicou.

O equipamento tem capa-
cidade para 123 leitos. Foram 
investidos R$ 30,7 milhões, 
recursos do Tesouro Estadual. 
Neste primeiro momento, serão 
abertos 60 leitos, sendo 50 clíni-
cos e 10 de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), todos desti-
nados exclusivamente aos casos 
de Covid-19. Renan Filho agra-
deceu ao governo federal pelo 
envio dos respiradores, que 
possibilitaram a abertura dos 
leitos de UTI do Hospital Regio-
nal do Norte.

“Somente no último mês, 
129 pacientes dessa região foram 

levados para Maceió para tratar 
Covid-19. Quarenta e dois deles 
tiveram de ser transferidos para 
um leito de UTI. Agora poderão 
ser tratados aqui mesmo em 
Porto Calvo”, observou Renan 
Filho.

O secretário Alexandre 
Ayres informou que o Hospi-
tal Regional do Norte vai gerar, 
inicialmente, cerca de 500 empre-
gos. “Fizemos um chamamento 
público, que já está divulgado 
no site da Secretaria de Saúde, 
para contratar, inicialmente, 
enfermeiros e técnicos de enfer-
magem. Contratamos emergen-
cialmente outros profissionais 

para as demais categorias para 
que a gente antecipasse essa 
reabertura. Serão 500 profissio-
nais que vão estar na linha de 
frente do combate à Covid-19”, 
disse Ayres.

Ele lembrou, ainda, que a 
construção do Hospital Regio-
nal preenche o vazio assis-
tencial que existia no Norte 
de Alagoas, na realização de 
diagnósticos de média comple-
xidade. Os serviços ofertados 
pelo novo equipamento vão 
aproximar a Assistência Básica 
de Saúde da Atenção Especia-
lizada, possibilitando o diag-
nóstico e tratamento em tempo 

oportuno e o mais próximo 
possível do cidadão. Antes, os 
pacientes tinham de ser trans-
feridos a Maceió, sobrecarre-
gando o sistema hospitalar da 
capital.

Quando estiver em pleno 
funcionamento, o Hospital 
Regional do Norte vai ofertar 
123 leitos em Clinica Médica; 
Pediátrica; UCI Neonatal; UCI 
Canguru; UTI Adulto; Obsté-
trica e Cirúrgica. O equipa-
mento está implantado numa 
área com 11.320 m², e de forma 
geral atenderá diretamente a 
uma população estimada em 
166.048 habitantes dos muni-
cípios de Porto Calvo, Jacuípe, 
Japaratinga, Maragogi, Matriz 
de Camaragibe, Passo de Cama-
ragibe, Porto de Pedras, São 
Luiz do Quitunde e São Miguel 
dos Milagres.

O prefeito de Porto Calvo, 
David Pedrosa, destacou a 
importância do equipamento: 
“Hoje é um dia muito feliz para 
Porto Calvo e para toda a popu-
lação da região Norte. O gover-
nador garantiu e realizou esse 
sonho, que muita gente achou 
que não seria possível”.

HOSPITAL REGIONAL DO NORTE inicia HOJE o atendimento a pacientes da Covid-19; unidade dispõe de 60 leitos para essas vítimas

Thiago Sampaio

Antes da solenidade de entrega, Renan Filho percorreu as dependêncas do HRN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2020

A COORDENADORA DA COMISSÃO PERMANENTE ELEITORAL DO CON-
SELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS (CRA-AL), em cum-
primento ao disposto na Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, na 
Resolução Normativa CFA nº 567, de 13 de junho de 2019, e de acordo 
com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2020, do Conselho 
Federal de Administração, datado de 30 de junho de 2020, faz saber a 
todos os Profissionais de Administração, registrados em sua jurisdição, 
que serão realizadas eleições no dia 28 de outubro de 2020, através 
do sítio eletrônico www.votaadministrador.org.br, que, no dia da eleição, 
poderá ser acessado a partir das 0:00 (zero) até as 22:00 (vinte e duas) 
horas, horário de Brasília, de qualquer parte do Brasil ou do exterior, ou 
nos locais designados pela CPE/CRA, exclusivamente no período de horas 
destinado à votação, mediante senha individual a ser fornecida pelo Con-
selho Federal de Administração após a definição do Colégio Eleitoral. Na 
impossibilidade do eleitor dispor de computador, o CRA-AL disponibilizará 
em sua sede, na Rua João Nogueira, nº 51, Farol, nesta Capital, e na sua 
Seccional credenciada de Arapiraca, na Rua São Francisco, nº 1234, Ouro 
Preto, em Arapiraca/AL, computador conectado à internet com o objetivo 
de receber a votação.
As eleições destinam-se a preencher as seguintes vagas:
NO CRA:
 a) obrigatórias:
     ●  3 (três) para Conselheiros Regionais Efetivos;
     ●  3 (três) para seus respectivos Suplentes, 
com mandato de 4 (quatro) anos, de janeiro/2021 a dezembro/2024
 b) especiais (se houver):
     ●   1 (uma) para Conselheiro Regional Suplente,
com mandato de 2 (dois) anos, de janeiro/2021 a dezembro/2022
NO CFA:
 a) obrigatórias (se houver)
     ●   1 (uma) para Conselheiro Federal Efetivo;
     ●   1 (uma) para Conselheiro Federal Suplente.
com mandato de 4 (quatro) anos, de janeiro/2021 a dezembro/2024.
O prazo, para apresentação perante o CRA-AL, situado na Rua João 
Nogueira, nº 51, Farol, nesta Capital, dos requerimentos de inscrição de 
chapas concorrentes, encerrar-se-á às 18:00 (dezoito) horas do dia 04 
de agosto de 2020.
O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo Profissional de 
Administração, com registro principal e em pleno gozo de seus direitos 
profissionais. Considera-se em pleno gozo de seus direitos profissionais 
aquele que se encontrar quite com suas anuidades ou, na hipótese de 
parcelamento de débitos, esteja quite com todas as parcelas vencidas até 
o 60º (sexagésimo) dia antes do dia da eleição. O voto é facultativo para 
aqueles com 65 (sessenta e cinco) ou mais anos de idade e não haverá 
voto por procuração.
O processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs está disciplinado pela Reso-
lução Normativa CFA nº 567, de 13 de junho de 2019, que “Aprova o 
Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs”, publicada no Diário 
Oficial da União n.º 118, de 21 de junho de 2019, Seção 1, página 75, 
disponibilizada no sítio do CFA www.cfa.org.br e no do CRA-AL www.craal.
org.br e ainda, na sede do CRA-AL e de sua Seccional.

Maceió/AL, em 01 de julho de 2020.

Adm. Filomena de Fátima Aguiar Porta Nova Alves
Coordenadora da Comissão Permanente Eleitoral

CRA-AL nº 1-1810

O Sistema Judiciário, por 
meio do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ/AL), em  ação 
conjunta com outras institui-
ções do Sistema de Justiça e a 
sociedade civil, um projeto de 
lei que cria a Delegacia Especial 
dos Crimes contra Vulnerá-
veis da Capital. TJ, Ministério 
Público de Alagoas e Defen-
soria Pública do Estado estão 
à frente do projeto, que ainda 
precisa da iniciativa do gover-
nador do Estado, Renan Filho, 
para ser submetido à Assem-
bleia Legislativa.

A delegacia terá o trabalho 
de investigar crimes contra 
idosos, adeptos de religiões 
de matriz africana, pessoas 
com deficiência, quilombolas, 
população em situação de rua, 
negros, ciganos, índios, lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros, 
entre outros. Crimes contra 
crianças e adolescentes perma-
necem sob a responsabilidade 
de delegacia especializada já 
existente na Capital.

O presidente do Tribunal 
de Justiça, Tutmés Airan, consi-
dera que a delegacia é uma 

necessidade complementar à 
14ª Vara Criminal de Maceió, 
formatada pelo Judiciário para 
atender essas populações.

“Criamos uma vara espe-
cífica porque essa população 
efetivamente precisava de um 
atendimento especializado, 
acolhedor. Só que a estrutura 
judiciária precisa de uma estru-
tura policial correlata, porque 
é alimentada pelos inquéritos 
policiais”, explica o desembar-
gador.

Além de possibilitar a 
devida prioridade a esses 
inquéritos, Tutmés Airan 
espera que a nova delegacia seja 
“formada por policiais que têm 
uma compreensão de mundo 
mais ampla, mais humana, 
treinados para isso, que vão 
receber os queixosos de modo 
empático, assim como recebe-
mos na Vara”.

O procurador-geral de 
Justiça de Alagoas, Márcio 
Tenório, entende que Alagoas 
tem uma dívida antiga de 
segurança para com os vulne-
ráveis. “Fomos movidos a 
apoiar incontinente a iniciativa 
do presidente do Tribunal de 

Justiça. Isso fará com que essas 
pessoas sejam atendidas com 
dignidade e o respeito que 
merecem”, ressalta o procura-
dor.

A magistrada Juliana Batis-
tela, titular da 14ª Vara Crimi-
nal da Maceió, afirma que a 
especialização da matéria “é 
importantíssima porque faz 
com que os agentes envolvidos 
tenham maior competência e 
melhor condição de atender as 
pessoas”.

“Ademais, a gente tem que 
ver que essas pessoas às vezes 
vivem à margem da sociedade, 
então elas vem de uma vulnera-
bilidade ainda maior do que as 
outras vítimas, elas se sentem as 
vezes envergonhadas e que não 
tem o direito de procurar a Polí-
cia e o Judiciário em busca de 
seus direitos”, observa a juíza.

Organizações ligadas a 
essas populações contribuíram 
com a redação da minuta. Elias 
Ferreira, presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da OAB 
Alagoas, parabenizou o presi-
dente do TJ por ter chamado a 
sociedade para participar.

CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS

Instituições defendem 
“delegacia especial”

No segundo 
d i a  d e 
i m p l a n t a -

ção da Fase Laranja do Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado, quando o risco é 
classificado como moderado 
alto e permite a retomada 
de parte das atividades, o 
Comércio registrou movi-
mento moderado. A fisca-
lização esteve presente nas 
barreiras sanitárias instaladas 
nos 12 pontos de entrada para 
o Calçadão e percorreu as 
ruas e lojas autorizadas refor-
çando as orientações quanto 
às medidas para evitar que as 
pessoas sejam infectadas pela 
Covid-19.

As lojas têm buscado 
se adequar às regras e só 
podem funcionar com capa-
cidade reduzida de clientes, 
disponibilização de material 
para higiene das mãos de 
funcionários e clientes, que 
devem fazer o uso correto da 
máscara. O horário de atendi-
mento também está diferente: 
das 10h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, e das 9h às 13, aos 
sábados.

A fiscalização do comér-
cio é realizada pela Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) – com a Direto-
ria de Convívio Social, Fisca-
lização de Posturas e Guarda 
Municipal. E as ações contam 
a participação da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
de Alagoas (Sedetur), Polícia 
Militar de Alagoas (PMAL), 
Secretaria  de Saúde do 
Estado de Alagoas e Federa-
ção do Comércio do Estado 
de Alagoas (Fecomércio). 

O coordenador de Licen-

ciamento de Obras Especiais 
da Semscs, Sebastião Paixão 
dos Santos, esteve à frente da 
ação no Centro e pede cautela 
à população.  “Hoje, vimos 
algumas pessoas na rua sem 
máscara, ou com a máscara 
no queixo ou no bolso, mas 
após conversa, passaram a 
usar. Essa reabertura é posi-
tiva, mas não se deve esque-
cer que a pandemia ainda 
não acabou. As regras são 
rígidas, mas é para a saúde 
de todos e o distanciamento 
social é necessário para evitar 
a contaminação pelo corona-
vírus”, alerta.

Na orla marítima, também 
está permitido o retorno de 
parte das atividades e, até 
o fim da tarde deste sábado 
(04), nenhuma intercorrência 
foi registrada. O calçadão e 
a ciclovia estão abertos para 
a prática individual de ativi-
dade física. Além disso, estão 
permitidos o acesso à praia e 
banho de mar, corrida, cami-
nhada e ciclismo, respeitando 
a distância no mesmo fluxo e 
no fluxo contrário. É obriga-
tório o uso correto de másca-
ras, inclusive antes e depois 
do banho de mar.

Não pode haver aglomera-

ção, seja na orla, calçadão ou 
faixa de areia. Permanecem 
proibidos o uso de equipa-
mentos e mobiliários de uso 
coletivo; uso de mesas; cadei-
ras; bancos; caixas térmicas e 
guarda-sóis; e o consumo de 
bebidas alcoólicas; e comér-
cio de qualquer ordem. 
Também continua suspenso 
o comércio ambulante e dos 
demais prestadores de servi-
ços e permissionários da orla, 
com exceção das atividades 
contempladas no decreto 
estadual (bancas de revistas, 
balanças de peixe, mercado 
do peixe Jaraguá).
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Centro e orla na fase laranja 
de retomada das atividades

SEGUNDO DIA DE REABERTURA do Comércio teve fiscalização forte; na praia, o movimento de retorno ao “normal” foi tranquilo

Fotos: Semscs

Ascom SMTT

Há grades e barreiras sanitárias em pelo menos 12 pontos no comércio de Maceió Na orla, as pessoas estão voltando às atividades físicas e a um pouco de lazer

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), entregou, na 
manhã de ONTEM, seis novos 
ônibus zero quilômetro à popu-
lação. O processo de renovação 
da frota do Sistema Integrado 
de Mobilidade de Maceió 
(SIMM) faz parte de uma série 
de ações de melhorias no trans-
porte público que vêm sendo 
realizadas pelo Município. A 
entrega aconteceu na sede no 
órgão, no bairro do Tabuleiro 
do Martins.

 “A Prefeitura segue traba-
lhando para ampliar a mobi-
lidade urbana da capital e 
proporcionar melhores condi-
ções de deslocamento aos 
passageiros que diariamente 
se locomovem pelas vias da 
cidade utilizando os coletivos 
do SIMM. Somente neste ano, 
36 ônibus totalmente novos já 
foram entregues pela SMTT à 

população. A Superintendên-
cia continuará atuando para 
garantir mais melhorias no 
transporte público urbano da 
cidade”, destacou o gestor da 
SMTT, Antonio Moura.

Os seis novos coletivos 
entregues à população foram 
adquiridos pela concessionária 
São Francisco e vão atender aos 
bairros da parte alta de Maceió, 
que fazem parte do lote 200. Os 

ônibus dispõem de duas vagas 
destinadas a cadeirantes, eleva-
dores de acessibilidade, tecno-
logia de biometria facial e já 
estão padronizados com a nova 
identidade visual do SIMM.

A Prefeitura de Maceió 
entregou, desde 2017, 147 
ônibus zero quilômetro aos 
cidadãos. Somente no ano de 
2020, foram 36 novos veículos 
disponibilizados à população.  

RENOVAÇÃO DA FROTA

Mais seis ônibus novos 
vão “rodar” em Maceió

Prefeitura de Maceió entrega seis novos ônibus zero quilômetro à população 

A Prefeitura de Maceió 
iniciou ONTEM, por meio da 
Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT), mais uma etapa do 
serviço de emissão gratuito do 
Cartão Bem Legal Cidadão nos 
principais terminais de ônibus 
da capital. A ação vai permitir 
que os moradores dos bairros 
Graciliano Ramos e Vergel do 
Lago tenham acesso ao bilhete 
eletrônico sem precisar sair de 
suas comunidades.

A ação itinerante aconte-
ceu ONTEM, das 8h às 14h, no 
terminal de ônibus do Graci-
liano Ramos. Já nos dias 8 e 9 de 
julho, as equipes da SMTT vão 
estar no terminal do Vergel, no 
mesmo horário.

Para emitir o Cartão Bem 
Legal Cidadão basta o usuá-
rio do Sistema Integrado de 
Mobilidade de Maceió (SIMM) 
comparecer a um dos termi-
nais nos dias e horários indi-
cados e apresentar o RG, CPF 
e o comprovante de residência. 

A confecção do bilhete eletrô-
nico é gratuita e o documento 
é entregue na hora ao passa-
geiro.

“A SMTT está descentrali-
zando os serviços e chegando 
junto das comunidades para 
garantir que todos tenham 
acesso ao Cartão Bem Legal 
Cidadão de forma gratuita e 
sem precisar sair do seu bairro. 
Já realizamos outras ações 
itinerantes em diversos termi-
nais de ônibus de Maceió e 
os resultados foram bastante 
positivos. Além de proporcio-
nar maior agilidade na hora do 
embarque nos coletivos, o Bem 
Legal também auxilia para 
que as viagens se tornem mais 
seguras, pois não haverá circu-
lação de dinheiro dentro dos 
veículos. E evitar a circulação 
de dinheiro nos ônibus é muito 
importante neste período de 
pandemia, pois reduz os riscos 
de proliferação e contágio pela 
Covid-19”, explicou Antonio 
Moura, gestor da SMTT.

CARTÃO BEM LEGAL

Ação itinerante no 
Graciliano Ramos


