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5SEM CORRUPÇÃO: POLÍCIA FEDERAL E JUSTIÇA INVESTIGAM OS QUATRO FILHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A Prefeitura de Maceió 
suspendeu hoje o atendi-
mento presencial em seu 
prédio-sede, na Rua Sá e 
Albuquerque, em Jaraguá. 
O setor de protocolo seguirá 
funcionando das 8h às 14h. A 
medida ocorre devido ao cres-
cimento no número de casos 
da Covid-19 em Alagoas.

O vereador Tayronne, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Pilar, acatou recomendação do 
Ministério Público do Estado 

e suspendeu o reajuste de 25% 
que os vereadores tinham apli-
cado aos seus próprios salários. 
Em sua decisão, o vereador 

ainda determinou a devolução 
dos recursos recebidos a mais 
em 2021. O ressarcimento será 
feito em seis parcelas, sendo a 

primeira agora em março. Em 
Pilar, os vereadores tinham 
reajustado de R$ 6 mil para R$ 
7,5 mil os seus salários.

EM MACEIÓ
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Lucas M
aia

NÃO COLOU!

Câmara suspende o reajuste dos 
vencimentos de vereadores de Pilar

Integrantes de três comis-
sões da Assembleia Legislativa 
de Alagoas aprovaram hoje 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara nos espaços indicados 

pelo Projeto de Lei nº 386/2020, 
de autoria do Poder Executivo. 
A proposição recebeu quatro 
emendas, sendo duas modi-
ficativas, uma aditiva e uma 

supressiva. O parecer e o projeto 
estão agora prontos para vota-
ção no plenário da Casa.  O uso 
da máscara em Alagoas será 
obrigatório agora por força de 

lei, conforme aprovação dos 
deputados que integram as 
Comissões: de Constituição e 
Justiça, de Administração e de 
Saúde da Assembleia.

Mais um lote da vacina 
CoronaVac chegou em 
Alagoas, enviado pelo Minis-

tério da Saúde (MS), para conti-
nuar a campanha de vacinação 
dos profissionais de saúde e 

iniciar a vacinação de idosos 
com idade entre 72 e 74 anos. 
As 60.600 doses do imunizante, 

recebidas ontem, serão distri-
buídas para os 102 municípios 
alagoanos a partir de amanhã.

BALAIADA

PRÉDIO-SEDE

FASE VERMELHA

Um ‘balaio’ de
informações 
na coluna
desta semana

Prefeitura 
suspende 
atendimento 
presencial

Saiba o que
pode e o que
não pode 
em Alagoas
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USO DE MÁSCARA
COMISSÕES DA ASSEMBLEIA APROVAM OBRIGATORIEDADE

Vacinação para profissionais da Saúde e idosos de 72 a 74 anos

Boulos lança projeto contra a fome 
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O designer Walter Landor, 
um dos pioneiros na indústria 
do design gráfico, enfatizava a 
importância de compreender 
as emoções do usuário para o 
desenvolvimento das marcas. 
Por isso, cito Walter Landor na 
chamada deste artigo com uma 
frase conhecida pelos profis-
sionais de marketing e comuni-
cação: “Produtos são feitos nas 
fábricas, mas marcas são constru-
ídas na mente”.

Um case de sucesso é o de 
uma famosa marca de refrigeran-
tes – não há quem não reconheça 
pelo background vermelho com 
uma silhueta branca, mesmo sem 
o nome escrito. Além de uma 
identidade visual conhecida há 
mais de um século, a mensagem 
transmitida pela marca sempre 
seguiu a mesma emoção: felici-
dade. Essa palavra está sempre 
presente nas campanhas em 
frases como “explosão de feli-
cidade”, “momentos felizes”, 
“abra a felicidade”!

A estratégia em buscar a 
admiração e o desejo pelos valo-
res que a marca cria em torno 
de si mesma sempre esteve nos 
planos de negócio das empresas. 
Seu objetivo principal é despertar 
sensações e criar conexões fortes, 
que serão fatores relevantes para 
a escolha do cliente pela marca no 
momento de decisão de compra. 
Mas, e como atrelar uma emoção 
a essa estratégia? Parece uma 
missão difícil.

Nos tempos atuais, as empre-
sas se reinventaram e o saldo 
positivo é que muitas marcas 
se tornaram mais próximas do 
usuário. Com isso, elas consegui-

ram entender seu target de perto.
Sabemos que é cada vez mais 

comum o comportamento do 
consumidor que compra produ-
tos ou serviços das marcas nas 
quais acredita, e com as quais 
compartilha os mesmos valores, 
se identifica e, sobretudo, se rela-
ciona. Para ser uma marca que 
busca ser mais próxima do consu-
midor, é necessário que se tenha 
uma unidade de comunicação. 
E toda comunicação transmitida 
deve estar repleta de significado, 
história e valores.

O relacionamento entre as 
marcas e o público vem sendo 
comparado às parcerias. E, 
hoje em dia, ninguém quer ser 
parceiro de alguém em quem 
não acredita, que não transmita 
credibilidade e que não seja claro 
em seu posicionamento.

Conteúdos que têm a inten-
ção de contar histórias, promo-
ver engajamento e, acima de 
tudo, relacionar os valores e as 
crenças da marca com os valores 
e crenças dos seus consumidores 
são as tendências para os próxi-
mos anos. Particularmente na 
comunicação no agronegócio, há 
um grande caminho a ser percor-
rido entre o produtor e o target. É 
preciso desmitificar crenças limi-
tantes para que se divulguem os 
conhecimentos desse setor.

A Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agronegócio 
(ABMRA) procura ligar marcas e 
produtores há 41 anos. Para isso, 
realiza uma série de iniciativas 
importantes para as empresas e 
profissionais de comunicação e 
marketing das diversas cadeias 
do agronegócio. Um dos pilares 

da ABMRA é exatamente a disse-
minação de informações consis-
tentes e de credibilidade sobre o 
setor produtivo, auxiliando na 
tomada de decisão dos agricul-
tores e produtores de animais. 
O agro é uma cadeia extremante 
complexa, pois envolve muitos 
atores. Hoje, o grande desafio é 
justamente alinhar o discurso dos 
trabalhadores que estão antes da 
porteira com aqueles que estão 
depois dela. Com o evolução da 
comunicação no agro nos últimos 
anos, o primeiro passo já foi dado. 
O que precisamos agora é melho-
rar a interlocução com a ponta 
final da cadeia.

Reforçar junto à popula-
ção urbana todos os benefícios 
proporcionados pelo agro e o 
porquê desse setor ser tão impor-
tante para o Brasil nos últimos 
anos. Caso os conteúdos de 
agronegócio fossem trabalhados 
como um ecossistema, teríamos 
um ganho enorme para toda a 
cadeia, levando conhecimento 
até o consumidor final. A pande-
mia mostrou a proximidade 
entre a saúde humana e a saúde 
animal, e a relação de ambas com 
o meio ambiente. É essa interde-
pendência entre o homem e o 
animal, os quais fazem parte do 
mesmo ambiente, que traz à tona 
o conceito de One Health, ou seja, 
saúde única.

Uma marca é um conjunto 
de percepções e os ativos ligados 
a ela despertam as sensações nos 
consumidores. Então, que tal 
construirmos uma comunicação 
no setor agro com mensagens de 
emoções ligadas ao conceito de 
One Health?

Ficar confinado no próprio 
lar talvez seja a melhor opção 
neste momento. Se não colabo-
ramos com as medidas sanitá-
rias e respeitamos os protocolos 
de segurança de enfrentamento 
ao coronavírus, ser infectado 
é uma possibilidade natural e 
morrer será a consequência dos 
nossos atos e escolhas.

Não sei se você concorda 
com o novo decreto estadual, 
mas sei que – de maneira geral 
– não estamos ajudando como 
deveríamos.

A decisão do governador 
Renan Filho de decretar o toque 
de recolher e fechar espaços 
e serviços é uma reação dura, 
porém necessária para evitar o 
colapso no sistema de saúde e – 
é aí que precisamos ser honestos 
– salvaguardar vidas. Por outro 
lado o comércio vai sangrar, 

porque nenhum governador 
conseguiu o consenso com o 
setor.

Não sei se os critérios deste 
novo decreto, que entra em 
vigor a 0h00 da sexta, foram 
os mais adequados para este 
momento, mas muito pior tem 
sido o comportamento de quem 
não usa máscara, faz aglomera-
ção e não respeita o distancia-
mento do próximo. Esses são os 
verdadeiros culpados.

Pelos números da Secretaria 
Estadual de Saúde uma pessoa 
morre em Alagoas, por causa 
da Covid-19, a cada 90 minutos.

O ônus de agora está mirado 
para o meio da testa do gover-
nador Renan Filho, pela provi-
dencial reação que tomou. Mas 
a responsabilidade pela norma-
lidade é nossa. Esse é o imbró-
glio. É disso que tenho medo.

Se o presidente Jair 
Bolsonaro é considerado por 
grande parte da população 
como um ser inapto para o 
cargo que ocupa, o general 
Eduardo Pazuello o superou 
em muito.

Tanto pela incapacidade 
de gestão, como pela subser-
viência tosca. Um general 
sem altivez no comando de 
uma pasta fundamental para 
o País, principalmente nesta 
época de uma crise pandê-
mica sem precedentes.

Pazuello foi um verda-
deiro embuste. Só piorou as 

coisas.
O homem resistiu para 

sair. Agarrou-se em todas as 
ramas do poder para não ser 
defenestrado do cargo. Não 
houve jeito.

Até por que, ou saía ou o 
Centrão derrubava o governo.

Mas ao deixar o ministério 
tentou se exibir e se eximir de 
responsabilidades que lhe 
cabiam na gestão atrapalhada 
que liderou.

No ato da mudança de 
Ministro, declarou: “Não 
é uma transição, é um só 
governo. Continua o governo 

Bolsonaro, continua o minis-
tro da Saúde”. Disse.

Saiu menor do que entrou. 
É como se de general tivesse 
sido reduzido a cabo.

Pelo que fez e o que deixou 
de fazer no controle da pande-
mia era para sair do ministério 
algemado. Tivemos a multi 
incompetência na gestão da 
saúde e o resultado é trágico.

O país está chegando a 300 
mil mortos de Covid. Quem 
vai pagar por isso?

Que o novo ministro da 
Saúde traga luz e ação para 
salvar vidas no País.

Produtos são feitos nas fábricas, mas 
marcas são construídas na mente

Covid mata um alagoano a 
cada 90 minutos. Se não 
reagirmos será bem pior

General Pazuello foi o maior embuste 
na história do Ministério da Saúde
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A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde (SMS) 

amplia, a partir de hoje, a vaci-
nação para o grupo prioritário 
dos trabalhadores de saúde 
com idades entre 55 e 74 anos, 
seguindo resolução nº 10 do 
Comitê Intergestores Bipartite 
de Alagoas – CIB-SUS/AL, de 16 
de março de 2021.

A imunização ocorre das 9h 
às 16h, nos seis pontos fixos espa-
lhados pela cidade: drive-thru 
do estacionamento do Jaraguá, 
Maceió Shopping (Mangabei-
ras), Pátio Shopping (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel do 
Lago), na parte externa do Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacintinho) 
e drive-thru da sede da Justiça 
Federal, na Serraria. A vacina 
que é aplicada nos trabalhado-
res de saúde ainda e é de lote 
residual da própria SMS.

Conforme o CIB/SUS, são 
trabalhadores de saúde todos 
aqueles que atuam em espaços 
e estabelecimentos de assistên-
cia e vigilância à saúde, sejam 
hospitais, clínicas, ambulatórios 
e laboratórios, dentre outros.

A resolução nº 10 explica que 
no universo do grupo de risco 
estão tanto os profissionais de 
saúde quanto seus respectivos 
técnicos e auxiliares, a exem-
plo de médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, biólo-
gos, biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogos, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
profissionais da educação física 
e médicos veterinários.

Ta m b é m  d e v e m  s e r 
contemplados os trabalhado-
res de apoio dos serviços de 
saúde, tais como recepcionis-
tas, seguranças, trabalhadores 
da limpeza, cozinheiros, auxi-
liares e motoristas de ambulân-
cia, dentre outros.

“Além disso, incluem-
-se aqueles profissionais que 
atuam em cuidados domici-
liares (cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras), bem como 
funcionários do sistema fune-
rário que tenham contato com 
cadáveres potencialmente 
contaminados. A vacina 
também será ofertada para 
acadêmicos em saúde e estu-
dantes da área técnica em 
saúde em estágio curricular 
obrigatório em serviço hospi-
talar, atenção básica, clínicas e 
laboratórios”, segue trecho da 
resolução do CIB.
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Maceió amplia a vacinação
de trabalhadores da saúde

COM IDADES ENTRE 55 E 74 ANOS, Imunização do grupo prioritário teve início hoje; são seis pontos de vacinação

Uma ação conjunta reali-
zada pelas equipes da Delega-
cia Especializada de Roubos 
da Capital (DERC), coman-
dada pelo delegado Leonam 
Pinheiro,  com apoio do 
Tático Integrado de Grupos 
de Resgate Especial (TIGRE), 
da Polícia Civil, prendeu em 
flagrante dois criminosos por 
tentativa de roubo e organi-
zação criminosa, ontem, na 
parte alta de Maceió.

“O fato teve origem de 
outro crime praticado por essa 
organização criminosa contra 
a mesma vítima, que descon-
fiada da utilização do mesmo 
golpe, em que os criminosos 
se mostravam interessados 
na compra de celulares anun-
ciados pela vítima em site de 
vendas, e na hora anunciavam 
o roubo, acionou a Delegacia 
Especializada de Roubos da 
Capital”, explicou o delegado.

Leonam Pinheiro disse 
ainda que as equipes se deslo-
caram ao local do encontro 
marcado, no bairro do Tabu-
leiro do Martins, próximo a 
um colégio e lá aguardaram 
até que os criminosos apare-
cessem.

“No horário marcado os 
presos avistaram a vítima e 
anunciaram voz de assalto, 
momento em que as equi-
pes policiais da Delegacia de 

Roubos e agentes do TIGRE 
tentaram capturá-los, porém, 
os criminosos, um deles 
armado,  empreenderam 
fuga, mas foram alcançados e 
presos”, revelou a autoridade 
policial.

Os dois foram autuados 
em flagrante pela tentativa de 
roubo majorado qualificado, 
pelo concurso de pessoas, 
bem como pelo emprego de 
arma de fogo.

NO TABULEIRO

Presa dupla que assaltava após 
marcar ‘venda’ pela internet

Secom/Maceió

Vacinação está atendendo a grupo prioritário dos trabalhadores da Saúde; Em Maceió, há seis pontos funcionando todos os dias no sistema drive-thru

Documentos necessários para a hora da vacina
Para vacinação, é necessá-

rio apresentar os documentos 
comprobatórios a seguir:

1 – Os trabalhadores dos 
serviços de saúde de Maceió 
e l e n c a d o s  n e s s a  e t a p a 
precisam levar Declaração 
de Vínculo Empregatício 
emitida pelo Diretor-Geral 
ou Diretor Médico, atestando 
a condição do trabalhador, 
contracheque atualizado 
(mês anterior ) ou carteira 

de trabalho comprovando 
vínculo ativo;

2 – Trabalhadores de saúde 
autônomos devem ter em mãos 
certidão de regularidade do 
respectivo conselho de classe;

3 – Assistência domiciliar 
e trabalhadores de serviços 
funerários precisam estar com 
a Carteira de Trabalho que 
comprove o vínculo ativo ou 
contracheque atualizado (mês 
anterior);

4 – Os residentes ou estu-
dantes em estágio necessitam 
de declaração emitida pelo 
serviço onde está cumprindo o 
referido estágio ou residência 
em Maceió.

“Como se vê, há muitos 
requisitos e critérios que preci-
sam ficar claros para a vacina-
ção de trabalhadores de saúde 
não só aqui, mas em todo 
território nacional. Por isso, 
precisamos nos debruçar com 

o CIB, para que pudéssemos 
deixar tudo isso claro, porque 
o único propósito do prefeito 
JHC e desta secretaria de Saúde 
é vacinar a população de nossa 
capital com a maior celeridade e 
organização possível”, afirmou 
o secretário municipal de Saúde, 
Pedro Madeiro. “Mas vale 
lembrar que, para isso, Maceió 
depende da liberação dos lotes 
de vacina por parte do Ministé-
rio da Saúde”.

Sine Maceió oferece mais de 60 vagas de emprego
Para quem está buscando uma oportunidade no 
mercado de trabalho, a rede municipal do Sistema 
Nacional de Emprego – Sine, por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia 

Solidária (Semtabes), está oferecendo 64 vagas de 
emprego em diversas áreas.
Os interessados devem comparecer ao posto de 
atendimento do Sine Maceió, localizado no 2º piso 

do Shopping Popular na Rua do Livramento, no 
Centro, com o currículo impresso, entre o horário 
de 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas 
através do número 08000826205.
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O designer Walter Landor, 
um dos pioneiros na indústria 
do design gráfico, enfatizava a 
importância de compreender 
as emoções do usuário para o 
desenvolvimento das marcas. 
Por isso, cito Walter Landor na 
chamada deste artigo com uma 
frase conhecida pelos profis-
sionais de marketing e comuni-
cação: “Produtos são feitos nas 
fábricas, mas marcas são constru-
ídas na mente”.

Um case de sucesso é o de 
uma famosa marca de refrigeran-
tes – não há quem não reconheça 
pelo background vermelho com 
uma silhueta branca, mesmo sem 
o nome escrito. Além de uma 
identidade visual conhecida há 
mais de um século, a mensagem 
transmitida pela marca sempre 
seguiu a mesma emoção: felici-
dade. Essa palavra está sempre 
presente nas campanhas em 
frases como “explosão de feli-
cidade”, “momentos felizes”, 
“abra a felicidade”!

A estratégia em buscar a 
admiração e o desejo pelos valo-
res que a marca cria em torno 
de si mesma sempre esteve nos 
planos de negócio das empresas. 
Seu objetivo principal é despertar 
sensações e criar conexões fortes, 
que serão fatores relevantes para 
a escolha do cliente pela marca no 
momento de decisão de compra. 
Mas, e como atrelar uma emoção 
a essa estratégia? Parece uma 
missão difícil.

Nos tempos atuais, as empre-
sas se reinventaram e o saldo 
positivo é que muitas marcas 
se tornaram mais próximas do 
usuário. Com isso, elas consegui-

ram entender seu target de perto.
Sabemos que é cada vez mais 

comum o comportamento do 
consumidor que compra produ-
tos ou serviços das marcas nas 
quais acredita, e com as quais 
compartilha os mesmos valores, 
se identifica e, sobretudo, se rela-
ciona. Para ser uma marca que 
busca ser mais próxima do consu-
midor, é necessário que se tenha 
uma unidade de comunicação. 
E toda comunicação transmitida 
deve estar repleta de significado, 
história e valores.

O relacionamento entre as 
marcas e o público vem sendo 
comparado às parcerias. E, 
hoje em dia, ninguém quer ser 
parceiro de alguém em quem 
não acredita, que não transmita 
credibilidade e que não seja claro 
em seu posicionamento.

Conteúdos que têm a inten-
ção de contar histórias, promo-
ver engajamento e, acima de 
tudo, relacionar os valores e as 
crenças da marca com os valores 
e crenças dos seus consumidores 
são as tendências para os próxi-
mos anos. Particularmente na 
comunicação no agronegócio, há 
um grande caminho a ser percor-
rido entre o produtor e o target. É 
preciso desmitificar crenças limi-
tantes para que se divulguem os 
conhecimentos desse setor.

A Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agronegócio 
(ABMRA) procura ligar marcas e 
produtores há 41 anos. Para isso, 
realiza uma série de iniciativas 
importantes para as empresas e 
profissionais de comunicação e 
marketing das diversas cadeias 
do agronegócio. Um dos pilares 

da ABMRA é exatamente a disse-
minação de informações consis-
tentes e de credibilidade sobre o 
setor produtivo, auxiliando na 
tomada de decisão dos agricul-
tores e produtores de animais. 
O agro é uma cadeia extremante 
complexa, pois envolve muitos 
atores. Hoje, o grande desafio é 
justamente alinhar o discurso dos 
trabalhadores que estão antes da 
porteira com aqueles que estão 
depois dela. Com o evolução da 
comunicação no agro nos últimos 
anos, o primeiro passo já foi dado. 
O que precisamos agora é melho-
rar a interlocução com a ponta 
final da cadeia.

Reforçar junto à popula-
ção urbana todos os benefícios 
proporcionados pelo agro e o 
porquê desse setor ser tão impor-
tante para o Brasil nos últimos 
anos. Caso os conteúdos de 
agronegócio fossem trabalhados 
como um ecossistema, teríamos 
um ganho enorme para toda a 
cadeia, levando conhecimento 
até o consumidor final. A pande-
mia mostrou a proximidade 
entre a saúde humana e a saúde 
animal, e a relação de ambas com 
o meio ambiente. É essa interde-
pendência entre o homem e o 
animal, os quais fazem parte do 
mesmo ambiente, que traz à tona 
o conceito de One Health, ou seja, 
saúde única.

Uma marca é um conjunto 
de percepções e os ativos ligados 
a ela despertam as sensações nos 
consumidores. Então, que tal 
construirmos uma comunicação 
no setor agro com mensagens de 
emoções ligadas ao conceito de 
One Health?

Ficar confinado no próprio 
lar talvez seja a melhor opção 
neste momento. Se não colabo-
ramos com as medidas sanitá-
rias e respeitamos os protocolos 
de segurança de enfrentamento 
ao coronavírus, ser infectado 
é uma possibilidade natural e 
morrer será a consequência dos 
nossos atos e escolhas.

Não sei se você concorda 
com o novo decreto estadual, 
mas sei que – de maneira geral 
– não estamos ajudando como 
deveríamos.

A decisão do governador 
Renan Filho de decretar o toque 
de recolher e fechar espaços 
e serviços é uma reação dura, 
porém necessária para evitar o 
colapso no sistema de saúde e – 
é aí que precisamos ser honestos 
– salvaguardar vidas. Por outro 
lado o comércio vai sangrar, 

porque nenhum governador 
conseguiu o consenso com o 
setor.

Não sei se os critérios deste 
novo decreto, que entra em 
vigor a 0h00 da sexta, foram 
os mais adequados para este 
momento, mas muito pior tem 
sido o comportamento de quem 
não usa máscara, faz aglomera-
ção e não respeita o distancia-
mento do próximo. Esses são os 
verdadeiros culpados.

Pelos números da Secretaria 
Estadual de Saúde uma pessoa 
morre em Alagoas, por causa 
da Covid-19, a cada 90 minutos.

O ônus de agora está mirado 
para o meio da testa do gover-
nador Renan Filho, pela provi-
dencial reação que tomou. Mas 
a responsabilidade pela norma-
lidade é nossa. Esse é o imbró-
glio. É disso que tenho medo.

Se o presidente Jair 
Bolsonaro é considerado por 
grande parte da população 
como um ser inapto para o 
cargo que ocupa, o general 
Eduardo Pazuello o superou 
em muito.

Tanto pela incapacidade 
de gestão, como pela subser-
viência tosca. Um general 
sem altivez no comando de 
uma pasta fundamental para 
o País, principalmente nesta 
época de uma crise pandê-
mica sem precedentes.

Pazuello foi um verda-
deiro embuste. Só piorou as 

coisas.
O homem resistiu para 

sair. Agarrou-se em todas as 
ramas do poder para não ser 
defenestrado do cargo. Não 
houve jeito.

Até por que, ou saía ou o 
Centrão derrubava o governo.

Mas ao deixar o ministério 
tentou se exibir e se eximir de 
responsabilidades que lhe 
cabiam na gestão atrapalhada 
que liderou.

No ato da mudança de 
Ministro, declarou: “Não 
é uma transição, é um só 
governo. Continua o governo 

Bolsonaro, continua o minis-
tro da Saúde”. Disse.

Saiu menor do que entrou. 
É como se de general tivesse 
sido reduzido a cabo.

Pelo que fez e o que deixou 
de fazer no controle da pande-
mia era para sair do ministério 
algemado. Tivemos a multi 
incompetência na gestão da 
saúde e o resultado é trágico.

O país está chegando a 300 
mil mortos de Covid. Quem 
vai pagar por isso?

Que o novo ministro da 
Saúde traga luz e ação para 
salvar vidas no País.

Produtos são feitos nas fábricas, mas 
marcas são construídas na mente

Covid mata um alagoano a 
cada 90 minutos. Se não 
reagirmos será bem pior

General Pazuello foi o maior embuste 
na história do Ministério da Saúde
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Todo o estado 
d e  A l a g o a s 
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Fase Vermelha de Distan-
ciamento Social Controlado 
a partir de 0h da próxima 
sexta-feira (19). O anúncio foi 
feito pelo governador Renan 
Filho durante coletiva de 
imprensa realizada no final 
da tarde deontem. Além de 
novos horários de funciona-
mento do setor comercial, o 
Decreto 73.650 com vigência 
de 14 dias determinará restri-
ção de horário para a circu-
lação de pessoas em todo o 
estado das 21h às 5h. 

Além disso, ficam proi-
bidos: a abertura de bares e 
restaurante com atendimento 
presencial, podendo operar 
em delivery e no sistema 
pegue e leve; a operação do 
transporte intermunicipal 
em todo o estado; e o acesso 
a praias, rios e lagoas, inclu-
sive os calçadões, no sábado 
e domingo, para qualquer 
tipo de atividade comercial 
ou social, bem como ativida-
des físicas.

O funcionamento  de 
academias de ginástica fica 
limitado a 30% do público, 
mas a prática esportiva será 
vedada para pessoas com 
mais de 60 anos de idade ou 
com comorbidade. As igre-
jas poderão funcionar com a 
capacidade reduzida: apenas 
30% do total. Salões de beleza 
e barbearias deverão atender 
exclusivamente a partir de 
agendamento e com capaci-
dade reduzida para 50%.

“Hoje chegamos a 91% 
de ocupação de leitos de UTI 
na capital. Estamos com o 
maior número de leitos de 
UTI da história de Alagoas, 
mas, mesmo assim, a taxa de 
ocupação cresce, preocupa 
e exige novas medidas por 
parte do Estado”, justificou 
o governador. “Para isso, 
vamos precisar interrom-
per algumas áreas e alguns 
segmentos terão suas ativi-
dades interrompidas por 
um prazo de 14 dias. Tem 
estado que já tem mais de 
mil pessoas na fila em busca 
de leito, com gente morrendo 
sem ter acesso a oxigênio. E 
isso a gente não quer ver por 
aqui”, ponderou.

No caso do comércio, os 
estabelecimentos seguem 
com permissão para funcio-

nar, mas com alteração nos 
horários. Para as lojas loca-
lizadas no Centro, o funcio-
namento será das 9h às 17h, 
com fechamento obrigató-
rio aos sábados, domingos 
e segundas-feiras. Lojas de 
rua e galerias funcionarão 
das 10h às 18h, com funcio-
namento vedado também 
aos sábados, domingos e 
segundas.

Já no caso dos shop-
pings, o horário será das 
11h às 20h, com fechamen-
tos aos sábados, domingos 
e terças-feiras. “Alteramos 
os horários para evitar aglo-
meração no transporte cole-
tivo”, explicou Renan Filho, 
ao lado de secretários de 
Estado e do presidente da 
Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo 
Wanderley.

VEJA AS RESTRIÇÕES 
COM DETALHES
As medidas entrarão em 

vigor somente no próximo 
dia 19, sexta-feira, para que 
os segmentos mais afeta-
dos tenham tempo para se 
adequar às mudanças. “O 
prazo de 48 horas é uma 
forma de o Estado permitir 
que as pessoas se progra-
mem”, esclareceu o governa-
dor.

Também deverão fechar 

aos sábados e domingos as 
lojas de material de constru-
ção e prevenção de incêndio 
e as lojas de tecidos e avia-
mentos.

A restr ição de horá-
rio para a circulação de 
pessoas é a maior novidade 
do decreto. “O cidadão não 
poderá circular após 21h se 
não estiver em destino de 
alguma necessidade para a 
sua família”, apontou Renan 
Filho. O impedimento não 
atinge quem estiver em dire-
ção a algum serviço essen-
cial; os trabalhadores de 
maneira geral, incluindo os 
entregadores de delivery; e 
quem trafega no modo pegue 
e leve dos restaurantes.

No caso das academias, o 
usuário precisará comprovar 
por meio de declaração que 
não possui comorbidade. E 
no caso dos salões de beleza, 
não poderá haver fila de 
espera. “Se você possui esta-
belecimento dessa natureza, 
por favor, agende o horário 
do seu cliente para evitar que 
seja fechado por aglomera-
ção”, alertou Renan Filho.

B a r e s  e  r e s t a u r a n t e 
podem continuar a ofere-
cer delivery e a modalidade 
pegue e leve. Por se tratarem 
de serviços essenciais, as 
feiras livres continuam com 
o funcionamento permitido, 

assim como as aulas da rede 
privada não serão paralisa-
das ao longo do novo perí-
odo de restrição.

Na coletiva à imprensa, 
o gestor listou os esforços 
e investimentos realizados 
pelo Estado nas últimas 
semanas, com a abertura de 
novos leitos, o recebimento 
de 40 novos respiradores 
e do novo lote com 60.600 
doses de imunizantes, que 
vão ampliar a vacinação ao 
longo da semana para idosos 
a partir de 72 anos.

Como sempre,  Renan 
Filho voltou pediu o apoio 
da população alagoana. 
“Cumpra primeiro o seu 
papel individual, depois 
cumpra o papel coletivo de 
respeitar os protocolos de 
distanciamento social, de 
não aglomerar, usar másca-
ras e higienizar as mãos. 
Converse com as pessoas 
para ajudar o Estado a ultra-
passar  esse  momento” , 
sol ic i tou o governador, 
que também apelou para 
a  A s s e m b l e i a  L e g i s l a -
tiva aprovar o projeto que 
torna obrigatório o uso de 
máscaras: “Se assim o parla-
mento entender, para impor 
sanções ao cidadão que não 
quiser usar máscara nesse 
momento de pandemia”, 
finalizou.

Comércio, praias e shoppings  
fecham nos finais de semana 

COM AVANÇO DA PANDEMIA e 91% de UTIs ocupadas em Maceió, novo decreto coloca Alagoas na Fase Vermelha

Márcio Ferreira

Ao lado de secretários e do presidente da AMA, Hugo Wanderley - governador Renan Filho anunciou os detalhes da fase vermelha; começa sexta-feira, dia 19                          

O QUE MUDA NA FASE VERMELHA

Centro, shoppings e galerias:
• Áreas centrais funcionam das 9h às 
17h, com funcionamento vedado aos 
sábados, domingos e segundas;
• Shoppings funcionam das 11h às 20h, 
com funcionamento vedado aos sába-
dos, domingos e terças;
• Lojas de ruas e galerias fora do Centro 
funcionam das 10h às 18h, sendo 
vedado o funcionamento aos sábados, 
domingos e segundas.

Academias, igrejas 
e salões de beleza
• Funcionamento permitido com 30% 
da capacidade e com agendamento de 
aulas, sendo vedado uso de academias 
para maiores de 60 anos e com comor-
bidades;
• Igrejas funcionam com 30% da capa-
cidade;
• Salões funcionam com agendamento 
prévio para evitar filas de espera.

Bares, restaurantes e lotéricas
• Bancos e lotéricas funcionam normal-
mente;
• Bares e restaurantes só funcionam no 
sistema delivery e “pegue e leve”.

Outros
• Transporte intermunicipal vedado 
funcionamento integralmente por 14 
dias;
• Vedado acesso a praias, rios e lagoas 
nos finais de semana;
• Fica vedada a circulação de pessoas 
após as 21h, se não estiver praticando 
uma atividade essencial.
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O presidente 
Jair  Bolso-
naro venceu 

as disputas eleitorais de 2018 
com um duro discurso contra 
a corrupção. Garantia que, no 
seu governo, tudo seria dife-
rente. Pois bem, quase dois 
anos e meio depois da posse 
dele, os quatro filhos — Flávio, 
Eduardo, Carlos e Renan — 
estão sob investigação da 
Justiça e da Polícia Federal.

O caso mais recente envolve 
o filho mais novo do presi-
dente: Renan Bolsonaro. A 
Polícia Federal abriu, na última 
segunda-feira, um inquérito 
para apurar negócios envol-
vendo o 04. O alvo, segundo 
a Folha de S. Paulo, é uma 
empresa de Renan que tem 
relações com o governo fede-
ral. O 04 teria a missão de abrir 
portas no Executivo.

O filho mais velho, o sena-
dor Flávio Bolsonaro, é acusado 
de comandar um esquema de 
rachadinha quando era depu-
tado na Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro. Pelas 
investigações, ele receberia boa 
parte dos salários de pessoas 
empregadas em seu gabinete. 
Os recursos teriam sido lava-
dos em uma loja de chocolates, 

que foi vendida para que Flávio 
pagasse parte da entrada da 
mansão que comprou em Brasí-
lia por quase R$ 6 milhões.

O mesmo esquema de 
rachadinhas, com funcionários 
fantasmas, é investigado no 
gabinete do vereador Carlos 
Bolsonaro na Câmara Legisla-
tiva do Rio de Janeiro. O Minis-
tério Público já levantou uma 

série de informações. Carlos, 
assim com Flávio, negam as 
irregularidades e se dizem víti-
mas de perseguição política 
para prejudicar o pai.

O deputado Eduardo Bolso-
naro, por sua vez, é alvo de um 
inquérito aberto pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
apurar a disseminação de notí-
cias falsas contra autoridades 

e o financiamento de atos anti-
democráticos. As investigações 
estão a cargo da Polícia Federal.

No caso de Flávio, em feve-
reiro último, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) anulou as 
quebras de sigilo relacionadas 
ao caso das rachadinhas. E, nesta 
terça-feira (16/03), pode enterrar 
o caso de vez ao considerar ilegal 
a investigação realizada pelo 

Coaf, o órgão de inteligência 
financeira do governo.

Todas essas investigações 
têm causado apreensão no 
presidente da República, que, 
a cada nova denúncia contra 
os filhos, cria fatos para tentar 
distrair a opinião pública. Mas 
os casos já pesam na populari-
dade do governo, que está em 
baixa.

Os quatro filhos de Bolsonaro 
estão sob investigação da PF

CASO MAIS RECENTE envolve o filho mais novo, Renan; Flávio, o mais velho, é acusado de comandar um esquema de rachadinha
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Fase Vermelha de Distan-
ciamento Social Controlado 
a partir de 0h da próxima 
sexta-feira (19). O anúncio foi 
feito pelo governador Renan 
Filho durante coletiva de 
imprensa realizada no final 
da tarde deontem. Além de 
novos horários de funciona-
mento do setor comercial, o 
Decreto 73.650 com vigência 
de 14 dias determinará restri-
ção de horário para a circu-
lação de pessoas em todo o 
estado das 21h às 5h. 

Além disso, ficam proi-
bidos: a abertura de bares e 
restaurante com atendimento 
presencial, podendo operar 
em delivery e no sistema 
pegue e leve; a operação do 
transporte intermunicipal 
em todo o estado; e o acesso 
a praias, rios e lagoas, inclu-
sive os calçadões, no sábado 
e domingo, para qualquer 
tipo de atividade comercial 
ou social, bem como ativida-
des físicas.

O funcionamento  de 
academias de ginástica fica 
limitado a 30% do público, 
mas a prática esportiva será 
vedada para pessoas com 
mais de 60 anos de idade ou 
com comorbidade. As igre-
jas poderão funcionar com a 
capacidade reduzida: apenas 
30% do total. Salões de beleza 
e barbearias deverão atender 
exclusivamente a partir de 
agendamento e com capaci-
dade reduzida para 50%.

“Hoje chegamos a 91% 
de ocupação de leitos de UTI 
na capital. Estamos com o 
maior número de leitos de 
UTI da história de Alagoas, 
mas, mesmo assim, a taxa de 
ocupação cresce, preocupa 
e exige novas medidas por 
parte do Estado”, justificou 
o governador. “Para isso, 
vamos precisar interrom-
per algumas áreas e alguns 
segmentos terão suas ativi-
dades interrompidas por 
um prazo de 14 dias. Tem 
estado que já tem mais de 
mil pessoas na fila em busca 
de leito, com gente morrendo 
sem ter acesso a oxigênio. E 
isso a gente não quer ver por 
aqui”, ponderou.

No caso do comércio, os 
estabelecimentos seguem 
com permissão para funcio-

nar, mas com alteração nos 
horários. Para as lojas loca-
lizadas no Centro, o funcio-
namento será das 9h às 17h, 
com fechamento obrigató-
rio aos sábados, domingos 
e segundas-feiras. Lojas de 
rua e galerias funcionarão 
das 10h às 18h, com funcio-
namento vedado também 
aos sábados, domingos e 
segundas.

Já no caso dos shop-
pings, o horário será das 
11h às 20h, com fechamen-
tos aos sábados, domingos 
e terças-feiras. “Alteramos 
os horários para evitar aglo-
meração no transporte cole-
tivo”, explicou Renan Filho, 
ao lado de secretários de 
Estado e do presidente da 
Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo 
Wanderley.

VEJA AS RESTRIÇÕES 
COM DETALHES
As medidas entrarão em 

vigor somente no próximo 
dia 19, sexta-feira, para que 
os segmentos mais afeta-
dos tenham tempo para se 
adequar às mudanças. “O 
prazo de 48 horas é uma 
forma de o Estado permitir 
que as pessoas se progra-
mem”, esclareceu o governa-
dor.

Também deverão fechar 

aos sábados e domingos as 
lojas de material de constru-
ção e prevenção de incêndio 
e as lojas de tecidos e avia-
mentos.

A restr ição de horá-
rio para a circulação de 
pessoas é a maior novidade 
do decreto. “O cidadão não 
poderá circular após 21h se 
não estiver em destino de 
alguma necessidade para a 
sua família”, apontou Renan 
Filho. O impedimento não 
atinge quem estiver em dire-
ção a algum serviço essen-
cial; os trabalhadores de 
maneira geral, incluindo os 
entregadores de delivery; e 
quem trafega no modo pegue 
e leve dos restaurantes.

No caso das academias, o 
usuário precisará comprovar 
por meio de declaração que 
não possui comorbidade. E 
no caso dos salões de beleza, 
não poderá haver fila de 
espera. “Se você possui esta-
belecimento dessa natureza, 
por favor, agende o horário 
do seu cliente para evitar que 
seja fechado por aglomera-
ção”, alertou Renan Filho.

B a r e s  e  r e s t a u r a n t e 
podem continuar a ofere-
cer delivery e a modalidade 
pegue e leve. Por se tratarem 
de serviços essenciais, as 
feiras livres continuam com 
o funcionamento permitido, 

assim como as aulas da rede 
privada não serão paralisa-
das ao longo do novo perí-
odo de restrição.

Na coletiva à imprensa, 
o gestor listou os esforços 
e investimentos realizados 
pelo Estado nas últimas 
semanas, com a abertura de 
novos leitos, o recebimento 
de 40 novos respiradores 
e do novo lote com 60.600 
doses de imunizantes, que 
vão ampliar a vacinação ao 
longo da semana para idosos 
a partir de 72 anos.

Como sempre,  Renan 
Filho voltou pediu o apoio 
da população alagoana. 
“Cumpra primeiro o seu 
papel individual, depois 
cumpra o papel coletivo de 
respeitar os protocolos de 
distanciamento social, de 
não aglomerar, usar másca-
ras e higienizar as mãos. 
Converse com as pessoas 
para ajudar o Estado a ultra-
passar  esse  momento” , 
sol ic i tou o governador, 
que também apelou para 
a  A s s e m b l e i a  L e g i s l a -
tiva aprovar o projeto que 
torna obrigatório o uso de 
máscaras: “Se assim o parla-
mento entender, para impor 
sanções ao cidadão que não 
quiser usar máscara nesse 
momento de pandemia”, 
finalizou.

Comércio, praias e shoppings  
fecham nos finais de semana 

COM AVANÇO DA PANDEMIA e 91% de UTIs ocupadas em Maceió, novo decreto coloca Alagoas na Fase Vermelha

Márcio Ferreira

Ao lado de secretários e do presidente da AMA, Hugo Wanderley - governador Renan Filho anunciou os detalhes da fase vermelha; começa sexta-feira, dia 19                          

O QUE MUDA NA FASE VERMELHA

Centro, shoppings e galerias:
• Áreas centrais funcionam das 9h às 
17h, com funcionamento vedado aos 
sábados, domingos e segundas;
• Shoppings funcionam das 11h às 20h, 
com funcionamento vedado aos sába-
dos, domingos e terças;
• Lojas de ruas e galerias fora do Centro 
funcionam das 10h às 18h, sendo 
vedado o funcionamento aos sábados, 
domingos e segundas.

Academias, igrejas 
e salões de beleza
• Funcionamento permitido com 30% 
da capacidade e com agendamento de 
aulas, sendo vedado uso de academias 
para maiores de 60 anos e com comor-
bidades;
• Igrejas funcionam com 30% da capa-
cidade;
• Salões funcionam com agendamento 
prévio para evitar filas de espera.

Bares, restaurantes e lotéricas
• Bancos e lotéricas funcionam normal-
mente;
• Bares e restaurantes só funcionam no 
sistema delivery e “pegue e leve”.

Outros
• Transporte intermunicipal vedado 
funcionamento integralmente por 14 
dias;
• Vedado acesso a praias, rios e lagoas 
nos finais de semana;
• Fica vedada a circulação de pessoas 
após as 21h, se não estiver praticando 
uma atividade essencial.
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Um bar tradi-
c i o n a l  d o 
b a i r r o  d o 

Pinheiro encerrou seus traba-
lhos depois de 47 anos de 
funcionamento. Os motivos 
para o fechamento do Caldi-
nho do Vieira, referência na 
região, são o afundamento no 
solo do bairro. O proprietário 
espera por uma indenização 
que possa ajudar na reaber-
tura do bar em outro bairro. 
José Vieira e seus familiares 
esperam por essa indenização 
desde 2020, mas até hoje não 
conseguiram fazer um acordo 
com a Braskem, responsá-
vel pela saída de milhares de 
famílias dos bairros atingidos 
pelos impactos da mineração.

“Em março ou abril do ano 
passado recebemos a notifi-
cação de que aquela rua em 
que ficava o caldinho entrou 
no mapa e que teríamos um 
prazo para desocupar, porque 
o bairro todo já está quase 
desocupado. A gente tentando 
com a empresa, vendo a ques-
tão da indenização, porque 
como o prédio é próprio e meu 
pai já é uma pessoa idosa, eles 
falaram que a gente aguar-
dasse mais um pouco, antes 
do fechamento total na loca-
lidade“, explica Sheila Vieira, 
filha do proprietário do estabe-
lecimento, sobre a decisão de 
fechar o local.

O Caldinho do Vieira prati-
camente se desenvolveu junto 
com o Pinheiro, se tornando 
famoso por causa de uma 
receita tradicional, a do caldi-
nho de feijão que foi trazida 
para Maceió por seu Vieira da 
cidade de Pão Açúcar, receita 
essa que possibilitou o cres-
cimento e o sucesso do bar na 
região e permitiu que em 2021 

o bar fosse declarado como 
patrimônio imaterial do estado 
de Alagoas.

“O nome caldinho do Vieira 
foi meu pai que colocou. Meu 
pai foi um pioneiro. Moramos 
há 60 anos no bairro, meu pai 
foi um dos poucos a começar 
um negócio enquanto ali tudo 
era mato. A família dele, muito 
antes, uns 70 anos atrás, já servia 
a receita, ele deu uma incre-
mentada, mas a receita original 
é de uma tia minha, que tinha 
restaurante em Pão de Açúcar, 
é uma história de família. Aqui 
em Maceió foi ele que começou 
do zero”, relembra Sheila.

Ainda de acordo com a filha 
de José Vieira, seu pai pretende 
reabrir o Caldinho e perma-
necer construindo a história 
do bar, mas nada foi definido 
ainda, em relação ao modo 
de funcionamento, se terá um 
ponto físico ou será delivery. 
Tudo depende da indenização 
da Braskem. “Temos a espe-
rança de que a empresa tenha 
sensibilidade e não nos pague 
apenas o ponto, porque a gente 
não está vendendo. Esperamos 
uma boa indenização para 
continuar a história”, afirma.

Além da família de José 
Vieira, mais cinco famílias 

dependem do funcionamento 
do bar e com o fechamento 
essas cinco famílias também 
ficarão sem renda.“A gente 
não está demitindo, estamos 
fechando por uma ocasião 
que não foi decisão nossa, mas 
por uma tragédia provocada”, 
explica a filha de seu José.

Alexandre Sampaio, o 
presidente da Associação 
dos Empreendedores do 
Pinheiro, também lamentou 
o fechamento do estabele-
cimento. “O fechamento do 
caldinho do Vieira e todo o 
drama vivenciado é o símbolo 
do que acontece com outras 

3.500 empresas do bairro do 
Pinheiro, Mutange, Bom Parto, 
Bebedouro e agora do Farol. 
São empresas que amargaram 
o prejuízo do esvaziamento 
do bairro, depois amarga-
ram a omissão do MPF que 
fez acordo sem definir com 
clareza prazo e critérios para 
que as empresas sejam indeni-
zadas deixando isso a cargo da 
Braskem. E a Braskem simples-
mente não está pagando”, 
critica o empresário.

Já a Braskem informou 
em nota que o programa de 
compensação sofreu altera-
ções para atender as demandas 
da população atingida com o 
afundamento do solo. Confira 
um trecho da nota oficial divul-
gada pela empresa no qual ela 
explica as mudanças:

“O Programa de Compen-
sação conta agora com uma 
equipe exclusiva para atender 
comerciantes e empresários 
das áreas de desocupação, 
ouvindo uma demanda da 
comunidade. Essa equipe 
especializada tira dúvidas e 
dá suporte no levantamento 
de informações e documentos 
necessários para a mudança, 
além de conduzir os cálculos 
de compensação financeira 
dos comércios e negócios.  O 
comerciante pode pedir um 
adiantamento dessa compen-
sação financeira para cobrir 
despesas extras referentes à 
mudança de local, inclusive 
eventuais custos com as verbas 
rescisórias. O valor também 
pode ser definido de acordo 
com o porte de cada empresa. 
Se os valores adiantados forem 
utilizados com despesas rela-
tivas à realocação ou paralisa-
ção das atividades, não haverá 
desconto da indenização.”

Patrimônio imaterial de Alagoas, 
Caldinho do Vieira fecha as portas

MOTIVO DO FECHAMENTO é o afundamento do solo da região do Pinheiro; estabelecimento funcionava há 50 anos
Reprodução

Caldinho do Vieira funcionando 
antes da pandemia e dos 
problemas causados pelo 
afundamento no solo

Reprodução

José Vieira, fundador do Caldinho do Vieira e dono da receita que fez e permanece fazendo sucesso em Maceió
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Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

O a c o m p a -
n h a m e n t o 
da criança, 

desde o nascimento e nos 
primeiros anos de vida, é de 
fundamental importância para 
a promoção de um crescimento 
saudável. Por isso, os peque-
nos não devem ir ao pedia-
tra apenas quando doentes: 
consultas periódicas permitem 
a detecção precoce de doenças 
e distúrbios que podem afetar 
seu pleno desenvolvimento e 
a saúde, garantindo a interven-
ção preventiva nesses casos.

De acordo com a pediatra 
Taciana Nobre Baumgarten, o 
acompanhamento pediátrico 
nos primeiros anos de vida da 
criança é essencial porque trata-
-se de um ser em desenvolvi-
mento. Daí a importância de 
inserir as consultas periódicas 
na rotina, do nascimento até 
os 18 anos, idade até a qual o 
pediatra é o profissional indi-
cado para o acompanhamento.

“Nas consultas com o pedia-
tra é feito o acompanhamento 
do crescimento, desenvolvi-
mento, adaptação ao meio, 
medidas preventivas de doença 
e há orientações específicas para 
cada idade. No caso de crian-
ças menores, demandam mais 

cuidados no que diz respeito a 
acidentes domésticos. Em todas 
as idades, é preciso ter cuida-
dos com mordidas de animais, 
alimentação, saúde mental 
e interação social”, ensina a 
médica, também professora do 
curso de Medicina no Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL).

Ela lembra que a frequ-
ência das visitas ao pediatra 
são diferentes em cada etapa. 
Até o primeiro ano de vida, as 
consultas ao pediatra devem 
ser mensais, para a verificação 
de peso, estatura e desenvol-

vimento, as orientações sobre 
alimentação, o incentivo ao 
aleitamento materno. A partir 
do segundo ano, o intervalo é 
um pouco maior.

“A consulta deve acontecer 
de dois em dois meses, tendo 
em vista que ainda há vacinas 
a serem vistas, assim como o 
acompanhamento do cres-
cimento e desenvolvimento 
(fala, locomoção), se a fontanela 
(mais conhecida como moleira) 
fechou. Estas são questões 
muito importantes nos dois 
primeiros anos de vida da 
criança”, assinala.

Do terceiro ano em diante, 
as consultas de rotina com 
o pediatra devem acontecer 
a cada três ou quatro meses. 
Ainda assim, os pais devem 
procurar o atendimento médico 
quando a criança apresentar 
algum sintoma de alerta para 
doenças, como cefaléia, febre, 
dor, vômitos, diarreia.

“Ou algum outro sinal que a 
família percebe de diferente na 
criança, como a falta de desen-
volvimento na linguagem, se 
ela vai mal na escola, dificul-
dade de adaptação familiar 
ou na escola, enfim, qualquer 

outro problema que a família 
ache que não é normal. Estes são 
casos para consultas extras”, 
completa a pediatra.

ATENDIMENTO MÉDICO GRATUITO
A Policlínica da Unit/AL, 

localizada no Campus Amélia 
Maria Uchôa, na Avenida 
Gustavo Paiva, 5017, Cruz das 
Almas, oferece atendimentos 
gratuitos nas áreas de Pedia-
tria, Ginecologia, Medicina 
da Família e Comunidade, 
Clínica Médica, Cardiologia, 
Dermatologia, Endocrinologia, 
Infectologia, Gastroenterolo-
gia, Obstetrícia, Reumatologia, 
Ortopedia, Psiquiatria, Neuro-
logia, Nefrologia e Geriatria.

Para garantir atendimento 
médico, o interessado deve 
fazer primeiramente o agen-
damento pelos telefones 3311-
3209 e 98886-6911, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 12h e de 
13h às 16h. 

Os atendimentos ambula-
toriais acontecem de segunda 
à sexta-feira, das 7h às 22h, com 
qualidade garantida pelo corpo 
docente de médicos da Unit/
AL, que acompanha de perto as 
consultas realizadas pelos estu-
dantes em períodos finais dos 
cursos de Medicina, e obede-
cendo a todos os protocolos 
de biossegurança e distancia-
mento social.

Cuidados nos primeiros anos é 
fundamental para uma boa saúde

CONSULTAS REGULARES AO PEDIATRA são essenciais para atuar com prevenção para algumas doenças da infância
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Um bar tradi-
c i o n a l  d o 
b a i r r o  d o 

Pinheiro encerrou seus traba-
lhos depois de 47 anos de 
funcionamento. Os motivos 
para o fechamento do Caldi-
nho do Vieira, referência na 
região, são o afundamento no 
solo do bairro. O proprietário 
espera por uma indenização 
que possa ajudar na reaber-
tura do bar em outro bairro. 
José Vieira e seus familiares 
esperam por essa indenização 
desde 2020, mas até hoje não 
conseguiram fazer um acordo 
com a Braskem, responsá-
vel pela saída de milhares de 
famílias dos bairros atingidos 
pelos impactos da mineração.

“Em março ou abril do ano 
passado recebemos a notifi-
cação de que aquela rua em 
que ficava o caldinho entrou 
no mapa e que teríamos um 
prazo para desocupar, porque 
o bairro todo já está quase 
desocupado. A gente tentando 
com a empresa, vendo a ques-
tão da indenização, porque 
como o prédio é próprio e meu 
pai já é uma pessoa idosa, eles 
falaram que a gente aguar-
dasse mais um pouco, antes 
do fechamento total na loca-
lidade“, explica Sheila Vieira, 
filha do proprietário do estabe-
lecimento, sobre a decisão de 
fechar o local.

O Caldinho do Vieira prati-
camente se desenvolveu junto 
com o Pinheiro, se tornando 
famoso por causa de uma 
receita tradicional, a do caldi-
nho de feijão que foi trazida 
para Maceió por seu Vieira da 
cidade de Pão Açúcar, receita 
essa que possibilitou o cres-
cimento e o sucesso do bar na 
região e permitiu que em 2021 

o bar fosse declarado como 
patrimônio imaterial do estado 
de Alagoas.

“O nome caldinho do Vieira 
foi meu pai que colocou. Meu 
pai foi um pioneiro. Moramos 
há 60 anos no bairro, meu pai 
foi um dos poucos a começar 
um negócio enquanto ali tudo 
era mato. A família dele, muito 
antes, uns 70 anos atrás, já servia 
a receita, ele deu uma incre-
mentada, mas a receita original 
é de uma tia minha, que tinha 
restaurante em Pão de Açúcar, 
é uma história de família. Aqui 
em Maceió foi ele que começou 
do zero”, relembra Sheila.

Ainda de acordo com a filha 
de José Vieira, seu pai pretende 
reabrir o Caldinho e perma-
necer construindo a história 
do bar, mas nada foi definido 
ainda, em relação ao modo 
de funcionamento, se terá um 
ponto físico ou será delivery. 
Tudo depende da indenização 
da Braskem. “Temos a espe-
rança de que a empresa tenha 
sensibilidade e não nos pague 
apenas o ponto, porque a gente 
não está vendendo. Esperamos 
uma boa indenização para 
continuar a história”, afirma.

Além da família de José 
Vieira, mais cinco famílias 

dependem do funcionamento 
do bar e com o fechamento 
essas cinco famílias também 
ficarão sem renda.“A gente 
não está demitindo, estamos 
fechando por uma ocasião 
que não foi decisão nossa, mas 
por uma tragédia provocada”, 
explica a filha de seu José.

Alexandre Sampaio, o 
presidente da Associação 
dos Empreendedores do 
Pinheiro, também lamentou 
o fechamento do estabele-
cimento. “O fechamento do 
caldinho do Vieira e todo o 
drama vivenciado é o símbolo 
do que acontece com outras 

3.500 empresas do bairro do 
Pinheiro, Mutange, Bom Parto, 
Bebedouro e agora do Farol. 
São empresas que amargaram 
o prejuízo do esvaziamento 
do bairro, depois amarga-
ram a omissão do MPF que 
fez acordo sem definir com 
clareza prazo e critérios para 
que as empresas sejam indeni-
zadas deixando isso a cargo da 
Braskem. E a Braskem simples-
mente não está pagando”, 
critica o empresário.

Já a Braskem informou 
em nota que o programa de 
compensação sofreu altera-
ções para atender as demandas 
da população atingida com o 
afundamento do solo. Confira 
um trecho da nota oficial divul-
gada pela empresa no qual ela 
explica as mudanças:

“O Programa de Compen-
sação conta agora com uma 
equipe exclusiva para atender 
comerciantes e empresários 
das áreas de desocupação, 
ouvindo uma demanda da 
comunidade. Essa equipe 
especializada tira dúvidas e 
dá suporte no levantamento 
de informações e documentos 
necessários para a mudança, 
além de conduzir os cálculos 
de compensação financeira 
dos comércios e negócios.  O 
comerciante pode pedir um 
adiantamento dessa compen-
sação financeira para cobrir 
despesas extras referentes à 
mudança de local, inclusive 
eventuais custos com as verbas 
rescisórias. O valor também 
pode ser definido de acordo 
com o porte de cada empresa. 
Se os valores adiantados forem 
utilizados com despesas rela-
tivas à realocação ou paralisa-
ção das atividades, não haverá 
desconto da indenização.”

Patrimônio imaterial de Alagoas, 
Caldinho do Vieira fecha as portas

MOTIVO DO FECHAMENTO é o afundamento do solo da região do Pinheiro; estabelecimento funcionava há 50 anos
Reprodução

Caldinho do Vieira funcionando 
antes da pandemia e dos 
problemas causados pelo 
afundamento no solo

Reprodução

José Vieira, fundador do Caldinho do Vieira e dono da receita que fez e permanece fazendo sucesso em Maceió
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Por Deraldo Francisco
Jornalista - deraldofrancisco@bol.com.br

Deu a louca na PM? 

Globo à venda

No momento, do conhe-
cimento da imprensa, 

há pelo menos 15 poli-
ciais militares presos por 
suspeitas de envolvimento 
em três assassinatos. E 
agora é assim: a PM é 
para matar o povo? Esse 
efetivo – formado por dois 
tenentes, sargentos, cabos 
e soldados - deveria estar 
nas ruas, nas viaturas blin-
dadas enfrentando o crime 
e garantido a segurança da 
população. Mesmo presos, 
todos receberão seus salários certinho, conforme calendário do Governo do Estado...

...Essas prisões se referem a três casos diferentes e envolvem, pelo menos, três unidades mili-
tares. Isso é grave. Não seria comportamento de uma só unidade, mas entendimento de boa 

parte da corporação. Os PMs são acusados na morte do policial civil Jorge Vicente, do servente 
de pedreiro Jonas e de um rapaz que foi abordado e preso na presença de familiares no Trapiche 
e apareceu morto horas depois, no Pontal da Barra.

Para encerrar, uma notícia nacional forte: o grupo J&F, donos 
da Friboi, estaria comprando a Rede Globo. O valor em nego-
ciação gira em torno de R$ 25 bilhões. Segundo fontes do 
mercado financeiro, o Pactual – depois negociar a venda da 
Editora Abril – estaria, agora, por meio de André Esteves, coor-
denando o processo de diálogo entre as partes interessadas. 
O negócio envolve todo o conglomerado da Globo, incluindo 
televisão, impressos e plataforma de conteúdo. No entanto, 
um dos entraves que pode atrasar o negócio é o desejo da 
emissora de preservar a soberania jornalística até o processo 
eleitoral de 2022, quando estará em jogo a renovação do 
mandato de seu algoz.

Boulos em Maceió 

Guilherme Boulos, o principal nome nacional do PSOL esteve hoje em Maceió. Ele veio inaugurar a “cozinha solidária”, do MTST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), no Conjunto Professor Paulo Bandeira, no Benedito Bentes. Nada de novidade nisso. 
O novo é que a visita de Boulos não foi bem aceita pelo pessoal do PSOL em Maceió. Não seria um bom momento para o evento, 
quando a pandemia da Covid-19 atinge números aterradores e parece estar fora de controle. 

A coluna já tinha dado a notícia: se não houver entendimento com a Assembleia 
Legislativa, o governador Renan Filho vai concluir o mandato e não concorre a nada 
em 2022. Afinal de contas, um grande legado está em jogo. Mais hospitais, mais 
estradas, pagamento no mês trabalhado, transferência de renda para quem mais 
precisa. É muita coisa pra ser desconstruída em poucos meses. Por isso, ou tudo 
fica bem alinhado ou Renan Filho fica até 31 de dezembro de 2022.A cerimônia de batismo da Assembleia de Deus, organizada pelo vereador Abimael Pessoa, de Murici, que resultou na infecção 

por Covid-19 de dezenas de pessoas, fez mais uma vítima fatal. Uma senhora evangélica da cidade morreu da doença. No 
dia da cerimônia, um missionário de fora de Alagoas estaria infectado e contaminou dezenas de pessoas, entre elas, algumas 
crianças. O missionário teria morrido dias depois, de Covid-19. Em Murici, a situação do vereador Abimael Pessoa não é muito 
boa, já que foi ele quem organizou e cerimônia convidou as pessoas.

O vereador bolsonarista de carteirinha 
(assinada?) Leonardo Dias está às voltas 
com uma situação complicada na Câmara. 
O PDT de Maceió pediu a cassação do 
mandato dele por causar transtornos – com 
uma manifestação – à vacinação de idosos, 
no posto que fica no estacionamento de 
Jaraguá. Há muitos anos a Mesa Diretora 
da Câmara de Maceió não recebia um 
pedido dessa natureza. A cassação seria 
uma decisão extrema, mas pode acontecer. 
Seja como for, Leonardo Dias recebeu uma 
invertida que deve deixá-lo mais sensato 
nos próximos dias. Vamos aguardar, afinal, 
sempre é tempo de fazer a coisa certa.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) ainda não explicou direito porque 
passou os dias 15 e 16 sem vacinar idosos em Maceió. No domingo (14), 
houve o desatino da manifestação. Mas, e nos dias seguintes? Faltou vacina? 
O que houve? Numa gestão transparente esse tipo de coisa não pode passar 
às brancas nuvens. Afinal, vacinação não tira folga. 

Esta semana, um grupo de ex-ministros da Justiça enviou uma carta ao 
presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux. Eles pedem que o 
presidente da Suprema Corte ponha em julgamento a suspeição do ex-juiz, 
ex-ministro da Justiça, ex-herói brasileiro Sergio Moro na Lava Jato. O sena-
dor Renan Calheiros (que já foi ministro), José Carlos Dias, Eugênio Aragão, 
Tarso Genro, José Eduardo Cardozo, José Gregori e Torquato Jardim assinam 
a carta. Em tempo: artistas e intelectuais também assinam a carta.

Marinheiro de primeira viagem nas 
ondas das redes sociais, o senador 
Fernando Collor, caiu na besteira de 
pedir ao internauta uma dica de filme. 
A ‘twittada’ tinha como objetivo ajudar 
na sua popularidade. Mas o tiro saiu 
pela culatra. A sugestão de filme que ele 
recebeu, na sexta-feira, (12/3), por volta 
das 20h30, pelo Twitter, da internauta 
Mariana C. Silva, além de irônica, foi 
fulminante, em se tratando do ex-presi-
dente: “Corra que a Polícia Vem Aí”.

O senador Collor quer ser popular de 
toda forma. Inventou até a promoção 
de “um dia com ele”, com direito a 
café da manhã na “Casa da Dinda”. 
O senador esquece que já é popular 
ao extremo. Não pelas suas tenta-
tivas nas redes sociais, mas pelo 
Dique-Estrada – um gigantesco 
crime ambiental em Maceió; o 
confisco da poupança do povo brasi-
leiro e o Impeachment. Mais popular 
que isso, impossível!

Pelo legado 

Cerimônia fatal

Deu ruim! 

SMS precisa explicar

Carta de ex-ministros 

Collor 171? Pela popularidade

Lucas Maia


