
N e m  m e s m o  u m a 
pessoa morta e uma carreta 
pegando fogo foram sufi-
c ientes  para afastar  as 

pessoas que saquearam 
uma carga de tempero, hoje 
pela manhã, na BR-101, em 
Junqueiro. O autocarga 

capotou logo após bater 
numa mureta. O motorista 
foi arremessado do veículo 
e teve morte no local. Pouco 

tempo depois, a carreta 
incendiou. Enquanto isso, 
dezenas de pessoas se agar-
ravam a caixas de temperos 

e outros condimentos. A 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) esteve no local, mas 
não prendeu ninguém.
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5PROFISSIONAIS DE SAÚDE RECEBEM A SEGUNDA DOSE DA VACINA CORONAVAC A PARTIR DE QUARTA-FEIRA
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UNIÃO

HRM completa 
quatro meses  

com mais  
de 12 mil  

atendimentos  
à população

COZINHAR E ANDAR DE 
CARRO FICA MAIS CARO

A Petrobras anunciou 
que a partir da meia-noite 
de amanhã haverá aumento 
nos preços dos três principais 
combustíveis vendidos pela 

companhia: gasolina, diesel e 
gás de cozinha. É o primeiro 
aumento após a reunião entre o 
presidente da estatal, Roberto 
Castello Branco, e o presidente 

Jair Bolsonaro na sexta-feira 
em Brasília. Segundo a estatal, 
o litro da gasolina vendido nas 
��ę������ȱ��������¤ȱ�ǞȱŖǰŗŝǰȱ�ȱ
que levará o valor médio para 

�ǞȱŘǰŘśȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ
equivale a um aumento médio 
��ȱŞǰŘƖǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ
�������ȱ���¤ȱ��ȱ�ǞȱŖǰŗřǰȱ����ȱ
�ǞȱŘǰŘŚȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ

�����ȱ��������ȱ¥ȱ����ȱ��ȱŜǰŘƖǯȱ
O gás de cozinha também será 
reajustado, com aumento de 
�ǞȱŖǰŗŚȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�ǞȱŘǰŝŝȱ
Ȯȱ��������ȱ��ȱśǰŗƖǯ

PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE DE 8,2% NA GASOLINA; 6,2% NO DIESEL E 5,1% NO GÁS DE COZINHA

7

OUSADIA

Carreta incendeia, motorista morre e  
população saqueia carga de tempero

BRASIL R$ 15 MIL

Mudanças na 
aposentadoria 
e nas pensões 
em 2021

Frigorífico é 
condenado 
por poluição 
ambiental

6 5

VACINAÇÃO

Prioridade para idosos
O Ministério Público do 

Estado de Alagoas quer aten-
ção especial da Prefeitura de 
Maceió para os idosos acima 
��ȱŞśȱ����ȱ���ȱ�¨�ȱ�����ȱ

procurar as unidades de saúde 
para se vacinar. Em recomen-
dação expedida à Secretaria 
���������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�ȱŜŝĶȱ
Promotoria de Justiça da 

Capital orientou que a gestão 
faça uma busca ativa por essas 
pessoas, de modo que elas 
possam receber a imunização 
contra a Covid-19. 4

Carreta pegando 
fogo, uma pessoa 

morta e a população 
roubando tempero
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“Moro, os delegados e 
agentes da PF, Dallagnol, os 
outros “filhos do Januário” 
e o próprio Januário terão de 
responder pelos crimes que 
cometeram contra Lula, a 
República e a soberania nacio-
nal. Que a História seja impla-
cável com eles. E que a justiça 
lhes ofereça um julgamento 
imparcial com os direitos e as 
garantias de paridade, contra-
ditório e ampla defesa que 
negaram a Lula”, escreve a 
doutoranda em História Carla 
Teixeira

Pronto. Agora não tem 
mais como negar, esconder 
ou dissimular. Após as reve-
lações das mensagens obti-
das pela Operação Spoofing, 
cujo conteúdo foi considerado 
autêntico pela perícia técnica 
da Polícia Federal, até os sábios 
ministros do STF e parte signi-
ficativa da institucionalidade 
parecem convencidos daquilo 
que as pedras de Marte sempre 
souberam: o ex-juiz Sérgio 
Moro e a força-tarefa de Curi-
tiba agiram em sinergia e com 
parcialidade nos processos 
movidos contra Lula. 

Sempre foi jurisprudên-
cia descabida que uma inves-
tigação sobre um posto de 
gasolina (daí o nome “Lava 
Jato”), iniciada em Brasí-
lia, terminasse em Curitiba, 
processando um tríplex do 
Guarujá. No futuro, os histo-
riadores olharão incrédulos 
para a fragilidade e o casu-

ísmo das instituições do nosso 
tempo. Também perceberão 
a presença estrutural e cons-
tante de forças estrangeiras, 
notadamente a estadunidense, 
oferecendo treinamento, equi-
�������ȱ�ȱę�����������ȱ���ȱ
grupos nacionais reacionários 
e conservadores que sempre 
protagonizaram rupturas e 
golpes na história da Repú-
blica.

As conversas reveladas são 
apenas 10% do total de 7TB e 
mostram o modus operandi 
da quadrilha de Curitiba. A 
“equipe do Moro” agia nos 
processos de acordo com os 
interesses e orientações do 
ex-juiz, a quem chamavam de 
“Russo”. Diante das arbitra-
riedades e violações, diziam 
estar seguindo o “Código de 
Processo Penal da Rússia!”. 
Se referiam a Lula como Nove 
(em referência ao dedo perdido 
em um acidente de trabalho), 
depreciavam as roupas e os 
gostos da família de Lula, 
mostrando que o racismo, 
o preconceito e o elitismo 
imperam nos altos salários do 
funcionalismo público.

A suspeição de Sérgio Moro 
é evidente em seus atos: aceitou 
ser ministro da justiça de Bolso-
����ȱȬȱ���ȱ����ę����Ȭ��ȱ������-
mente da sentença contra Lula 
para ser eleito -, depois rompeu 
com o governo e passou a 
prestar serviços milionários 
à consultoria estrangeira que 
administra os escombros das 

empresas devastadas por 
seus despachos. Ademais, sua 
parcialidade já foi reconhe-
cida pelo STF, no caso Banes-
tado. Foi a primeira resposta 
de correção aos abusos come-
tidos nos procedimentos de 
delação premiada e da utiliza-
ção de provas sem respeito à 
paridade, ao contraditório e à 
ampla defesa.

Toda esse escarcéu em 
torno das mensagens divulga-
das contribuem para produ-
zir o clima político necessário 
para que o STF julgue, com 
imparcialidade, o processo de 
suspeição de Sérgio Moro que 
poderá devolver os direitos 
políticos a Lula e viabilizá-lo 
como candidato para 2022. 
Sobre a Lava Jato, ainda há 
muito para ser esclarecido, 
principalmente sobre o papel 
do TRF-4 e os acordos interna-
�������ȱę������ȱ����ȱ�¡Ȭ���£ȱ�ȱ
as forças-tarefas, assim como 
os benefícios pessoais obtidos 
por seus integrantes.

Moro, os delegados e agen-
tes da PF, Dallagnol, os outros 
ȃę����ȱ��ȱ����¤���Ȅȱ�ȱ�ȱ��à����ȱ
Januário terão de responder 
pelos crimes que cometeram 
contra Lula, a República e 
a soberania nacional. Que a 
História seja implacável com 
eles. E que a justiça lhes ofereça 
um julgamento imparcial 
com os direitos e as garantias 
de paridade, contraditório e 
ampla defesa que negaram a 
Lula.

Pegue uma mídia familiar 
vigarista, um juiz desprovido 
de qualquer ética e moral e um 
promotor movido por ganân-
cia, com um toque de fana-
tismo religioso. Pronto, está 
feita a receita perfeita para 
enganar e iludir milhões de 
pessoas num país chamado 
Brasil, localizado no hemisfé-
rio sul do planeta Terra.

Vale lembrar que parte 
desses milhões de brasilei-
ros fez questão da ‘ilusão’, 
�ę���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
guerra ‘santa’ contra o comu-
nismo, esquerdismo e toda 
sorte de teorias da conspira-
ção nascidas nos porões da 
ditadura militar de 1964.

Nesta novela brasileira, 
o juiz, com suas decisões 
estapafúrdias, ajuda um 
candidato a ser eleito presi-
dente e depois é nomeado ele 
próprio como uma espécie 
de super ministro, coroando 
o esquema de forma desca-
rada, escandalosa, em plena 
luz que ilumina o dia.

Dito isto, vamos ao enredo 
matador do que acabou 
se transformando o Brasil 
depois desta armação ilimi-
tada entre um juiz, procura-
dor e a mídia hegemônica. 
Após tudo isso estamos agora 
vivendo sob os escombros do 
que já foi um dia uma nação 
soberana. O Brasil de pérola 
mundial e queridinho dos 
estrangeiros, passou a ser 

tratado como toda republi-
queta de bananas, dominado 
por um ditador amalucado, 
mal educado, totalmente sem 
pudor. Sim, temos um presi-
dente ungido ao poder por 
esta trama mal diagramada 
de fanáticos religiosos com 
����������ȱ���ę��������ǯ

O Brasil de Bolsonaro e 
sua família de zeros vai cami-
nhando a passos largos para o 
retorno no tempo em que não 
tínhamos indústria nacional e 
até mesmo tecido para roupas 
vinha em grandes navios dire-
tamente da longínqua Ingla-
terra, do outro lado do oceano.

A dilapidação do capi-
tal nacional, agravado pela 
pandemia do novo corona-
vírus vai produzir um país 
ainda mais atrasado e sem 
futuro. Nossas novas gerações 
terão profundas chagas desse 
tempo que vivemos agora, 
onde uma aliança macabra 
entre o grande capital espe-
culativo, mídia sem-vergonha 
e magistrados desonestos 
produziram o maior desastre 
da história brasileira.

S i m  m e u s  a m i g o s  e 
amigas, estamos diante de 
uma catástrofe sem prece-
dentes, onde a maior certeza 
é de que o povo brasileiro, 
ou grande parte dele, é facil-
mente enganado, jogado na 
balsa das almas, sem perspec-
tivas, sem solução.

Lamentável.

Para se manter no Poder, 
Jair Bolsonaro decidiu ir além 
da sua cruzada populista-ideo-
lógica no País, após as vitórias 
nos comandos da Câmara e do 
Senado.

As pautas radicais na área 
da segurança pública entraram 
de vez no radar do Planalto.

E o mais grave: o mandan-
tário decide que é hora de insti-
gar a população  para andar 
armada.

Via decretos, ele deixou 
claro em live no Facebook, na 
última sexta-feira, 5,  pretende 
facilitar, ainda mais, o acesso 
às armas de fogo para cida-
dãos e colecionadores, atira-

dores esportivos e caçadores 
(CACs)

E assim se deu a incitação:
-É um direito de vocês; 

arma evita que um governa-
dor de plantão queira ser um 
ditador.

Se ninguém parou para 
pensar e o Congresso faz ouvi-
dos de mercador, assim como 
as demais instituições do País, 
mas o conteúdo da fala é nitro-
glicerina pura.

Não apenas sugere o 
desrespeito aos governadores 
nos Estados, como alimenta a 
possibilidade de uma guerra 
civil.

Para isso esta semana ele 

pretende enviar ao Congresso 
aquele velho projeto do 
ex-ministro Sérgio Moro, que, 
sob o título de “excludente de 
ilicitude“, libera o direito de 
matar aos policiais.

Aliado a isso, ele pretende 
votar também o decreto que 
torna as polícias estaduais  
independentes, reduzindo a 
influência dos governadores 
sobre as corporações.

Cria, inclusive, a patente de 
general na Polícia Militar.

A pauta-bomba de Bolso-
naro inclui ainda mandato 
para o comandante da corpo-
ração e para os diretores-gerais 
da Polícia Civil.

Ou seja, serão eleitos para 
um mandato de 2 anos. No 
caso da PM, os eleitores serão 
��ȱ�ę�����ǯ

Bolsonaro, além de inflar 
politicamente as PMs, quer se 
sobrepor à Constituição Fede-
ral que garante o comando dos 
governadores sobre a PM.
�����ȱ����ȱę��ȱ����ȱ��ę���ȱ

por que a mudança depende 
uma PEC, que exige uma vota-
ção do Congresso com dois 
terços de aprovação.

Mas, a história perversa 
está nas armas em mãos dos 
seus apoiadores. Com que 
propósito mesmo o Presidente 
da República que fanáticos 

armados?
Ele aposta agora nos 

comandos da Câmara e do 
Senado para aprovar a ideia 
do povo armado “em nome do 
Brasil”.

A fala é clara:
“Arma é um direito de 

vocês. Arma evita que um 
governante de plantão queira 
ser ditador. Eu não tenho 
medo do povo armado, muito 
pelo contrário, me sinto muito 
bem em estar ao lado do povo 
de bem armado pelo nosso 
Brasil”.

Mais assustador que as 
armas é o silêncio das institui-
ções…

!�COISA�lCOU�RUĒA�PRO�2USSO É muito fácil enganar
O�POVO�BRASILEIRO

Pauta bomba: Bolsonaro ameaça governadores 
com povo armado pelo Brasil



Deraldo Francisco
Repórter

A Polícia Civil 
deve iden-
tificar esta 

semana o dono da grande 
quantidade de drogas que foi 
����������ȱ��ȱę���ȱ��ȱ������ȱ
em Maceió. O material estava 
em poder de Carlos Henrique 
Ciríaco Cirino Leão, que foi 
abordado no estacionamento 
de um supermercado, no bairro 
Antares. 

Ele estava sendo seguido 
por policiais da Inteligência da 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP). No momento da aborda-
gem, Carlos Henrique estava 
no veículo HB20 de cor prata e 
placa PGF-5913. Numa revista 
feita no veículo, os policiais 
encontraram uma quantidade 

de maconha e cocaína. 
Preso, o criminoso levou 

os policiais até uma casa que 
fica no Loteamento Terra de 
Antares, Lote 5 – Quadra 40. 
Na casa, os policiais encontra-
ram mais droga, uma arma de 
fogo, munições e duas balanças 
de precisão. Ao todo, foram 
apreendidos 204,7 quilos de 
maconha; 19,8 quilos de coca-
ína; uma espingarda 12; muni-
ções de diversos calibres e duas 
balanças.

Com o criminoso, ainda 
foram apreendidos compro-
vantes de transações bancárias 
no valor total de R$ 76 mil. 
Ouvido pelos policiais no local 
da apreensão, o criminoso 
disse que, mesmo sabendo 
onde a droga estava, ele não 
mora naquela casa. Ele contou 
aos policiais que mora na Rua 

Muniz Falcão, no Jacintinho. 
No entanto, a polícia não infor-
mou que esteve no endereço do 
criminoso nem se apreendeu 
mais drogas no imóvel.

O caso está sendo inves-
tigado pelo delegado Cayo 
Murici. No decorrer da semana, 
ele deve interrogar Carlos 
Henrique mais uma vez no 
sentido de localizar os donos da 
droga. Na polícia, há a descon-
fiança de que as drogas apre-
endidas pertenciam à alguma 
facção criminosa, cujos líderes 
estão no sistema prisional de 
Alagoas.

Além de policiais da Inte-
ligência da SSP, participaram 
ainda desta operação guarni-
ções do Batalhão de Polícia de 
Radiopatrulha (BPRp) e a Divi-
são Especial de Investigações e 
Capturas (Deic), da Polícia Civil.   
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Drogas e arma apreendidas 
seriam de facção criminosa
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Agentes do 18º Distrito 
Policial da Barra de São 
M i g u e l  ( 1 8 º D P ) ,  e m 
conjunto com a Polícia 
Rodoviária Federal, pren-
deram ontem um homem 
de 62 anos, acusado de 
estelionato. A prisão foi 
real izada em cumpri-
mento a um mandado de 
prisão por condenação 
definitiva pela Justiça do 
Distrito Federal, com pena 
de seis anos e oito meses 
em regime fechado.

D e  a c o r d o  c o m  o s 
agentes,  O homem foi 
condenado por ter prati-
cado 124 fraudes contra 
duas empresas do Distrito 
Federal, fraudes essas que 
consistiam no desvio de 
verbas relativas a paga-
mentos de tributos devi-
dos por essas empresas, 
que gerou um prejuízo 
acima dos R$ 350 mil.

O homem foi localizado 
e preso em sua casa de luxo 
na Barra de São Miguel, 
onde estava morando já 
fazia algum tempo. Ele 
foi levado para Central de 
Flagrantes, onde foram 
realizados todos os proce-
dimentos.

ESTELIONATO
Golpista é 
preso na 
Barra de 
São Miguel

Ascom/SSP

0DLV�GH����NJ�GH�GURJDV��DUPD�H�PXQL©·HV�IRUDP�DSUHHQGLGDV�SHOD�SRO¯FLD

Uma carreta bateu na 
mureta de proteção, tombou 
no acostamento da BR 101 e 
pegou fogo, hoje pela manhã, 
em Junqueiro. Com o impacto, 
o motorista foi arremessado 
do veículo e morreu no local. 
A carreta transportava tempe-
ros e a carga foi saqueada por 
populares.

De acordo com as informa-
ções colhidas pela reportagem 
do NN1, a carreta carregava 
uma carga de temperos, e foi 
saqueada por populares antes 
da chegada da polícia. Guardas 
municipais teriam tentando 
conter a população, antes da 
chegada da PRF.

A Polícia Rodoviária 

Federal, PRF, informou que 
o acidente aconteceu na 
ladeira do Pau Ferro, no km 
180, decrescente. O condutor 
perdeu o controle do veículo, 
bateu na mureta de prote-
ção. Com o impacto, a carreta 
tombou e pegou fogo em 
seguida.

Guarnições do Corpo e 

Bombeiros foram ao local para 
controlar as chamas. Saquear 
cargas de veículos envolvi-
dos em acidentes é crime. 
No entanto, na ocorrência de 
hoje, não houve registro de 
prisão. Resta apenas lamentar 
a atitude de pessoas que ainda 
acham esse tipo de coisa algo 
normal.

Policiais civis do 75º 
Distrito Policial de Campo 
Alegre (75ºDP), sob o comando 
do delegado Alexandre César, 
prenderam dois homens 
acusados pelo assassinato de 
José Alexandre de Paiva, 32 
anos, no dia 10 de março de 
2020, em Campo Alegre-AL.

José Alexandre foi morto 
a pauladas e pedradas, no 
Centro da cidade. Segundo 
informações do chefe de 
operações policiais do 75º DP, 
agente José Mariano, a moti-

vação do crime teria sido por 
uma rixa antiga entre a vítima 
e os acusados. 

No mesmo dia do homicí-
dio, a equipe do 75ºDP conse-
guiu prender Cícero Alves 
dos Santos, que ao chegar na 
delegacia confessou o crime 
e relatou que outra pessoa 
também tinha participado da 
ação criminosa. De imediato 
os agentes iniciaram uma 
busca na cidade e prende-
ram o segundo suspeito, 
um homem de 35 anos, que 

também confessou ter matado 
José Alexandre. 

Os dois foram autuados 
em flagrante delito. Porém, 
dias depois de saírem da 
prisão, um dos condenados 
começou a planejar a morte 
do seu parceiro de crime por 
ter entregue ele à polícia. 

No dia 14 de maio de 2020, 
com a ajuda de outro homem 
conseguiu atrair  Cícero 
Alves para uma emboscada, 
levando-o para um rio, nos 
arredores de Campo Alegre, 

onde o mataram. Os crimi-
nosos agiram com crueldade. 
Eles abriram o abdômen da 
vítima à faca e depois a amar-
ram em uma corda com uma 
pedra e jogaram no rio, com o 
intuito de ocultar o cadáver. 

O crime chamou a atenção 
da população pelo meio cruel 
como foi praticado. O dele-
gado Alexandre César, deter-
minou a abertura de inquérito. 
Foram nove meses de investi-
gação iniciados desde o dia da 
prisão dos acusados.

ATÉ TEMPEROS!

CAMPO ALEGRE

Carreta incendeia, motorista 
morre e a carga é saqueada

Polícia Civil prende acusados 
de planejar morte de homem



Com a chegada do outono, 
os finais de tarde apresentam 
temperaturas mais baixas e 
chuvas esparsas. Para ajudar 
as pessoas em situação de 
rua a atravessar esse perí-
odo, o Consultório na Rua, 
programa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), está 
dando início a uma “Campa-
nha do Agasalho”, que tem 
como finalidade garantir um 
melhor acolhimento dessas 
pessoas, amenizando as 
consequências e situações 
adversas causadas pela época 
das chuvas e ventos frios. 
“Temos seis equipes, que atuam 
em toda Maceió, no atendi-
mento e cuidados em saúde 
com cerca de 1.500 pessoas 
cadastradas, e observando 
nosso público-alvo, percebe-
mos a necessidade de antecipar 
essa ação, que fazemos regular-
mente, por conta das chuvas e 
baixas temperaturas que temos 
visto nas últimas semanas, 
no sentido de assegurar um 
mínimo de conforto a homens, 
mulheres, idosos e crianças 
que ainda vivem em situação 
de vulnerabilidade social nas 
����ȱ��ȱ������Ȅǰȱ�ę���ȱ�ȱ����-
denadora geral do Consul-
tório na Rua, Jorgina Sales. 
Com a campanha, o programa 
visa arrecadar doações de 
roupas, agasalhos, calçados e 
lençóis. A ação será realizada 
por tempo indeterminado e o 

material doado será distribuído 
em todos os bairros onde houver 
pessoas em situação de rua. 
 “Não é nosso papel mobilizar 
e recolher essas doações, mas 
as inúmeras situações viven-
ciadas no desenvolvimento 
de nossas ações de campo, 
despertou o espírito de soli-
dariedade e empatia em todas 
as equipes. E é com esse senti-
mento que estamos buscando 
sensibilizar toda a sociedade”, 
�����³�ȱ�ȱę������������ȱ��¢��ȱ
������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱŜǰȱ
da região do Benedito Bentes. 
A campanha terá como pontos 
de coleta os seguintes locais: 
CAPS Rostan Silvestre – Rua José 
Maia Gomes, s/n, Jatiúca Procu-
rar pela Equipe 1 do Consul-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗŜ�ȱ¥�ȱŘŘ�ǯ 
Unidade de Saúde Roland 
Simon – Rua Cabo Reis, s/n, 

Vergel do Lago. Procurar 
pela Equipe 4 do Consultó-
���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŗş�ǯ 
Unidade de Saúde Hamíl-
ton Falcão – Av. Norma 
Pimentel da Costa, s/n, Bene-
dito Bentes Procurar pela 
�������ȱřȱ��ȱŜȱ��ȱ������-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŘŘ�ǯ 
Unidade de Saúde Durval 
Cortez – Rua João Lúcio 
�������ǰȱ�ķȱŜŚǰȱ�����ǯȱ�����-
���ȱ����ȱ������ȱŘȱ��ȱ������-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŗş�ǯ 
Unidade de Saúde José 
Araújo – Rua Pastor Eurico 
Calheiros, s/n, Jacintinho. 
Procurar pela Equipe 5 do 
�������à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŝ�ȱ¥�ȱŗř�ǯ 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Maceió – Rua Dias Cabral, 
�ķȱśŜşǰȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ
recepção e informar que é para 
�ȱ�������à���ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱŘŖŘǯ
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MP orienta Prefeitura a buscar 
idosos vulneráveis para vacina

PROMOTORIA DE SAÚDE DO MP/AL recomenda atenção especial para esta população que não pode ir às unidades

Janaina Ribeiro    
Ascom MPAL

O Ministér io 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) quer aten-
ção especial da Prefeitura de 
Maceió para os idosos acima 
de 85 anos que não podem 
procurar as unidades de saúde 
para se vacinar. Em recomen-
��³¨�ȱ�¡������ȱ¥ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�ȱŜŝĶȱ
Promotoria de Justiça da 
Capital orientou que a gestão 
faça uma busca ativa por essas 
pessoas, de modo que elas 
possam receber a imunização 
������ȱ�ȱ�����Ȭŗşǯ

A Recomendação  nº 
ŖŘȦŘŖŘŗǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����-
tor de Justiça Paulo Henrique 
Carvalho Prado, pede que o 
município de Maceió, com base 
nos dados constantes em postos 
de saúde, unidades de saúde da 
família e centros de referência 
da assistência social, procure 
idosos com mais de 85 anos em 
situação de extrema pobreza ou 
que, sabidamente, não tenham 
������ȱ¥ȱ�������³¨�ǯ

Após tal levantamento, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
�����¤ȱȃ������ȱ������¹�����ȱ¥ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ������ȱ
para a mencionada população, 
traduzindo-se, essa garantia, 
em disponibilização de trans-

porte ou aplicação da vacina 
nos moldes adotados para 
aplicação da mesma nos idosos 
acamados”.

O Ministério Público 
também recomendou que seja 
confeccionado um formulário a 
ser assinado pelo idoso ou seu 
responsável em caso de recusa 
em receber a imunização e que 
essa mesma metodologia seja 
��������ȱ¥�ȱ������ȱ���¡��ȱ��ȱ
idosos que futuramente serão 
contemplados pela vacinação.

“Precisamos considerar 
que, segundo a Prefeitura de 
Maceió, estima-se que a popu-
lação de idosos aqui na capital 
acima de 85 anos é de cerca 
��ȱŜǰśȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ǰȱ��·ȱ�ȱ

último domingo, 31 de janeiro, 
������ȱ řǯŚŝŘȱ �����ȱ �����ȱ
imunizadas. Então, o poder 
público tem que encontrar esse 
público para que ele possa ser 
protegido. Como sabemos que 
parte dele vive realmente numa 
condição de vulnerabilidade 
social, a sua busca tem que de 
ocorrer imediatamente”, argu-
mentou Paulo Henrique Carva-
lho Prado.

RELATÓRIO
O promotor de Justiça, por 

ę�ǰȱ��������ȱ¥ȱ����¨�ȱ������-
pal que, após a conclusão desse 
trabalho, seja encaminhado 
um relatório circunstanciado 
das medidas adotadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde 
com relação a essa demanda. 
A Prefeitura de Maceió tem 
até o próximo dia 8 para infor-
mar ao MPAL se vai cumprir a 
recomendação. Em caso posi-
tivo, ela deverá encaminhar 
documentos que comprovem 
a adoção de tais medidas. A 
ausência de resposta será inter-
pretada como recusa de atendi-
mento a recomendação, o que 
�����¤ȱ�����ȱ�ȱŜŝĶȱ����������ȱ
de Justiça da Capital a agir 
conforme prevê legislação espe-
�Çę��ǯ

A Recomendação  nº 
ŖŘȦŘŖŘŗȱ��£ȱ�����ȱ��ȱ�����-
dimento administrativo nº. 
ŖşǯŘŖŘŗǯŖŖŖŖŖŖŜŘȬřǯ

Raíssa Barbosa
Repórter

As duas Centrais de Tria-
gem para a realização de testes 
rápidos e diagnóstico da Covid-
ŗşǰȱ������£����ȱ��ȱ�����àȱ�ȱ
Arapiraca, continuam funcio-
nando normalmente, todos os 
����ǰȱŘŚȱ�����ǰȱ�ȱ���ȱ������-
dade de 10 mil atendimentos 
por mês. Mesmo diante de um 
cenário de vacinação contra a 
doença e os riscos contínuos de 
infecção pelo novo coronavírus, 
é importante reforçar o quanto a 
atuação das unidades tem sido 
preponderante no enfrenta-
�����ȱ¥ȱ��������ǯ

Dados das próprias Centrais 
de Triagem apontam que nos 
�����ȱ��ȱ��£�����ȱ��ȱŘŖŘŖȱ
e janeiro deste ano, a unidade 
de Maceió atendeu mais de 10 
mil pessoas em cada mês. Em 
Arapiraca, foram mais de cinco 
mil atendimentos por mês, no 
mesmo período.

As unidades continuam 
situadas no Ginásio do Sesi, 
em Maceió, e no Ginásio João 
Paulo II, na Praça Ceci Cunha, 
em Arapiraca. Os equipamen-
tos são formados por equipe 
multidisciplinar de médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, biomédicos, técnicos 
em análise clínica e farmacêu-
ticos. Além disso, possuem 10 
consultórios, 4 salas de coleta e 
ŗŜȱ���������ȱ��ȱ������³¨�ǯ

O atendimento é realizado 

desde a entrada das unidades. 
O paciente tem sua saturação de 
oxigênio averiguada e a tempe-
ratura corporal é aferida. Após 
essa triagem inicial, técnicos 
questionam se o paciente possui 
tosse, coriza, dor de garganta e/
ou de cabeça, além de cansaço e 
��ę�������ȱ����ȱ��������ǯ

De acordo com coordenadora 
da Central de Triagem de Maceió, 
����������ȱ���¢����ȱ�����ǰȱ·ȱ
preciso estar atento aos dias de 
sintomas para a realização do 
teste rápido, além de levar docu-
������ȱ��ȱ������ę��³¨�ȱǻ�	ȱ��ȱ
CNH) com foto e cartão SUS.

“O teste rápido é indicado 
para pessoas que possuem, no 
mínimo, oito dias de sintomas 
��ȱ�����Ȭŗşǯȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
em torno de 15 minutos após a 
sua realização. Apesar de o teste 
rápido ser indicado apenas 
para pessoas após oito dias de 
sintomas, se alguém possuir 
sintomas recentes, nós vamos 
realizar o atendimento e orien-
tar esse paciente com os cuida-
dos necessários que ele deve 
tomar. Se os resultados forem 
positivos, o paciente passa por 
uma avaliação médica e será 
orientado sobre as próximas 
medidas. Caso haja a necessi-
dade de internação, nós o enca-
minhamos para um hospital 
��ȱ�����¹����ȱ�����Ȭŗşȱ��à�ȱ
contato direto com a Central 
de Regulação da Secretaria 
de Estado da Saúde”, detalha 
���¢����ȱ�����ǯ

CENTRAL DE TRIAGEM

Diagnóstico para a 
Covid-19 continua

CAMPANHA

Ação para ajudar quem 
vive em situação de rua
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João Victor Barroso
Repórter

Já são mais de 67 
mil alagoanos, 
entre trabalha-

dores de saúde e idosos com 
mais de 85 anos e idosos resi-
dentes em abrigos, que recebe-
ram a primeira dose da vacina 
������ȱ�ȱ�����Ȭŗşǯȱ�ȱ��ȱ���ę�-
sionais das unidades de saúde 
ligadas à Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) começarão 
a receber a segunda dose da 
vacina CoronaVac na quarta-
-feira (10).

Em um planejamento idea-
lizado pelo Programa Nacio-
nal de Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), órgão ligado à Sesau, 
está organizado e definido 
junto aos municípios alagoa-
nos que as Secretarias Munici-
pais de Saúde podem solicitar 
as seringas e vacinas contra a 
Covid-19, referentes à aplica-
ção da segunda dose, a partir 
de hoje.

“Para isso as Secretarias 
Municipais de Saúde devem 
agendar dia e horário, por meio 
do Sistema de Insumos Estraté-
gicos em Saúde [SIES], e realizar 

a retirada dos insumos e vacinas 
contra a Covid-19 na Central de 
Maceió, pelo e-mail redefrioa-
lagoas@gmail.com e Central de 
Arapiraca, no 82-3530-0085”, 
informa o PNI/AL.

Para administração desta 
segunda dose, será respeitado 
o intervalo mínimo entre 21 e 28 
dias da primeira aplicação, e os 
���ę��������ȱ��ȱ��ø��ȱ�����¨�ȱ
apresentar o cartão de vacina-
ção com o registro da primeira 
dose e caso não tenham sido 
vacinados previamente, eles 
não poderão receber a segunda 
dose.

Os trabalhadores de saúde 
devem retornar às mesmas 
unidades de saúde que recebe-
ram a primeira dose do imuni-
zante para que a instituição de 
gestão estadual, municipal, 
�������ȱ��ȱę�����à����ȱ������ȱ
administrar a segunda dose da 
vacina.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
a continuidade da vacinação 
mostra que o Governo prioriza 
�ȱ�����³¨�ȱ���ȱ���ę��������ȱ��ȱ
saúde, sobretudo os que estão 
situados na linha de frente 
contra a Covid-19.

“Nossa expectativa é conti-
nuar imunizando os trabalha-
dores da saúde que receberão, a 
partir de quarta-feira, a segunda 
dose. Quando Alagoas recebeu 
o primeiro lote da vacina, infor-
mamos dessa meta prioritária 
que era vacinar os trabalhado-
res da saúde. Temos um saldo 
positivo nesta imunização, 
pois agora os profissionais 
de saúde que continuam no 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 continuam em 
seus postos de trabalho prote-
gidos”, destacou o secretário 
Alexandre Ayres.

‘Linha de frente’ tem 2ª dose 
da vacina a partir de quarta

IMUNIZAÇÃO: Doses do imunizante CoronaVac já podem ser retiradas pelas Secretarias Municipais de Saúde

Igor Nascimento
Repórter

Inaugurado há apenas 
quatro meses, no dia 6 de 
outubro de 2020, o Hospital 
Regional da Mata, localizado 
na cidade de União dos Palma-
res, já atendeu mais de 12 mil 
pacientes da região. Além de 
realizar atendimentos na área 
de urgência e emergência, a 
unidade também é referên-
cia para assistir usuários que 
necessitam de atendimento de 
ortopedia, pediatria e cirurgia 
geral.

O HRM foi construído 
com o investimento de R$ 
32,3 milhões do Governo do 
Estado e conta com um centro 
de diagnóstico, ambulatórios, 
30 leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), sete leitos 
de recuperação pós-anesté-
sica, 30 de leitos enfermaria 
clínica, 52 leitos de enfermaria 
cirúrgica, além de quatro salas 
cirúrgicas.

“A construção  desse 
hospital é um retrato do novo 
momento que a saúde alago-
ana está passando. Estamos 
�����������ȱę���ȱ����ȱ�����-
gar uma saúde pública de 
qualidade para os alagoanos”, 
ressaltou Alexandre Ayres, 
secretário de Estado da Saúde. 

Ame-se - Contando com 
alta tecnologia, o HRM é 
responsável pela realização 
das cirurgias do Programa 
de Reconstrução Mamaria 
(Ame-se) e do Programa de 

Regionalização de Cirurgias 
Eletivas (Prece). Ambos vêm 
acabando com o sofrimento 
de diversos alagoanos. Entre 
as cirurgias, o Hospital Regio-
nal da Mata já realizou 204 
procedimentos, dentre eles 91 
de emergência e 73 de emer-
gência, além dos procedimen-
tos cirúrgicos exclusivos dos 
programas Prece e Ame-se. 
Com isso, a unidade contri-
bui para desafogar o fluxo 
do Hospital Geral do Estado 
(HGE) e deixar o paciente da 
região mais próximo de suas 
famílias. 

Já entre os exames, o HRM 
realizou 38.123 laboratoriais 
e 4.857 exames de imagens, 
���������ȱ�������ę��ȱ�ȱ�����-
-x. Welita Souza, de 27 anos, 

precisou de atendimento 
�·����ȱ����ȱ���ȱę���ǰȱ�������ȱ
Sofia, de 5 anos, e elogiou o 
tratamento recebido. “Ela foi 
atendida assim que chegou. 
Estava com febre e vomitando, 
mas, foi assistida e não preci-
sou ir para Maceió”, relatou.

“O sentimento é de que 
estamos no caminho certo. É 
um trabalho feito por muitos 
técnicos e com o propósito de 
fazer saúde com qualidade 
para quem mais precisa. É 
�����ę�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱę£�-
mos nesses quatro meses, 
quantos pacientes atendemos, 
quantas vidas foram salvas. A 
palavra de ordem hoje é grati-
dão”, destacou a diretora do 
Hospital Regional da Mata, 
Marcelle Perdigão.

SAÚDE

HRM já atendeu mais 
de 12 mil pacientes

:LOLDQH�6RŰD�SUHFLVRX�GH�DWHQGLPHQWR�H�IRL�DVVLVWLGD�QR�+RVSLWDO�5HJLRQDO�GD�0DWD

A juíza Paula Góes 
Pontes, da Vara Única 
de Santa Luzia do Norte, 
condenou a o Frigorífico 
Frango Favorito a pagar 
R$ 15 mil a título de inde-
nização por danos morais 
coletivos, devido à polui-
ção ambiental causada 
por lançamento de resí-
duos e detritos em desa-
cordo com a legislação. A 
sentença foi proferida na 
semana passada.

O valor  deverá ser 
destinado a alguma insti-
tuição de defesa de direi-
tos difusos e coletivos, 
a ser definida posterior-
mente, durante a execução 
da sentença.

A dec isão  também 
determina a ampliação 
do sistema de tratamento 
de efluentes gerado pelo 
frigorífico, de modo que 
abranja todo o efluente 
gerado pela empresa; e a 
elaboração de um plano 
de recuperação da área 
degradada, no prazo de 90 
dias. 

O projeto deve conter 
um cronograma não supe-
����ȱ�ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ���¤ȱę���-
lizado pelo Instituto do 
Meio Ambiente de Alagoas 
(IMA) e/ou o Ministério 
Público estadual (MP). A 
juíza destacou que o dano 
ambiental e o nexo de 
causalidade foram devi-
damente demonstrados 

nos autos.
“É intolerável à socie-

dade a conduta de quem 
age como se fosse dono 
absoluto dos recursos 
naturais, ante os efeitos 
nefastos à saúde e ao bem-
-estar humano, decorren-
tes do dano ambiental 
em exame [...], o qual, em 
razão de sua extensão, tem 
potencial capacidade de 
�¡�������ȱ���·����ȱ��ȱĚ���ȱ
e da fauna”, diz a sentença.

Na Ação Civil Pública, 
o Ministério Público afir-
mou que  as  medidas 
administrativas adotadas 
pelo Instituto do Meio 
��������ȱ�¨�ȱ�����ȱ��ę-
cientes para encerrar os 
ilícitos cometidos pela 
empresa, que continuou 
poluindo após o paga-
mento de “reduzidíssimas 
multas” e doações de note-
books ao IMA.

O MP ressaltou, entre 
outros pontos, que o IMA 
se omitiu sobre a neces-
s i d a d e  d e  a m p l i a ç ã o 
do sistema biológico de 
tratamento de efluentes, 
mesmo tendo constatado a 
����ę��¹����ǯ

Uma decisão  defe-
rindo tutela de urgência 
já havia sido concedida no 
processo, em setembro de 
2017, para determinar a 
interrupção do funciona-
mento da empresa.

Fonte: Dicom TJAL

POLUIÇÃO AMBIENTAL

Justiça condena 
‘Frango Favorito’ 

Igor Nascimento

Com a chegada do outono, 
os finais de tarde apresentam 
temperaturas mais baixas e 
chuvas esparsas. Para ajudar 
as pessoas em situação de 
rua a atravessar esse perí-
odo, o Consultório na Rua, 
programa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), está 
dando início a uma “Campa-
nha do Agasalho”, que tem 
como finalidade garantir um 
melhor acolhimento dessas 
pessoas, amenizando as 
consequências e situações 
adversas causadas pela época 
das chuvas e ventos frios. 
“Temos seis equipes, que atuam 
em toda Maceió, no atendi-
mento e cuidados em saúde 
com cerca de 1.500 pessoas 
cadastradas, e observando 
nosso público-alvo, percebe-
mos a necessidade de antecipar 
essa ação, que fazemos regular-
mente, por conta das chuvas e 
baixas temperaturas que temos 
visto nas últimas semanas, 
no sentido de assegurar um 
mínimo de conforto a homens, 
mulheres, idosos e crianças 
que ainda vivem em situação 
de vulnerabilidade social nas 
����ȱ��ȱ������Ȅǰȱ�ę���ȱ�ȱ����-
denadora geral do Consul-
tório na Rua, Jorgina Sales. 
Com a campanha, o programa 
visa arrecadar doações de 
roupas, agasalhos, calçados e 
lençóis. A ação será realizada 
por tempo indeterminado e o 

material doado será distribuído 
em todos os bairros onde houver 
pessoas em situação de rua. 
 “Não é nosso papel mobilizar 
e recolher essas doações, mas 
as inúmeras situações viven-
ciadas no desenvolvimento 
de nossas ações de campo, 
despertou o espírito de soli-
dariedade e empatia em todas 
as equipes. E é com esse senti-
mento que estamos buscando 
sensibilizar toda a sociedade”, 
�����³�ȱ�ȱę������������ȱ��¢��ȱ
������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱŜǰȱ
da região do Benedito Bentes. 
A campanha terá como pontos 
de coleta os seguintes locais: 
CAPS Rostan Silvestre – Rua José 
Maia Gomes, s/n, Jatiúca Procu-
rar pela Equipe 1 do Consul-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗŜ�ȱ¥�ȱŘŘ�ǯ 
Unidade de Saúde Roland 
Simon – Rua Cabo Reis, s/n, 

Vergel do Lago. Procurar 
pela Equipe 4 do Consultó-
���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŗş�ǯ 
Unidade de Saúde Hamíl-
ton Falcão – Av. Norma 
Pimentel da Costa, s/n, Bene-
dito Bentes Procurar pela 
�������ȱřȱ��ȱŜȱ��ȱ������-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŘŘ�ǯ 
Unidade de Saúde Durval 
Cortez – Rua João Lúcio 
�������ǰȱ�ķȱŜŚǰȱ�����ǯȱ�����-
���ȱ����ȱ������ȱŘȱ��ȱ������-
�à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŗř�ȱ¥�ȱŗş�ǯ 
Unidade de Saúde José 
Araújo – Rua Pastor Eurico 
Calheiros, s/n, Jacintinho. 
Procurar pela Equipe 5 do 
�������à���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱŝ�ȱ¥�ȱŗř�ǯ 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Maceió – Rua Dias Cabral, 
�ķȱśŜşǰȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ
recepção e informar que é para 
�ȱ�������à���ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱŘŖŘǯ
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MP orienta Prefeitura a buscar 
idosos vulneráveis para vacina

PROMOTORIA DE SAÚDE DO MP/AL recomenda atenção especial para esta população que não pode ir às unidades

Janaina Ribeiro    
Ascom MPAL

O Ministér io 
Público do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) quer aten-
ção especial da Prefeitura de 
Maceió para os idosos acima 
de 85 anos que não podem 
procurar as unidades de saúde 
para se vacinar. Em recomen-
��³¨�ȱ�¡������ȱ¥ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ��ø��ǰȱ�ȱŜŝĶȱ
Promotoria de Justiça da 
Capital orientou que a gestão 
faça uma busca ativa por essas 
pessoas, de modo que elas 
possam receber a imunização 
������ȱ�ȱ�����Ȭŗşǯ

A Recomendação  nº 
ŖŘȦŘŖŘŗǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����-
tor de Justiça Paulo Henrique 
Carvalho Prado, pede que o 
município de Maceió, com base 
nos dados constantes em postos 
de saúde, unidades de saúde da 
família e centros de referência 
da assistência social, procure 
idosos com mais de 85 anos em 
situação de extrema pobreza ou 
que, sabidamente, não tenham 
������ȱ¥ȱ�������³¨�ǯ

Após tal levantamento, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
�����¤ȱȃ������ȱ������¹�����ȱ¥ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ������ȱ
para a mencionada população, 
traduzindo-se, essa garantia, 
em disponibilização de trans-

porte ou aplicação da vacina 
nos moldes adotados para 
aplicação da mesma nos idosos 
acamados”.

O Ministério Público 
também recomendou que seja 
confeccionado um formulário a 
ser assinado pelo idoso ou seu 
responsável em caso de recusa 
em receber a imunização e que 
essa mesma metodologia seja 
��������ȱ¥�ȱ������ȱ���¡��ȱ��ȱ
idosos que futuramente serão 
contemplados pela vacinação.

“Precisamos considerar 
que, segundo a Prefeitura de 
Maceió, estima-se que a popu-
lação de idosos aqui na capital 
acima de 85 anos é de cerca 
��ȱŜǰśȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ǰȱ��·ȱ�ȱ

último domingo, 31 de janeiro, 
������ȱ řǯŚŝŘȱ �����ȱ �����ȱ
imunizadas. Então, o poder 
público tem que encontrar esse 
público para que ele possa ser 
protegido. Como sabemos que 
parte dele vive realmente numa 
condição de vulnerabilidade 
social, a sua busca tem que de 
ocorrer imediatamente”, argu-
mentou Paulo Henrique Carva-
lho Prado.

RELATÓRIO
O promotor de Justiça, por 

ę�ǰȱ��������ȱ¥ȱ����¨�ȱ������-
pal que, após a conclusão desse 
trabalho, seja encaminhado 
um relatório circunstanciado 
das medidas adotadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde 
com relação a essa demanda. 
A Prefeitura de Maceió tem 
até o próximo dia 8 para infor-
mar ao MPAL se vai cumprir a 
recomendação. Em caso posi-
tivo, ela deverá encaminhar 
documentos que comprovem 
a adoção de tais medidas. A 
ausência de resposta será inter-
pretada como recusa de atendi-
mento a recomendação, o que 
�����¤ȱ�����ȱ�ȱŜŝĶȱ����������ȱ
de Justiça da Capital a agir 
conforme prevê legislação espe-
�Çę��ǯ

A Recomendação  nº 
ŖŘȦŘŖŘŗȱ��£ȱ�����ȱ��ȱ�����-
dimento administrativo nº. 
ŖşǯŘŖŘŗǯŖŖŖŖŖŖŜŘȬřǯ

Raíssa Barbosa
Repórter

As duas Centrais de Tria-
gem para a realização de testes 
rápidos e diagnóstico da Covid-
ŗşǰȱ������£����ȱ��ȱ�����àȱ�ȱ
Arapiraca, continuam funcio-
nando normalmente, todos os 
����ǰȱŘŚȱ�����ǰȱ�ȱ���ȱ������-
dade de 10 mil atendimentos 
por mês. Mesmo diante de um 
cenário de vacinação contra a 
doença e os riscos contínuos de 
infecção pelo novo coronavírus, 
é importante reforçar o quanto a 
atuação das unidades tem sido 
preponderante no enfrenta-
�����ȱ¥ȱ��������ǯ

Dados das próprias Centrais 
de Triagem apontam que nos 
�����ȱ��ȱ��£�����ȱ��ȱŘŖŘŖȱ
e janeiro deste ano, a unidade 
de Maceió atendeu mais de 10 
mil pessoas em cada mês. Em 
Arapiraca, foram mais de cinco 
mil atendimentos por mês, no 
mesmo período.

As unidades continuam 
situadas no Ginásio do Sesi, 
em Maceió, e no Ginásio João 
Paulo II, na Praça Ceci Cunha, 
em Arapiraca. Os equipamen-
tos são formados por equipe 
multidisciplinar de médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, biomédicos, técnicos 
em análise clínica e farmacêu-
ticos. Além disso, possuem 10 
consultórios, 4 salas de coleta e 
ŗŜȱ���������ȱ��ȱ������³¨�ǯ

O atendimento é realizado 

desde a entrada das unidades. 
O paciente tem sua saturação de 
oxigênio averiguada e a tempe-
ratura corporal é aferida. Após 
essa triagem inicial, técnicos 
questionam se o paciente possui 
tosse, coriza, dor de garganta e/
ou de cabeça, além de cansaço e 
��ę�������ȱ����ȱ��������ǯ

De acordo com coordenadora 
da Central de Triagem de Maceió, 
����������ȱ���¢����ȱ�����ǰȱ·ȱ
preciso estar atento aos dias de 
sintomas para a realização do 
teste rápido, além de levar docu-
������ȱ��ȱ������ę��³¨�ȱǻ�	ȱ��ȱ
CNH) com foto e cartão SUS.

“O teste rápido é indicado 
para pessoas que possuem, no 
mínimo, oito dias de sintomas 
��ȱ�����Ȭŗşǯȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
em torno de 15 minutos após a 
sua realização. Apesar de o teste 
rápido ser indicado apenas 
para pessoas após oito dias de 
sintomas, se alguém possuir 
sintomas recentes, nós vamos 
realizar o atendimento e orien-
tar esse paciente com os cuida-
dos necessários que ele deve 
tomar. Se os resultados forem 
positivos, o paciente passa por 
uma avaliação médica e será 
orientado sobre as próximas 
medidas. Caso haja a necessi-
dade de internação, nós o enca-
minhamos para um hospital 
��ȱ�����¹����ȱ�����Ȭŗşȱ��à�ȱ
contato direto com a Central 
de Regulação da Secretaria 
de Estado da Saúde”, detalha 
���¢����ȱ�����ǯ

CENTRAL DE TRIAGEM

Diagnóstico para a 
Covid-19 continua

CAMPANHA

Ação para ajudar quem 
vive em situação de rua
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Entenda as mudanças nas 
aposentadorias e nas pensões

REFORMA DA PREVIDÊNCIA estabelece regras automáticas de transição; concessão de benefício muda a cada ano 

Qu e m  e s t á 
prestes a se 
aposentar ou 

requerer pensão precisa estar 
atento. A reforma da Previ-
dência estabeleceu regras 
automáticas de transição, que 
mudam a concessão de benefí-
cios a cada ano.

A pontuação  para  a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição e por idade 
sofreu alterações. Regula-
mentado por uma portaria de 
2015, o tempo de recebimento 
da pensão por morte também 
mudou na virada do ano. 
Confira abaixo as mudanças 
que vigoram desde janeiro.

APOSENTADORIA POR IDADE
A regra de transição esta-

belece o acréscimo de seis 
meses a cada ano para as 
mulheres, até chegar a 62 anos 
em 2023. Na promulgação da 
reforma da Previdência, em 
novembro de 2019, a idade 

mínima estava em 60 anos, 
passando para 60 anos e meio 
em janeiro de 2020. Em janeiro 
de 2021, a idade mínima para 
aposentadoria das mulheres 
aumentou para 61 anos.

Para homens, a idade 
mínima está fixada em 65 
anos desde 2019. Para ambos 
os sexos, o tempo mínimo de 
contribuição exigido está em 
15 anos.

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A reforma da Previdên-

cia estabeleceu quatro regras 
de transição, das quais duas 
previram modificações na 
virada de 2020 para 2021. Na 
primeira regra, que estabelece 
um cronograma de transição 
para a regra 86/96, a pontua-
ção composta pela soma da 
idade e dos anos de contribui-
ção subiu em janeiro: para 88 
pontos (mulheres) e 98 pontos 
(homens).

Na segunda regra, que 

prevê idade mínima mais 
baixa para quem tem longo 
tempo de contribuição, a 
idade mínima para reque-
rer o benefício passou para 
57 anos (mulheres) e 62 anos 

(homens). A reforma da 
Previdência acrescenta seis 
meses às idades mínimas a 
cada ano até atingirem 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens) 
em 2031. Nos dois casos, o 

tempo mínimo de contribui-
ção exigido é de 30 anos para 
as mulheres e 35 anos para 
homens.

PENSÃO POR MORTE
O tempo de recebimento 

do benefício mudou em 
janeiro, com um ano sendo 
acrescido nas faixas etárias 
estabelecidas por portaria 
do governo federal editada 
em 2015. A partir deste ano, 
o pensionista com menos de 
22 anos de idade receberá a 
pensão por até três anos.

O intervalo sobe para seis 
anos para pensionistas de 22 a 
27 anos, 10 anos para pensio-
nistas de 28 a 30 anos, 15 anos 
para pensionistas de 31 a 41 
anos e 20 anos para pensionis-
tas de 42 a 44 anos. Somente 
a partir de 45 anos, a pensão 
passa a ser vitalícia. A medida 
vale para os novos pensionis-
���ǯȱ����ę��¤����ȱ�������ȱ���¨�ȱ
com direito adquirido.

Diivulgação

O presidente nacional do 
����������ǰȱ���ȱ����ǰȱ�ę�-
mou na noite deste domingo, 
7, que se o governo federal for 
o “do extremismo”, não terá o 
apoio do partido nas eleições 
de 2022. A hipótese passou 
a ser aventada no meio polí-
tico após o desembarque do 
DEM do bloco de Baleia Rossi 
(MDB-SP) nas eleições da 
Câmara, o que deu força para 
Arthur Lira (Progressistas-
-AL) conquistar a vitória na 
Casa com o apoio do Planalto. 
Em entrevista à GloboNews, o 
ex-prefeito de Salvador voltou 
a dizer que não descarta uma 
aliança com Jair Bolsonaro na 
próxima disputa presidencial, 
porque, segundo ele, as nego-
ciações sobre o pleito dentro 
da legenda ainda não teriam 
começado.

ACM Neto condicionou 
o apoio a Bolsonaro ao que 
chamou de “ajuste de pontei-
ros”. “O governo cometeu 
muitos erros em 2019 e 2020. 
Vai consertar? Terá uma linha 
política diferente do que teve 
até agora? Não vamos nos 

juntar apenas com expecta-
tiva de vitória”, declarou, 
lembrando o apoio da sigla ao 
ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin (PSDB) nas 
eleições de 2020. À época, 
tucano amargou o quarto 
lugar na disputa.

“É cedo para dizer qual será 
a força de Bolsonaro em 2022. 
Precisamos ver 2021 para ter um 
cenário claro. Mas não aposto 
em ‘novidadeiros’”, acrescen-
tou ACM Neto, reafirmando 
o que chamou de posição de 
independência do partido, “o 
que não significa oposição”, 
em relação ao Executivo. Para 
o ex-prefeito soteropolitano, 
a próxima ida às urnas terá a 
tônica das eleições municipais 
de 2020 - pouco espaço para 
a chamada “nova política” e 
������ȱ���³�ȱ��ȱę�����ȱ��������-
nais. “O governo está fazendo 
política. A lógica não permite 
a gente concluir que presidente 
vai chegar em 22 com discurso 
da antipolítica.”

Embora negue que haja 
negociações nos bastidores 
do DEM sobre 2022, o presi-

dente nacional da legenda 
citou o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta e o 
governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, ambos filiados ao 
partido, como possíveis nomes 
para a disputa presidencial. Ele 
ainda elogiou o nome do apre-
sentador Luciano Huck, virtual 
pré-candidato, mas ainda sem 
filiação partidária. E disse ter 
o sonho de ser presidente da 
República, um dia. “É claro 
que tenho o sonho, mas não 
vou marcar datas, tudo isso 
depende do momento e um 
pouco do destino.”

ELEIÇÕES NA CÂMARA
Grande pivô da crise no 

bloco de Baleia Rossi, a posição 
de neutralidade do DEM nas 
eleições da Câmara foi defen-
dida por ACM Neto durante a 
entrevista, por ter sido tomada 
em reunião da Executiva Nacio-
nal da legenda. “É importante 
compreender que DEM é um 
partido que não tem dono.”

O presidente da sigla, 
contudo, descartou que o 
desembarque da candidatura 
de Baleia, que tinha Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) como fiador, 

tenha sido acertada com o 
governo federal em troca de 
ministérios ou cargos. “Jamais 
aceitei discutir cargos com o 
presidente ou sua equipe”, 
declarou. ACM Neto também 
negou que será ministro, hipó-
tese aventada nos bastidores 
da política ao longo da última 
semana. “Meu projeto é outro”, 
declarou. O ex-prefeito de 
Salvador quer ser candidato ao 
governo da Bahia em 2022.

ACM Neto elogiou a atua-
ção de Rodrigo Maia ao longo 
de seus mandatos na Câmara 
dos Deputados. O ex-prefeito 
de Salvador e o ex-presidente 
da Casa estão rompidos após o 
DEM abandonar Baleia Rossi, 
o que deve levar Maia a deixar 
a sigla. “Se depender de mim, 
�������ȱ����ȱę��ǯȱ���ȱ�ȱ����-
são cabe a ele.”
���ȱę�ǰȱ�ȱ����������ȱ�����-

nal do DEM disse que o partido 
saiu vitorioso nas eleições do 
Congresso com a escolha de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à 
presidência do Senado. “Vocês 
vão se surpreender com a presi-
dência de Pacheco.”

ELEIÇÃO 2022

ACM Neto diz que se governo for o ‘do 
extremismo’, não terá DEM ao lado dele

Câmara dos Deputados

“Não vamos nos juntar apenas com a expectativa de vitória”, diz ACM Neto
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A Pe t r o b r a s 
a n u n -
ciou nesta 

segunda-feira (8) aumentos 
dos preços médios de venda 
às distribuidores da gaso-
lina, diesel e GLP, que deverá 
vigorar a partir de terça-feira 
(9), segundo comunicado da 
estatal.

O preço médio de venda 
��ȱ��������ȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ
Petrobras passará a ser de 
R$ 2,25 por litro, refletindo 
aumento médio de R$ 0,17 
por litro. Já o preço médio de 
venda de diesel passará a ser 
��ȱ�ǞȱŘǰŘŚȱ���ȱ�����ǰȱ��Ě������ȱ
aumento médio de R$ 0,13 por 

litro.
É a terceira alta do ano 

nos preços da gasolina, e a 
segunda no valor do litro do 
diesel. Desde o início do ano, a 
Petrobras já elevou em 22% o 
preço da gasolina - em dezem-
bro, o litro custava R$ 1,84.

Já o diesel subiu 10,9%. 
Com as novas altas, o litro da 
gasolina passou a custar mais 
caro que o do diesel às distri-
buidoras.

Já o preço médio de venda 
de GLP da Petrobras para as 
distribuidoras passará a ser 
de R$ 2,91 por kg (equiva-
lente a R$ 37,79 por 13 kg), um 
aumento médio de R$ 0,14 por 

kg (equivalente a R$ 1,81 por 
13 kg).

Na bolsa de valores, as 
ações da Petrobras têm queda, 
com os investidores de olho na 
política de ajustes de preços de 
combustíveis e preocupações 
quanto à transparência das 
decisões da estatal.

A petroleira divulgou 
comunicado neste domingo 
(7) para reafirmar que não 
houve alteração no alinha-
mento dos seus preços de 
combustíveis em relação ao 
praticado no mercado inter-
��������ȱ��à�ȱ���ȱ���ę�����ȱ
na sexta-feira que ampliou de 
trimestral para anual o prazo 

limite em que calcula a pari-
dade internacional de preços.

MUDANÇAS EM TRIBUTOS
Diante de reclamações 

do setor de transporte sobre 
o valor dos combustíveis, o 
governo vem falando em alte-
rar a estrutura de tributação 
do setor. Na última sexta-feira 
(5), o presidente Jair Bolsonaro 
�ę����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ
um projeto para estabelecer 
��ȱ�����ȱę¡�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
combustíveis ou a incidência 
��ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���³�ȱ���ȱ
�������Ç����ȱ���ȱ��ę������ǯ
�ȱ����������ȱ�ę����ȱ���ȱ

o governo está fazendo estu-

dos sobre as mudanças no 
����ȱ�ȱ���ǰȱ��ȱę���ȱ������-
vada a viabilidade jurídica, 
apresentará um projeto sobre 
o tema ao Congresso na 
semana que vem.

De acordo com o presi-
�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¡�ȱ
seria decidido pelos governos 
estaduais, junto com as assem-
bleias legislativas.

O presidente Jair Bolso-
naro fez, nesta sexta-feira (5), 
um aceno aos caminhoneiros 
e disse que está bolando um 
projeto de lei para reduzir 
o preço dos combustíveis - 
estratégia envolve mudança 
��ȱ������³�ȱ��ȱ����ǯ

Petrobras aumenta o diesel, 
gasolina e gás de cozinha

PREÇO MÉDIO DE VENDA da gasolina às distribuidoras já subiu 22% desde o início do ano; diesel subiu 10,9%

Reajuste Petrobras

 
Diesel: R$ +0,1248/L 
Gasolina: R$ +0,1683/L 
Linear em todas as praças 
Vigente a partir de 
09/02/2021
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Entenda as mudanças nas 
aposentadorias e nas pensões

REFORMA DA PREVIDÊNCIA estabelece regras automáticas de transição; concessão de benefício muda a cada ano 

Qu e m  e s t á 
prestes a se 
aposentar ou 

requerer pensão precisa estar 
atento. A reforma da Previ-
dência estabeleceu regras 
automáticas de transição, que 
mudam a concessão de benefí-
cios a cada ano.

A pontuação  para  a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição e por idade 
sofreu alterações. Regula-
mentado por uma portaria de 
2015, o tempo de recebimento 
da pensão por morte também 
mudou na virada do ano. 
Confira abaixo as mudanças 
que vigoram desde janeiro.

APOSENTADORIA POR IDADE
A regra de transição esta-

belece o acréscimo de seis 
meses a cada ano para as 
mulheres, até chegar a 62 anos 
em 2023. Na promulgação da 
reforma da Previdência, em 
novembro de 2019, a idade 

mínima estava em 60 anos, 
passando para 60 anos e meio 
em janeiro de 2020. Em janeiro 
de 2021, a idade mínima para 
aposentadoria das mulheres 
aumentou para 61 anos.

Para homens, a idade 
mínima está fixada em 65 
anos desde 2019. Para ambos 
os sexos, o tempo mínimo de 
contribuição exigido está em 
15 anos.

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
A reforma da Previdên-

cia estabeleceu quatro regras 
de transição, das quais duas 
previram modificações na 
virada de 2020 para 2021. Na 
primeira regra, que estabelece 
um cronograma de transição 
para a regra 86/96, a pontua-
ção composta pela soma da 
idade e dos anos de contribui-
ção subiu em janeiro: para 88 
pontos (mulheres) e 98 pontos 
(homens).

Na segunda regra, que 

prevê idade mínima mais 
baixa para quem tem longo 
tempo de contribuição, a 
idade mínima para reque-
rer o benefício passou para 
57 anos (mulheres) e 62 anos 

(homens). A reforma da 
Previdência acrescenta seis 
meses às idades mínimas a 
cada ano até atingirem 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens) 
em 2031. Nos dois casos, o 

tempo mínimo de contribui-
ção exigido é de 30 anos para 
as mulheres e 35 anos para 
homens.

PENSÃO POR MORTE
O tempo de recebimento 

do benefício mudou em 
janeiro, com um ano sendo 
acrescido nas faixas etárias 
estabelecidas por portaria 
do governo federal editada 
em 2015. A partir deste ano, 
o pensionista com menos de 
22 anos de idade receberá a 
pensão por até três anos.

O intervalo sobe para seis 
anos para pensionistas de 22 a 
27 anos, 10 anos para pensio-
nistas de 28 a 30 anos, 15 anos 
para pensionistas de 31 a 41 
anos e 20 anos para pensionis-
tas de 42 a 44 anos. Somente 
a partir de 45 anos, a pensão 
passa a ser vitalícia. A medida 
vale para os novos pensionis-
���ǯȱ����ę��¤����ȱ�������ȱ���¨�ȱ
com direito adquirido.

Diivulgação

O presidente nacional do 
����������ǰȱ���ȱ����ǰȱ�ę�-
mou na noite deste domingo, 
7, que se o governo federal for 
o “do extremismo”, não terá o 
apoio do partido nas eleições 
de 2022. A hipótese passou 
a ser aventada no meio polí-
tico após o desembarque do 
DEM do bloco de Baleia Rossi 
(MDB-SP) nas eleições da 
Câmara, o que deu força para 
Arthur Lira (Progressistas-
-AL) conquistar a vitória na 
Casa com o apoio do Planalto. 
Em entrevista à GloboNews, o 
ex-prefeito de Salvador voltou 
a dizer que não descarta uma 
aliança com Jair Bolsonaro na 
próxima disputa presidencial, 
porque, segundo ele, as nego-
ciações sobre o pleito dentro 
da legenda ainda não teriam 
começado.

ACM Neto condicionou 
o apoio a Bolsonaro ao que 
chamou de “ajuste de pontei-
ros”. “O governo cometeu 
muitos erros em 2019 e 2020. 
Vai consertar? Terá uma linha 
política diferente do que teve 
até agora? Não vamos nos 

juntar apenas com expecta-
tiva de vitória”, declarou, 
lembrando o apoio da sigla ao 
ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin (PSDB) nas 
eleições de 2020. À época, 
tucano amargou o quarto 
lugar na disputa.

“É cedo para dizer qual será 
a força de Bolsonaro em 2022. 
Precisamos ver 2021 para ter um 
cenário claro. Mas não aposto 
em ‘novidadeiros’”, acrescen-
tou ACM Neto, reafirmando 
o que chamou de posição de 
independência do partido, “o 
que não significa oposição”, 
em relação ao Executivo. Para 
o ex-prefeito soteropolitano, 
a próxima ida às urnas terá a 
tônica das eleições municipais 
de 2020 - pouco espaço para 
a chamada “nova política” e 
������ȱ���³�ȱ��ȱę�����ȱ��������-
nais. “O governo está fazendo 
política. A lógica não permite 
a gente concluir que presidente 
vai chegar em 22 com discurso 
da antipolítica.”

Embora negue que haja 
negociações nos bastidores 
do DEM sobre 2022, o presi-

dente nacional da legenda 
citou o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta e o 
governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, ambos filiados ao 
partido, como possíveis nomes 
para a disputa presidencial. Ele 
ainda elogiou o nome do apre-
sentador Luciano Huck, virtual 
pré-candidato, mas ainda sem 
filiação partidária. E disse ter 
o sonho de ser presidente da 
República, um dia. “É claro 
que tenho o sonho, mas não 
vou marcar datas, tudo isso 
depende do momento e um 
pouco do destino.”

ELEIÇÕES NA CÂMARA
Grande pivô da crise no 

bloco de Baleia Rossi, a posição 
de neutralidade do DEM nas 
eleições da Câmara foi defen-
dida por ACM Neto durante a 
entrevista, por ter sido tomada 
em reunião da Executiva Nacio-
nal da legenda. “É importante 
compreender que DEM é um 
partido que não tem dono.”

O presidente da sigla, 
contudo, descartou que o 
desembarque da candidatura 
de Baleia, que tinha Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) como fiador, 

tenha sido acertada com o 
governo federal em troca de 
ministérios ou cargos. “Jamais 
aceitei discutir cargos com o 
presidente ou sua equipe”, 
declarou. ACM Neto também 
negou que será ministro, hipó-
tese aventada nos bastidores 
da política ao longo da última 
semana. “Meu projeto é outro”, 
declarou. O ex-prefeito de 
Salvador quer ser candidato ao 
governo da Bahia em 2022.

ACM Neto elogiou a atua-
ção de Rodrigo Maia ao longo 
de seus mandatos na Câmara 
dos Deputados. O ex-prefeito 
de Salvador e o ex-presidente 
da Casa estão rompidos após o 
DEM abandonar Baleia Rossi, 
o que deve levar Maia a deixar 
a sigla. “Se depender de mim, 
�������ȱ����ȱę��ǯȱ���ȱ�ȱ����-
são cabe a ele.”
���ȱę�ǰȱ�ȱ����������ȱ�����-

nal do DEM disse que o partido 
saiu vitorioso nas eleições do 
Congresso com a escolha de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à 
presidência do Senado. “Vocês 
vão se surpreender com a presi-
dência de Pacheco.”

ELEIÇÃO 2022

ACM Neto diz que se governo for o ‘do 
extremismo’, não terá DEM ao lado dele

Câmara dos Deputados

“Não vamos nos juntar apenas com a expectativa de vitória”, diz ACM Neto
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Técnica com a vibroacústica 
devolve a qualidade do sono
Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

O sono é indis-
pensável para 
a regeneração 

do organismo. Dormir é tão 
vital para a nossa saúde quanto 
os alimentos que ingerimos e o 
ar que respiramos. No entanto,  
nossa cultura de estarmos liga-
dos 24 horas por dia está redu-
zindo nossas horas de sono. 
De acordo com um estudo da 
Escola de Medicina de Harvard, 
os sintomas de insônia afetam 
35% da população mundial, 
por isso, a insônia é um grande 
problema de saúde pública, que 
está associado a acidentes de 
trânsito, desastres industriais, 
erros médicos e outros erros 
ocupacionais. 

Entre os principais efeitos 
colaterais após não dormir 
bem, estão a perda de memória 
��ȱ�����ȱ���£�ǰȱ��ę�������ȱ��ȱ
concentração, depressão, ansie-
dade, estresse e outros prejuí-
zos cognitivos que podem ser 
agravados ainda mais com o 

acúmulo de noites mal dormi-
das, comprometendo a imuni-
dade e contribuindo com a 
obesidade, diabetes, hiperten-
são, o envelhecimento precoce 
e problemas cardíacos, levando 
ao risco de mortalidade. Diante 
de tudo isso, o tratamento da 
insônia é crucial.

A praticante profissional 
de Massagem de Som, Stella 
Leoni, assinala que a adminis-
tração da vibroacústica também 
pode afetar o sono diretamente 
através do impacto do estí-
mulo sonoro e vibracional na 
atividade elétrica do cérebro. 
“Ondas Sonoras são uma forma 
de terapia não farmacológica 
com eficácia semelhante a um 
hipnótico aprovado, porém, 
sendo alternativa mais segura, a 
depender da qualidade do som, 
pois a ansiedade e o cansaço 
(comumente associados à insô-
nia) podem aumentar a sensibi-
lidade a distúrbios auditivos”, 
detalha.

De acordo com ela, a Massa-
gem de Som de Peter Hess usa 
frequências sonoras certifica-

damente terapêuticas e atua no 
equilíbrio do organismo, através 
de ondas sonoras e vibracionais. 
A sensação de tranquilidade e 
relaxamento que a percussão 
das taças de som trazem, faz 
com que as pessoas voltem a ter 
excelentes noites de sono. “As 
��³��ȱ�¨�ȱ�����ę�����ȱ��������ȱ
estudos de mais de três décadas, 
fabricadas artesanalmente com 
12 metais nobres que garantem 
sua qualidade e a eficácia no 
uso”, complementa. 

Os sons e as vibrações 

sonoras têm efeito holístico 
no corpo, na mente e na alma. 
Stella Leoni enfatiza, ainda, 
que no relaxamento dentro do 
espaço sonoro terapêutico, os 
pensamentos cessam imedia-
tamente. Enquanto a pessoa 
ouve os sons e percebe as 
vibrações, o fardo da vida coti-
diana se torna mais leve e há a 
sensação do corpo confortavel-
mente ‘acolhido’. Os sons e as 
vibrações passam a estar em 
estreitíssima interação dentro 
do corpo da pessoa e ela leva, 

dentro de si, os próprios sons 
e vibrações por pelo menos 
mais três dias. Esta nova reali-
dade que se forma na pessoa 
lhe permite que, no momento 
de conciliar o sono, ele venha 
fácil porque o corpo aprende a 
tensionar quando é necessário 
e a relaxar quando é necessário/
possível, como no momento de 
dormir.

A especialista destaca que 
muitas pessoas têm usado sons 
de baixa qualidade, disponí-
veis em sites e aplicativos, para 
indução do sono, mas que estes 
métodos além de ineficientes, 
podem ser prejudiciais a longo 
prazo. “Estes áudios são impu-
ros. Estes arquivos e frequên-
cias virtuais não têm qualquer 
�����ę��³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ
daquele som, são de baixíssima 
���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�����Çę��ǯȱ
Utilizá-los pode acabar viciando 
sua audição em um som sem 
qualidade que pode, com o 
tempo, agravar o problema 
de insônia, estresse, exaustão, 
depressão e zumbido”, alerta a 
especialista.

QUEM SOFRE de insônia pode encontrar na Massagem de Som um importante aliado para ter boas noites de descanso

Divulgação

‘Os sons e as vibrações sonoras têm efeito holístico no corpo, na mente e na alma’  


