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Renan Filho seria 
eleito senador se as 
eleições fossem hoje

Aliado de Bolsonaro, Collor amarga o segundo lugar em levantamento

SAÚDE

Festas de fim de ano pedem atenção para 
os riscos de intoxicações alimentares

Nutricionista dá algumas dicas dos 
cuidados redobrados neste período

ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS

Confira como o Hemoal irá funcionar 
durante o feriadão do Natal

Além de boa saúde, candidatos à doação 
de sangue devem ter no mínimo 16 anos

CORONAVÍRUS

AstraZeneca diz que sua vacina 
para covid foi eficaz contra 

Ômicron após 3ª dose

Os testes clínicos com a Ômicron foram conduzidos 
pela Universidade de Oxford

RÉVEILLON: 
Fiuk, Carol Macedo e Giulia Be escolhem o Réveillon Destino Patacho para celebrar a virada do ano 

Celebridades escolhem Destino 
Patacho para celebrar virada de ano

Iluminação em LED beneficia 85 mil 
moradores das grotas de Maceió
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O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou 
nesta quinta-feira (23) ao Diário do Poder que é „especulação‰ da turma 
ligada à economia a versão de que o Orçamento aprovado no Congresso 
não contempla a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores que 
empregam cerca de 6 milhões de trabalhadores.A alegação de setores da 
oposição é que o Orçamento aprovado teria reservado apenas R$3,2 bil-
hões dos R$6 bilhões necessários para os compromissos decorrentes da 
desoneração. Arthur Lira nega a dificuldade e afirma que será necessário 
apenas um „ajuste‰ a cargo do Ministério da Economia, mas está garan-
tida a prorrogação da desoneração já a partir de 2022, uma vez que o 
benefício se encerra no próximo dia 31.

CHILE

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O senador Renan Calheiros (MDB) foi paparicado pela 
esquerda no jantar de domingo em São Paulo, na noite em que Lula 
e Geraldo Alckmin apareceram juntos publicamente pela primeira 
vez desde que começaram a discutir uma chapa presidencial que una 
os dois.Segundo o jornalista Lauro Jardim, quando Lula chegou na 
mesa em que Renan estava, ouviu uma leve provocação de Randolfe 
Rodrigues (que estava no mesmo grupo do ex-relator da CPI da 
Covid, ao lado também de Aloizio Mercadante, Bruno Dantas, Baleia 
Rossi, entre outros)."Depois de dez anos no Senado aprendi que o 
bom de fazer política é ao lado do Renan", disse Rodrigues. Lula não 
deixou por menos: "Randolfe, isso eu já aprendi há 30 anos".
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E X P E D I E N T E

Em todas as amostragens – lembrando que pesquisa é um 
retrato do momento -, o senador Rodrigo Cunha aparece como o 
favorito na disputa pelo governo do Estado, em 2022.Muita gente 
ainda se pergunta se, de fato, ele será candidato, mas o tucano vai tra-
balhando o interior com seu estilo discreto e afirma sempre o seu 
interesse de ser o sucessor de Renan Filho (quer dizer: do sucessor do 
sucessor, já que Marcelo Victor já escolheu Paulo Dantas para tam-
pão).O sonho de Rodrigo Cunha, antes de iniciar a campanha, pro-
priamente, é definir como vice a ótima deputada Jó Pereira.Ela é do 
MDB, mas a família Pereira – Joãozinho no comando – é umbilical-
mente ligada ao deputado Arthur Lira. Sem o aval do presidente da 
Câmara Federal, dificilmente a parlamentar pode aceitar o potencial 
convite de Cunha. (Ricardo Mota)

Marcos Konder Reis que, ao 
lado de Lêdo Ivo, forma a dupla 
mais estimada por mim desta 
polêmica geração chamada 45. 
Relendo Lêdo Ivo, na íntegra, para a 
seleção desta Antologia, reencontro 
o prazer do verso largo, a música 
cintilante, o respeito ao soneto (esta 
forma-forma perene), o clima rem-
iniscente, a generosidade de ritmos 
oceânicos, e a intimidade perfurante 
com a morte e o amor. Lêdo Ivo 
consegue a valiosa façanha de tran-
scender o trivial, de não trair o cotid-
iano sem contudo contentar-se com 
sua opacidade imediata. Ele atinge o 
fulgor do instante. Palavras de 
Walmir Ayla, Rio de Janeiro, julho 
de 1989. 

Certa feita, participava de uma 
solenidade na Casa de Demócrito 
Gracindo, e pedi ao presidente 
Carlos Moliterno, que me apresen-
tasse ao imortal da Academia 
Brasileira de Letras. „Lêdo, este é o 
presidente da Associação Alagoana 
de Imprensa (AAI), Laurentino 
Veiga‰. Ao apertar minha mão, 
respondera: „ Leio suas crônicas, 

bem-feitas e com tom de roman-
tismo‰. Daí, então, passei a privar de 
sua fidalga amizade. 

Nesta Antologia, encontra-se a 
cronologia do autor, apresentação 
da obra por Antonio Carlos Villaça, 
os poemas: A Capa, Face Belíssima, 
O Bombeiro, Cantiga Para a Amiga 
Fútil, Justificação do Poeta, Elegia, 
Elegia Didática, Ode ao 
Crepúsculo, Balada Insolente, 
Canto, Vogante, Soneto Puro, 
Investida, O Ofício de Viver, Soneto 
Campestre, A Janela sem Traves, 
Poema de Natal. 

          „Este será meu Natal - 
mel bebido em cordilheira, pista 
errada! Profundeza de urna clarão, e 
orelha surda aos tambores do vento/ 
Contemplei uma sequóia na flo-
resta; retardei o fogo no campo nu/ 
como o beijo em tua espádua‰. 

Poeta erudito, com passagem 
na Cidade Luz onde conheceu os 
melhores filósofos de sua época. 
Romancista, contista, historiador 
poético, e, principalmente, homem 
sensível às letras nacionais. Simples 
no viver, no trato com às pessoas. 

Irmão do saudoso jornalista Aldo 
Ivo. E, por conseguinte, não „pas-
sou em brancas nuvens. Em plácido 
repouso adormeceu. Mas sofreu. 
Não foi espectro de homem. Viveu 
intensamente como homem e tor-
nou-se amigo da poesia‰. 

„A doce sombra dos cancion-
eiros / em plena juventude encontro 
abrigo. Estou farto do tempo, e não 
consigo cantar solenemente os der-
radeiros / versos de minha vida, que 
os primeiros foram cantados já, mas 
sem o antigo acento de pureza ou de 
perigo/ de eternos cantos, nunca 
passageiros/ Sôbolos rios que canta-
dos vão / a lírica do degredado – que, 
estando em Babilônia, quer Sião/ 
irei, levando uma mulher comigo, e 
serei, mergulhado no passado/ cada 
vez mais moderno e mais antigo‰. 

A Antologia Poética de Lêdo 
Ivo, transcende a poesia para 
enriquecer a literatura moderna, 
fazendo valer o seu tirocínio literário; 
isto é, levando seus sonetos aos pín-
caros da glória, e; porque não dizer, 
firmá-lo como pensador na contem-
poraneidade.  

Natal, época de agradecer o 
quê mesmo? O significado do 
Natal, muitas vezes esquecido, 
entretanto, é o nascimento de 
Jesus Cristo e sua comemoração 
acontece, há mais de 1600 anos, 
no dia 25 de dezembro, conforme 
estipulado pelo papa Julio I, no 
ano de 350. Natal é época de 
renascimento, de perdão e de se 
reconciliar com o próximo.  

Para boa parte das pessoas, 
Natal significa apenas festa, 
comemoração, confraternização, 
comes e bebes, presentes e daí 
por diante. Para esses, este Natal 
vai ser diferente por causa da 
pandemia: mortes, mudança de 
rotina de trabalho, falências, 
alterações nas operações das 
empresas, sofrimento enfrentado 
por quem venceu a doença, etc.. 

É verdade, também, que 
muitos sequer poderão ter o seu 
peru, tamanha a crise financeira 
que o Brasil enfrenta. Lembre-se 

que as regras de distanciamento 
social e uso de máscaras seguem 
valendo, mesmo em datas 
comemorativas. O importante 
durante as comemorações natali-
nas é buscar o entendimento ou 
significado do nascimento , vida, 
ensinamentos, morte e ressurrei-
ção de Cristo, para que, além da 
dimensão espiritual, possamos 
vivenciar suas mensagens de 
amor, de paz, de justiça, de frater-
nidade e de esperança. 

Comemorar o natal 

fazendo-se de cego, surdo e mudo 
ante um mundo materialista, con-
sumista e cada vez mais comer-
cializado; tapando os olhos para 
não ver a pobreza, a miséria, a 
fome, a violência, as guerras, o 
egoísmo, a corrupção, a degrada-
ção ambiental é, na verdade, uma 
forma de alienação e tentativa de 
manipulação das mentes 
humanas. Estamos passando por 
tempos difíceis, mas estamos aqui 
em mais um Natal. Que ano que 
vem seja leve. 

O Ministério das Relações Exteriores enviou, nesta quinta-feira (23), 
nota apresentando os cumprimentos do governo brasileiro ao presidente 
eleito do Chile, Gabriel Boric. Aos 35 anos, o ex-líder estudantil é o mais 
jovem presidente eleito pelos chilenos."Ao reafirmar a solidez dos laços de 
amizade e cooperação, o governo brasileiro assinala a disposição de trabal-
har com as autoridades chilenas no fortalecimento das iniciativas bilaterais 
e regionais em prol dos objetivos de desenvolvimento econômico, de defesa 
da liberdade e da democracia e de respeito ao Estado de Direito", diz a 
nota, divulgada quatro dias após o resultado das eleições.Com 54,72% dos 
votos válidos, Boric venceu, no último domingo (19), o segundo turno das 
eleições presidenciais no Chile. Seu adversário, José Antonio Kast, repre-
sentante de uma coligação de partidos de direita, ficou com 45,28% dos 
votos válidos. Horas depois da divulgação do resultado, Kast reconheceu a 
derrota e parabenizou o presidente eleito pelas redes sociais.
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Renan Filho seria eleito senador 
se as eleições fossem hoje

Se as eleições fossem hoje, o 
governador Renan Filho seria eleito 
senador por Alagoas, deixando 
Fernando Collor a ver navios. É o 
que diz o levantamento do instituto 
Paraná Pesquisas, que divulgou 
diversos dados sobre as eleições do 
ano que vem nesta quinta-feira, 23. 
Conforme a pesquisa estimulada, 
38,8% dos eleitores votariam em 
Filho. Já Collor aparece em 
segundo lugar com vinte pontos a 
menos: 18,7%. A surpresa é o 

vereador e delegado Fábio Costa, 
que quase encosta no ex-presidente 
impichado com 15,3%. Já o vice-
prefeito Ronaldo Lessa só tem 9,1% 
das intenções de voto. 

Em um segundo cenário, sem 
considerar Fábio Costa, Renan 
Filho ainda aparece em primeiro 
lugar com 43,9%. Fernando Collor 
permanece em segundo com 21,5% 
e Lessa com 12%. A pergunta feita 
para o eleitores foi: Se as eleições 
para Senador do Estado de Alagoas 

fossem hoje e os candidatos 
AGORA fossem esses, em quem 
o(a) Sr(a) votaria?. 

Quanto ao governo do estado, 
surpresas devem vir das urnas. Em 
simulações, o Instituto Paraná 
Pesquisas mostrou os números 
entre Rodrigo Cunha, Renato 
Filho, Paulo Dantas e Jó Pereira. Já 
no cenário geral, os eleitores ouvi-
dos votaram na seguinte maneira: 
Rodrigo Cunha com 32,2%, 
Renato Filho 15,%, Paulo Dantas 

12,8% e Jó Pereira 7,7%. 
Ainda  na Paraná Pesquisas, 

sobre as eleições presidenciais, Lula 
aparece com 50,9% enquanto o 
presidente Jair Bolsonaro tem 23%. 

Para a realização desta pes-
quisa foi utilizada uma amostra de 
1520 eleitores, sendo esta estratifi-
cada segundo sexo, faixa etária, 
grau de escolaridade e nível eco-
nômico. O trabalho de levanta-
mento de dados foi feito através de 
entrevistas pessoais com eleitores 

com 16 anos ou mais em 34 muni-
cípios, entre os dias 16 a 21 de 
dezembro de 2021, sendo auditadas 
simultaneamente à sua realização, 
20,0% das entrevistas.  

Tal amostra representativa do 
Estado de Alagoas atinge um nível 
de confiança de 95,0% para uma 
margem estimada de erro de aprox-
imadamente 2,5% para os resulta-
dos gerais. Para a seleção da amos-
tra utilizou-se o método de amostra-
gem estratificada proporcional. 

Aliado de Bolsonaro, Collor amarga o segundo lugar em levantamento

Não há previsão de data para 
a eleição, mas, nos bastidores, o 
alagoano Gustavo Feijó está de 
olho na cadeira do interino 
Ednaldo Rodrigues 

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) continua com o 
interino Ednaldo Rodrigues sen-
tado na cadeira de presidente, 
desde que Rogério Caboclo foi 
afastado do cargo por assediar sex-
ualmente uma funcionária da enti-
dade. Recorde-se que, numa 
assembleia realizada em 29 de 
agosto, os presidentes das federa-
ções estaduais decidiram, por 
unanimidade, suspender Caboclo 
até março de 2023. 

Segundo o jornalista Mar -
condes Brito, do site Metrópoles, 
„é uma situação esdrúxula, pra 
dizer o mínimo, porque, pelo que 

se sabe, Ednaldo não „apita‰ em 
nada. Quem continua mandando 
na CBF é Marco Polo Del Nero, o 
cartola suspenso de suas atividades 
pela Fifa até 2038‰. 

Conforme o analista político, 
„há uma disputa ferrenha nos bas-
tidores, envolvendo, de um lado as 
Federações; do outro os clubes das 
Séries A e B; e, por fim, o 
Conselho de Administração form-
ado por oito vice-presidentes. Essa 
turma se digladia pela prerrogativa 
de colocar a entidade novamente 
nos trilhos‰.  

„Por absoluta falta de con-
senso, dificilmente eles vão conse-
guir. Ninguém sabe quando hav-
erá eleição para formalmente sub-
stituir Rogério Caboclo. Mas a 
novidade é que Ednaldo 
Rodrigues – que foi presidente da 

Federação Baiana de Futebol por 
quase duas décadas – terá pelo 
menos um forte adversário na 
próxima assembleia. O alagoano 
Gustavo Feijó, um dos vices-pres-
identes, está transitando junto aos 
dirigentes que têm direito a voto 
para angariar apoio e tentar assu-
mir a presidência. Feijó já presidiu 
a Federação Alagoana e foi pre-
feito da cidade de Boca da Mata 

(AL)‰, destacou em sua coluna .  
Ele é um aliado histórico do 

senador Renan Calheiros (MDB). 
Pelo modelo atual, tudo leva a crer 
que a CBF está fadada ao fracasso, 
e deve repetir os mesmos erros 
administrativos de toda a sua exis-
tência. O Colégio Eleitoral que vai 
escolher o substituto de Rogerio 
Caboclo é composto pelos pres-
identes das Federações Estaduais, 

que têm „peso 3‰; os 20 clubes da 
Série A, que têm „peso 2‰; e os 20 
clubes da Série B, que têm „peso 
1‰.Para entender melhor: as 27 
Federações, juntas, somam 81 
votos. Os 40 times das séries A e 
B, juntos, somam 60 votos. Ou 
seja, quem vai decidir o jogo em 
qualquer pleito eleitoral da CBF 
serão sempre os presidentes das 
federações.

ARTICULAÇÕES

Família Calheiros poderá ter aliado na CBF em 2022
Gustavo Feijó está de olho na cadeira do interino Ednaldo Rodrigues
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As festas acontecem na Praia 
Patacho, em Alagoas, local paradisí-
aco queridinho das celebridades 

Conhecida como um dos des-
tinos mais queridinhos pelos famo-
sos em 2021, a Praia do Patacho, 
em Alagoas, foi escolhida pela can-
tora Giulia Be como o local para 
comemorar a chegada do ano novo. 

Outra celebridade que deu o 
que falar em 2021 foi o cantor e ator 
Fiuk, que também estará presente 
no Réveillon Destino Patacho ao 
lado da empresária Thaisa 
Carvalho. 

A atriz Carol Macedo, que dá 
vida a modelo internacional Rose na 
novela „Quanto Mais Vida Melhor‰ 
da Rede Globo, também escolheu 
celebrar o ano novo na Praia do 
Patacho junto com o noivo, o pro-
dutor Rafael Eboli. 

O Réveillon Destino Patacho é 
uma experiência multicultural que 
oferecerá um roteiro com apresenta-
ções de DJ Âs internacionais e 
nacionais, gastronomia local, moda 
conceitual e muito mais. A progra-
mação acontecerá do dia 27 de 
dezembro até a virada do ano. 

Inspirado na Odisseia de 
Homero, todos os dias os famosos, e 
os convidados, poderão encontrar 
muita cultura e experiência. Além 

das festas que serão responsáveis 
pelas atividades noturnas, eles pode-
rão conhecer as belezas naturais do 
local que são um show à parte, com 
passeio de jangada para as piscinas 
naturais ou de buggy pelas praias da 
região. 

Para os momentos de des-
canso, os famosos vão se hospedar 
na Pousada Villa Morena. O local é 
conhecido por seus luxuosos e 
exclusivos bangalôs, além da estru-
tura completa de bar, piscina 
externa e vista para o mar. 

 
LINE-UP INTERNACIONAL 
 
O line-up será comandado por 

mais de 10 DJs internacionais e 
nacionais. Nomes como 
Whomadewho, AudioFly, Themba, 
Sebastien Leger, Facundo Mohrr 
comandam as festas. Dividido em 
cinco dias, o público poderá curtir 
ao som de nomes reconhecidos em 
todo o mundo no cenário da música 
eletrônica. 

Para a virada do ano, a atração 
principal virá de Nova Iorque, trata-
se de The Martinez Brothers, dupla 
americana composta pelos irmãos 
Stevie Martinez Jr. e Chris 
Martinez, reconhecidos mundial-
mente na cultura eletrônica. 

„Queremos oferecer ao púb-
lico uma experiência completa, em 
todos os sentidos, desde a gastrono-
mia até as festas, por isso, trouxemos 
nomes de grande relevância no 
cenário musical para somar ainda 
mais no nosso reveillon‰, comenta 
Sérgio Feitosa, idealizador do 

Destino Patacho. 
Com formato para uma cele-

bração mais reservada e intimista, 
além disso, existirá um serviço de 
concierge para acompanhamento 
dos grupos com o intuito o melhor 
de Patacho. 

O Réveillon Destino Patacho 

chega como uma plataforma ampla 
de desenvolvimento sociocultural da 
região. 

SERVIÇO – Destino Patacho 
Data: 27 a 31 de dezembro 
Local: Praia do Patacho 
Ingressos: https://bileto.sym-

pla.com.br/event/68430

RÉVEILLON: 

Celebridades escolhem Destino 
Patacho para celebrar virada de ano

Fiuk, Carol Macedo e Giulia Be escolhem o Réveillon Destino Patacho para celebrar a virada do ano 

Confira como o Hemoal irá funcionar durante o feriadão do Natal
ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS

O Hemocentro de Alagoas 
(Hemoal) funciona em horários 
especiais durante o feriadão de 
Natal, seja para captar doadores de 
sangue, processar os hemocompo-
nentes ou liberá-los aos hospitais e 
maternidades.  Na Unidade 
Maceió, o posto de coleta do 
Trapiche, localizado ao lado do 
Hospital Geral do Estado (HGE), 
atende os voluntários nesta sexta-
feira (24), das 7h30 às 15h; no 
sábado (24), o órgão funciona ape-
nas para processar e liberar o 
sangue coletado. Já na Unidade 
Arapiraca, situada no Laboratório 
Municipal, durante os próximos 
três dias o expediente será apenas 
interno, com o objetivo de liberar 
sangue aos hospitais, retomando o 
atendimento aos doadores na 

segunda-feira (27). 
Com isso, os voluntários que 

comparecerem ao posto de coleta 
do Trapiche para se candidatar à 
doação de sangue nesta sexta-feira 
(24), devem portar um documento 
de identificação oficial e original 
com foto. É necessário, ainda, estar 
usando máscara, ter peso igual ou 
superior a 50 quilos e, no mínimo, 
16 anos de idade. No caso dos 
menores de 18 anos, é exigido estar 
acompanhado dos pais e portando 
um documento de identificação ofi-
cial e original dos responsáveis. 

Novo Coronavírus – Quanto 
aos voluntários infectados pelo 
novo coronavírus, o impedimento 
de doar sangue ocorre pelo período 
de 30 dias, contados após a recu-
peração. Já os doadores que tiveram 

apenas contato com pessoas infec-
tadas, mas, não apresentaram sinto-
mas da Covid-19 nos últimos 14 
dias, podem realizar a doação de 
sangue normalmente. 

Em se tratando dos voluntár-
ios que tomaram as vacinas contra 
a Covid-19 e a Influenza, deve ser 
respeitado um intervalo para se 
candidatar à doação de sangue. No 
caso da Influenza, o intervalo é de 
48 horas, bem como, para aqueles 
que tomaram a vacina CoronaVac, 
destinada a prevenir o novo corona-
vírus. Já para os voluntários que 
tomaram os imunizantes 
AstraZeneca, Pfizer e Janssen, des-
tinados à prevenção da Covid-19, o 
Ministério da Saúde (MS) deter-
mina que o intervalo é de 7 dias. 

Já os voluntários que tenham 

contraído hepatite após os 11 anos 
de idade, além de sífilis, Aids e 
doença de Chagas, ficam impedi-
dos de doar sangue permanente-
mente. Com relação às gestantes e 
lactantes, estão proibidas de doar 

sangue neste período, segundo por-
taria do Ministério da Saúde (MS). 
Para repetir o ato, os homens 
devem respeitar um intervalo de 
dois meses e as mulheres ficam 
impossibilitadas durante três meses.
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Festas de fim de ano pedem atenção para 
os riscos de intoxicações alimentares

Festas de fim de ano pedem atenção para os riscos de intoxicações alimentares

Mais um ano está chegando ao 
fim e é o momento das grandes con-
fraternizações, celebrações e reun-
iões com a família e amigos, mesas 
fartas e diversidade de alimentos. 

Geralmente, com tantas 
opções de comidas, elas precisam 
ser preparadas com antecedência, 
muitas vezes 24 horas antes, princi-
palmente quando se trata de Natal e 
Ano Novo. Mas, por trás de tantas 
opções, é preciso ficar atento às 
questões de saúde. 

Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), mos-
tram que mais de 600 milhões de 
casos de intoxicações alimentares 
são registrados no mundo. Segundo 
o Ministério da Saúde, 13 mil pes-
soas por ano, sofrem intoxicações 
alimentares neste período. 
„Geralmente esses casos são regis-
trados devido ao descuido no manu-
seio dos alimentos, em torno de 
40% dessas situações são registradas 
com comidas cozidas em casa‰, aler-
tou a nutricionista credenciada da 
Paraná Clínicas, empresa do Grupo 
SulAmérica, Carolina Henequim 
(CRN-2804/PR). 

E para que as festas não sejam 
in terrompidas por emergências, a 
nu tricionista alerta para alguns cui -
da dos necessários desde o manu-
seio e preparação até a armazena-
gem das so bras. „Um dos maiores 
motivos da contaminação de ali-
mentos se dá pe la falta de armaze-
nagem correta e re frigeração, já 
que expostos ao am bi ente eles se 
tornam mais vulnerá ve is a conta-

minação e proliferação de bacté-
rias‰, ressalta. 

Porém, não é apenas em casa 
que os cuidados devem ser redo-
brados. Quando a opção for por 
realizar as confraternizações em 
restauran tes, bares ou hotéis, é pre-
ciso ficar aten to. „Em muitos 
lugares é possí vel visitar a cozinha 
do local. Nos que não são pos-
síveis, é importante ver a coloração 

dos alimentos, sua tex tura e seu 
cheiro. O ideal é consumir alimen-
tos cozidos, para que os riscos 
diminuam‰, destacou He ne quim. 

As sobras também precisam 
de atenção na hora da armazena-
gem. „Um dos principais erros 
neste mo mento, é a mistura dos 
alimentos. Cada um deles, deve ser 
guarda do de forma separada. O 
arroz, por exem plo, deve ter um 

recipiente e a car ne outro, nada de 
colocar até três ti pos de alimento 
em um mesmo re ci piente. Outra 
dica importante, é fa zer pequenas 
porções, congelar e des congelar 
somente quando toda aque la quan-
tidade for utilizada‰, fi na lizou a 
nutricionista credenciada da 
Paraná Clínicas, empresa do 
Grupo SulAmérica, Carolina 
Henequim.

CORONAVÍRUS

A farmacêutica britânica 
AstraZeneca informou na madru-
gada desta quinta-feira, 23, que a 
sua vacina contra a covid-19 se mos-
trou eficaz na prevenção a infecções 
pela variante łmicron do coronaví-
rus após a aplicação de uma terceira 
dose, com resultados similares aos 
testes conduzidas com a cepa delta 
após um regime de duas doses. 

Os testes clínicos com a 
łmicron foram conduzidos pela 
Universidade de Oxford e realizados 
em 41 voluntários, e mostraram um 
crescimento "significativo" na taxa 
de imunização pelo produto com a 
chamada dose de reforço aplicada, 
diz a empresa em nota. 

De acordo com a As tra Ze ne -
ca, o nível de proteção conferido aos 
in divíduos se mostrou robusto até 
um mês após a vacinação. 

A farmacêutica completa di -
zendo que está coletando evidência 
"do mundo real" para avaliar a eficá-
cia da sua vacina contra a łmicron 

na região sul da ˘frica, e coletando 
amostras sanguíneas de voluntários 
de seus testes de fases 2 e 3 para 
avaliar a proteção do imunizante 
quando aplicada uma terceira dose. 

"Os dados desses estudos são 
esperados em breve", segundo a 
empresa.

AstraZeneca diz que sua 
vacina para covid foi eficaz 
contra Ômicron após 3ª dose

Os testes clínicos com a Ômicron foram conduzidos pela Universidade de Oxford
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Iluminação em LED beneficia 85 mil 
moradores das grotas de Maceió

Cerca de 85 mil moradores de 
20 grotas de Maceió estão animados 
e se sentindo mais seguros. Eles fo -
ram diretamente beneficiados com o 
tra balho da Superintendência Mu -
ni cipal de Iluminação de Maceió 
(Si ma), que instalou quase 2 mil lu -
mi nárias de LED este ano, substitu -
in do as lâmpadas convencionais dos 
pos tes.  

Elisabete Honório da Silva 
mo ra na Grota do Ari, no bairro do 
Ja cintinho, há 32 anos e conta que o 
lo cal onde vive nunca teve uma ilu -
mi nação boa, dificultando a rotina 
de todo mundo, cenário que come-
çou a mudar no mês de julho, quan -
do aconteceu uma ação da prefeitu -
ra por lá. 

„Esperávamos há muitos anos 
por essa mudança. Estamos todos 
bem felizes com o que aconteceu 
por aqui. Agora, estamos aprovei -
tan do bem mais, pois notamos que 
o lugar está bem mais seguro‰, afir-
mou Elisabete. Na Grota do Ari, a 
Si ma trocou 105 luminárias para a 
tecnologia de LED, beneficiando 25 
mil moradores. 

Os efeitos da mudança tam-
bém foram notados pelo Cícero 
San tos, morador da Grota do An -
dra újo há 12 anos. A localidade fica 
no bairro de Garça Torta, no Litoral 
Nor te. Por lá, foram instaladas 182 
no vas luminárias, alcançando 1 mil 
fa mílias. „Eu e todos os moradores 
es tamos muito satisfeitos e felizes 

com essa iluminação. Agora, sim, 
te mos uma visibilidade boa‰, co -
men tou. 

As lâmpadas em LED acabam 
con tribuindo para alavancar os ne -
gó cios nas grotas. Se os estabeleci-
mentos fechavam mais cedo por 
cau sa da baixa iluminação, o quadro 
mu dou quando as ações do muni-
cípio chegaram.  

Comerciantes locais comemo -
ram a transformação da área. É o ca -
so de Cledson Marcos, que reside 
há 30 anos na Grota Monte Azul, 
no bairro de Chã da Jaqueira, e há 
um ano abriu uma loja para contri -
bu ir com a renda familiar. 

„A iluminação, além da rua, 
tam bém chega ao meu estabeleci -
men to. O movimento comercial 
me lhorou. As pessoas têm mais con -
fi ança para sair de suas casas para 
com prar à noite e a segurança no lo -
cal também melhorou bastante‰, 

res salta. Na Grota do Monte Azul , 
fo ram substituídas 25 luminárias, 
que estão fazendo a diferença na ro -
ti na de 1.500 moradores. 

O superintendente municipal 
de Iluminação, João Folha, diz que 
uma das prioridades da gestão do 
pre feito JHC é proporcionar uma 
ilu minação de qualidade às comuni -
da des mais necessitadas da capital. 
O desejo sempre foi olhar para a mi -
noria, que sempre foi vítima de neg-
ligência por parte do poder público. 

O simples fato de se trocar as 
lu minárias convencionais (de vapor 
de sódio) por LED nas 20 grotas de 
Ma ceió tem garantido mais dig nida -
de, bem-estar e segurança para estas 
co munidades. A realidade já é outra, 
por exemplo, no Vale do Reginaldo. 
Por lá, a Sima substituiu de 430 
lâm padas, alcançando 18 mil mora -
do res da região.  

Várias grotas da parte alta 
tam bém foram beneficiadas, como a 
da Alegria, no Benedito Bentes. A 
pre feitura foi até lá e trocou 198 lu -
mi nárias, diretamente marcando a 

vi da de 9.500 habitantes.  
„A ação das grotas, realizadas 

pe la Sima, é um compromisso do 
pre feito JHC para fazer mais por 
quem precisa. Veja que, antes, pou -
co era feito por essas pessoas. Nós 
te mos como prioridade a ilumina-
ção nas grotas de Maceió. Tudo isso 
ge ra mais conforto, mais segurança, 
mais alegria pra quem mora nestas 
co munidades. É só o primeiro ano e 
va mos avançar ainda mais‰, desta-
cou o superintendente João Folha. 

A tecnologia em LED traz be -
ne fícios ao meio ambiente, já que re -
duz a emissão de CO² (gás carbôni -
co) na atmosfera e não emite raios 
in fravermelhos e ultravioletas. Este 
ti po de luminária também ilumina 
me lhor e facilita a manutenção do 
ser viço, já que tem uma durabilida -
de até três vezes maior que as lâm -
pa das de vapor de sódio. 

Somente em 2021, foram 
3.588 luminárias em LED instala-
das por toda a cidade. Ao todo, 27 
bair ros foram alcançados por este 
ser viço.A população também pode 
solicitar melhorias para a Su pe rin -
ten dência. Para isso, existe o 
Disque Luz no 0800 031 9055, o 
aplicativo Ilu mina Maceió · dispo-
nível para An droid e IOS ·, o e-
m a i l 
atendimento@sima.maceio.al.gov.
br e, ain da, um WhatsApp para 
dúvidas no número (82) 98884-
6259.

MUDANÇA

Trabalho melhorou até a economia nas localidades
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