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CRIA é para enfrentar
a pobreza em Alagoas

Com previsão de repas-
sar R$ 18 milhões por mês 
às famílias beneficiadas pelo 
programa, o Cartão CRIA 
não só ajuda a combater a 
pobreza como também dina-
miza economia alagoana, 
ao fazer o dinheiro circular 
nas pequenas cidades do 
interior de Alagoas. Presta 

esse serviço de forma cola-
teral, contribuindo assim 
para manter o comércio e 
o setor de serviços aque-
cidos, gerando emprego e 
renda. Por isso, ao lançar o 
programa, que deve benefi-
ciar mais de 180 famílias até 
meados deste ano, o gover-
nador destacou sua impor-

tância. “Cento e oitenta mil 
cartões de cem reais dá uma 
parcela de aproximada-
mente dezoito milhões de 
reais por mês. É um investi-
mento muito robusto. Cada 
real posto na mão do povo 
para consumir representa 
1,78% a mais de PIB”, conta-
bilizou Renan Filho.

EDITORIAL: HACKERS DE ARARAQUARA DESMONTAM O CASTELO DE AREIA DE SERGIO MORO E DELTAN DALLAGNOL

EM ALAGOAS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Estandarte do Bloco Bonecos da Cidade compõe as lembranças do carnaval

Espaço no Parque Shopping mostra aqueles que fazem a folia em Maceió

Na semana que passou, milhares de mães receberão o Cartão CRIA; primeiro repasse será na segunda, dia 15

Uma exposição no Parque 
Shopping traz um recorte 
do carnaval em Maceió. Em 
tempos de isolamento social 
e cuidados sérios ao sair, os 
quatro dias de Carnaval previs-
tos no mês de fevereiro este ano 
vão ficar “em silêncio”. Essa é a 
recomendação das autoridades 

de saúde como forma de evitar 
a infecção pelo novo corona-
vírus causador da Covid-19. 
Mas o período momesco pode 
ser rememorado na exposição 
de blocos e escolas de samba. 
Ainda é pouco, mas é seguro. 
A exposição permanece até o 
dia 19.

Um ‘pedaço’ do Carnaval 
em exposição no shopping

PARA NÃO ESQUECER
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Mais de mil 

crianças e 

adolescentes 

sofreram 

algum tipo 

de violência

SINDPOL NÃO SE CONTENTA com prisão temporária de suspeitos e pede condenação e exclusão de culpados

CASO JORGINHO
UM TENENTE, QUATRO SARGENTOS E
UM SOLDADO SUSPEITOS NA MORTE

Se a prisão temporária 
não for prorrogada, os seis 
policiais militares que estão 
presos por suspeita de envol-
vimento na morte do policial 

Jorge Vicente Júnior, ocorrida 
dia 17 de janeiro passado, em 
Riacho Doce, serão colocados 
em liberdade na segunda-
-feira (15). Eles foram reco-

lhidos ao Presídio Militar 
na quinta-feira (11), após se 
apresentarem à Polícia Civil. 
Os PMs integram duas guar-
nições: uma do Batalhão de 

Policiamento de Eventos (um 
tenente, um sargento e um 
soldado) e outra da 3ª Compa-
nhia Independente (três 
sargentos). Eles são acusados 

na morte do policial Jorgi-
nho, com oito tiros de vários 
calibres. Um dos disparos 
foi feito à curta distância, na 
nuca do policial civil. 4
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P
or várias gera-
ções ouvimos 
d i z e r  q u e  o 

mundo dá muitas voltas. 
Somos seres humanos suscetí-
veis a mudanças inesperadas, 
sem planejamento prévio, sem 
suposições. Na diversidade da 
raça humana, nos deparamos 
com pessoas de todas as deno-
minações e culturas surpreen-
dentes. Encontramos pessoas 
simples e pessoas que se 
autodeterminam verdadeiras 
deusas.  Mas, como diz a velha 
música ‘[...] o tempo voa amor, 
escorre pelas mãos’...

Senhor Benedito tem 62 
anos. Nasceu numa fazenda 
no interior do Estado. Filho de 
pais agricultores e humildes. 
Ele e a família de cinco irmãos 
passaram muitas dificuldades 
financeiras na infância e na 
adolescência. Seu pai faleceu 
quando ele tinha oito anos de 
idade. Quando ele comple-
tou 15 anos de vida, sua mãe 
migrou para a capital para 
tentar oportunizar seus filhos 

nos estudos. Porém, desde 
cedo os filhos e filhas precisa-
ram trabalhar nos mais diver-
sificados serviços para ajudar a 
mãe no sustento da casa.

Senhor Benedito ajudava 
sua mãe nas feiras.  Ela 
vendia bijuterias compradas 
no Juazeiro, terra do Padre 
Cícero Romão Batista. Bene-
dito sempre fazia propaganda 
enganosa das peças que vendia, 
garantindo que eram de ouro 
e que dava garantia. Sua mãe 
não sabia que ele ludibriava 
os clientes, que muitas vezes 
chegavam cobrando ressarci-
mento por determinada peça 
que haviam comprado com 
garantia de ser de ouro e com 
pouco tempo de uso ficavam 
enferrujadas ou escuras. Sua 
mãe ficava envergonhada e 
tentava se retratar, pedindo 
desculpas pela informação 
errada passada pelo filho.

Quando completou 20 anos 
de idade Benedito casou e, em 
pouco tempo, foi pai de um 
casal de filhos. Seu casamento 

era conturbado, pois o alcoo-
lismo o tornava um homem 
violento e sem escrúpulos. 
Batia na esposa e o dinheiro 
que ganhava como fiscal de 
uma empresa de transporte 
coletivo era gasto totalmente 
com o vício da bebida e do 
cigarro. Outro vício perseguia 
Benedito: a infidelidade conju-
gal. Ele tinha várias amantes. 
Sua mãe dizia que ele tinha 
“sangue doce” para atrair 
mulheres, pois era bom de 
lábia. Depois de oito anos de 
casado, prometeu casamento 
a uma de suas várias amantes. 
Ela morava no mesmo bairro 
que ele. Mas ele jurava ser 
solteiro e até mudou de nome. 
Para a moça dizia ser Valdir. 
Quando já estava noivo oficial, 
a moça descobriu sua suposta 
traição. Entregou a aliança, 
mas ele jurou “de pés juntos” 
que na verdade era separado, 
só que a ex-esposa insistia em 
reatar o casamento. Depois de 
uma boa conversa a moça acre-
ditou. Benedito de fato, expul-

sou de casa a esposa oficial com 
seus dois filhos. Casou nova-
mente e teve mais dois filhos. 
Depois de cinco anos a história 
se repetiu. Benedito conheceu 
outra moça, jurou ser solteiro, 
a pediu em casamento e expul-
sou a segunda esposa de sua 
casa com os filhos. Depois de 
três anos Benedito se separou 
novamente. A terceira esposa 
também não suportou as 
inúmeras traições do marido. 
Não tiveram filhos.

O tempo passou. Devido 
ao alcoolismo, Benedito nunca 
teve emprego por mais de dois 
anos. Desenvolveu um sério 
problema na coluna que quase 
o deixou paralítico. Conse-
guiu aposentadoria. Certo 
dia, muito bêbado, sofreu uma 
queda que quase perfurou 
seus pulmões. A partir desse 
dia prometeu para si mesmo 
jamais voltar a beber. Já faz 
10anos. Ele só não conseguiu 
se livrar da nicotina. Depois de 
uma vida desregrada, tendo 
vários casos sem muita dura-

ção, Benedito conheceu uma 
moça 35 anos mais jovem que 
ele. Ela tem seis filhos. Estão 
morando juntos há dois anos. 
O salário da aposentadoria 
mal dá para a alimentação 
de toda essa imensa família. 
Aos quatro filhos que teve nas 
relações anteriores nunca deu 
nenhuma importância. Já tem 
três netos e nunca os valorizou. 
Segundo ele, disse que deve 
estar pagando pelas malda-
des que fez na juventude pois 
os filhos adolescentes da atual 
esposa o maltratam bastante 
e não o respeitam. Ele reco-
nhece que desperdiçou a vida, 
pensando que a juventude era 
eterna. Puro engano! Hoje ele 
adverte: “Se eu tivesse a opor-
tunidade de voltar no tempo, 
teria sido um homem mais 
honesto pois ‘o que aqui se faz, 
aqui se paga’, já dizia a minha 
mãe. E uma coisa é certa: não 
faça aos outros o que você não 
gostaria que fizessem a você. 
Essa é a lição que a vida me 
ensinou”.

O homem que bastava a si mesmo

S
erg io  Moro , 
Deltan Dallag-
nol e toda a 

“trupe lavajatista” foram, 
desde o princípio da Lava Jato, 
alçados à condição de heróis. 
Criou-se, assim, a imagem de 
seres iluminados, acima do 
bem e do mal. Endeusados 
que foram, principalmente 
Moro, suas ações e decisões 
sempre apareciam para o 
grande público como exemplo 
da aplicação da lei e da justiça 
e, portanto, insuspeitas de 
qualquer nódoa que pudesse 
macular tal “pureza”. No 
entanto, essa conduta “ilibada” 
foi objeto de críticas, não só por 

apoiadores de Lula, principal 
alvo da operação, mas também 
por parte de jornalistas, intelec-
tuais e artistas, que mais aten-
tos aos fatos e não muito afeito 
à onda de salvadores da pátria, 
ficaram desconfiados de 
tamanha onipotência. Mesmo 
diante dos possíveis desman-
dos nos governos petistas, 
esses profissionais consegui-
ram se balizar pela reflexão e 
contextualização dos aconte-
cimentos para separar o joio 
do trigo e assim fazerem dos 
fatos relatados e imputados ao 
ex-presidente um julgamento 
sem o viés passional.  

No entanto, aqueles a 

serviço da grande mídia, se 
transmutaram em caçadores 
de bruxas, e promoveram nas 
páginas dos grandes jornais e 
nas maiores audiências televi-
sas o linchamento de Lula e a 
consagração da Lava Jato como 
redentora de todos os pecados 
da nação. Ajudaram assim a 
criar o mito: Moro, o super 
homem, representante do bem, 
combatendo o eterno mal, 
vislumbrados agora na figura 
de Lula e de sua sigla partidá-
ria.  O tempo, ou melhor, os 
Hackers de Araraquara, conse-
guiram desmontar o castelo de 
areia em que foi alicerçada essa 
imagem e mostraram, com as 

mensagens interceptadas do 
juiz e de seus comparsas do 
MPF de Curitiba,  que estes se 
colocaram em todas as fases da 
mencionada operação acima 
da lei. Combinaram estraté-
gias, fizeram acordos ilegais 
com autoridades estrangeiras, 
debocharam dos réus, atitudes 
dignas de criminosos e não de 
guardiões da lei. 

Esse  comportamento 
mafioso dos membro da Lava 
Jato apoiado e blindado pela 
grande mídia trouxe consequ-
ência desastrosas em vários 
áreas de interesse nacional. No 
campo econômico, a destrui-
ção das maiores empresas do 

país, no político a demoniza-
ção da atividade parlamentar e 
no combate à corrupção a inse-
gurança se esta se dará obede-
cendo o devido processo legal 
e os direitos individuais previs-
tos na Constituição ou obede-
cerá ao interesse particular de 
grupos que almeja o poder a 
qualquer custo. Agora, esses 
mesmos representantes da 
grande mídia, em uma atitude 
de puro cinismo, querem  se 
descolar de toda safadeza que 
ajudaram a criar e assim se 
isentar de suas responsabilida-
des como avalistas em tempo 
integral que foram de Moro e 
seus comparsas.

O cinismo da grande mídia



Ricardo Rodrigues
Repórter

Desde a rede-
m o c r a t i -
z a ç ã o  d o 

Brasil, que o Governo Fede-
ral, por meio dos últimos 
presidentes, tenta imple-
mentar uma polít ica de 

distribuição de renda, que 
ajude a retirar milhares de 
famílias da extrema pobreza. 

O desafio é grande, mas 
vem esbarrando na buro-
cracia e na falta de políti-
cas públicas que garantam 
dignidade à  população 
brasileira de baixa renda. 
Por isso, nos últimos anos, 

prefeitos e governadores 
assumiram também esse 
desafio, criando progra-
mas municipais e estaduais 
de transferência de renda. 
Foram muitas as iniciativas, 
mas nem todas vingaram ou 
deram certo. 

Em Alagoas, quando foi 
prefeito de Murici, o atual 

governador  do  Estado, 
Renan Filho (MDB), implan-
tou um programa com esse 
objetivo, no município da 
Zona da Mata alagoana. 
Atendendo às famílias de 
baixa renda, com distribui-
ção de recursos e cestas bási-
cas, ele conseguiu reduzir a 
taxa de mortalidade infantil 

do município e retirou cente-
nas de famílias da situação 
de extrema pobreza. A expe-
riência foi tão exitosa que 
Renan Filho repete a dose. 
No início deste mês, implan-
tou no Estado um programa 
similar àquele de Murici, 
com o lançamento do Cartão 
CRIA em várias cidades. 
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Governador Renan Filho durante o evento de lançamento do programa CRIA, onde foi entregue os primeiros cartões

Bolsa Família e BPC devem sofrer mudanças
O Brasil observou, da 

redemocratização para cá, 
uma expansão considerável 
de políticas públicas de trans-
ferência direta de renda para a 
população pobre. Hoje, o país 
tem pelo menos dois grandes 
programas dessa natureza: o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e o Programa 
Bolsa Família (PBF). 

Teve também o auxílio 
emergência, que foi implan-
tado no ano passado e pago 
até dezembro, para as famílias 
de baixa renda e trabalhado-
res atingidos pelas medidas 
de combate à Covid-19. Todos 
esses programas estão em 
discussão e sujeitos a mudan-
ças, no Congresso Nacional. 

Desde a reabertura do 
Senado e da Câmara, no 
início da semana passada, 
que o assunto transferência 
de renda está em pauta. Não 
só por conta das pressões pela 
continuidade do auxílio emer-
gencial, mas sobretudo pela 
vontade do governo Bolso-
naro de mudar os programas 
sociais implantados pelo PT. 

Com a desculpa de que 
precisa avançar no combate 
à pobreza, o governo federal 
quer alterar as regras do Bolsa 
Família, maior programa de 
transferência de renda do país, 
criado pelo ex-presidente 
Lula. As alterações envol-
vem até a mudança de nome 
do programa para “Renda 

Brasil”, bem como a faixa 
etária dos beneficiados.  

Caso seja aprovado no 
Congresso, o “Renda Brasil”, 
além de mudar os parâmetros 
do benefício, passará a atender 
jovens de até 21 anos. Apesar 
de prometer avançar com o 
benefício, o projeto do governo 
é criticado pela oposição. 

Para os partidos esquerda, 
por trás das mudanças, está 
a intenção do governo Bolso-
naro de querer acabar com o 
Bolsa Família. A mudança de 
nome seria, então, o primeiro 
passo para descaracterizar o 
programa e depois desativá-
-lo, alegando que as famílias 
carentes não estão precisando 
mais da ajuda.

ALGUNS PROGRAMAS FEDERAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Programa Bolsa Família - PBF.
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.

Benefício de Prestação Continuada - BPC.

Projovem Adolescente.

Bolsa-Atleta.

Cria vai gerar renda xppxpxpxpxpxpxpx
Com previsão de repas-

sar R$ 18 milhões por mês 
às famílias beneficiadas pelo 
programa, o Cartão CRIA 
não só ajuda a combater a 
pobreza como também dina-
miza economia alagoana, ao 
fazer o dinheiro circulas nas 
pequenas cidades do inte-
rior de Alagoas. Presta esse 
serviço de forma colateral, 
contribuindo assim para 
manter o comércio e o setor de 
serviços aquecidos, gerando 
empregos e renda. Por isso, 
ao lançar o programa, que 
deve beneficiar mais de 180 
mil famílias até meados deste 
ano, o governador destacou 
sua importância: 

“Cento e oitenta mil cartões 
de 100 reais dá uma parcela 
de aproximadamente R$ 18 
milhões por mês. É um inves-
timento muito robusto. Cada 
real posto na mão do povo 
para consumir representa 
1,78% a mais de PIB”, conta-
bilizou Renan Filho, durante 
o lançamento do Cartão CRIA 
em Maceió no dia 1º de feve-
reiro. 

Segundo ele, enquanto o 
Congresso debate a manuten-
ção ou não do auxílio emer-
gencial e mudanças no Bolsa 
Família, Alagoas sai na frente, 
ao criar “o maior programa 
estadual de transferência de 
renda”.  

No lançamento do Cartão 
CRIA em Arapiraca, ao lado 
do prefeito Luciano Barbosa 
(MDB), o governador voltou 
a ressaltar os reflexos positi-
vos do programa na econô-
mica alagoana e na cadeia 
produtiva do Estado. “Isso é 
uma ajuda importante para 
as famílias de baixa renda. 
Vai também a dinamizar a 
economia, gerando emprego 
por meio da elevação do 
consumo e da movimenta-
ção do dinheiro nas peque-
nas cidades”, afirmou Renan 
Filho, durante o repasse dos 
primeiros cartões às famílias 
arapiraquenses. 

Ao lançar o Cartão CRIA, 
o governador, na opinião do 
prefeito Luciano Barbosa, 
coloca em prática uma política 
de Estado, que tem tudo para 
reverter os péssimos indicado-
res sociais de Alagoas. A afir-
mativa do prefeito, tem como 
base evidências científicas. 
Estudos e pesquisas recen-
tes apontam para uma série 
de ganhos decorrentes dos 
programas de transferência 
de renda, como o combate à 
desigualdade e à mortalidade 
infantil, além da melhoria do 
desenvolvimento humano e o 
aumento da produtividade.

CONTINUIDADE EM XEQUE
Não é  à  toa  que  no 

Congresso Nacional tramitam 
vários projetos de transferên-
cia e distribuição de renda, 
além das matérias defen-
dendo a continuidade do 
auxílio emergencial, enquanto 
a população não é vacinada 
contra a Covid-19. O presi-
dente Jair Bolsonaro defende 
a continuidade do auxílio 
emergencial, mas com o valor 
menor, de R$ 200 por mês. A 
oposição e parte dos governis-
tas querem uma ajuda mais 
robusta, de no mínimo R$ 600, 
mesmo valor da parcela que 
era paga por mês no início do 
auxílio emergencial. 

Para os  sociólogos e 
cientistas sociais, mais do 
que uma política pública, a 
distribuição de renda é uma 
necessidade, num país tão 
desigual como o Brasil. Ajuda 
a girar a economia e a cuidar 
melhor das crianças, já que 
o dinheiro é entregue dire-
tamente à mãe de família. A 
proteção da primeira infância 
se tornou um fato decisivo 
para o avanço das sociedades 
contemporâneas. Por isso, o 
governo do Estado assume 
essa agenda positiva, com a 
missão de promover políti-
cas públicas de distribuição 
de renda e combate à extrema 
pobreza. 
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CRIA: Alagoas sai na frente no 
combate à extrema pobreza

GOVERNADOR RENAN FILHO dá exemplo ao criar o maior programa estadual de transferência de renda do país



Ascom Sindpol

com Redação

A 
diretoria do 

S i n d i c a t o 

d o s  P o l i -

ciais Civis de Alagoas (Sind-

pol) está acompanhando 

as investigações do caso do 

policial civil Jorge Vicente 

Ferreira Júnior - morto com 

indício de ter sido vítima de 

execução por policiais mili-

tares – para que não fique 

impune.

Para o Sindpol, a decre-

tação da prisão temporária 

de seis policiais militares, 

envolvidos na morte do poli-

cial civil, é pouco. “Os culpa-

dos devem ser condenados 

e expulsos”, afirma o presi-

dente do Sindpol, Ricardo 

Nazário.

O presidente do Sindpol 

quer que a morte do policial 

civil Jorge Vicente Ferreira 

Júnior,  conhecido como 

Jorginho, chame a discus-

são no âmbito do Estado de 

Alagoas e dentro das catego-

rias das forças de Segurança, 

que a política do Governo do 

Estado de bater nas pessoas, 

atirar primeiro e perguntar 

depois é uma política que faz 

centenas de vítimas inocen-

tes.

PRECEITOS LEGAIS
O dirigente do Sindpol 

informa que o Sindicato 

ficará acompanhando até o 

envio do inquérito policial 

à Justiça. Também acompa-

nhará o processo no âmbito 

do Poder Judiciário. Para 

isso, a entidade sindical já 

disponibilizou o advogado 

criminalista Welton Roberto.

“Que a Justiça seja feita 

e quem cometeu excesso e 

trabalhou às margens das 

leis ,  da legalidade,  que 

pague pelo seu erro. Esse é o 

desejo do Sindpol para que 

não ocorram outras vítimas, 

outros policiais civis e outras 

pessoas, vítimas de profis-

sionais que não trabalham 

dentro da legalidade, que 

não obedecem as normas 

legais”, disse Ricardo Nazá-

rio.

O presidente do Sind-

pol ressalta que o Sindicato 

preza e orienta a categoria 

pelo trabalho policial dentro 

da legalidade, obedecendo 

todos os preceitos legais.

“A brutalidade e a violên-

cia perpetradas por alguns 

policiais têm que ser freada 

e devem acabar. Temos que 

obedecer os preceitos legais. 

O incentivo à violência e à 

brutalidade um dia bate às 

nossas portas. Os policiais do 

bem, que são a magnitude de 

sua maioria, devem comba-

ter alguns policiais que inci-

tam a violência e querem 

trabalhar às margens da lei”, 

defende Ricardo Nazário.
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“Quem for culpado deve ser 
condenado e expulso da PM”

SINDPOL AFIRMA QUE PRISÃO temporária de policiais militares envolvidos na morte de policial civil “é pouco”

Abordagem desastrosa resultou em morte
A operação desastrosa 

que resul tou na morte , 

com oito tiros de diferen-

tes cal ibres,  do policial 

civil Jorginho aconteceu no 

domingo (17/1), em Riacho 

Doce.  Pouco depois das 

19h, embriagado, o policial 

voltava para casa – onde 

morava há pouco mais de 

um ano. Conhecido na rua, 

ele foi abordado por um 

grupo de rapazes e moças 

que voltavam da praia. Os 

amigos imaginaram que 

Jorginho estava se fingindo 
de bêbado. Mas, no contato, 

perceberam que ele estava 

realmente embriagado. Um 

deles se ofereceu para levar 

Jorginho em casa, mas o poli-

cial teria recusado a ajuda. 

Mesmo assim, o rapaz teria 

acompanhado Jorginho à 

distância, para garantir o 

retorno dele sossegado para 

casa. Em dado momento, 

Jorginho teria percebido a 

presença do rapaz e feito 

alguns disparos para o chão.

Os estampidos chama-

ram a atenção de um poli-

cial militar da reserva, que 

morava nas proximidades 

da casa de Jorginho. O PM 

saiu à rua armado e iniciou 

uma troca de t iros com 

Jorginho. Os dois ficaram 

feridos no tiroteio e, quando 

as munições da arma do 

PM acabaram, ele voltou 

para casa para recarregar 

a pistola. Sua esposa, que 

também é policial militar, 

disse que já tinha acionado 

a PM por telefone e segurou 

o marido dentro de casa, 

enquanto providenciava 

socorro para ele.

AGIR POR EMOÇÃO
Duas guarnições da PM 

foram ao local da ocorrên-

cia, sendo uma do Batalhão 

de Polícia de Eventos (BPE) 

e outra da 3ª Companhia 

Independente, com sede 

em Paripueira. A guarnição 

do BPE era formada por um 

tenente, um sargento e um 

soldado; a da 3ª Cia, por três 

sargentos. Na ocorrência, 

Jorginho foi morto a tiros 

efetuados pelos policiais 

militares. No entanto, não se 

sabe se houve troca de tiros.

Os policiais militares 

foram presos na quinta-feira 

(11), temporariamente. Um 

desses policiais é acusado 

de ter dado o “tiro de mise-

ricórdia” na nuca do policial 

civil, que já estava no chão, 

com sete tiros.

Policial Jorginho trabalhava na Delegacia Geral e foi morto com oito tiros



Secom Maceió 
com Redação

A 
P r e f e i t u r a 
de Maceió, 
através da 

Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC), resolveu 
não deixar o carnaval passar 
em branco. A Exposição 
Blocos de Maceió está em 
cartaz até o dia 19 de fevereiro 
no Parque Shopping Maceió 
e faz uma homenagem aos 
artistas e foliões que fazem 
parte da história do carnaval 
maceioense. 

A abertura da Exposição 
foi realizada na sexta-feira 
passada e apresenta bandei-
ras, estandartes e fotografias 
dos blocos tradicionais; Seres-
teiros da Pitanguinha, Foli-
ões da Melhor Idade, Sonho 
Encantado, Bôbo, Nêga Fulô 
e Bonecos da Cidade. Estão 
expostos também, instru-
mentos, fantasias e ícones 
históricos das agremiações 
carnavalescas Girassol, Gavi-
ões da Pajuçara, 13 de Maio e 
Unidos do Poço.  

A presidente da Fundação 
Municipal de Ação Cultu-

ral (FMAC), Mírian Monte, 
lamenta a ausência de folia, 
que é a principal qualidade 
do carnaval, mas afirma que 
o momento requer esse sacri-
fício. 

“A vontade era de, neste 
momento, estar convocando 
todas as pessoas para a folia, 
mas vamos guardar toda essa 
energia para o momento em 
que poderemos nos abraçar, 
curtir, aglomerar. Vamos 
superar esse momento e a 
pandemia não passará de 
cinzas... de Quarta-Feira de 
Cinzas”, destaca Monte.
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“A Seresta voltará a brilhar muito em breve”
Alfredo Gazaneo, presi-

dente dos Seresteiros da 
Pitanguinha, enfatiza que o 
cumprimento do isolamento 
social, tão importante e neces-
sário neste período de pande-
mia do coronavírus, significa 
o ato de respeito ao outro e a 

si mesmo. 
“Todo sacrifício é válido 

e, venceremos esta situação 
atípica e fortemente poderosa. 
Acredito que a Seresta voltará 
a brilhar muito em breve, 
trazendo a sua mensagem de 
alegria, lutando incansavel-

mente pela preservação da 
arte, da cultura e das nossas 
tradições culturais. Outros 
carnavais virão, com certeza. 
Hoje nós temos tempo para 
recordar e planejar, preser-
vando a vida com saúde”, 
afirma Gazaneo.

Estandartes e bandeiras estão entre os itens carnavalescos em exposição no Parque Shopping até o dia 19 deste mês
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Exposição para 
não “esquecer”
a folia de Momo

BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA mostram um pouco da folia em exposição 
promovida pela Fundação Municipal de Ação Cultural no Parque Shopping Prefeitura reforça apelo para 

o cumprimento de decretos

CARNAVAL

Thiago Gomes
Secom Maceió

Numa transmissão ao vivo 
pelo Instagram, na quinta-
-feira passada, a Prefeitura 
de Maceió reforçou o apelo 
à população para que, neste 
carnaval, respeite as regras 
sanitárias contidas nos decretos 
de enfrentamento da pande-
mia de Covid-19, evitando as 
aglomerações.

Secretários municipais 
reafirmaram o compromisso 
do Município com a proteção 
e segurança do maceioense, e 
alertaram para as penalidades 
previstas aos que insistirem em 
descumprir as normas. O presi-
dente da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abra-
sel) em Alagoas, Thiago Falcão, 
também participou da live.

Os gestores apresenta-
ram aos internautas as ações a 
serem implementadas entre os 
dias 13 e 16 de fevereiro. Como 
os festejos estão suspensos, 
uma força-tarefa foi criada para 
monitorar a cidade, atuando 
com rigor nas situações em que 
cidadãos ou estabelecimentos 
infringirem a lei.

Segundo o secretário do 
Gabinete de Gestão Integrada 
(GGI) de Prevenção à Covid-19, 
Claydson Moura, o lema deste 
ano atípico é ‘tolerância zero’ 
aos paredões de som ligados 
para perturbar o sossego e aglo-
merar. Os proprietários destes 
equipamentos estão sujeitos a 
responder por crime ambien-
tal (inafiançável) e/ou crime 
contra a saúde pública (em caso 
de aglomeração).

“Se o descumprimento for 
flagrado em estabelecimentos 
ou nas atividades de ambu-
lantes, a pena será ainda mais 
dura. As casas podem ter os 
alvarás de funcionamento 
suspensos por até seis meses. 
No caso dos prestadores de 
serviços, a permissão pode 
ser banida definitivamente”, 
destacou Moura.

O secretário municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, Thiago Prado, 
destacou que a fiscalização vai 
coibir as festas clandestinas, 
os desfiles de blocos e as aglo-
merações. Para isso, mobilizou 

equipes itinerantes compos-
tas por diversos órgãos da 
administração municipal para 
atuação em cinco microrre-
giões: orla marítima, Jacinti-
nho, Vergel do Lago, Benedito 
Bentes e Tabuleiro do Martins.

“Estamos prontos para 
atuar, ainda, nas ocasiões 
em que ocorram festas que 
extrapolem o limite máximo 
de pessoas, que é de 300 por 
evento, nas que o distancia-
mento social não seja respei-
tado. Contaremos com o apoio 
integral da Polícia Militar neste 
planejamento”.

Numa fala direcionada aos 
artistas, a presidente da Funda-
ção Municipal de Ação Cultural 
(FMAC), Míriam Monte, disse 
que, apesar de estar triste por 
não ver a maior manifestação 
cultural do Brasil, o momento 
é de esperança em dias melho-
res. “O papel da cultura, neste 
momento, é pedir para a socie-
dade colaborar com os artistas. 
É a hora de apoiar estes profis-
sionais e pensarmos que tudo 
isso vai passar se todos darem 
as mãos agora e cumprir com 
os protocolos. Vai chegar o 
momento de a gente soltar este 
grito que está contrito”, ressal-
tou.

O Superintendente Muni-
cipal de Transporte e Trânsito, 
o delegado André Costa infor-
mou que o órgão vai atuar 24 
horas, nos quatro dias de carna-
val, para garantir a livre circula-
ção na cidade, no atendimento 
às ocorrências que surgirem 
e na fiscalização do fluxo. Em 
acordo com as empresas de 
ônibus, ele garantiu o reforço 
na frota com a possibilidade de 
ampliação, levando em consi-
deração que o comércio vai 
funcionar normalmente.

Já o presidente da Abra-
sel/AL evidenciou o trabalho 
colaborativo com a Prefeitura. 
“Entendemos que, primeiro, 
deve-se orientar para, depois, 
fiscalizar e punir os infratores 
de modo a não comprometer 
todo o segmento e agradece-
mos à Prefeitura de Maceió por 
estar atenta aos nossos anseios. 
Faço um convite aos bares e 
restaurantes que continuem 
seguindo as regras sanitárias no 
período de carnaval também”.



Josenildo Torres
Ascom

E
m  m e i o  à 
pandemia da 
Covid-19  as 

festividades carnavalescas 
estão proibidas. Mas, a folia de 
momo pode ser trocada pela 
prática de um gesto solidário, 
que pode salvar até quatro 
vidas. Oportunidade para isso 
não irá faltar, uma vez que a 
Unidade Maceió do Hemo-
centro de Alagoas (Hemoal) 
irá funcionar para doação 
sanguínea durante o perí-
odo de momo, quando cada 
voluntário será homenageado 
com uma camisa. O objetivo 
da ação é estabilizar o estoque 
de sangue, que possui apenas 
46,6% do necessário, conforme 
dados divulgados na quinta-
-feira passada.

Isso representa que o 
Hemoal Maceió, situado no 
bairro Trapiche, ao lado do 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), só dispõe de 140 bolsas 
de sangue, das 300 que são 

necessárias para atender a 
demanda transfusional dos 
hospitais e maternidades do 
Estado. Do total de bolsas exis-
tentes no estoque, a única tipa-
gem satisfatória é a A positiva, 
com 98 unidades. Já as tipagens 
B positiva, O positiva e O nega-
tiva, estão com quantitativos 
considerados críticos.

Por esta razão, o Hemoal 
Maceió, irá funcionar na 
segunda-feira, das 7h30 às 17h; 
e na terça-feira, das 7h às 13h. 

Na Quarta-Feira de Cinzas, 
a unidade volta ao seu horá-
rio habitual, das 7h às 18h, 
sem intervalo para o almoço, 
conforme cronograma estabe-
lecido pela Gerência da Hemor-
rede Pública de Alagoas.

SEGURANÇA DOS VOLUNTÁRIOS
Para garantir a segurança 

dos candidatos à doação de 
sangue, o Hemoal irá dispo-
nibilizar totens com álcool em 
gel a 70% e as poltronas da 

recepção estão sinalizadas para 
que o distanciamento social 
seja mantido. Além destas 
medidas, todos os volun-
tários devem estar usando 
máscara no momento da 
doação, evitando disseminar 
ou contrair o coronavírus.“Em 
meio a pandemia da Covid-19, 
refletimos sobre o nosso papel 
na sociedade e a importância da 
vida. E não há gesto mais nobre 
do que ajudar a salvar a vida 
de alguém. Ato que pode ser 
concretizado através da doação 
de sangue, que é simples, 
não coloca a saúde em risco e, 
ainda, pode salvar, desde uma 
pessoa que sofreu um acidente 
de trânsito, até um paciente que 
está em tratamento devido às 
complicações da Covid-19”, 
salientou a gerente do Hemoal, 
a médica Verônica Guedes.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO
Para doar sangue, os candi-

datos devem ter peso igual ou 
superior a 50 quilos, no mínimo 
16 anos e estar portar docu-
mento de identificação com 

foto. Eles não podem ter contra-
ído doença de Chagas, Aids, 
sífilis e, nos últimos dez anos, 
hepatite.Ao comparecer ao 
Hemoal Maceió, no Trapiche, 
é necessário estar bem alimen-
tado. Com relação às gestantes 
e lactantes, não é permitida a 
doação e, para os doadores que 
irão repetir o procedimento, é 
estipulado um prazo de dois 
meses para os homens e três 
para as mulheres.

COVID-19
No caso das pessoas que 

contraíram a Covid-19, ficam 
impedidas de doar sangue 
por 30 dias, contados após a 
recuperação. Já os que tiveram 
contato com pessoas infecta-
das, só podem doar sangue se 
não apresentarem sintomas 
nos 14 dias subsequentes.Caso 
o candidato a doação de sangue 
tenha sido vacinado com o 
imunizante CoronaVac, deve 
ser respeitado um intervalo de 
48 horas após a dose. Se a vacina 
foi a AstraZeneca, a doação só 
pode ocorrer após sete dias. 
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Hemocentro mantém a coleta 
de sangue durante os festejos

CARNAVAL DA SOLIDARIEDADE: Com 46,6% do estoque necessário, Hemoal Maceió abre na segunda e terça-feira

Hemoal Maceió, situado no Trapiche, vai abrir na segunda e terça de Carnaval
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Agência Tatu

Ap e s a r  d e 
e s t a r e m 
e m  u m a 

idade em que a proteção 
e segurança deveriam ser 
garantidas, 1072 crianças e 
adolescentes foram vítimas 
de violência em Alagoas, 
nos últimos dois anos. É o 
que revelam os dados anali-
sados pela Agência Tatu, 
fornecidos pela Secretaria 
de Estado de Prevenção à 
Violência (Seprev). 

De acordo com as infor-
m a ç õ e s  c o l e t a d a s ,  d o s 
casos de agressão regis-
trados contra crianças e 
adolescentes  em 2019 e 
2020, quase 60% foram de 
violência sexual. 

Do total, 74% aconteceu 
contra meninas, que apre-
sentam idade média  de 
apenas 12 anos.

GÊNERO
Ta m b é m  é  p o s s í v e l 

perceber diferenças no tipo 
de violência sofrida por 
meninos e meninas alago-
anos.  Enquanto a maio-
ria dos casos de violência 
contra meninos de até 12 
anos estão relacionados à 
violência física, os casos 
que  envolvem meninas 
apresentam um perfil dife-
rente.

Os dados são preocupan-
tes, mas a realidade pode 
ser ainda pior.  Em 2020 
houve redução no número 
de registros, mas isso pode 
ter acontecido por conta de 
uma subnotificação gerada 
pela pandemia do corona-
vírus, vivida desde março 
do ano passado. 

Enquanto em 2019 foram 
registrados 710 casos, ano 
passado foram apenas 362.

“ D e s d e  o  i n í c i o  d a 
pandemia, por exemplo, 
as  escolas  estavam sem 
funcionar e elas são uma 
das principais portas de 
entrada para as denúncias 
de violência contra criança 
e  adolescente”,  alerta a 
Secretaria de Prevenção à 
Violência em nota, enviada 
via assessoria de comunica-
ção.

Redução de casos durante o ano de 2020 pode significar subnotificação em função da isolamento social causado pela pandemia do coronavírus

Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência fica na Casa de Direitos, no Mirante do Jacintinho

Denúncias de agressão 
podem ser feitas  pelo 
telefone ou aplicativo

As denúncias podem ser 
feitas pelo Disque 100, pelo 
0800 280 9390 ou pelo apli-
cativo da Seprev “Violência 
Zero”, disponível de forma 
gratui ta  para  te lefones 
Android. 

A Seprev atua no eixo da 
prevenção e no atendimento 
de crianças e adolescentes 
vítimas de violência, através 
de atendimento psicossocial 
e jurídico do Núcleo de Aten-
dimento a Crianças e Adoles-
centes Vítimas de Violência 
(NACAVV). Apenas em 2020, 
foram realizados 804 atendi-
mentos.

Além disso, o órgão possui 
uma equipe multidisciplinar 
no Instituto Médico Legal de 
Maceió para o primeiro aten-
dimento da criança e adoles-
cente vítima de violência. A 
secretaria também afirma 
trabalhar para fortalecer e 
integrar o Sistema de Garan-
tia de Direitos e as formas de 
denúncia de crimes contra 
criança e adolescente.
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Em 2 anos, mais de mil crianças 
e adolescentes sofrem violência

60% DOS CASOS foram de violência sexual e 74% das vítimas deste tipo de crime eram meninas com cerca de 12 anos
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Carnaval diferenciado

Auxílio-cuidador
Com a pandemia de Covid-19, os 
cuidados com pessoas que precisam 
de assistência tornaram-se redo-
brados, sendo assim merece uma 
atenção maior.Atento a essa questão 
social, o governo apresentou o projeto 
de Lei 3022/20 que cria um auxílio-
-cuidador que tem por objetivo garantir 
recursos financeiros para a contrata-
ção de cuidadores, seja ele profissio-
nal ou familiares, lembrando que é 
um dever público do Estado.O valor 
deste auxílio-cuidador é de um salário 
mínimo para a pessoa idosa ou com 
deficiência que necessite de terceiros 
para realização das atividades de vida 
diária.Para o benefício ser concedido 
é preciso que a renda da pessoa seja 
de até quatro salários mínimos. Os 
segurados que terão direito a este 
benefício são aspessoas com defici-
ência; pessoa idosa ou aposentada 
por invalidez, ou seu responsável legal, 
quando houver curatela ou tutela; 
idosos carentes que já recebem o 
Benefício da Prestação Continuada; 
e pessoas aposentadas por invalidez 
que recebem adicional de 25% sobre 
o valor da aposentadoria.Observação: 
É preciso estar dentro do requisito de 
receber até quatro salários mínimos, 
sendo assim o auxílio-cuidador deverá 
complementar o adicional de 25% até 
o valor de um salário mínimo. 

Muitas pessoas não levam a vacinação a sério, mas ela 
é muito importante para prevenir doenças e salvar vidas.
Nosso país possui um calendário de vacinação de idosos 
e isso ajuda a prevenir doenças em toda a população. 
Inclusive, a vacinação para essa faixa etária no Brasil, 
em relação a gripe, tem tido bons resultados. É muito 
importante que familiares ou o próprio idoso procure esta 
prevenção, pois as vacinas são essenciais para manter a 
boa saúde na terceira idade, evitar o risco de transmissão 
de doenças, hospitalização e até mesmo óbitos.Foi por 
conta das vacinas que muitas doenças comuns no Brasil, 
e em todo o mundo, foram combatidas, trazendo saúde 
para toda a população. Alguns exemplos de doenças 
combatidas pelas vacinas foram poliomielite, sarampo, 
rubéola, tétano e coqueluche.As vacinas ajudam o nosso 
sistema imunológico, pois quando uma pessoa é infectada 

pela primeira vez por algum vírus, o sistema imunológico 
produz anticorpos para combater aquele invasor.Quando 
não há imunização contra um determinado invasor e se 
entra em contato com ele pela primeira vez, a produção de 
anticorpos não é feita na velocidade suficiente para preve-
nir a doença. O nosso sistema imunológico não conhece 
aquele invasor. Por isso, a pessoa fica doente e, depen-
dendo da gravidade do quadro, podendo levar à morte.
Então, se a pessoa toma a vacina ela adquire imunidade 
e quando aquele mesmo organismo invade o corpo nova-
mente, o sistema imunológico produz anticorpos em uma 
velocidade suficiente.É essencial que as pessoas a partir 
dos 60 anos tenham atenção ao calendário e às campa-
nhas de vacinação de idosos, principalmente da gripe, que 
é recomendada para pessoas a partir dos 55 anos e que 
acontece anualmente. (AACuidadores)

Vacinação do idoso

Apesar do Carnaval maceioense ainda não ser um produto de 
exportação comercial para o incremento turístico no Estado, 

suas prévias e os quatro dias momescos oficiais tem um precio-
síssimovalor gerontólogico para as pessoas idosas munícipes. 
Culturalmente a folia momesca para os idosos maceioenses 
começa no mês de janeiro com um calendário repleto de bailes de 
salão, nos clubes, associações e nos diversos centros de convi-

vências. Os mais arrojados ainda aproveitam e se esbaldam nos 
famosos, luxuosos e tradicionais bailes pré-carnavalescos, que 
destacamos: baile dos Seresteiros da Pitanguinha, baile Verde e 
Branco (Iate Clube Pajussara), Vermelho e Preto (Jaraguá Tênis 
Clube) e outros.Nos dias solenes é costume social as famílias se 
reunirem em casas de praias, próprias ou alugadas, para desfru-
tarem da ocasião festiva e o idoso sempre é um personagem 

presente. Porém, como ano atípiconão ponderaremosa tônica 
“só não vai atrás daorquestra de frevo quem já morreu”,como 
alusãoreferencial, ao folião idoso ativo.Mesmo assim,operíodo 
carnavalescoque estamos experimentandoé bom motivo para 
uma comemoração diferenciada: pois a vacinação contra a 
Covid-19já está sendo aplicada e o público idoso ganhou a condi-
ção de participante dos grupos prioritários.

Incertezas governamentais
As pessoas idosas por alcançarem a 
aposentadoria por tempo de trabalho 
ou por outras quaisquer espécies de 
aposentadoria do INSS são caracteri-
zadas como beneficiários e ou como 
segurados. Baseado neste fato no ano 
passado os segurados do INSS ganha-
ram uma certa esperança com a notí-
cia de um Projeto de Lei que pretendia 
liberar uma espécie de 14º salário aos 
beneficiários no final de 2020 devido 
à crise pandêmica que se instalou. 
Contudo, sem que o Governo Federal 
assumisse qualquer posição que deci-
disse sobre a liberação e aprovação da 
medida, o ano de 2020 se encerrou e 
deixou grande incerteza no ar. Sem uma 
decisão concreta em 2020 e, de acordo 
com as informações passadas por 
membros do governo, a discussão de 
um benefício ou valor financeiro extra 
que fosse direcionado para os segu-
rados do INSS ficou para este ano de 
2021. Agora com a conjuntura pandê-
mica mais uma vez aterrorizante, a 
população idosa foi pega com a recente 
informação de assessores do governo 
que confirmaram uma nova antecipa-
ção do 13º salário do INSS para este 
ano. De acordo com as informações, a 
intenção era pagar a primeira parcela 
do 13º dos aposentados e pensionistas 
do INSS em fevereiro e a segunda, em 
março. Mas, mais uma vez a equipe do 
Governo, anuncia uma transferência 
para o mês de março e abril.



Contratar um seguro de acidentes 
pessoais para seu estagiário garante 

segurança, não apenas para o estu-
dante, mas também para o empregador. 
A lei nº 11.788/2008, que regula os 
contratos de estágio, determina a obri-
gatoriedade de um seguro de vida para 
estagiário por acidentes pessoais.
Ele deve ser integralmente custeado 
pela empresa, ou seja, o estagiário não 
deve arcar com parte da despesa. A 
responsabilidade de contratar o seguro 
também pode ser assumida pela insti-
tuição de ensino em caso de estágio 
obrigatório.
Mas, afinal, o que esse seguro cobre? É 
o mesmo que um seguro de vida para 
estagiário? Então, continua a leitura 
de nossa coluna e fique por dentro do 
assunto!

O que é o seguro-estágio?
Muitas companhias aplicam protocolos 
de segurança, realizam treinamentos 
com a equipe e tomam todas as provi-
dências para evitar acidentes durante 
o trabalho. No entanto, mesmo que os 
riscos sejam mínimos, imprevistos ainda 
são passíveis de acontecer.
Diante disso, o seguro-estágio é uma 
maneira de proteger o jovem estu-
dante em caso de acidentes durante a 
realização da atividade profissional ou 
mesmo fora do período de estágio, já 
que a cobertura é válida 24 horas dentro 
do prazo contratado. Dessa forma, se 
o estagiário sofrer qualquer tipo de 
acidente que resulte em doenças graves, 
invalidez ou morte ele, os beneficiários 
informados no seguro ou a família terão 
direito a receber uma quantia financeira 
para minimizar os danos sofridos.

Esse seguro é obrigatório?
A contratação de estagiários é feita de 
acordo com a Lei nº 11.788, ou Lei do 

Estágio, que foi sancionada em 2008 e 
tem como objetivo regulamentar essa 
atividade, indicando os direitos e deve-
res do estudante, da contratante e da 
instituição de ensino.
De acordo com essa legislação, quem 
deseja contar com um estagiário na 
equipe precisa providenciar um seguro 
contra acidentes pessoais para ele. É 
fundamental que a apólice conste no 
Termo de Compromisso de Estágio.
O seguro-estágio é obrigatório, entre-
tanto a lei não indica o valor da apólice, 
apenas esclarece que ela deve ser 
compatível com os valores de mercado. 
Hoje em dia, é possível encontrar segu-
ros com indenizações de R$ 10mil, R$ 
30 mil, entre outros montantes. O valor 
do seguro é bastante acessível e existem 
diversas formas de contratar, inclusive 
online.

Quem pode contratar um estagiá-
rio?
Empresas, órgãos de administração 

pública, profissionais liberais registra-
dos em seus respectivos conselhos 
de fiscalização profissional, MEI entre 
outros grupos, podem oferecer estágios 
para estudantes do ensino fundamental, 
médio regular e profissionalizante ou 
ensino superior.
No entanto, é importante esclarecer 
que há um limite para isso nos casos 
de contratação do aluno que estuda no 
ensino médio regular. Exclusivamente 
nestes casos, a quantidade de contra-
tação varia de acordo com o quadro 
de funcionários efetivos. Uma empresa 
com até 5 empregados pode ter 1 esta-
giário, já uma companhia com até 25 
empregados pode contratar no máximo 
5 estagiários, para alunos do ensino 
médio técnico ou ensino superior, não 
existe essa limitação.
O jovem profissional pode atuar em 
diferentes áreas, tais como Administra-
ção, Recursos Humanos, Odontologia, 
Fisioterapia, Tecnologia da Informa-
ção, porém, no caso de estudantes do 

ensino superior, as atividades devem ser 
adequadas à proposta pedagógica do 
curso nos casos de estágio obrigatório.

Qual a diferença entre o seguro 
contra acidentes pessoais e o 
seguro de vida?
Quando se fala em seguro, é comum 
haver diversas dúvidas sobre o 
assunto. No entanto, é necessá-
rio entender que o seguro contra 
acidentes pessoais (obrigatório para 
o processo de admissão de estagiá-
rio) resulta em indenização em caso 
de invalidez ou morte decorrente de 
acidente. Já o seguro de vida tem uma 
cobertura mais ampla e prevê paga-
mento ao segurado em caso de morte 
acidental ou natural.

Como contratar o seguro?
A contratação do seguro é um dos 
passos para a formalização do estágio 
e deve constar no Termo de Compro-
misso que será assinado pela empresa, 

instituição de ensino e estudante. Caso o 
documento apresente irregularidades, o 
acordo não poderá ser concretizado.
Já imaginou realizar um processo sele-
tivo, encontrar um jovem talento para a 
sua empresa e não conseguir contratá-
-lo por falta de documentação? Um 
pouco frustrante, não é mesmo? Por 
isso, é importante ter todos os documen-
tos obrigatórios em mãos para não atra-
sar o seu planejamento ou ainda correr 
o risco de ficar sem a pessoa na equipe.
O processo para contratar o seguro-
-estágio pode ser feito online e de 
maneira rápida pelo nosso site: www.
jaraguaseguros.com.br. Busque o apoio 
de uma agência especializada para 
seleção, contratação e formalização da 
contratação de estagiários. Esse serviço 
é bastante útil, pois agiliza o recruta-
mento e garante que todas as obriga-
ções serão cumpridas.
Outro ponto significativo é que o seguro 
deve ser feito, ou renovado, de acordo 
com a duração do contrato de estágio.

Conclusão
Em suma, o seguro-estágio, ou seguro 
para estagiário, é um direito do jovem 
estudante e garante proteção em 
caso de acidentes. Portanto, é funda-
mental que a empresa providencie o 
documento antes do início das ativi-
dades profissionais, do contrário, ela 
poderá sofrer penalizações, conforme 
previsto na legislação vigente.
Espero que o artigo tenha esclare-
cido as suas dúvidas sobre seguro 
para estagiário! Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 98,3 
FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR 
(Canal 525 NET), a partir das 9h. 
Participem com suas perguntas! Até 
a próxima se Deus quiser! Um grande 
abraço! Bom Carnaval para todos!
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CSA quer time bom e barato; 
CRB trabalha em ritmo lento

CLUBES ALAGOANOS vão montando aos poucos os elencos para iniciar a temporada 2021 com os “pés no chão”

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário

D
e  o l h o  n a 
t e m p o r a d a 
2021, CRB e 

CSA têm um espaço de tempo 
muito curto para realizar uma 
pré-temporada. Outro desa-
fio, mas dessa vez já esperado, 
é o de disputar contratações 
de reforços importantes e de 
pesos com o Campeonato 
Paulista, que é o maior esta-
dual e uma proposta de equi-
pes do interior assediam os 
“melhores” nomes e, conse-
quentemente, atraem mais 
facilmente. 

No CSA, a diretoria já deu 
a palavra de ordem: econo-
mia. Mesmo no ano posterior 
ao que surgiu a pandemia do 
novo coronavírus, os clubes de 
futebol sofrem, e muito, com 
os abalos financeiros causados 
pela crise sanitária. E por isso, a 
folha salarial sofreu uma dimi-
nuição de 70%. Propostas feitas 
a Paulo Sérgio e a outras peças 
importantes do elenco da 

temporada passada não foram 
aceitas pelos atletas. Por um 
lado, os jogadores querendo a 
valorização de seus desempe-
nhos. Por outro, os dirigentes 
reconhecem e respeitam as 
limitações financeiras. 

Alguns nomes conhe-
cidos já se despediram do 
Azulão. Entre eles, o atacante 
Victor Paraíba, os zagueiros 
Luciano Castán (ainda livre 
no mercado), Cleberson se 
transferiu para o Juventude 
e Leandro Souza, que viveu 
com o CSA muitos momen-
tos,  encerrou a passagem de 

cinco temporadas pelo clube. 
Segundo o atleta, não fize-
ram nenhum tipo de contato 
para se despedir ou apenas 
informar sobre a falta de inte-
resse em renovar o contrato. 
No Azulão desde a Série D, o 
zagueiro esteve com o clube na 
ascensão da última divisão à 
elite do futebol brasileiro.  

Quem renovou foi  o 
meia Nadson, jogador muito 
importante na temporada 
do Azulão, além do goleiro 
Thiago Rodrigues, do lateral-
-direito Norberto e do volante 
Marquinhos. A novidade ficou 

por conta da contratação do 
zagueiro Fabrício, que estava 
no Paraná Clube. 

Pelo lado do CRB, o apro-
veitamento nas renovações 
foi maior e por isso o técnico 
Roberto Fernandes, que está no 
pacote de nomes que perma-
neceram para 2021, come-
mora: “É importante manter 
uma base, principalmente 
pelo curto espaço de tempo de 
final de uma temporada para 
outra”. É que o Galo fez seu 
último jogo pela temporada 
2020 em 29 de janeiro e já volta 
a campo no próximo dia 20, 
pelo Campeonato Alagoano, 
diante do Coruripe. 

Outra renovação que foi 
muito pedida pela torcida foi 
com o meia Diego Torres. Na 
segunda metade da tempo-
rada, o argentino foi o nome 
da equipe. Sempre atuando 
muito bem, despertando 
assim o interesse em times da 
Série A. Mesmo com o assédio, 
o camisa 10 decidiu ficar. Um 
“golaço” do Departamento de 
Futebol regatiano. E, de acordo 

com o treinador, a intenção 
é aprimorar e até melhorar o 
rendimento do atleta para essa 
temporada.

O zagueiro Gum, o lateral-
-direito Reginaldo Lopes e 
o atacante Hiury também 
ficam no Ninho do Galo. 
Para reforçar o elenco, foram 
contratados até o momento o 
zagueiro Diego Ivo e o volante 
Jorge Jiménes. Sete garotos do 
Sub-20 foram promovidos ao 
elenco profissional. Os atletas 
foram recebidos pelo atual 
presidente, Marcos Barbosa, e 
pelo futuro Presidente Execu-
tivo, Mario Marroquim.

E, apesar de estar desem-
penhando um bom trabalho 
fora de campo com o Depar-
tamento de Futebol, o técnico 
Roberto Fernandes se mostra 
preocupado com a mudança 
no maior cargo do Galo.

“A expectativa é boa, mas 
estamos num momento bem 
difícil, pois é a hora da monta-
gem do elenco e o clube passa 
por uma transição política”, 
completou.

Quem está começando melhor?

Finalizada a última competição de 2020, os clubes alagoa-
nos se preparam, agora, para emendar uma nova tempo-

rada. Emendar, porque, CSA e CRB, praticamente pararam 
há 15 dias, enquanto as demais equipes já treinam desde 
o início de janeiro para a disputa da Copa Alagoas, que por 
sinal chega a final, neste domingo, 14, entre Coruripe e ASA, 
times com melhor aproveitamento. A decisão será em uma 
única partida e o campeão garante uma vaga na Série D e 
a possibilidade de disputar a terceira vaga de Alagoas na 
Copa do Brasil, caso seja uma equipe diferente no Campe-
onato Alagoano, que já começa no dia 20 deste mês. Se o 
time colocado nessa classificação for o mesmo campeão 
da Copa Alagoas, garante a vaga direto.

Em se tratando de CSA e CRB, a ideia que se tem é que 
o CRB está largando na frente. Entre os jogadores que 
disputaram a Série B, os que foram contratados e os jovens 
da base, o clube já conta com 26 atletas e uma comissão 
técnica contratada, permanecendo a frente dela o treinador 
Roberto Fernandes. Ao mesmo tempo, o Conselho Delibera-
tivo decidiu fechar questão em nome de Mário Marroquim 
como o novo presidente do clube, fechando uma diretoria 
que terá um grupo gestor no futebol e anunciado a profis-
sionalização do CRB em todos os seus departamentos, 
inclusive com o apoio do atual presidente, Marcos Barbosa, 
responsável pela atual fase do CRB, pelas contratações e 
início dos trabalhos desta semana.

E o CSA como está? Na verdade, com uma certa dificuldade 
para se encontrar nesse início de trabalho. Só conseguiu 
renovar o contrato de sete a oito jogadores, está promo-
vendo a profissionalização de alguns atletas da base, indi-
cados pelo assistente técnico Adriano Rodrigues, que vem 
trabalhando com essa meninada já há um bom tempo, e 
três a quatro reforços anunciados até o fechamento da 
coluna. A prova que o trabalho está indo devagar é que para 
a estreia no Campeonato Alagoano, diante do Murici, será 
o time Sub-20 que vai a campo, enquanto os profissionais 
se preparam para os jogos futuros, especialmente da Copa 
do Nordeste, que já começa no próximo dia 27, ainda uma 
incógnita para o CSA, quanto ao que vai esperar.

Roberto Fernandes se confessa preocupado com mudança política no time

M
ax

w
el

l O
liv

ei
ra

/A
sc

om
 C

RB

Renovação da Comissão Técnica
A grande expectativa do CSA estava voltada para a comissão 
técnica, se permaneceria seu treinador no clube, o Mozart Santos. 
Depois que chegou ao clube, ele foi sondado, inicialmente, pelo 
Coritiba, de onde ele veio e era auxiliar técnico. Agora, foi a vez do 
Guarani de Campinas, quando o treinador também disse não e 
manteve a sua palavra dada ao CSA e o acerto feito para renovar 
até dezembro. Diante disso, Rodrigo Pastana, o diretor de futebol 
remunerado, também permanece no clube; Com eles dois, o CSA 
esperar fazer uma melhor temporada. Saíram da equipe técnica 
o preparador de goleiro, Jobson Santos, e o auxiliar Jacozinho, 
ídolo da torcida azulina.

Também não renovaram
Entre os muitos jogadores que não vão mais vestir a camisa do 
CSA, dois chamaram bastante atenção: Leandro Souza e Rafinha. 
Esses dois profissionais estavam no clube desde 2016, quando 
o CSA começou a construir um calendário no futebol brasileiro. 
Os jogadores disputaram as séries D, C (quando foram campe-
ões), B (vice-campeões), A e, novamente a Série B. A diretoria 
do CSA agradeceu o comprometimento dos dois com o clube e 
não chamou para mais uma renovação. Leandro Souza e Rafi-
nha garantem que vão continuar jogando futebol, agora em outro 
estado.

Mudanças de treinadores
A temporada ainda vai começar para valer mesmo com o Campe-
onato Alagoano, dia 20, mas os clubes já começaram a trocar de 
treinadores. No CSE, o seu treinador Evandro Guimarães entre-
gou o cargo, chateado com o prefeito de Palmeira dos Índios que 
foi ao vestiário e distribuiu bronca com todo mundo, ele que é 
o principal patrocinador do clube, por meio da prefeitura. Para 
o lugar do Evandro assumiu Jaelson Marcelino, que estava no 
Murici e estava tendo seu trabalho questionado por não conse-
guir chegar à final da Copa Alagoas. Para seu lugar no Murici, 
o clube foi buscar o irrequieto Celso Teixeira, que estava traba-
lhando fora de Alagoas. É a dança das cadeiras.

FAF e as providências
Com a aproximação do início do Campeonato Alagoano, dia 20, a FAF já 
toma todas as providências para que a temporada possa ser a melhor 
possível. Serão três meses de jogos e com a participação de 9 clubes. 
Para voltar a contar com apenas 8 times, esse ano vão ser rebaixados 
duas equipes, já que não houve o rebaixamento em 2020, por conta da 
pandemia do coronavírus. Até o dia 15, a entidade vai finalizar a visto-
ria nos estádios e cobrar medidas para que os jogos sejam realizados 
com segurança e sem problemas. As partidas serão disputadas em 
Palmeira dos Índios, Arapiraca, Olho D’Água das Flores, Murici, Coru-
ripe e Maceió, com dois estádios: Rei Pelé e da UFAL.

l Se você perguntar ao conselheiro Fernando Dacal se 
ele ficou satisfeito com os rumos que tomaram a eleição 
no CRB, é possível que ele diga que está tudo bem. Mas, 
na verdade, ele não gostou de ter sido convencido a sair 
presidente e, depois, o mesmo grupo pediu para ele não ser 
candidato, em nome de uma união, que não existe, e o clube 
vai aclamar o nome de Mário Marroquim, como presidente;
l Em clube de futebol não existe eleição tranquila. Seja 
no CSA, CRB, Vasco da Gama, esse é que tem problemas 
mesmo, Corinthians Paulista, Fluminense e por aí vai. 
O problema é que os de fora querem entrar e quem está 
dentro não quer sair. Depois, os papéis se invertem, basta a 
mudança não dar certo. Hoje, no CRB ou CSA, não pode ser 
mais ou menos, tem que ser um trabalho melhor do que foi 
feito por Marcos Barbosa e Rafael Tenório, ainda no CSA.
l As entidades de classe dos cronistas esportivos vão 
começar o ano fazendo um pente fino para descobrir quem 
está trabalhando sem registro profissional de jornalista 
e radialista, em Alagoas, especialmente no interior do 
estado, onde muita gente está se sentindo o dono da bola. 
Nesse caso, a FAF terá que colaborar com o trabalho e não 
contratar quem não tem registro profissional.

ALFINETADAS...
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Programa de intercâmbio Jovens Embaixadores: um caso alagoano

Semana passada, publiquei o edital do programa Jovens Embai-
xadores. Trata-se de uma excelente oportunidade para estu-

dantes do Ensino Médio da rede pública de ensino. Sei que muitos 
alunos, professores e gestores ainda não conhecem o programa.  
Por isso republico uma entrevista com Beatriz César, selecionada 
para o programa Jovens Embaixadores 2018, quando era estu-
dante de uma escola de Arapiraca. Tenho certeza que o depoimento 
de Beatriz irá motivar muita gente.
 
Olá, Beatriz! Que tal começarmos com uma apresentação?
Me chamo Beatriz César, tenho 17 anos e nasci em Osasco (SP), 
mas vivo atualmente em Arapiraca (AL). Desde pequena, mais 
precisamente na 4° série do ensino fundamental, eu já me envolvia 
em projetos de liderança, sempre gostei de me desafiar, explorar o 
novo. Fui crescendo assim, com sonhos no bolso e cheia de vontade 
de transformar a minha vida e das outras pessoas também.

Como você conheceu o programa Jovens Embaixadores?
Minha professora de inglês do 3° ano chegou na sala, colocou os 
materiais na mesa, se aproximou de mim e começou a falar em 
inglês comigo. Eu fiquei tipo: “Oi?” Daí ela começou a me falar 
sobre o programa Jovens Embaixadores, que eu tinha o perfil, se 
queria participar. 

E como foi o teu processo de decisão para participar do 
programa?
Eu nunca tinha ouvido falar do programa JE antes. Meu sonho 
sempre foi ir para os Estados Unidos, ir à Casa Branca, brincar 
na neve, então eu pensei comigo mesma: “Por que não?”. Acabei 
aceitando e deu tudo certo. No dia 31 de outubro de 2017 eu recebi 
a notícia de que tinha sido selecionada para ser a Jovem Embaixa-
dora de Alagoas nos Estados Unidos 2018. Foi um dos dias mais 
felizes da minha vida! Saber inglês e querer mudar o mundo trouxe 
essa oportunidade incrível para mim. Eu digo que a minha vida é 
dividida em duas fases, antes do JE e pós JE.

Para participar do programa, o candidato deve comprovar 
participação em trabalhos voluntários. Que tipo de trabalho 
você desenvolveu?
Eu participava de um projeto chamado Com-Vida, sobre educação 
ambiental e liderança desde o 2° ano do ensino médio, no qual 
os participantes apresentavam soluções ecologicamente seguras 
para problemas na nossa escola, incluindo a criação de bancos de 
pneu, e decoração que não poluía o meio ambiente.

Como foram os preparativos para a viagem?

MUITA papelada! Sim, vários documentos, autorizações, roupas 
de inverno para providenciar, dólar para trocar. Como eu estava 
terminando o ensino médio, foi bem corrido. Mas eu tentei levar 
os preparativos da forma mais leve possível, conversando com os 
outros Jovens Embaixadores, afinal, estávamos todos animados 
em ir para o exterior pela primeira vez.

E a recepção nos Estados Unidos, como ocorreu?
Quando chegamos lá, a equipe responsável pelos JE’s estava nos 
esperando. Fomos recebidos com muita alegria e entusiasmo. 
Depois de nos conhecermos, entramos no ônibus e fizemos um 
tour por Washington D.C. Comemos pizza, tivemos um almoço 
árabe e muito frio. Nossas famílias americanas, que se ofereceram 
para nos hospedar, nos receberam com um jantar. Todos reuni-
dos no mesmo lugar, curiosos para saber mais sobre nós e super 
animados para sairmos e nos divertimos.

E qual foi a programação lá?
Primeiro, ficamos três dias em Washington D.C, Maryland. Lá, 
nós conhecemos escolas, aprendemos sobre justiça social, 
liderança, trabalho em equipe e experimentamos muitas comi-
das diferentes. Vimos a neve pela primeira vez, me senti uma 
criança de novo! Fizemos parte de grupos de diálogo e, nesses 
primeiros dias, ficamos num hotel estudantil, onde tivemos 
contato com outros estudantes de diferentes países, culturas 
e línguas. Depois, cada grupo de 12 JE’s voou para seu estado 
de destino; eu fui para Reno, Nevada. Lá, tivemos workshops 
e conversas com instituições privadas e públicas sobre justiça 
social, liderança, ativismo e consciência coletiva. Passamos 
11 dias com uma família americana, meus pais sempre me 
apresentavam a coisas novas. Com eles, subi a minha primeira 
montanha na neve, fui em um jogo de basquete, marcha das 
mulheres e outras atividades similares. Depois, voamos de 
volta para Washington D.C e passamos mais cinco dias criando 
projetos para nossas comunidades, visitando a Casa Branca, 
museus, incluindo o do filme Uma Noite no Museu, o memorial 
de Franklin Roosevelt e o de Martin Luther King.

O que mais te surpreendeu durante esta experiência?
Definitivamente, as comidas. Aqui no Brasil não temos uma 
variedade tão grande quanto lá. Comi de tudo, sanduíche com 
guacamole, lasanha com feijão, frango doce. Desde hambúr-
gueres até comida tailandesa. Hoje tenho um paladar diferente 
por conta disso. É sempre bom estar aberta ao novo. Mas 
confesso que nos primeiros dias foi muito difícil, me adaptar a 
esse estilo de alimentação norte-americana.

O que o programa trouxe de positivo para a tua vida?
Tive a oportunidade, em Reno, de ter reuniões na faculdade 
privada de lá. Pude, de certa forma, viver o ambiente acadêmico, 
conhecer professores de lá, alunos. Com isso eu tive a completa 
certeza de que iria estudar nos EUA, cursar R.I. com economia. 
Daí me joguei nos processos seletivos de programas de mentoria 
para estudar lá. Ainda estou nessa fase, mas eu sei que para 
conquistar coisas grandes é preciso paciência e dedicação.
 
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Internacional, Educa-
ção Global e temas correlacionados no jornal “O DIA ALAGOAS” 
e no site “O DIA MAIS”. Também orienta interessados em estu-
dar fora do Brasil e atende instituições de ensino em processo 
de internacionalização. Dúvidas, comentários e sugestões, 
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A Nissan do Brasil confir-
mou o lançamento do Novo 
Kicks 2022 para o mercado 
brasileiro no próximo mês de 
março de 2021. No mesmo 
mês, o Novo Kicks 2022 será 
apresentado no Chile e no 
Peru. Já para o mercado argen-
tino, a chegada do facelift de 

meio de ciclo de vida do SUV 
compacto será em abril. O 
novo Kicks traz uma dianteira 
totalmente reformulada e uma 
traseira com um elemento de 
interligação das lanternas.
Enquanto nos mercados 
asiáticos a novidade estética 
veio acompanhada da versão 

híbrida e-Power, no Brasil, 
assim como aconteceu nos 
EUA, o modelo estreia o novo 
design mantendo o motor 1.6 
aspirado com câmbio manual 
ou CVT. É esperado, porém, 
que, em 2022, chegue ao 
mercado brasileiro a versão 
eletrificada. 

Desde que a segunda 
geração do Fiorino foi lançada 
no Brasil em 2013, ele nunca 
passou  por  mudan ças . 
Enquanto isso, seu irmão Uno 
foi remodelado duas vezes. 
Mas está praticamente esque-
cido pela Fiat hoje em dia. 
Contudo, a Stellantis compen-
sará (parcialmente) a demora 
com novidades importantes 
para o Fiorino 2022. Vale 

lembrar que ele é o furgão 
mais vendido do Brasil. O 
novo Fiorino receberá mudan-
ças visuais leves seguindo 
a dianteira aplicada no Uno 
em 2016. Ou seja, com cinco 
anos de atraso. A alteração 
até demorou para acontecer. 
Afinal, não faz muito sentido 
a Fiat manter duas dianteiras 
diferentes para um carro que 
é praticamente o mesmo.

Acompanhado por um Mobi 
em ruas nevadas da Europa, 
o Fiorino 2022 foi flagrado em 
um ambiente inóspito para ele. 
Mas o flagra também mostra 
que a traseira vai mudar. 
Hoje compartilhadas com o 
Doblò, as lanternas traseiras 
devem receber novo desenho. 
Contudo, não acompanharão 
o tema de quadradinhos do 
Uno. 
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Renegade e 
Compass podem 
ganhar uma irmã 
picape
A oficialização do grupo 
Stellantis no mundo 
abriu novas portas para 
as marcas. Prova disso 
é que a Jeep planeja se 
aventurar no segmento 
criado pela Fiat Toro e ter 
uma picape intermediária 
baseada no Renegade e 
no Compass.Ainda que 
a Fiat Toro seja a versão 
picape dos SUVs da Jeep, 
afinal ela compartilha 
plataforma, motores e 
diversos componentes 
com eles, a ideia é outra. 

Totalmente 
renovada, 
Nissan Frontier é 
lançada nos EUA
O nome é o mesmo, mas 
a nova Nissan Frontier 
lançada para os Estados 
Unidos como modelo 
2022 não tem um só 
painel de carroceria em 
comum com o modelo 
vendido aqui, que em 
outros países ganhou 
uma reestilização 
para 2021. Depois de 
estender por um total 
de 17 anos o ciclo de 
produção da geração 
anterior, a Nissan 
realmente precisava fazer 
mais que apenas lançar 
para os norte-americanos 
a picape conhecida em 
vários mercados desde 
2014.A Frontier da terra 
de Tio Sam é nova desde 
o chassi e tem maior 
comprimento que a 
anterior, mas com igual 
distância entre eixos.

ACONTECE 
esta semana

LANÇAMENTOS DA 
FIAT SÃO REVELADOS 
AINDA PARA ESSE 
ANO
A espera finalmente tem 
data para acabar e a Fiat 
terá um SUV em suas 
concessionárias. Vazado 
pelo Argentina Autoblog, o 
cronograma de lançamentos 
da Stellantis para a Argentina 
revelou quando o SUV do 
Argo e a Toro 2022 serão 
lançadas por lá. Isso significa 
também que o lançamento 
no Brasil já está agendado.
Como o SUV do Argo e a Toro 
são produzidos pela Fiat no 
Brasil, teremos os modelos 
antes do mercado argentino.

Fiat Fiorino com cara de 
novo Uno já está pronta

Novo Nissan Kicks 2022 já está 
pronto para ser lançado em março

REESTILIZADA

DE CARA NOVA

Lançamento 
da nova Suzuki 
Hayabusa
A Suzuki apresentou a nova 
e 3º geração da Hayabusa, 
e confirmou o lançamento 
do modelo no Brasil em 
2021.A nova Suzuki 
Hayabusa traz novo visual, 
novas tecnologias e motor 
quatro cilindros de 1.340 
cm³ aperfeiçoado. O design 
da nova Suzuki Hayabusa 
ficou mais agressivo 
e esportivo, com nova 
carenagem, indicadores de 
direção integrados.O chassi 
de alumínio também está 
aperfeiçoado, enquanto 
a posição de dirigir foi 
modificada com recuo 
do guidão 1,2 cm - o 
que melhora o conforto.A 
suspensão traseira agora 
é totalmente ajustável, 
enquanto os discos 
dianteiros são de 320 mm.
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