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3MPT SE REÚNE COM DEFESA CIVIL PARA EXPLICAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DA BRASKEM
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CONTRA A COVID

Desafios das  
vacinadoras na  

rotina intensa  
para imunizar  
profissionais  

de saúde

ALAGOAS INVESTE  
R$ 1,1 BI EM 2020

ESTADO GANHA DESTAQUE NACIONAL COM O 2º MAIOR VALOR DE INVESTIMENTO PÚBLICO NO BRASIL

A Polícia Federal deflagrou 
hoje a Operação Quinta Coluna, 
para avançar nas investigações 
sobre uma “associação crimi-
nosa que se utilizou de aerona-
ves da FAB para remeter drogas 
para a Espanha”. De acordo 
com a PF, as investigações 
abrangem também a “lavagem 
de ativos” obtidos por meio da 
prática criminosa. Em nota, a 
PF informa estar cumprindo 15 
mandados de busca e apreen-
são. Um imóvel avaliado em R$ 
4 milhões foi confiscado.

SENHOR DOS CÉUS

PF investiga 
uso de aviões 
da FAB por 
traficantes

COMEÇOU...

Oposição 
aciona STF 
contra o 1º 
ato de Lira
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189 ANOS

PM é reforçada com armas e 
mais 34 viaturas blindadas

A Polícia Militar de 
Alagoas comemora 189 anos 
de fundação bem equipada e 
armada. Hoje, o governador 
Renan Filho entregou à briosa 
34 viaturas blindadas, 1.700 

pistolas Glock e 75 espin-
gardas Benelli,  adquiridas 
com recursos do Fundo Esta-
dual de Segurança Pública.. 
Na cerimônia, houve ainda 
promoção de 174 praças e a 

entrega da Medalha Zumbi 
dos Palmares, honraria que 
homenageia aqueles que 
contribuem para o cresci-
mento da PM alagoana. “O 
trabalho da PM é, sem dúvida, 

um dos mais importantes para 
a população e eu tenho certeza 
de que, com esses equipamen-
tos, estamos entregando o que 
há de melhor para os nossos 
policiais”, disse o governador.

Fotos:  Márcio Ferreira
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Temos a ideia equivocada de 
que corpo e mente são instâncias 
distintas, nas quais o corpo é um 
recipiente que carrega um conte-
údo e que obedece ao comando 
da mente.

Estudos da neurobiologia 
rompem com esse pensamento 
dualista e hegemônico. Mas, infe-
lizmente, esse conceito cartesiano 
se perpetua no senso comum 
e, com isso, dificulta o entendi-
mento do corpo como responsá-
vel pela saúde integrada.

O conceito dualista de corpo e 
mente, saúde mental e física como 
coisas distintas nos leva a pensar 
que emoções não estão atrela-
das ao corpo, no entendimento 
errado de que corpo é físico, 
pois existe uma materialidade; e 
emoções são imateriais, portanto, 
pertencem ao mental.

Para se criar um sentimento, 
é necessário se emocionar. E para 
se emocionar, é preciso ter corpo 
para vivenciar essa percepção 
que resultará em uma memó-
ria. A perspectiva de que pensa-
mento, sentimento e emoções são 
corporais rompe com os paradig-
mas que asseguram que a capaci-
dade de sentir e se emocionar são 
extrassensoriais.

Nosso corpo é composto por 
uma química de hormônios e 
substâncias que nos regulam para 
sobreviver, a busca da homeos-
tase. A sobrevivência está atrelada 

a essa troca de informações advin-
das do próprio corpo (história, 
genética, traumas) e do ambiente 
(biológicas, culturais, sociais), no 
qual o corpo troca informações 
em tempo real o tempo todo, pois 
o corpo é mídia de si mesmo, de 
acordo com a teoria do corpomí-
dia.

Nosso corpo e o meio mudam 
constantemente e precisamos 
invariavelmente nos adaptar 
à desidratação e à redução de 
açúcar no sangue, buscando em 
nosso ambiente algo que nos 
reidrate ou que faça subir nossa 
glicemia. Essa função homeostá-
tica mantém o equilíbrio quando 
tudo muda em nós e ao nosso 
redor.

O simples fato de articular 
palavras na boca de uma pessoa 
modifica a secreção das substân-
cias que dilatam os vasos do rosto 
da outra. Do mesmo modo, um 
insulto pode induzir em quem 
o ouve uma palidez devida à 
constrição dos vasos; ou ainda, 
um chilique, desmaio ou lágri-
mas podem ser provocadas pelo 
comunicado de uma má notícia.

Algumas pessoas tornam-se 
viciadas, dependentes de uma 
droga, a ponto de não supor-
tarem a falta dessa substância. 
Mas é possível também tornar-
-se dependente de uma emoção 
forte provocada por jogos ou 
dinheiro, pelo enfrentamento de 

um perigo ou por busca de situ-
ações seguidas de euforia, como 
por exemplo, os “workaholic”, 
viciados não apenas no trabalho, 
mas também nas conquistas e 
realizações profissionais, colo-
cando a vida profissional acima 
de tudo (família, amigos, lazer e 
saúde).

Nesses casos, não há nenhuma 
substância ingerida; no entanto, 
a emoção causada pelo risco de 
perder provoca tal prazer, que o 
trabalhador torna-se dependente 
dele. Uma sensação autentica-
mente experimentada não pode 
deixar de ter uma manifestação 
cerebral.

Uma substância pode incen-
diar esse par de pulsões neuro-
logicamente opostas de pavor 
e prazer. Dessa forma, todas as 
emoções, sejam elas de conforto 
ou desconforto, são necessárias 
para nossa regulação e adaptação 
à vida.

As emoções, como a raiva, 
medo e angústia, fazem parte 
do nosso sistema de defesa. 
Quando acolhemos esses dispo-
sitivos regulatórios, criamos uma 
memória que nos dá suporte para 
termos compaixão e resiliên-
cia não só conosco, mas com os 
outros também. Novas sinapses 
são criadas com esse aprendizado 
e nosso sistema nervoso agradece 
na sua autorregulação, permi-
tindo comportamentos mais 

equilibrados.
Levamos à consciência quase 

nada das informações que perce-
bemos para nos manter vivos. 
Nosso corpo (quando falo corpo, 
incluo cérebro) trata todas essas 
informações (respirar, lutar 
contra a força da atração da terra, 
regular a temperatura) aquém 
da consciência. As informações 
extraídas da realidade por nossos 
órgãos dos sentidos são combina-
das por nosso cérebro de modo 
que delas se faça uma represen-
tação que denominamos “reali-
dade”.

Para nós humanos, que vive-
mos essencialmente num mundo 
de representações, as palavras 
têm grande poder de esclareci-
mento. Enxergarmos melhor o 
que é dito e a conotação afetiva 
das palavras provoca em nós 
emoções profundamente senti-
das.

A realidade concretiza nossa 
imaginação construindo posts 
nas redes sociais, encenando 
gestos, palavras, objetos e marcas 
que impregnam a nossa memó-
ria e orientam nosso desenvolvi-
mento. Assim, moldados pelos 
objetos que acabamos de inven-
tar, sentimos fisicamente a crença 
para a qual construímos nosso 
meio.

Sentimos então uma emoção 
provocada não pela realidade, 
pois ela passou ou está por vir, 

mas pela representação dessa 
realidade. A memória não é o 
retorno do passado, é a represen-
tação do passado. Não é preciso 
dizer até que ponto as pressões 
do meio, as tensões afetivas e as 
narrativas do entorno participam 
da memória individual.

Todo o ser vivo é obrigado 
a tratar algumas informações 
extraídas da realidade se não 
deseja morrer de fome, frio ou de 
solidão. Mas o ser humano é obri-
gado a viver, ao mesmo tempo, 
num mundo de representações. E 
é aí que tudo se complica.

O ambiente no qual o corpo 
troca informações e busca adap-
tação é falso e ilusório. O sentido 
imperativo da felicidade a qual-
quer preço e o fato de existir 
longevidade nos fazem distan-
ciar, de forma imatura, que a vida 
também é feita de fracasso, infor-
túnios, doenças e morte.

E nessa busca incessante de 
felicidade e sucesso o tempo todo, 
suprimimos as emoções antagô-
nicas a esse imperativo e achamos 
que temos o controle da situação.

E nessa ignorância, acaba-
mos não desfrutando da potência 
curadora do corpo e buscamos o 
entendimento da realidade nos 
anestesiando com as fake news, 
nas trocas prazerosas de imagens, 
posts e emojis nas redes sociais, 
com o excesso de remédios e o 
abuso de drogas e álcool.

Silvestre Péricles de Gois 
Monteiro, doutor Silvestre, chefe 
político, governador, senhor do 
fogo e da água em Alagoas, elegeu-
-se senador e veio para o Rio. Jurou 
nunca mais meter-se em brigas cívi-
cas.

Morava em Ipanema e todo dia 
pegava o lotação Ipanema-Malvino 
Reis para levar a neta ao Instituto de 
Educação, ali na Mariz e Barros.

Um dia, esqueceu a carteira em 
casa. Na hora de descer, não tinha 
dinheiro para as duas passagens.

Tirou papéis, remexeu, nada. 
Faltavam dois cruzeiros. Explicou 
a situação ao motorista. Cigarro na 
boca, cédulas dobradas enfiadas 
entre os dedos, o motorista nem 
olhou para o velho senador:

— Não quero saber de nada. 
Passe os dois malandros para cá. Só 
abro a porta quando os dois malan-
dros estiverem aqui.

Tentou convencer o homem, 
não deu jeito. O lotação parado, todo 
mundo esperando, aquele vexame.

O senador Silvestre lembrou de 
Alagoas, puxou um 38 cano curto, 
deu dois tiros na porta:

— Estão aqui os dois malan-
dros.

Até hoje o motorista corre.

Não mais que de repente, sena-
dor se tornou amigo de infância de 
Bolsonaro que gastou R$ 3 bi para 
eleger presidentes do Senado e da 
Câmara

Segundo o jornal Estadão (SP) 
o governo Bolsonaro gastou exatos 
R$ 3 bilhões para eleger Rodrigo 
Pacheco, (DEM-MG)  presidente 
do Senado, e o alagoano Arthur 
Lira (PP), presidente da Câmara.

No início da movimentação, o 
cheiro da dinheirama animou os 
parlamentares e logo não foram 
poucos a dizer que Lira não perde-
ria a eleição “nem para um trem 
desgovernado”.

Dito e feito.
Mas, o mais animado deles foi 

sem dúvidas o senador alagoano 
Fernando Collor de Mello (Pros) 
que, de repente, se tornou o “maior 
amigo de infância de Jair Bolso-
naro“.

E nesse aspecto, Collor fez seu 
carnaval na vinda de presidente a 
Sergipe, na semana passada. Fez 
poses, selfies e elogios de toda 
ordem.

Antes, era crítico ferrenho não 
apenas de Bolsonaro e do bolsona-
rismo…

Agora, o senador, aliado de 
última hora de Bolsonaro e bolso-
naristas, comemora a vitória, sobre-
tudo de Arthur Lira, em grande 

estilo. Comemora como se fosse a 
sua própria vitória.

A foto da comemoração nas 
redes sociais dar a exata dimensão 

do tamanho da alegria do senador.
O sorriso nada esconde. Ele 

escancara as razões de tamanha 
felicidade…

Saúde mental ou física?

Silvestre Péricles 
pagando com bala

Comemoração de Collor na vitória de 
Lira escancara razões da felicidade
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MPT e Defesa Civil se reúnem 
para a prestação de contas

RECURSOS DA BRASKEM: nova gestão deve explicar como vai usar os R$ 2,3 milhões oriundos de acordo com a mineradora

O Ministér io 
Público do 
T r a b a l h o 

(MPT) em Alagoas partici-
pou, ontem, de uma reunião 
com a coordenação da Defesa 
Civil do Município de Maceió 
para definir a prestação de 
contas dos recursos já rever-
tidos e a destinação de mais 
R$ 2,3 milhões em benefício 
do órgão. O valor faz parte 
dos recursos reservados à 
atuação do ente federativo 
nos bairros que sofrem com 
as fissuras de imóveis e afun-
damento do solo na Capital. 

C o m  a  m u d a n ç a  d e 
diretoria da Defesa Civil, a 
procuradora do Trabalho 
Rosemeire Lobo Lamarca, 
titular do 7° Ofício do MPT 
em Alagoas, quer saber as 
novas diretrizes do plano de 
trabalho que baseará a rever-
são dos recursos.

 “Sabemos que há fatos 
novos e premissas muda-
das. Desde que seja bem 
fundamentado o pedido, 
com lógica, razoabilidade e 
compromisso com a presta-
ção de contas, o Ministério 
Público do Trabalho avaliará 
a solicitação de recursos, 
até porque está habilitado 

para isso”, disse Rosemeire 
Lamarca.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil Municipal, 
Abelardo Santos Nobre, o 
órgão municipal necessita de 
capacitação de pessoal, mate-
rial para desenvolvimento 
de atividades de logística 

e equipe para atendimento 
social à população.

“O valor que o Minis-
tério Público do Trabalho 
destinou à Defesa Civil foi 
fundamental para as ativi-
dades que desenvolvemos 
até agora, principalmente 
para o monitoramento da 

região atingida”, destacou o 
gestor, que terá o prazo de 
10 dias para apresentação 
de extrato bancário da conta 
reservada para recebimento 
de recursos do acordo judi-
cial firmado entre MPT e 
Braskem. Com base no docu-
mento, Rosemeire Lamarca 

verificará o saldo e o uso dos 
valores já revertidos. 

Também participaram da 
reunião representantes das 
diretorias social, operacio-
nal e prevenção de risco do 
órgão municipal, além da 
responsável pela gestão de 
convênio com o MPT.

Acordo judicial
N o  a c o r d o  j u d i c i a l 

firmado com a Braskem, o 
MPT e a Justiça Trabalhista 
reservaram R$ 4,3 milhões 
para a Defesa Civil Munici-
pal. Em março de 2020, foram 
liberados R$ 2 milhões com 
o objetivo de o órgão atuar 
no combate à pandemia de 
coronavírus e aperfeiçoar 
os serviços que já desen-
volve nos bairros de Bebe-
douro, Bom Parto, Mutange 
e Pinheiro.

O dinheiro permitiu que 
o órgão contratasse pessoal 
e adquirisse equipamentos 
de proteção individual, bem 
como custeasse o aluguel 
de veículos e equipamen-
tos necessários à situação 
de emergência na saúde e 
de calamidade pública em 
decorrência da fissura dos 
imóveis e afundamento do 
solo.

Ascom MPT

MPT e Defesa Civil de Maceió discutiram diretrizes de plano de trabalho para bairros com fissuras e afundamento

Em busca de solução para 
desafogar o trânsito provo-
cado com a interdição de ruas 
em torno dos bairros afetados 
pela movimentação do solo 
causada pela extração de sal 
gema, o secretário Munici-
pal de Governo Francisco 
Sales garantiu que a Maceió 
ganhará vias alternativas para 
melhorar a mobilidade. 

Devido à instabilidade do 
solo, algumas vias precisa-
ram ser interditadas, nos bair-
ros de Bebedouro, Mutange 
e Pinheiro, e o desvio vem 
provocando lentidão no trân-
sito. Ontem, o secretário de 
Governo discutiu junto com o 
coordenador da Defesa Civil 
Municipal, Abelardo Nobre, 
com secretário municipal de 
Infraestrutura, Nemer Ibraim, 
e o secretário-adjunto de 
Desenvolvimento Territorial e 
meio Ambiente (Sedet), Tácio 

Rodrigues, algumas situa-
ções que vêm preocupando os 
moradores sobre a situação da 
mobilidade. 

Os secretários estudaram 
vias alternativas para facilitar 
a locomoção dos moradores 
de toda região para promover 
o acesso à parte alta da cidade 
e também a parte baixa. 

Segundo Francisco Sales, 
essas vias alternativas irão 
passar pelos bairros da Chã da 
Jaqueira, Santo Amaro e Farol. 

Além disso, foi apresen-
tado o estudo com algumas 
mudanças nas Ruas Cônego 
Costa e Passos de Miranda, 
ambas localizadas no bairro 
de Bebedouro, para desafogar 
o trânsito na região. 

“Estamos bem vigilantes 
a toda essa situação, prin-
cipalmente por conta dos 
danos que as pessoas estão 
passando. Maceió não estava 
preparado para passar por 
um problema como esse, que 
a cada dia se agrava. Estamos 
pressionando que a Braskem 
apresente estudos e também 
todo suporte para que possa-
mos garantir essas novas vias 
e mobilidade aos morado-
res”, afirmou o secretário de 
Governo.

MOBILIDADE

“Maceió ganhará vias 
alternativas”, diz Sales

Ascom/FMAC

A equipe técnica da 
Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC) se reuniu, 
ontem com representantes 
de agremiações carnavales-
cas. Estiveram presentes, 
no encontro, os Seresteiros 
da Pitanguinha, Bloco dos 
Desempregados (Benedito 
Bentes), Bloco Só na Jante 
(Jacintinho), Bloco da Maria 
Moura (Ponta Grossa) e o 
representante da Escola de 
Samba Gaviões da Pajuçara.

Todas essas agremiações 
carnavalescas acordaram em 
participar, de forma volun-
tária, de uma exposição 
sobre as Festas de Momo 
em Maceió. O evento está 
sendo organizado, por meio 
de parceria entre a FMAC e 
a curadoria do Parque Shop-
ping Maceió.

Os elementos simbó-

licos e iconográficos que 
estão sendo solicitados das 
agremiações são adereços, 
vestimentas, estandartes, 
bandeiras, fantasias, foto-
grafias e demais objetos que 
representem os blocos de 
carnaval, as escolas de samba 
e outras manifestações cultu-
rais que estão presentes nos 
festejos carnavalescos do 
município de Maceió.

Além desses objetos, as 
agremiações são respon-
sáveis em enviar os dados 
biográficos, históricos e foto-
gráficos da participação nos 
carnavais realizados na capi-
tal.

Os grupos interessados 
devem entrar em contato 
com a FMAC, pelo número 
do telefone da Fundação, no 
(82) 3312-5820, das 8h às 14h. 
O prazo para a participação 
voluntária na exposição se 
encerra amanhã.

CARNAVAL

Agremiações vão 
fazer exposição

Assessoria

Francisco Sales, secretário de Governo
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Al a g o a s  é 
d e s t a q u e 
nacional em 

investimentos com recursos 
próprios. O Estado bateu a 
marca de R$ 1,1 bilhão em 
investimentos públicos no ano 
de 2020, apesar da pandemia 
do novo coronavírus. Desde 
2017, é registrado um cresci-
mento significativo de investi-
mentos com recursos próprios 
no Estado. Os dados foram 
apresentados hoje, coletiva de 
imprensa realizada na Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz).

No ano passado, o Estado 
de Alagoas registrou a maior 
taxa de redução da dívida dos 
entes federados, deixando de 
ser o 5º maior endividado para 
ocupar o 8º lugar. A Dívida 
Consolidada Líquida caiu 65% 
de 2015 a 2020. O Estado teve 
ainda o maior crescimento do 
Nordeste da Receita Tributária 
e o terceiro maior da Receita 
Corrente Líquida (RCL) do país.

Na área da saúde pública, 
foram aplicados R$ 250 milhões 
a mais que no ano anterior, 
devido à Covid-19. “Tivemos 
a felicidade de todos os investi-
mentos nos hospitais já estarem 

consolidados, o que nos ajudou 
muito no enfrentamento da 
Covid-19. O gasto a mais em 
custeio na máquina de saúde foi 
muito significativo num ano tão 
duro de pandemia e isso ajudou 

demais a salvar vidas”, decla-
rou o secretário da Fazenda, 
George Santoro.

O Resultado Primário/
RCL foi o melhor nos últi-
mos cinco anos. Despesa com 

Pessoal/RCL segue abaixo do 
limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
de 49%, sendo favorecida tanto 
pelo aumento da RCL quanto 
pela Reforma da Previdência.

“O ano de 2021 deve ter o 
dobro dos recursos investidos 
em 2020. Os auditores recém-
-chegados trouxeram um novo 
ânimo, com ideias e projetos 
para o desenvolvimento do 
Estado. Esperamos aplicar 
cerca de R$ 5 bilhões entre 2021 
e 2022 com pagamentos efeti-
vos desses investimentos. Deve 
ser o maior período de inves-
timentos que Alagoas já teve 
nos últimos 30 anos”, enfatiza 
Santoro.

Alagoas permanece no 
Sistema de Garantias da União, 
devido à sua Capacidade de 
Pagamento (Capag), represen-
tada pelas notas nos Ratigns 
de Crédito da Standrd&Poor’s 
com ‘BB-’Escala Global e  
‘brAA+’ Escala Nacional 
Brasil, além do Rating Nacio-
nal de Longo Prazo ‘AA(bra)’ 
da Fitch Ratings, com Perspec-
tiva Estável.

AL bate a marca de R$ 1,1 bi 
em investimentos públicos

É O SEGUNDO MAIOR valor de investimento relativo do Brasil; Estado registrou o maior crescimento do Nordeste

Ivo Neto

Santoro disse que o fato de os investimentos em hospitais estarem consolidados ajudou no enfrentamento à Covid, em 2020

A part ir  de  amanhã, 
a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) vai reali-
zar a matrícula para as vagas 
remanescentes da rede esta-
dual. O processo vai ser 
feito de forma presencial, 
nas próprias escolas onde 
há vagas que não foram 
preenchidas no período da 
pré-matrícula, seguindo as 
recomendações dos órgãos 
sanitários e de saúde para 
evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus.

Pais,  responsáveis ou 
alunos maiores de 18 anos 
têm até o dia 8 deste mês para 
garantir a oportunidade. 
O procedimento deve ser 
feito tanto pelos estudantes 
que fizeram a pré-matrícula 
on-line, mas não consegui-
ram a vaga (não alocados), 
quanto por aqueles que 
perderam o prazo.

No ato da matrícula é 
preciso estar com a documen-
tação relacionada ao lado.

ANO LETIVO 2021

Matrículas de vagas remanescentes 
da rede estadual começam amanhã

Documentação

• Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema 
(https://sageal.caedufjf.net/sageal/login.faces);
• Certidão de Nascimento, de Casamento ou RG (original e cópia);
• CPF do estudante (original e cópia);
• Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão ou de Trans-
ferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou, emitida 
num prazo máximo de 30 (trinta) dias;
• RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de candidato 
(a) menor de 18 anos;
• Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);
• Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de 
energia com o código e CEP);
• 02 fotos 3x4;
• Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano;
• Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomo-
tor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
• Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e 
cópia), caso o candidato seja beneficiário;
• Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);
• Histórico Médico Escolar;
• Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da 
escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo 
estudante ou seu responsável legal;
• Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsá-
veis (para estudante menor de 18 anos).

Valdir Rocha

Matrículas serão feitas nas unidades onde as vagas estarão disponíveis
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PF investiga uso de aeronaves 
da FAB para tráfico de drogas

NA OPERAÇÃO QUINTA COLUNA, deflagrada hoje, os federais tentam cumprir 15 mandados de busca e apreensão                                

A P o l í c i a 
F e d e r a l 
(PF) defla-

grou hoje  a Operação Quinta 
Coluna, com o objetivo de 
avançar nas investigações 
sobre uma “associação 
criminosa que se utilizou de 
aeronaves da Força Aérea 
Brasileira (FAB) para remeter 
drogas para a Espanha”. De 
acordo com a PF, as investi-
gações abrangem também 
a “lavagem de ativos” que 
teriam sido obtidos por meio 
dessa prática criminosa.

Em nota, a PF informa 

estar cumprindo 15 manda-
dos de busca e apreensão, 
além de dois outros manda-
dos que “restringem a comu-
nicação dos investigados e a 
saída do Distrito Federal”. 
Ainda segundo a PF, foi 
determinado, pela Justiça 
Federal do Distrito Fede-
ral, o sequestro de imóveis e 
de veículos dos envolvidos 
nesse esquema criminoso.

“A s  i n v e s t i g a ç õ e s 
demonstram que, além do 
sargento preso na cidade de 
Sevilha, na Espanha, outras 
pessoas se associaram ao 

militar, de forma estável e 
permanente, para a prática 
do crime de tráfico ilícito de 
drogas, tendo sido apresen-
tados à Justiça elementos que 
indicam pelo menos mais 
uma remessa de entorpe-
cente para Espanha”, diz a 
nota da PF.

Sobre o crime de lavagem 
de dinheiro, as investigações 
apontam “diversas estraté-
gias do grupo criminoso para 
ocultar os bens provenientes 
do tráfico de entorpecentes, 
especialmente a aquisição de 
veículos e imóveis com paga-

mentos de altos valores em 
espécie”.

Contatada pela Agên-
cia Brasil, a FAB informa já 
ter instaurado um inquérito 
policial militar para apurar 
o caso do sargento detido 
no aeroporto de Sevilha, na 
Espanha, em 25 de junho de 
2019, e que este “foi conclu-
ído dentro do prazo”. “Os 
autos foram encaminhados 
para a Auditoria Militar 
competente, que enviou para 
o Ministério Público Mili-
tar, a quem coube oferecer 
a denúncia, estando a ação 

penal em curso, conforme 
determina o Código Processo 
Penal Militar”, informou a 
FAB por meio de seu Centro 
de Comunicação Social.

“A Força Aérea Brasileira 
e a Polícia Federal atua-
ram conjuntamente desde 
o início das investigações 
e, na data de hoje, militares 
apoiaram o cumprimento 
de diligências necessárias ao 
prosseguimento da investi-
gação de crimes de compe-
tência daquela força policial”, 
complementa a nota enviada 
à Agência Brasil.

Congresso Em Foco 

Nove partidos que fizeram 
parte do grupo de Baleia Rossi 
(MDB-SP) vão ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tentar derrubar a decisão do 
novo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), de inva-
lidar o registro do bloco do 
emedebista. Este foi o primeiro 
ato de Lira após sua eleição na 
noite de ontem..

“Os  par t idos  que  se 
uniram em torno da defesa 
de uma Câmara livre e inde-
pendente repudiam, com a 

mais intensa veemência, o ato 
autoritário, antirregimental 
e ilegal praticado pelo depu-
tado Arthur Lira”, afirma-
ram os parlamentares desses 
partidos por meio de nota 
oficial divulgada na madru-
gada de hoje.

Lira argumentou que a 
chapa organizada pelo depu-
tado paulista foi registrada 
após o prazo regimental. O 
bloco era composto por PT, 
MDB, PSB, PSDB, PDT, Soli-
dariedade, PCdoB, Cidada-
nia, PV e Rede e teria sido 
aceito de maneira monocrá-

tica e irregular pelo então 
pres idente  da  Câmara , 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A manobra de Arthur 
Lira tem influência direta na 
formação da Mesa diretora da 
Casa, que já estava próxima 
da definição desde ontem à 
tarde. Lira adiou para hoje a 
decisão dos cargos: até as 11h, 
cada bloco – incluindo o seu, 
que ganhou a eleição – poderá 
escolher os cargos que deseja 
concorrer. Até as 13h, serão 
registradas novas candida-
turas. Às 16h, será realizada 
nova sessão para a votação.

COMEÇOU CEDO

Oposição vai à Justiça contra primeiro 
ato de Lira e o acusa de ser autoritário

Michel Jesus/Ag. Câmara

Arthur Lira comemora a vitória atrás do agora ex-presidente , Rodrigo Maia
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Al a g o a s  é 
d e s t a q u e 
nacional em 

investimentos com recursos 
próprios. O Estado bateu a 
marca de R$ 1,1 bilhão em 
investimentos públicos no ano 
de 2020, apesar da pandemia 
do novo coronavírus. Desde 
2017, é registrado um cresci-
mento significativo de investi-
mentos com recursos próprios 
no Estado. Os dados foram 
apresentados hoje, coletiva de 
imprensa realizada na Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz).

No ano passado, o Estado 
de Alagoas registrou a maior 
taxa de redução da dívida dos 
entes federados, deixando de 
ser o 5º maior endividado para 
ocupar o 8º lugar. A Dívida 
Consolidada Líquida caiu 65% 
de 2015 a 2020. O Estado teve 
ainda o maior crescimento do 
Nordeste da Receita Tributária 
e o terceiro maior da Receita 
Corrente Líquida (RCL) do país.

Na área da saúde pública, 
foram aplicados R$ 250 milhões 
a mais que no ano anterior, 
devido à Covid-19. “Tivemos 
a felicidade de todos os investi-
mentos nos hospitais já estarem 

consolidados, o que nos ajudou 
muito no enfrentamento da 
Covid-19. O gasto a mais em 
custeio na máquina de saúde foi 
muito significativo num ano tão 
duro de pandemia e isso ajudou 

demais a salvar vidas”, decla-
rou o secretário da Fazenda, 
George Santoro.

O Resultado Primário/
RCL foi o melhor nos últi-
mos cinco anos. Despesa com 

Pessoal/RCL segue abaixo do 
limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
de 49%, sendo favorecida tanto 
pelo aumento da RCL quanto 
pela Reforma da Previdência.

“O ano de 2021 deve ter o 
dobro dos recursos investidos 
em 2020. Os auditores recém-
-chegados trouxeram um novo 
ânimo, com ideias e projetos 
para o desenvolvimento do 
Estado. Esperamos aplicar 
cerca de R$ 5 bilhões entre 2021 
e 2022 com pagamentos efeti-
vos desses investimentos. Deve 
ser o maior período de inves-
timentos que Alagoas já teve 
nos últimos 30 anos”, enfatiza 
Santoro.

Alagoas permanece no 
Sistema de Garantias da União, 
devido à sua Capacidade de 
Pagamento (Capag), represen-
tada pelas notas nos Ratigns 
de Crédito da Standrd&Poor’s 
com ‘BB-’Escala Global e  
‘brAA+’ Escala Nacional 
Brasil, além do Rating Nacio-
nal de Longo Prazo ‘AA(bra)’ 
da Fitch Ratings, com Perspec-
tiva Estável.

AL bate a marca de R$ 1,1 bi 
em investimentos públicos

É O SEGUNDO MAIOR valor de investimento relativo do Brasil; Estado registrou o maior crescimento do Nordeste

Ivo Neto

Santoro disse que o fato de os investimentos em hospitais estarem consolidados ajudou no enfrentamento à Covid, em 2020

A part ir  de  amanhã, 
a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) vai reali-
zar a matrícula para as vagas 
remanescentes da rede esta-
dual. O processo vai ser 
feito de forma presencial, 
nas próprias escolas onde 
há vagas que não foram 
preenchidas no período da 
pré-matrícula, seguindo as 
recomendações dos órgãos 
sanitários e de saúde para 
evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus.

Pais,  responsáveis ou 
alunos maiores de 18 anos 
têm até o dia 8 deste mês para 
garantir a oportunidade. 
O procedimento deve ser 
feito tanto pelos estudantes 
que fizeram a pré-matrícula 
on-line, mas não consegui-
ram a vaga (não alocados), 
quanto por aqueles que 
perderam o prazo.

No ato da matrícula é 
preciso estar com a documen-
tação relacionada ao lado.

ANO LETIVO 2021

Matrículas de vagas remanescentes 
da rede estadual começam amanhã

Documentação

• Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema 
(https://sageal.caedufjf.net/sageal/login.faces);
• Certidão de Nascimento, de Casamento ou RG (original e cópia);
• CPF do estudante (original e cópia);
• Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão ou de Trans-
ferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou, emitida 
num prazo máximo de 30 (trinta) dias;
• RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de candidato 
(a) menor de 18 anos;
• Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);
• Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de 
energia com o código e CEP);
• 02 fotos 3x4;
• Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano;
• Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomo-
tor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
• Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e 
cópia), caso o candidato seja beneficiário;
• Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);
• Histórico Médico Escolar;
• Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da 
escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo 
estudante ou seu responsável legal;
• Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsá-
veis (para estudante menor de 18 anos).

Valdir Rocha

Matrículas serão feitas nas unidades onde as vagas estarão disponíveis
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A i m u n i z a -
ção contra 
a Covid-19 

é uma batalha que se vence 
aos poucos, a cada dia. Em 
Alagoas, são enfermeiras da 
linha de frente que têm a grata 
missão de vacinar os trabalha-
dores instalados nas unida-
des da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau). Ao todo, 
são seis equipes de enfermei-
ras e técnicas de enferma-
gem reunidas pelo Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI-AL). Esta rotina 
diária é traduzida como um 
antídoto por dias melhores.

Desde o início da vaci-
nação em Alagoas, em 19 de 
janeiro, as profissionais aplica-
ram as doses dos imunizantes 
nos trabalhadores que atuam 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE), Hospital da Mulher, 
Hospital Metropolitano, Hospi-
tal Regional do Norte, Hospital 
Regional da Mata, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) Maceió e Arapiraca, 
Centrais de Triagens, Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) Jacintinho e Tabuleiro, 
Laboratório Central de Alagoas 
(Lacen) e Hospital Ib Gatto, 
Hospital Escola Helvio Auto, 
Maternidade Santa Mônica e 

Hospital Portugal Ramalho.
Entre as profissionais que 

lidam diariamente com a 
imunização está a técnica de 
enfermagem Andréa Macário 
Moreti, de 35 anos. “Foi surreal 
quando recebi a ligação. Passou 
um filme em minha cabeça ao 
pensar que iria trabalhar com a 
vacina contra Covid-19, imuni-
zando as pessoas. E, ao sermos 
recebidas pelos profissionais de 
saúde dos hospitais, é como se 
a gente carregasse o antídoto de 
dias melhores, devido à festa ao 
nos receber. Tem sido emocio-
nante. Nós estamos apenas 
aplicando as doses, que é uma 
gotinha de esperança para dias 
melhores”, considera.

Relatos de esperança agora 
fazem parte da memória da 
enfermeira Ivoneide Amélia, 
de 39 anos. Além de destacar 
toda a segurança que envolve 
a Campanha de Vacinação, as 
histórias no Hospital Geral do 
Estado são marcantes.

“Um dos momentos mais 
emocionantes que vivi foi 
no HGE, ao ouvir relatos de 
pessoas, profissionais, que 
passaram por situações de risco 
e que, agora ao serem vacinados, 
têm a esperança de não ter mais a 
doença [Covid-19]. No segundo 
dia da campanha no HGE, 

fui vacinar uma enfermeira e 
ela estava muito emocionada, 
começou a chorar bastante. 
Nesse momento me aproximei 
e perguntei se ela estava com 
medo, se queria algum apoio 
ou sentar um pouco, e ela me 
contou que estava emocionada 
porque estava completando, 
exatamente no dia da vacina-
ção dela, um mês que o marido 
havia falecido por conta da 
Covid-19. Nós estamos viven-
ciando diariamente histórias 
como essas. Não tem como não 
chorar junto e saber que a espe-
rança está aí, não só para nós, 
profissionais de saúde, como 
para toda a população”, relata 
Amélia.

A rotina de trabalho se 

resume em chegar ao PNI-AL 
às 7h, guardar as caixas térmi-
cas com os imunizantes no 
veículo, pegar todos os insu-
mos, seringas, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
necessários, e, com escolta da 
Polícia Militar, seguir viagem 
até o principal destino. Na 
unidade, é feito o cadastro 
dos profissionais de saúde no 
SIPNI (Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional de 
Imunização) e posteriormente 
inicia-se a imunização até as 
17h30. No final do dia, é feito 
o balanço, que é enviado ao 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas.

A condução dos profis-
sionais e das vacinas contra a 

Covid-19 até a unidade de vaci-
nação é uma tarefa honrosa. 
Quem descreve esta emoção 
é o motorista da van, Luciano 
Pereira da Silva, de 44 anos. 
“Quando me falaram que iria 
fazer o transporte das vacinas 
contra o coronavírus, tomei até 
um choque. É o sonho de quase 
todo mundo participar desse 
momento, de poder dar um 
pouco de si para que a gente 
supere essa pandemia. O que 
estamos vivendo é muito difícil. 
No dia do meu aniversário, eu já 
estava trabalhando com as vaci-
nas, foi um dia muito abençoado 
para mim”, relata Luciano.

ALAGOAS VACINA 
O Governo de Alagoas deu 

início à campanha de vacinação 
em 19 de janeiro. Até o último 
domingo (31), 46.236 alagoanos 
já haviam receberam a primeira 
dose da vacina contra a Covid-
19. A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau) continua, de 
forma transparente, realizando 
a entrega dos imunizantes aos 
municípios alagoanos. Nesta 
primeira fase, conforme o Plano 
Estadual de Vacinação, estão 
sendo vacinados trabalhado-
res da saúde, idosos em asilos, 
idosos a partir de 85 anos e indí-
genas aldeados.

Numa rotina intensa, a emoção 
daqueles que aplicam a vacina

INTEGRANTES DE EQUIPES DO PNI falam dos desafios na maratona em unidades para vacinar profissionais de saúde

Carla Cleto

Vacinadoras têm percorrido as unidades da Sesau para imunizar ‘linha de frente’
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Ela chegou a rezar para 
ter anorexia e até um câncer 
porque imaginava que só 

assim conseguiria emagrecer. Vítima 
de gordofobia, a estudante de Psico-
logia e advogada Vanessa Agra conta 
que desde criança sofre com a gordo-
fobia, o preconceito com as pessoas 
em razão do seu corpo estar acima dos 
padrões considerados aceitáveis pela 
sociedade. Situação que por pouco não 
a levou de fato a uma doença ou até a 
morte. 

“Até tomar um susto, alguns anos 
atrás, quando surgiu a possibilidade 
de eu realmente estar com câncer. Eu 
chorei tanto por entender que eu rezei, 
desejei e almejei tanto uma doença tão 
séria, que me levaria a óbito. O que a 
sociedade faz conosco é desumano”, 
diz Vanessa. 

Na consulta com um médico, veio a 
agressão ainda maior. “Eu fui no hospi-
tal com medo de estar com câncer. O 
que eu ouvi de um médico da minha 
família foi: ‘você precisa parar com 
essa historinha de se aceitar e emagre-
cer! Um médico e familiar! Eu estava 
num momento super fragilizada, e 
ouvi isso. Naquele dia, foi difícil sabe? 
Tem dias que são mais difíceis que 
outros. Mas a gente vai aprendendo 
todos os dias a lidar”, lembra Vanessa. 

MÁGOA E DOR 
O preconceito sempre a acom-

panhou, desde a infância. “Já sofri 
preconceito devido ao meu corpo, 
desde pequena, em todos as situações 
que se possa imaginar. Na escola, na 
família, com amigos, no ônibus, no 
médico, na rua… a lista continua! E o 
preconceito vem camuflado das mais 
diversas formas, como “preocupação 

com a saúde” (mesmo que eu esteja 
perfeitamente saudável!), como “brin-
cadeira”, etc”.

Quando era mais nova e o precon-
ceito vinha de pessoas desconhecidas, 
de modo geral, Vanessa relata que 
não costumava ligar, “mas quando 
vinha de pessoas próximas, isso doía, 
magoava e destruía profundamente de 
maneira física e psicológica, ela diz”. 

“Desenvolvi distúrbios alimen-
tares como bulimia, e compulsão 
alimentar, além de ter chegado ao 
ponto de rezar chorando e pedindo 
todas as noites para ter doenças serís-
simas, porque eu acreditava que só 
assim, eu emagreceria”. 

Não foram poucas as vezes que 
ouviu frases que marcaram sua vida e 
a levaram a adoecer.

“Uma frase que me marcou muito, 
vinda de um familiar foi: “Eu não 
entendo como alguém se permite 
chegar a esse ponto, não tem espelho 
em casa para se olhar e ver que está 
enorme assim?!” Lembro que esse dia 
tive uma das minhas maiores crises de 
bulimia da minha vida”. 

Um outro momento também 
muito marcante, Vanessa conta que 
ocorreu quando ela buscava se aceitar.

“Muitos anos depois, com minha 
autoestima lá em cima, depois de um 
longo processo de aceitação de mim 
mesma, e de amor próprio, fui capaz 
de responder a um novo comentário 
dessa mesma pessoa, de maneira que 
a fez nunca mais voltar a fazer comen-
tários sobre meu corpo. Tive uma 
sensação de eletricidade correndo 
pelo meu corpo, sensação de liberta-
ção, e de certeza que jamais permitiria 
que alguém me fizesse sentir inferior 
novamente”. 

Não estar no padrão de corpo defi-
nido pela sociedade  como “o ideal” te 
assusta, te preocupa? 

Já me preocupou e já me tirou 
muitas noites de sono e idas à praia! 
Hoje em dia, não mais! Hoje em dia me 
questiono como eu consegui passar 
mais de um ano sem ir numa praia por 
vergonha do meu corpo! 

De que forma as mulheres podem 
desconstruir esse preconceito?  

Não existe fórmula mágica. Assim 
como outros tipos de preconceito, 
como o racial, social, etc., ele não vai 
sumir do dia para a noite, pois ele é 
estrutural, sistêmico, e está dentro de 
todos nós. 

Eu acho que começar passando 
pelo processo de auto desconstrução, 
autoconhecimento, amor próprio, 
empoderamento de si mesma, já é um 
ótimo começo. Sabe aquela história de 
“se quiser mudar o mundo, comece 
arrumando seu quarto?”

E em relação aos demais, não 
baixar a cabeça, não aceitar certo tipo 
de piada, ou comentários, e expor para 
a pessoa que aquilo é preconceituoso e 
por que, promovendo a reflexão dessas 
pessoas. 

GRUPO SUA LINDA 
Faço parte do Grupo Sua Linda, 

que é focado no empoderamento, 
autoconhecimento, e amor próprio da 
mulher de maneira geral. 

Especificamente sobre gordofo-
bia sigo vários influenciadores no 
Instagram que falam sobre o tema, 
e estudo bastante sobre. A quem me 
pergunta, sempre recomendo a leitura 
do livro “O Mito da Beleza” de Naomi 
Wolf, ele foi um divisor de águas 
na minha vida, me ajudou a pensar 
criticamente e compreender melhor 
porque pensamos como pensamos, e o 
resultado disso foi a possibilidade de 
me libertar dessas amarras, melhorar 
dos meus problemas alimentares, e 
cuidar melhor de mim e do meu corpo 

por amá-lo e respeitá-lo como ele é, e 
não por odiá-lo e desejar que ele seja 
igual ao de um modelo inalcançável de 
perfeição, pois ele já é perfeito do jeito 
que ele é.

GORDOFOBIA X PRESSÃO ESTÉTICA 
É muito comum que todas as 

pessoas, em especial as mulheres, se 
sintam inseguras com algo em relação 
ao seu corpo. O tamanho do seu seio, 
o tamanho do nariz, desejar ter a boca 
carnuda como a da Angelina Jolie, e 
essas coisas decorrem da pressão esté-
tica que todos sofremos para chegar 
o mais próximo possível do padrão 
socialmente estabelecido do que seria 
o belo. 

A gordofobia vai além disso. 
A gordofobia é um tipo de precon-
ceito que se diferencia e se agrava, na 
medida em que priva as pessoas de 
direitos humanos simples como o de 
ir e vir. 

Por exemplo, não passar na catraca 
de um ônibus, não caber no assento 
de um avião, fisicamente não entrar 
dentro de uma máquina para realizar 
exames médicos, é não ser escolhido 
para um emprego, mesmo sendo 
melhor qualificado, é desejar comprar 
uma roupa e não encontrar nada que te 
caiba, porque a sociedade invisibiliza 
sua existência e não produz nada para 
você. A gordofobia foi, e infelizmente 
ainda é, corroborado pelo discurso 
médico- científico que ao longo dos 
anos tem olhado para essas pessoas 
com um olhar patologizante. 

Por isso é tão importante falar 
sobre isso, para lentamente trazermos 
essa mudança na perspectiva, de que 
pessoas gordas são seres humanos 
dotados de sentimentos, vontades, 
potencialidades, inteligentes, capazes 
profissionalmente, desejáveis e tão 
saudáveis quanto quaisquer outro.

“O que a sociedade faz 
conosco é desumano” 

ESTUDANTE DE PSICOLOGIA (E ADVOGADA) revela o que teve que enfrentar para se aceitar e lidar com o preconceito

Vanessa faz um resumo 
do que enfrentou desde 
criança até a fase adulta
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A i m u n i z a -
ção contra 
a Covid-19 

é uma batalha que se vence 
aos poucos, a cada dia. Em 
Alagoas, são enfermeiras da 
linha de frente que têm a grata 
missão de vacinar os trabalha-
dores instalados nas unida-
des da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau). Ao todo, 
são seis equipes de enfermei-
ras e técnicas de enferma-
gem reunidas pelo Programa 
Nacional de Imunização em 
Alagoas (PNI-AL). Esta rotina 
diária é traduzida como um 
antídoto por dias melhores.

Desde o início da vaci-
nação em Alagoas, em 19 de 
janeiro, as profissionais aplica-
ram as doses dos imunizantes 
nos trabalhadores que atuam 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE), Hospital da Mulher, 
Hospital Metropolitano, Hospi-
tal Regional do Norte, Hospital 
Regional da Mata, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) Maceió e Arapiraca, 
Centrais de Triagens, Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) Jacintinho e Tabuleiro, 
Laboratório Central de Alagoas 
(Lacen) e Hospital Ib Gatto, 
Hospital Escola Helvio Auto, 
Maternidade Santa Mônica e 

Hospital Portugal Ramalho.
Entre as profissionais que 

lidam diariamente com a 
imunização está a técnica de 
enfermagem Andréa Macário 
Moreti, de 35 anos. “Foi surreal 
quando recebi a ligação. Passou 
um filme em minha cabeça ao 
pensar que iria trabalhar com a 
vacina contra Covid-19, imuni-
zando as pessoas. E, ao sermos 
recebidas pelos profissionais de 
saúde dos hospitais, é como se 
a gente carregasse o antídoto de 
dias melhores, devido à festa ao 
nos receber. Tem sido emocio-
nante. Nós estamos apenas 
aplicando as doses, que é uma 
gotinha de esperança para dias 
melhores”, considera.

Relatos de esperança agora 
fazem parte da memória da 
enfermeira Ivoneide Amélia, 
de 39 anos. Além de destacar 
toda a segurança que envolve 
a Campanha de Vacinação, as 
histórias no Hospital Geral do 
Estado são marcantes.

“Um dos momentos mais 
emocionantes que vivi foi 
no HGE, ao ouvir relatos de 
pessoas, profissionais, que 
passaram por situações de risco 
e que, agora ao serem vacinados, 
têm a esperança de não ter mais a 
doença [Covid-19]. No segundo 
dia da campanha no HGE, 

fui vacinar uma enfermeira e 
ela estava muito emocionada, 
começou a chorar bastante. 
Nesse momento me aproximei 
e perguntei se ela estava com 
medo, se queria algum apoio 
ou sentar um pouco, e ela me 
contou que estava emocionada 
porque estava completando, 
exatamente no dia da vacina-
ção dela, um mês que o marido 
havia falecido por conta da 
Covid-19. Nós estamos viven-
ciando diariamente histórias 
como essas. Não tem como não 
chorar junto e saber que a espe-
rança está aí, não só para nós, 
profissionais de saúde, como 
para toda a população”, relata 
Amélia.

A rotina de trabalho se 

resume em chegar ao PNI-AL 
às 7h, guardar as caixas térmi-
cas com os imunizantes no 
veículo, pegar todos os insu-
mos, seringas, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
necessários, e, com escolta da 
Polícia Militar, seguir viagem 
até o principal destino. Na 
unidade, é feito o cadastro 
dos profissionais de saúde no 
SIPNI (Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional de 
Imunização) e posteriormente 
inicia-se a imunização até as 
17h30. No final do dia, é feito 
o balanço, que é enviado ao 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas.

A condução dos profis-
sionais e das vacinas contra a 

Covid-19 até a unidade de vaci-
nação é uma tarefa honrosa. 
Quem descreve esta emoção 
é o motorista da van, Luciano 
Pereira da Silva, de 44 anos. 
“Quando me falaram que iria 
fazer o transporte das vacinas 
contra o coronavírus, tomei até 
um choque. É o sonho de quase 
todo mundo participar desse 
momento, de poder dar um 
pouco de si para que a gente 
supere essa pandemia. O que 
estamos vivendo é muito difícil. 
No dia do meu aniversário, eu já 
estava trabalhando com as vaci-
nas, foi um dia muito abençoado 
para mim”, relata Luciano.

ALAGOAS VACINA 
O Governo de Alagoas deu 

início à campanha de vacinação 
em 19 de janeiro. Até o último 
domingo (31), 46.236 alagoanos 
já haviam receberam a primeira 
dose da vacina contra a Covid-
19. A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau) continua, de 
forma transparente, realizando 
a entrega dos imunizantes aos 
municípios alagoanos. Nesta 
primeira fase, conforme o Plano 
Estadual de Vacinação, estão 
sendo vacinados trabalhado-
res da saúde, idosos em asilos, 
idosos a partir de 85 anos e indí-
genas aldeados.

Numa rotina intensa, a emoção 
daqueles que aplicam a vacina

INTEGRANTES DE EQUIPES DO PNI falam dos desafios na maratona em unidades para vacinar profissionais de saúde

Carla Cleto

Vacinadoras têm percorrido as unidades da Sesau para imunizar ‘linha de frente’
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