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RECURSOS PRÓPRIOS

Governo dá início ao processo de
renovação da frota da Saúde
Quinze ambulâncias do Serviço Estadual de Transporte Sanitário foram entregues; Samu receberá 40 novos veículos
Márcio Ferreira

Texto de Severino Carvalho

O Governo do Estado entregou, ontem (18), quinze
novas ambulâncias ao Serviço Estadual de Transporte
Sanitário (SETS). A medida
faz parte do programa de renovação de toda a frota que,
no total, prevê a compra de
185 veículos destinados às
unidades de saúde na capital e interior do Estado. O
investimento aproximado de
R$ 32 milhões será feito com
recursos do próprio Tesouro
Estadual.
“A saúde vive o maior ciclo
de investimentos com recursos próprios da história de
Alagoas. Estamos, ao mesmo
tempo, construindo três novos hospitais: o da Mulher, em
Maceió; o Metropolitano, na
parte alta da capital; e, agora,
o Hospital Regional do Norte, na cidade de Porto Calvo.
Estamos também renovando
completamente nossa frota de
ambulâncias. É uma medida
necessária, que vai ajudar o
funcionamento dos hospitais,
facilitar a remoção de pacientes aos leitos de retaguarda,
desafogar ainda mais as unidades do interior do Estado e
da capital”, declarou Renan
Filho, citando que os investimentos na construção desses
três hospitais totalizam cerca
de R$ 123 milhões.
A solenidade de entrega
das 15 ambulâncias aconteceu
no estacionamento do Memorial à República, em Jaraguá,
e contou com a presença do
senador Renan Calheiros, de
secretários estaduais, pre-

Com recursos próprios,
Saúde vive o maior ciclo
de investimentos

feitos, deputados estaduais
e federais, dentre outras autoridades.
O senador Renan Calheiros afirmou que Alagoas vive,
em seus 200 anos de história,
o melhor momento do ponto
de vista do equilíbrio fiscal e
de investimentos com recursos próprios. De acordo com
ele, o Estado dispõe hoje de
R$ 1 bilhão para fazer investimentos em diferentes áreas
da administração pública.
As 15 ambulâncias entregues serão destinadas a seis
municípios alagoanos que
possuem unidades mantidas
pela Secretaria de Estado da
Saúde (Sesau).
Em Maceió, o Hospital
Geral do Estado (HGE) foi
contemplado com duas des-

sas ambulâncias; a Gerência
Estadual de Regulação com
uma, assim como os ambulatórios 24 Horas Assis Chateaubriand, Denilma Bulhões, João
Fireman, Maternidade Santa
Mônica, Miguel Câmara e Clínica Infantil Dayse Brêda.
No interior do Estado, a
Unidade de Emergência (UE)
do Agreste, em Arapiraca, foi
contemplada com duas ambulâncias e o Hospital Ib Gatto
Falcão, em Rio Largo, com
uma. No Sertão, os hospitais
estaduais Antenor Serpa, em
Delmiro Gouveia; Arnon de
Mello, em Piranhas; e Quitéria Bezerra, em Água Branca,
receberam uma ambulância
cada um.
Para reestruturar o Serviço Estadual de Transporte

Sanitário (SETS), o Governo
do Estado investiu R$ 2,8
milhões, cujos recursos são
oriundos do Tesouro Estadual.
As novas ambulâncias seguem
todas as diretrizes exigidas
pelas portarias sanitárias do
Ministério da Saúde e são
destinadas à transferência de
pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS) entre unidades
de saúde da capital e interior
do Estado.
O governo de Alagoas garantiu, ainda, que toda a frota
da Saúde será renovada. Isso
inclui os veículos de todas as
bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu). Vinte novas ambulâncias chegam até o dia 30
deste mês. Outras 20 serão
entregues em seguida.
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PRESERVAÇÃO

Decreto do Governo de Alagoas vai
reintroduzir Mutum na natureza
Um dos grandes incentivadores da preservação do mutum é o engenheiro civil Fernando Pinto, presidente do IPMA
Divulgação

Texto de Kelly Cordeiro

Já são quase 30 anos sem
registros dessa ave na mata
atlântica, mas os três últimos
exemplares encontrados no
município de Roteiro foram
criados e reproduzidos em cativeiro e hoje já são cerca de
230. Por isso, chegou a hora de
o Mutum de Alagoas voltar para
casa e o Governo do Estado vai
proporcionar esse retorno e a
reintrodução desse animal na
natureza. Além disso, em comemoração ao bicentenário, ficou
definido o Mutum como a ave
símbolo do Estado.
A ave é uma das mais raras do planeta. É genuinamente
alagoana, específica do litoral
sul, e começou a desaparecer
por causa do desmatamento na
região para a plantação de cana-de-açúcar. Isso aconteceu na
década de 1980 e desde então
alguns estudiosos brasileiros
têm se empenhado na reprodução da espécie em cativeiro
para que ela possa voltar ao seu
habitat.
Um dos grandes incentivadores da preservação do mutum
é o engenheiro civil Fernando
Pinto, presidente do Instituto para Preservação da Mata
Atlântica (IPMA), uma instituição não governamental que se
dedica a proteger as espécies
remanescentes da mata atlântica alagoana. Fernando contou
de onde veio a motivação para o
engajamento no retorno dessa
ave para o Estado.
“O Mutum de Alagoas é
uma das duas únicas aves no
mundo que só existem em cativeiro; a outra é a ararinha azul.
Também em todo o mundo, só
existem duas espécies salvas a
partir de um trio: o gavião que
ocorre nas Ilhas Seychelles, na
África, e o nosso mutum. Diante

Mutum de Alagoas, uma das aves mais raras do planeta, será o símbolo de Alagoas nos 200 anos

dessa raridade, me empenhei
todos esses anos para reintroduzir essa espécie na natureza”, disse.
Foi o IPMA, juntamente com
os pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), que
trabalharam nos encaminhamentos para incentivar a criação de Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (RPPNs)
nas áreas pertencentes às usinas alagoanas, com o intuito de
proteger o ambiente adequado
para o animal. Dessa forma,
até o fim do ano, Alagoas terá
cerca de 10 mil hectares de
mata atlântica, e é em um
desses espaços que o mutum
voltará a viver.
De acordo com Fernando
Pinto, as cerca de 230 aves
existentes estão em Minas Gerais, aos cuidados do criador
Roberto Azeredo. Neste segundo semestre quatro casais serão trazidos para Alagoas. Três
serão soltos e um ficará em ex-

posição no Centro de Educação
Ambiental Pedro Nardelli, que
está sendo construído em uma
área de 978 hectares cedida
pela Usina Utinga Leão, em
Rio Largo.
“O Centro leva o nome do
Pedro porque foi ele quem conseguiu salvar a espécie da extinção ao encontrar os últimos
exemplares do bicho e preservá-los com a reprodução em
cativeiro. Quando o local estiver pronto, a população terá a
oportunidade de aprender tudo
sobre o mutum e até fazer uma
visita guiada ao viveiro gigante
que abrigará as aves e chegar
bem pertinho delas”, explicou
Fernando.
“Vamos trabalhar nessa
ideia e incluir a chegada desses mutuns na nossa relação
de eventos do bicentenário.
Com certeza esse será um dos
grandes destaques desses 200
anos, portanto conte conosco
para o que for necessário. O

Governo do Estado entende a
importância da reintrodução
desse animal na natureza e
apoia essa iniciativa. Tanto
que também vamos elaborar
o decreto de reconhecimento
do mutum como ave símbolo do
Estado de Alagoas”, declarou
Renan Filho.
O secretário de Estado
da Comunicação, Enio Lins,
que integra a comissão dos
200 anos de Alagoas, foi o articulador do encontro entre o
IPMA e o governador por reconhecer que o retorno desse
alagoano para casa é algo que
não pode passar em branco
no ano do bicentenário. “Essa
ação é algo muito grande e o
governo não poderia se furtar
do compromisso de reintroduzir o mutum de Alagoas
na natureza. Essa é uma das
aves mais raras do planeta e
merece ser o símbolo do nosso Estado nesses 200 anos”,
finalizou.
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EMBARQUES E DESEMBARQUES

Número de passageiros no
aeroporto cresce 6,5% em junho
Infraero registrou mais de 140 mil viajantes em passagem pelo aeroporto da capital alagoana no mês passado
Kaio Fragoso

Texto de Andressa Alves

Alagoas registrou aumento
na movimentação de passageiros pelo Aeroporto Zumbi dos
Palmares em junho. É o que
revelam os dados da Infraero,
que apontam crescimento de
6,45% no número de embarques
e desembarques de passageiros
no último mês, comparado ao
mesmo mês em 2016.
A movimentação, calculada
mensalmente, registrou 140.023
viajantes em passagem pelo aeroporto de Maceió, enquanto que,
em 2016, o número foi de 131.500.
Só nos desembarques na capital
alagoana foram registrados aproximadamente 71 mil passageiros,
3,87% a mais do que no mesmo
período no ano anterior.
Novos voos
Neste mês de julho, Alagoas
conta ainda com 164 novos voos,
entre fretados e extras. Além de
seis novos voos nacionais operados pela Gol Linhas Aéreas,

Prospecção de novos voos é fruto do trabalho de articulação da Secretaria de Estado do Turismo

ligando o Estado às cidades de
São Paulo (Aeroporto de Congonhas), Belo Horizonte (MG),
Foz do Iguaçu (PR), Cuiabá (MT),
Goiânia (GO) e João Pessoa (PB),
além de novos voos vindos de Minas Gerais pela companhia Azul
Viagens.

A prospecção de novos voos
é fruto do trabalho de articulação da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e
Turismo (Sedetur) junto às companhias aéreas.
“Todos esses indicadores
positivos só reiteram todo o po-

tencial turístico de Alagoas. O
Governo do Estado e os demais
atores do segmento vêm trabalhando para manter os destinos
alagoanos entre os mais procurados do Brasil”, explica o superintendente de Turismo da Sedetur,
Paulo Kugelmas.

PARCERIA

Segurança Pública inicia capacitação para
atendimento à mulher vítima de violência
Texto de Micheliny Tenório
e Tácila Clímaco

A Secretaria de Estado
da Segurança Pública (SSP)
promove hoje (19), às 9 horas, no Auditório Aqualtune,
no Palácio República dos
Palmares, a solenidade de
abertura para o Curso de
Atendimento Humanizado
às Mulheres Vítimas de
Violência. O evento é resultante de uma parceria entre

a Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SSP) e
a Secretaria de Estado da
Mulher e dos Direitos Humanos (Semudh).
O curso será realizado
para cerca de 150 servidores da segurança pública em
duas turmas simultâneas
durante quatro dias. O objetivo é implantar um padrão
de atendimento humanizado
para as mulheres vítimas de
violência, contribuindo para

mudanças efetivas nesse
tipo de atendimento.
O objetivo é capacitar
profissionais da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social
e IML, a fim de contribuir
na sua atuação e desempenho quanto às garantias de
direitos, deveres e políticas de proteção básica às
mulheres em situação de
violência.

“Essa capacitação é
de extrema importância no
atendimento de casos que
envolvam violência doméstica. As polícias Civil e Militar
possuem papel fundamental
na rede de enfrentamento,
proteção e punição à violência
contra a mulher, e esse curso
vai proporcionar um atendimento mais humanizado às
vítimas”, afirmou a secretária
da Mulher e dos Direitos Humanos, Claudia Simões.
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AGENDA 200 ANOS

Domingos Calabar é homenageado
no bicentenário em Porto Calvo
Programação segue até dia 22, município onde nasceu e morreu o alagoano terá palestras, concursos e peça musical
Márcio Ferreira

Texto de Maria Barreiros

As comemorações do bicentenário de emancipação
política de Alagoas não param. Neste mês de julho, o
Governo do Estado relembra
a vida do alagoano Domingos
Fernandes Calabar. A semana,
que leva o nome do homenageado nascido e morto no
município de Porto Calvo, no
século 17, pretende discutir
as raízes de alagoanidade,
antes de 1817.
Até o dia 22, o Governo
de Alagoas e a Prefeitura de
Porto Calvo prepararam uma
programação alusiva a Calabar. Professores e alunos da
rede pública estadual são os
principais públicos da ação.
Segundo o secretário de
Estado da Comunicação, Enio
Lins, um dos palestrantes do
evento, Calabar, assim como
Zumbi, foi um dos primeiros
ícones que manifestaram a
realização de uma comunidade diferenciada, que, posteriormente, em 1817 tornou-se
o reconhecimento da emancipação política do Estado.
“A Semana Calabar terá
como centro o município de
Porto Calvo, porque lá, o senhor de engenho que ajudou
os holandeses nasceu e morreu. A decisão dele foi considerada um diferencial, ao sul
da então capitania de Pernambuco. Posso dizer que é uma
das primeiras manifestações
de alagoanidade e distinção,
entre a região que hoje é Alagoas e a que é Pernambuco.
Devemos sim, a Calabar, a
emancipação de Alagoas, assim como a Zumbi. Eles representam as raízes alagoanas.
Por isso, não interessa apenas
a Porto Calvo, mas a todo o
estado” destacou Lins.

Secretário Enio Lins explica detalhes sobre a Semana Calabar, que acontece esta semana em Alagoas

IMPERDÍVEL

‘O Diário de Anne Frank’ volta a ser
apresentado no Teatro Deodoro, no dia 28
Texto de Daniel Borges

Escondida dos nazistas
durante a II Guerra Mundial,
a garota Anne Frank escreve
um relato emocionante em
seu diário. É essa a história
de perseverança que você
vai conhecer na peça ‘O
Diário de Anne Frank’, do
grupo Cena Livre, que volta
a ser apresentada no Teatro
Deodoro, no dia 28 de julho,
às 20h.
A montagem conta com
oito atores, que durante uma
hora e meia apresentam em
detalhes o que era viver escondido durante a ocupação

nazista. Anne Frank será
encenada como uma jovem
inteligente, idealista, extremamente sensível e crítica,
que possui a habilidade de
confrontar as vertiginosas
mudanças de sua vida e o
imenso horror de seu tempo
com honestidade, determinação e esperança.
Para interpretar a família Frank foram escalados:
Chico de Assis (Otto Frank),
Marina Rosa (Anne Frank),
Livia Araujo (Edith Frank),
Maria Clara Brandão (Margot
Frank); o dentista Dussel é
interpretado por Rei Tito. Já
a família Van Daan é com-

posta por Ana Sofia, Mauro
Braga e Caio Rob.
A dramaturgia e direção
é de Mauro Braga. Ana Sofia
é assistente de direção, Márcia Normande, que residiu
em Amsterdã, assina a direção de arte. Na iluminação,
o experiente Edmilson Santos e na operação sonoplasta
está James Barbosa.
Os ingressos antecipados são vendidos nas Lojas
Ao Pharmaceutico, Tmaki
Express (Maceió Shopping)
e Teatro Deodoro, por R$ 25.
No dia do evento, o valor normal será de R$ 50 (inteira) e
R$ 25 (meia).

