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Além do combate ao
Coronavírus, há um
outro que também

vem sendo realizado dia a
dia. O enfrentamento a dis-
seminação de fake news em
redes sociais e aplicativos de
mensagens. A Delegacia de
Repressão a Crimes Ciberné-
ticos (DRCC), vinculada ao
Departamento de Crimes
Contra o Patrimônio (Depa-
tri), orienta a população so-
bre como proceder para ve-
rificar se uma notícia é falsa
ou verdadeira.

A busca pela informação
diante de uma pandemia de
um vírus pode desesperar
muitas pessoas, mas é neces-
sário ficar atento para levar
em consideração apenas o
que é veiculado pela im-
prensa e pelos órgãos ofici-

Delegacia orienta sobre fake news
em redes sociais e aplicativos

ais. Assim, a DRCC traz ori-
entações para a população
identificar o que é uma in-
formação falsa disfarçada de
notícias e o que é um con-
teúdo verdadeiro, plausível e
checado com fontes especi-
alistas e oficiais.

A delegada Rosana Freitas
explicou quais são os proce-
dimentos que o cidadão
deve observar para identifi-
car as chamadas fake news.
"Nós orientamos que leia a
notícia até o fim, pois muitas
vezes nas notícias falsas o tí-
tulo e o subtítulo não condi-
zem com o texto. Cheque a
fonte, o site, o autor do con-
teúdo; canais oficiais, utili-
zam links padronizados,
com o '.gov'. Caso tenha dú-
vidas, digite o título e deta-
lhes da notícia em um site

como o Google, se ela for
importante, provavelmente
estará em outros sites de
notícias", detalhou.

Há ainda mais detalhes
que devem ser observados.
"Verifique se o texto divulga-
do contém erros de portu-
guês e confira a data da notí-
cia. E sempre desconfie de
matérias sensacionalistas,
pois veículos de comunica-
ção com baixa credibilidade
tendem a publicar notícias
que despertam a curiosida-
de do leitor por meio do sen-
sacionalismo. Portanto, a dica
é evitar este tipo de conteú-
do", pontuou.

Outro importante alerta
feito para a população é que
repassar notícias falsas tam-
bém pode responsabilizar
criminalmente o autor do

compartilhamento. "Pedimos
à população que só compar-
tilhe se tiver certeza de que
a informação é verdadeira. A
pessoa é responsável pelo
que compartilha e pode res-
ponder criminalmente caso
o conteúdo repassado seja
falso", alertou a delegada.

A população também pode
reportar conteúdos falsos en-
contrados nas redes sociais,
como complementou Rosana
Freitas. "Na maioria das redes
sociais, é possível classificar o
conteúdo suspeito como 'fal-
so'. Ao fazê-lo o conteúdo po-
derá ser removido da rede".
Caso haja dúvidas de como
proceder quanto a situações
que envolvam notícias falsas, o
cidadão também pode entrar
em contato com o Depatri,
pelo telefone (79) 3194-3100.

Mantendo a tradição da Se-
mana Santa, a Prefeitura de Ara-
caju, por intermédio da Empre-
sa Municipal de Serviços Urba-
nos (Emsurb), iniciou, nesta
quarta-feira, na praça de even-
tos dos mercados centrais, a re-
alização da feira dos pescados.

 Este ano, a estrutura foi mon-
tada em novo formato para aten-
der as medidas de distancia-
mento social e de higienização,
por conta da necessidade de
cumprimento das recomenda-
ções sanitárias e dos decretos
municipais de enfrentamento
da covid-19.

De acordo com o presidente
da Emsurb, Luiz Roberto Dan-
tas, essa medida foi aprovada
pelo Comitê de Operações
Emergenciais para atender as
necessidades dos consumido-
res que frequentam todos os
anos essa feira que é tradição
na capital.

"De forma a atender as ori-
entações da Organização Mun-
dial da Saúde, e dos governos
federal, estadual e municipal no
que se diz respeito às normas
de higienização e distancia-
mento, mudamos toda a estru-
tura da feira. Com isso os corre-
dores ficaram mais largos, com

espaçamento entre as bancas,
estamos controlando o núme-
ro de acesso das pessoas, tanto
na entrada, quanto na saída.
Além disso, estamos orientan-
do os feirantes que utilizem
máscaras e também os consu-
midores, para que façam uso
dos dispositivos para a higieni-
zação das mãos, como o álcool
em gel e o lavatório instalado
no corredor principal da feira.",
explicou o presidente.

Segundo Luiz Roberto Dan-
tas, no decorrer da semana,
mais dois espaços como este
estarão em funcionamento,
sendo um no Bugio e outro no
bairro América, com horários
de funcionamento das 5h30 às
13h30.

Para a limpeza diária desses
locais, a empresa municipal di-
recionou cerca de 40 agentes
da Diretoria de Operações. Ali-
ado a isso, para promover o des-
carte regular dos resíduos, es-
ses espaços contarão com con-
tentores de 240 litros e caixa
estacionária de 5m³, distribuídos
estrategicamente.

"Nossos agentes estarão au-
xiliando e orientando as pesso-
as nas filas, de forma que seja
mantido o distanciamento so-

cial, como também em qual-
quer outro tipo de situação que
seja necessária nossa interven-
ção. Além disso, estaremos
acompanhando as feiras que
irão acontecer nos bairros Amé-
rica e Bugio, nos próximos dias",
afirmou o diretor geral da Guar-
da Municipal de Aracaju, subins-
petor Fernando Mendonça, ao
explicar a forma de atuação dos
agentes.

Mercados - Mercados - Mercados - Mercados - Mercados - Além das feiras
dos pescados os consumidores
terão outras opções para a com-

Prefeitura realiza feira dos pescados em
novo formato para prevenção da covid-19

pra dos produtos para a Sema-
na Santa. Os mercados Maria
Virgínia Leite Franco, assim
como os setoriais (nos bairros),
irão funcionar no horário esta-
belecido para o período de qua-
rentena, das 5h30 às 13h30.

Os mercados Thales Ferraz e
Antônio Franco permanecem
fechados. Já as feiras livres per-
manecem suspensas, atenden-
do o decreto nº 6.111/2020, que
estabelece medidas de enfren-
tamento de emergência da saú-
de pública decorrentes da pan-
demia do coronavírus.

O Governo de Sergipe já
iniciou a entrega dos Cartões
Mais Inclusão - CMAIS aos
municípios sergipanos. Até o
final da semana, o Banco do
Estado de Sergipe - BANESE
terá concluído a produção de
todos os cartões, que serão
enviados pela Secretaria de
Estado da Inclusão Social -

SEIAS para as Secretarias
municipais de Assistência
Social, cujas equipes realiza-
rão, no período de 13 a 20
de abril, o contato e a entre-
ga dos cartões aos cerca de
25 mil beneficiários que,
neste momento inicial, serão
contemplados.

O Programa de transferên-

cia de renda lançado pelo go-
vernador Belivaldo Chagas,
através da lei 8.664 de 25 de
março de 2020, tem caráter
temporário e emergencial,
para promover o acesso à ali-
mentação para pessoas em
situação de vulnerabilidade
social e insegurança alimen-
tar e nutricional, enquanto

durarem as medidas de restri-
ção preventivas à transmissão
do coronavírus. Consiste no
pagamento, pelo Governo de
Sergipe, de um benefício
mensal no valor de R$ 100,00
para, inicialmente, cerca de 25
mil pessoas [24.889] em situ-
ação de extrema pobreza [po-
dendo chegar até 36 mil].

Governo credita benefício e Cartões Mais Inclusão começam a chegar aos municípios
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