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2BOLSOLÃO: ESCÂNDALO DO ORÇAMENTO PARALELO PARA COMPRAR VOTOS ‘INAUGURA’ CORRUPÇÃO NO GOVERNO 

MP APURA SE PALMERY 
FUROU A FILA DA VACINA

EX-PREFEITO DE CAJUEIRO TOMOU IMUNIZANTE CONTRA COVID-19, DIA 23 DE MARÇO, EM PASSO DO CAMARAGIBE

O ex-prefeito de Cajueiro, 
Antônio Palmery Melo Neto, 
está sendo investigado pelo 
Ministério Público Estadual sob 
a suspeita de ter sido vacinado 
contra a Covid-19 em Passo do 
Camaragibe. Palmery não foi 
contemplado pela idade, nem 
por atividade profissional, 
comorbidade e, para fechar 
o pacote: não mora em Passo 
do Camaragibe. De posse da 
denúncia, o promotor Ary 
Lages Filho, solicitou infor-
mações à Secretaria Municipal 
de Saúde do Passo. A infor-
mação veio rápida: Palmery 
Neto teria sido vacinado no 
dia 23 de março passado. 
Para o promotor, a situação é 
absurda. “Instaurei inquérito 
civil para averiguar o que ocor-
reu, de fato, caso comprovado, 
o Ministério Público adotará 
as medidas cabíveis”, disse o 
promotor.

BRASIL

COMORBIDADES

Fome atinge 
47% da  
população  
do semiárido

Começa a 
vacinação 
em Maceió a 
partir dos 18
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ACIDENTES NAS RODOVIAS

Em Jequiá da Praia, carreta tombou e pegou fogo; já no trecho entre Barra de São Miguel e Marechal Deodoro, carro saiu da via e capotou: o motorista morreu

Carreta pega fogo e carro  
capota durante a madrugada

Dois acidentes graves 
ocorreram na manhã de hoje, 
sendo um na rodovia AL-101 
Sul e outro na BR-101. Entre 
a Barra de São Miguel de 
Marechal Deodoro, pouco 
depois das 4h, Josivaldo 
Pereira Rodrigues Júnior, de 

31 anos, perdeu o controle 
da direção do Siena preto 
de placa OLH-9057/AL, 
que saiu da pista e capotou 
diversas vezes. O condutor 
morreu no local do acidente. 
Em Jequiá na Praia, Km 
149 da BR-101, uma carreta 

tombou, “deslizou” pelo 
acostamento e pegou fogo, 
deixando um rastro de laba-
redas. A carga era formada 
por tintas e peças para veícu-
los. Parte da rodovia foi inter-
ditada devido ao acidente. A 
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) não informou sobre 
o estado de saúde do moto-
rista que teria ficado preso 
na cabine. Mesmo com o 
risco de morte do motorista, 
muita gente ainda foi ao local 
para saquear o que sobrou da 
carga. 3

DivulgaçãoEmerson Tiago/ Alagoas NT

VIOLÊNCIA

2021: menor em 10 anos
O ano de 2021 vem se 

consolidando como o menos 
violento no estado, na década. 
O cenário é oposto ao de dez 
anos atrás – quando Alagoas e 
Maceió se destacavam negati-

vamente como o estado e capi-
tal mais inseguros do Brasil. 
Em coletiva de imprensa hoje 
pela manhã, o governador 
Renan Filho e o secretário da 
Segurança Pública, Alfredo 

Gaspar, apresentaram os 
dados relativos aos quatro 
primeiros meses do ano, que 
mostram uma redução brusca 
nos principais tipos de crime 
em relação a 2020.
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Embora, rotineiramente, 
nos deparamos com mudanças 
no formato de gestão das rela-
ções trabalhistas e nas teorias 
de desenvolvimento econô-
mico, com a exaltação sobre a 
chegada da indústria 4.0, refor-
mas das normas que regulam 
os direitos trabalhistas, tudo 
alicerçado com discurso ao 
avanço no desenvolvimento 
da relação capital trabalho, 
fato é que o número de traba-
lhador com a efetiva proteção 
de direitos trabalhistas vem 
diminuindo.

Levando em conta núme-
ros divulgados pela PNAD, 
considerando média anual 
para o ano de 2015, tínha-
mos no país 100,2 milhões de 
pessoas na força de trabalho, 
sendo que deste total 35,6 
milhões se tratava de traba-
lhadores da iniciativa privada 
com carteira de trabalho assi-
nada (excluindo os trabalha-
dores domésticos) e, portanto, 
o que representava 35,5% de 
trabalhadores com direitos 
celetista garantidos.

No entanto, conforme 
dados divulgados na PNAD 
Contínua, referente ao trimes-
tre móvel dez-jan-fev/2021, 
pessoas na força de trabalho 
somam hoje 100,3 milhões, 
sendo que deste total apenas 
29,7 milhões possuem carteira 
assinada, representando, 
então, 29,6% de trabalhado-
res protegidos com os direitos 
previstos da CLT.

A chamada “Reforma 
Trabalhista”, vinda com a Lei 

Federal nº 13.467/2017, imple-
mentou  mudanças significati-
vas na  Consolidação das Leis 
do Trabalho, sendo que seus 
defensores sustentaram que 
a inovação se fazia necessária 
para combater o desempregoe 
modernizar as relações traba-
lhistas.

A nova lei passou a regu-
lamentar a possibilidade de 
Sindicatos negociarem coleti-
vamente alguns direitos que 
passariam a prevalecer sobre 
a legislação, possibilidade de 
contratação de empregado via 
trabalho intermitente, presta-
ção de serviços em regime de 
teletrabalho, flexibilização na 
contratação de trabalhador 
autônomo, liberalização geral 
de terceirização inclusive para 
atividade principal e várias 
outras modificações.

Contudo, por ora, passados 
mais de três anos da reforma, 
pouco se tem notícias sobre 
importantes negociações cole-
tivas que se impõem sobre a 
lei, ou que as mudanças legis-
lativas contribuíram para 
uma evolução na geração de 
emprego e renda.

No que toca ao atual 
Governo Federal, consoante 
verifica-se de sua proposta 
de governo denominada “O 
Caminho da Prosperidade”, 
praticamente, o que ele aposta, 
é que uma eventual geração 
de renda e emprego viria com 
a implantação escancarada de 
princípios liberais e privati-
zações, mas, até o momento, 
o reflexo de tal pensamento é 

praticamente zero diante do 
aumento do desemprego e da 
crise econômica.

Mesmo a tentativa do 
Governo Federal em implan-
tar a chamada “CARTEIRA 
VERDE E  AMARELA”, 
modalidade de contratação 
destinada à criação de novos 
postos de trabalho para as 
pessoas entre dezoito e vinte e 
nove anos de idade, com flexi-
bilização de regras descritas 
na Medida Provisória 905 de 
11/11/2019, tal aposta pratica-
mente passou desapercebida, 
não virou lei, perdendo seus 
efeitos.

O Ministério do Trabalho 
foi extinto. Há agora uma 
Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, vincu-
lada ao super Ministério da 
Economia, o qual, por inter-
médio do mandatário Paulo 
Guedes, demonstra apenas a 
preocupação quanto a priva-
tizações e manutenção do teto 
de gasto como “responsabili-
dade fiscal”, deixando de lado 
propostas de investimentos 
em infraestruturas que pode-
riam movimentar a máquina 
para a geração de emprego e 
renda.

Na prática, até aqui, o que 
o Governo Federal manejou 
foram os programas emer-
genciais para manutenção 
do emprego e renda (Medi-
das Provisórias 936 e 1045) 
ou medidas trabalhistas para 
enfrentamento da problemá-
tica advinda com a COVID19 
(Medidas Provisórias 927 e 

1046), além de alguma ajuda 
para pequenas e médias 
empresas, que tão somente 
foram úteis para o não agrava-
mento da crise econômica e do 
desemprego.

Além do Plano Nacional 
de Desestatização do Governo 
Federal, que promete  privati-
zações para gerar concorrência 
e desenvolvimento, nada mais 
se vê de concreto com proposta 
fundamentada, com pers-
pectivas e estudos  de longo 
prazo para, de fato, fomentar 
o crescimento da economia, do 
emprego e renda no país.

Diante de tal cenário não se 
vislumbra a possibilidade de 
melhora no número de traba-
lhadores com carteira assinada 
e proteção social. Por outro 
lado, crescem os números 
daqueles que trabalham por 
conta própria, dos desalenta-
dos e dos sem ocupação.  

Acredito que não podemos 
fechar os olhos para mudan-
ças nos formatos da relação de 
trabalho, mas é imprescindível 
que as propostas não sejam tão 
somente para fomentar o privi-
légio do lucro do capital, com a 
manutenção da precária situa-
ção do trabalhador brasileiro.

Alguns podem contribuir 
mais para uma sociedade mais 
justa, democrática e fraterna. O 
trabalhador, especialmente o 
de base, merece mais respeito 
e mais proteção social, sendo 
o regime celista um princí-
pio mínimo civilizatório, ao 
menos neste nosso momento 
histórico.  

O presidente Jair Bolso-
naro nomeou para o Conselho 
da Itaipu binacional a mulher 
do deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR), que é o líder 
do governo e um dos líderes do 
Centrão.

 Maria Aparecida Borghetti 
teve nomeação publicada no 
Diário Oficial desta quinta-
-feira, 6, e receberá como conse-
lheira, a “bagatela” de R$ 25 mil.

Para essa “mamata”,  a 
esposa do líder do governo 
cumprirá mandato até 16 de 
maio de 2024.

Até lá, como conselheira de 
R$ 25 mil por mês, ela só precisa 
mesmo participar de 6 reuniões 
por ano. Daí para frente é só 
engordar a conta bancária.

A Itaipu possui um Conse-
lho de Administração composto 
por 12 conselheiros, seis brasi-
leiros e seis paraguaios, e dois 
representantes dos Ministérios 
das Relações Exteriores, um de 
cada país.

E alguém chegou a dizer 
reiteradamente que “a mamata 
acabou”.

Mas, o Centrão garante que 
não.

Sem perspectiva para o trabalho com carteira assinada Bolsonaro garante 
‘mamata’ de R$ 25 mil/
mês a mulher do líder 
do governo na Câmara

Antônio Pereira *Jornalista 

O jornal O Estado de São 
Paulo trouxe à tona uma 
grande esquema de corrup-
ção envolvendo o governo 
Bolsonaro na tentativa de 
domesticação do Congresso 
Nacional através da distri-
buição de dinheiro público 
para  par lamentares  da 
chamada base aliada. Ao 
todo o governo destinou R$ 
3 bilhões em forma de verba 
para compra de equipamen-
tos agropecuários, particu-
larmente tratores com um 
superfaturamento que chega 
perto dos 300%.

Esse grande esquema de 
distribuição de verba pública 

em troca de votos favoráveis 
ao governo foi baseado no 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional. O esquema de 
compra de votos no Congresso 
já ganhou dois apelidos que 
estão repercutindo com força 
nas redes sociais: “tratoraço” 
e “bolsolão”. Os dois termos 
figuraram na lista de assuntos 
mais comentados do Twitter 
durante todo o domingo.

Segundo o  jorna l ,  o 
esquema era tão descarado, 
tão descarado, que bastava o 
deputado ou senador encami-
nhar um ofício para o Minis-
tério para ter ‘seus’ recursos 
liberados e a farra do boi 

concluída.
Importante aliado do 

presidente Jair Bolsonaro para 
impedir processos de impe-
achment, o então presidente 
do Senado, David Alcalumbre 
conseguiu R$ R$ 277 milhões 
por parte do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
para fazer a festa em fazendas 
a fora por este Brasil varonil. 
Caso o senador reivindicasse 
este valor por meio de emen-
das individuais, limitadas a 
R$ 8 milhões anuais, ele leva-
ria 34 anos para conseguir. 
Com o esquema do governo, 
tudo foi rapidamente viabili-
zado, fazendo sorrir todos os 

envolvidos.
Vale lembrar que boa parte 

da base de apoio de Bolsonaro 
no Congresso é feita de agro-
pecuaristas, fazendeiros com 
milhares de cabeças de gado 
ou milhares de hectares de 
milho, soja e outros produtos 
agrícolas. Daí a explicação 
para tanto dinheiro em forma 
de verba para compra de 
equipamentos para o uso no 
campo.

Com mais esse escândalo, 
o governo Bolsonaro acumula 
quase 200 motivos para a 
instauração de um processo 
d e  i m p e a c h m e n t .  E s s e 
esquema de corrupção desla-

vada descoberto agora pelo 
jornal Estadão foi idealizado 
no no final de 2020, criando 
um orçamento secreto e para-
lelo no valor de R$ 3 bilhões 
em emendas. Boa parte do 
dinheiro era destinada à 
compra de tratores e equipa-
mentos agrícolas por preços 
até 259% acima da referência.

Claro que tudo isso ainda 
vai ser devidamente apurado 
para o bem do serviço público 
e possível punição dos culpa-
dos. O certo é que o governo 
Bolsonaro, já envolvido em 
grandes polêmicas, passa a ter 
mais esse problema no hori-
zonte para tratar.

Compra de deputados e superfaturamento marcam 
escândalo de corrupção de Bolsonaro



Da Redação

O jovem Raul 
G a b r i e l 
Sa lus t iano 

da Silvam de 19 anos, foi assas-
sinado ontem pela manhã, 
no Jacintinho. O rapaz ainda 
foi socorrido pela mãe dele 
(cujo nome não foi revelado), 

e levado para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 
Jacintinho, onde deu entrada 
com vida.

Raul Gabriel foi espancado, 
levou dois tiros e ainda tinha 
marcas de ferimentos à faca 
no corpo. No local, as pessoas 
não informaram a motivação 
do crime. Familiares do jovem 

também não revelaram nada. 
O caso deverá ser contado 
com detalhes à Polícia Civil, 
no inquérito policial a ser 
instaurado pela Delegacia de 
Homicídio e Proteção à Pessoa 
(DHPP).

Gravemente ferido, o jovem 
ainda foi atendido pela equipe 
médica de plantão, mas, diante 

da gravidade dos ferimentos, 
não resistiu e morreu. Cons-
tado o óbito na UPA, uma guar-
nição do Batalhão de Polícia de 
Eventos (BPE) foi chamada alo 
local. Em seguida, um dele-
gado da DHPP também esteve 
na unidade de saúde para fazer 
os primeiros levantamentos 
em torno do caso.

O corpo de Raul Gabriel foi 
levado para o Instituto Médico 
Legal (IML), necropsiado e 
entregue aos familiares para 
providenciar o sepultamento.  
As investigações da Polí-
cia Civil ocorrem a partir de 
amanhã, com a oitiva de teste-
munhas do crime e familiares 
da vítima.
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Jovem é morto no Jacintinho e 
população diz que ‘não viu nada’

VÍTIMA TINHA 19 ANOS e foi assassinada a tiros, facadas e por espancamento; mãe do rapaz foi quem o levou à UPA

Da Redação

U m a  p e s s o a  m o r r e u 
num acidente automobilís-
tico ocorrido hoje cedo, na 
rodovia AL-101 Sul, trecho 
compreendido na Barra 
de São Miguel. O veículo 
Siena, de cor preta e placa 
OLH-9057/AL saiu na pista 
e capotou várias vezes numa 
área de pouca vegetação. O 
condutor, Josivaldo Pereira 
Rodrigues Júnior, de 31 anos, 
morreu no local do acidente. 
As imagens internas do 
veículo que o sistema de 

“airbag” não funcionou, ou 
o carro não dispunha desse 
dispositivo de segurança. 

As suspeitas, pelas cenas 
do acidente, são de que o 
condutor perdeu o controle da 
direção do veículo, que saiu 
da pista e capotou. Como o 
acidente ocorreu num trecho 
de curva da rodovia e chovia 
muito, há indícios de que esses 
fatores levaram à perda do 
controle do carro. A distância 
onde o carro ficou em relação 
à pista também sugere que o 
veículo exercia alta velocidade 
no momento do acidente.

As imagens internas do 
carro, feitas por policiais do 
Batalhão de Policiamento 
Rodoviário  (BPRv)  não 
mostram se Josivaldo Júnior 
usava o cinto de segurança no 
momento do acidente. Guar-
nições do BPRv estiveram no 
local, fizeram a sinalização 
para evitar outros acidentes 
e acionaram os Institutos de 
Medicina Legal e de Crimina-
lística, para os levantamentos 
em torno do caso. Em seguida, 
o corpo de Josivaldo Júnior foi 
levado para o necrotério de 
Maceió.

CAPOTAMENTO

Motorista morre em 
acidente na AL-101 Sul

Reprodução/ BPRv

Condutor do Siena morreu ao volante do carro; chuva e curva acentuada podem ter provocado o acidente

ACIDENTE: Carreta tomba e incendeia, na BR-101
Um grave acidente foi registrado no começo da manhã 
de hoje, num trecho da BR 101, entre as cidades de São 
Miguel dos Campos e Teotônio Vilela. Equipes de resgate 
do Samu, Corpo de Bombeiros, além de agentes da PRF 
estão no local. As primeiras informações, colhidas junto a 
pessoas que registraram o acidente, dão conta que uma 

carreta bitrem tombou às margens da rodovia, descendo 
um pequeno declive e incendiou. Há suspeita de que uma 
pessoa tenha ficado presa às ferragens, contudo, nem 
PRF nem Bombeiros confirmam a informação. Devido ao 
trabalho das equipes de resgate, que tentam debelar o 
incêndio, uma faixa da rodovia foi isolada.

Menos de uma semana 
após o cometimento de um 
crime que chocou a socie-
dade de São Sebastião-AL,  
a Polícia Civil, por meio do 
86° Distrito Policial (86°DP) 
instaurou e concluiu inqué-
rito policial comandado 
pelos delegados Renivaldo 
Batista e Fernando Lustosa 
(Regional de Penedo), o qual 
culminou com a prisão de um 
homem de 29 anos acusado 
pelo crime de feminicídio .

No dia 1º de maio, a empre-
sária Lucimeire Ferreira da 
Silva foi assassinada a tiros, 
na presença de sua filha de 11 

anos de idade, fato ocorrido 
em frente de sua residência, 
no Povoado Rancho Alegre 
em São Sebastião.

Após o cometimento do 
crime, o acusado, compa-
nheiro da vítima, evadiu-
-se do local e tomou destino 
ignorado. Os trabalhos inves-
tigativos da Polícia Civil se 
iniciaram logo em seguida, 
tendo o respectivo inqué-
rito sido concluído com o 
pedido de Mandado de 
Prisão Preventiva, deferido 
pela Justiça e cumprido pela 
equipe de policiais civis do 
86° DP de São Sebastião.

Uma operação integrada 
realizada por agentes do 
17º Distrito Policial (17°DP), 
comandados pela delegada 
Liana Franca e militares da 5ª 
Companhia Independente, 
resultou na prisão de dois 
acusados de uma tentativa de 
homicídio ocorrida no dia 27 
de março, na ladeira das Caja-
zeiras em Marechal Deodoro.

Os policiais deram cumpri-
mento ao mandado de prisão 
expedido pela juíza Fabíola de 
Melo Feijão, titular da 2ª Vara 
do município. Os acusados 
de 24 e 27 anos foram presos 
e levados para o Centro Inte-
grado de Segurança Pública 
(CISP) de Marechal Deodoro.

Na noite do dia 27 de março, 
um jovem de 22 anos, que era 
morador do bairro da Matriz 
foi alvejado com vários tiros 

de arma de fogo na ladeira do 
bairro das Cajazeiras, próximo 
ao antigo Eco Parque em Mare-
chal Deodoro.

Segundo informações, 
três homens armados aborda-
ram o rapaz e, sem discussão 
nenhuma, começaram a atirar 
contra ele. A vítima foi socor-
rida até o hospital de 24hs do 
município e após receber os 
primeiros socorros, foi transfe-
rida para o Hospital Geral do 
Estado (HGE).

Segundo o chefe de opera-
ções do 17° DP, Antônio 
Augusto, uma terceira pessoa 
conseguiu escapar ao cerco 
policial e quem tiver qualquer 
informação que possa levar a 
policia a prendê-la pode e deve 
ligar para o Disque Denuncia 
181. A ligação é de graça e você 
não precisa se identificar.

SÃO SEBASTIÃO

EM MARECHAL

Polícia Civil 
conclui inquérito 

Presos suspeitos 
de assassinato
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Distrito Industrial: Principal via 
é interditada para reparos

AVENIDA GOVERNADOR Luiz Cavalcante ficará interditava para realização de obras de drenagem e pavimentação

A partir de hoje, 
a  Ave n i d a 
Governador 

Luiz Cavalcante, principal via 
do Distrito Industrial, no bairro 
do Tabuleiro do Martins, ficará 
interditada  para a realização 
de obras de drenagem e pavi-
mentação no local. Com isso 
houve mudanças no trânsito 
e também na circulação das 
linhas de ônibus.

Segundo a Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), haverá modi-
ficação no trajeto das linhas 

042 – Benedito Bentes/Centro 
(via Distrito) e 704 – Bene-
dito Bentes/Ponta Verde (via 
Distrito).

Os coletivos que seguem 
no sentido Centro–Benedito 
Bentes acessarão a Avenida 
Governador Luiz Cavalcante 
e percorrerão até as proximi-
dades do local de realização 
da obra. De lá, retornarão até 
a Avenida Durval de Góes 
Monteiro e seguirão em dire-
ção à Avenida Menino Marcelo. 
Pela via, percorrerão até o 
acesso lateral do Distrito Indus-

trial, seguindo com o itinerário 
original.

Já os coletivos que saem do 
Benedito Bentes, pelo Distrito 
Industrial, em direção ao 
Centro, deverão virar à direita 
na Rua I e acessar a Avenida 
Menino Marcelo, nas proximi-
dades do Hospital Metropo-
litano. Deste ponto, seguirão 
até o novo viaduto da antiga 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), passando pela rotatória, 
acessando a Avenida Durval de 
Góes Monteiro e seguindo com 
o trajeto habitual das linhas.

A Prefeitura de Maceió 
amplia, mais uma vez, a 
vacinação contra a covid-19 
e começa a imunizar pessoas 
com comorbidade que têm18 
anos ou mais. Integrantes 
do grupo prioritário podem 
procurar um dos oito pontos 
da capital, a partir de hoje, das 
9h às 16h.

Os pontos de vacinação 
são: o drive-thru do Estaciona-
mento do Jaraguá, o drive-thru 
da Justiça Federal (Serraria), e 
os pontos fixos do Papódromo 
(Vergel do Lago), Shopping 
Maceió (Mangabeiras), Shop-
ping Pátio (Cidade Univer-
sitária), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), terminal 
do Osman Loureiro e área 
externa do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para ser imunizada, a 

pessoa com comorbidade 
precisa apresentar documento 
com foto e CPF, além de um 
dos documentos a seguir com 
cópia que fica retida no local de 
vacinação: prescrição médica 
para a vacina contendo a condi-
ção que justifique a imuniza-
ção; exames específicos que 
estabeleçam o diagnóstico; 
relatório médico; ou cadastros 
específicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Confira a lista 
de comorbidades.

Já o trabalhador da saúde 
deve apresentar, além de docu-
mento com foto e CPF, Decla-
ração 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.

No caso dos autônomos, é 
necessário apresentar certidão 
de regularidade do respec-
tivo conselho de classe e um 
dos seguintes documentos: 
Documentação comprobató-
ria da condição de Microem-
preendedor Individual (MEI); 
Conta de energia de imóvel 
comercial em seu nome ou em 
nome de sua empresa; auto-
declaração de efetivo exercício 
da atividade profissional na 
área da Saúde, acompanhada 
de três contratos de prestação 
de serviço ou de três declara-
ções de pacientes, notas fiscais 
ou contratos de vinculação a 
planos de saúde privados.

Os cuidadores e assisten-
tes domiciliares e trabalha-
dores de serviços funerários 
precisam apresentar Carteira 
de Trabalho que comprove o 
vínculo ativo ou contracheque 
atualizado (mês anterior). No 
caso dos residentes ou estu-
dantes em estágio é necessária 
a apresentação da declaração 
emitida pelo serviço onde o 
estudante está cumprindo o 
referido estágio ou residência.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
De acordo com nota 

técnica da Secretaria Estadual 
de Saúde, é obrigatória a apre-
sentação de comprovante de 
residência e cópia (que fica 
no ponto de vacinação) com 
endereço que comprove resi-
dência no Município.

COM COMORBIDADES

Começa vacinação
a partir de 18 anos

A Prefeitura de Maceió 
começou um levantamento 
técnico para revisar toda a rede 
coletora de águas pluviais na 
cidade para minimizar os preju-
ízos resultantes dos históricos 
alagamentos. O trabalho está 
inserido no programa Previne 
Maceió, que agrega iniciativas 
preventivas das pastas de Infra-
estrutura, Defesa Civil e Assis-
tência Social. 

O estudo, realizado por um 
núcleo técnico da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), utiliza técnicas 
fornecidas pela topografia e 
o georreferenciamento para 
localizar nas linhas de águas, 
o que irá possibilitar a interli-
gação de toda rede de drena-
gem para o escoamento das 
águas em canais que supor-
tem a demanda, sendo ela em 
pequena ou grande quanti-
dade. 

Esse levantamento somente 
será elaborado devido à ausên-
cia dos arquivos de registros 
sobre o funcionamento da rede 
de drenagem da cidade, seu 
escoamento e o estado de cada 
uma das galerias.  Atualmente 
os arquivos existentes são proje-
tos criados entre os anos de 1983 
e 1984 e alguns deles não condi-
zem com a realidade da infraes-
trutura atualmente 

O engenheiro da Seminfra, 
Lívio Sarmento, detalha que as 
equipes executarão um traba-
lho in loco nas ruas sobre gale-
rias para saber seu estado de 
conservação, estrutura e toda 
sua extensão. 

“Vamos saber com esse 
trabalho minucioso onde existe 
a linha de água, sua extensão, 
qual o seu estado estrutural e 
onde não encontrarmos iremos 
instalar. Com essas visitas nas 
ruas, com o uso da topografia e 
o georreferenciamento iremos 
conseguir fazer um novo 
dimensionamento da macro-
drenagem de Maceió”, acres-
centa Sarmento. 

Nos últimos quatro meses, 
o Município intensificou a 
limpeza e recuperação de gale-
rias em determinados pontos 
que apresentavam alagamen-
tos crônicos na cidade e levou o 
serviço para mais de 30 bairros 
da cidade. 

“Nossa meta é analisar todas 
as galerias que têm na cidade e 
promover a interligação entre 
todas elas. Assim conseguir 
dar um maior escoamento a 
essas águas, principalmente no 
período chuvoso. Praticamente 
vamos fazer com que esse 
sistema de drenagem trabalhe 
com um destino adequado da 
água”, explicou o secretário 
municipal de Governo, Fran-
cisco Sales, coordenador do 
Programa Previne Maceió.

O secretário de Infraestru-

tura, Nemer Ibrahim, explica 
as equipes de galerias enfren-
tam dificuldades quando vão 
realizar alguns serviços nas 
ruas, principalmente quando 
precisam fazer alguns reparos 
ou interligações. “Sem termos 
esses dados sobre a estrutura 
de toda rede de drenagem 
em posse do município, nós 
conseguimos realizar alguns 
serviços, mas não podemos 
fazer um trabalho efetivo, 
que venha apresentar real-
mente um resultado eficaz 
para população”, completou 
Ibrahim. 

Até o momento, não foi defi-
nido um prazo específico para 
a finalização do trabalho. “Nós 
iniciamos esse levantamento 
dos dados para depois disso 
iniciar as obras de forma efeti-
vas. São obras longas e caras, 
porque demoram a ser execu-
tadas. São obras que ficam 
embaixo da terra e deman-
dam tempo para ter um efeito 
para população, mas com sua 
conclusão os resultados são 
totalmente satisfatórios, pois 
teremos uma cidade com uma 
redução significativa de alaga-
mentos”, disse o secretário 
Francisco Sales.

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Previne Maceió inicia 
levantamento técnico

Divulgação

Reprodução

Seminfra realizou estudo para minimizar prejuízos por alagamentos
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MP/AL instaura inquérito para 
apurar vacinação de ex-prefeito

EX-PREFEITO de Cajueiro teria se beneficiado com vacina em Passo do Camaragibe e desrespeitado o Plano Nacional de Imunização

Garantir que 
se  cumpra 
o  P l a n o 

Nacional de Imunização 
(PIN), respeitando o direito 
de outrem e cumprindo a 
ética profissional é o que 
espera o Ministério Público de 
Alagoas (MPAL) em relação 
ao processo de vacinação no 
combate à Covid-19. Assim, 
após obter a informação de 
que o ex-prefeito de Cajueiro, 
Antônio Palmery Melo Neto, 

havia sido beneficiado com a 
dose do imunizante no muni-
cípio de Passo do Camaragibe, 
o promotor de Justiça, Ary 
Lages Filho, instaurou inqué-
rito civil para apuração vista a 
gravidade do procedimento.

O membro ministerial, titu-
lar da Promotoria de Justiça de 
Passo do Camaragibe entende 
como absurda a ação, em caso 
de comprovação.

“Existem duas situa-
ções graves nesse sentido, a 

primeira é o descumprimento 
do plano de vacinação, atro-
pelando as prioridades. Há 
muita gente sob expectativa, 
querendo tomar a vacina, e 
têm de aguardar, porque há 
critérios. Em segundo lugar, o 
cidadão não reside na cidade, 
não poderia jamais se benefi-
ciar com dose da vacina que 
deveria ser aplicada, exclusi-
vamente, em um munícipe. 
Então, instaurei inquérito civil 
para averiguar o que ocorreu, 

de fato, caso comprovado, o 
Ministperio Público adotará 
as medidas cabíveis”, afirma o 
promotor Ary Lages Filho.

Para averiguar as suspeitas 
de irregularidades, o promo-
tor considerou a informação 
recebida da Secretaria Muni-
cipal de Passo do Camaragibe 
de que, no dia 23 de março de 
2021, o ex-prefeito de Cajueiro 
foi vacinado naquele muni-
cípio. E afirma que “ a princí-
pio, o citado investigado não 

se enquadra em nenhuma 
das hipóteses permitidas para 
aplicação da vacina seja pela 
questão etária, seja profissional 
assim como não é munícipe de 
Passo de Camaragibe”.

A ação foi publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do 
MPAL, hoje, na sequência, 
o promotor ouvirá testemu-
nhas bem como Palmery Neto 
que consta sob suspeita de ter 
sido beneficiado de forma 
irregular.

Iara Malta
Repórter

A semana começou com 
a boa notícia de que o Cartão 
CRIA atingiu 50 mil famí-
lias beneficiárias. O maior 
programa de transferência de 
renda do Brasil, em âmbito 
estadual, segue com o cadas-
tro aberto para gestantes e 
crianças com até 5 anos (60 
meses) e busca atingir 180 mil 
inscritos ainda no primeiro 
semestre.

O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho, 
durante  a  ent rega  dos 
cartões para cinco gestantes e 
mamães, que está ocorrendo, 
diariamente, no Palácio Repú-
blica dos Palmares. “Já são 50 
mil famílias, que vivem na 
pobreza e extrema pobreza, 
que passam a receber direta-
mente do Estado, um incre-
mento na renda de R$ 100 
reais por mês”, anunciou em 
primeira mão o governador.

No bate-papo com as 
mães, Renan Filho tirou algu-
mas dúvidas sobre o Cartão 
CRIA e ouviu depoimento das 

mamães sobre a importância do 
programa. “É uma ajuda muito 
importante, principalmente 
para nós que temos filhos e 

não podemos trabalhar porque 
não terminamos os estudos. 
O cartão faz a diferença nas 
nossas vidas”, disse a gestante 

Ana Maria Bispo, moradora do 
Canaã.

Com a nova fase de cadastro, 
que abrange famílias com crian-
ças de até 5 anos, o Governo 
do Estado pretende atingir 
nos próximos dois meses, 180 
mil famílias cadastradas. Este 
número traduz a quantidade 
de gestantes e famílias com 
crianças, de até 60 meses, que 
vivem com renda per capita de 
até R$ 89,00 reais, cadastradas 
do Cadúnico.

Para fazer o cadastro, 
as famílias precisam ter o 
Número de Identificação 
Social (NIS), mas não preci-
sam ser beneficiárias do Bolsa 
Família. As que possuem o 
Bolsa podem acumular com 
o Cartão CRIA, que possuem 
o mesmo calendário de paga-
mento. “Além desse reforço 
no orçamento das famílias, o 
Cartão CRIA possibilita um 
maior controle nos pré-natais 
e vacinação das crianças”, 
lembrou o governador.

ASSISTÊNCIA

Cartão CRIA alcança a marca de 50 mil 
famílias inscritas no programa estadual

Felipe Brasil

Renan Filho anunciou que, até o final deste semestre, o benefício deverá ser estendido para 180 mil famílias
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Distrito Industrial: Principal via 
é interditada para reparos

AVENIDA GOVERNADOR Luiz Cavalcante ficará interditava para realização de obras de drenagem e pavimentação

A partir de hoje, 
a  Ave n i d a 
Governador 

Luiz Cavalcante, principal via 
do Distrito Industrial, no bairro 
do Tabuleiro do Martins, ficará 
interditada  para a realização 
de obras de drenagem e pavi-
mentação no local. Com isso 
houve mudanças no trânsito 
e também na circulação das 
linhas de ônibus.

Segundo a Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), haverá modi-
ficação no trajeto das linhas 

042 – Benedito Bentes/Centro 
(via Distrito) e 704 – Bene-
dito Bentes/Ponta Verde (via 
Distrito).

Os coletivos que seguem 
no sentido Centro–Benedito 
Bentes acessarão a Avenida 
Governador Luiz Cavalcante 
e percorrerão até as proximi-
dades do local de realização 
da obra. De lá, retornarão até 
a Avenida Durval de Góes 
Monteiro e seguirão em dire-
ção à Avenida Menino Marcelo. 
Pela via, percorrerão até o 
acesso lateral do Distrito Indus-

trial, seguindo com o itinerário 
original.

Já os coletivos que saem do 
Benedito Bentes, pelo Distrito 
Industrial, em direção ao 
Centro, deverão virar à direita 
na Rua I e acessar a Avenida 
Menino Marcelo, nas proximi-
dades do Hospital Metropo-
litano. Deste ponto, seguirão 
até o novo viaduto da antiga 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), passando pela rotatória, 
acessando a Avenida Durval de 
Góes Monteiro e seguindo com 
o trajeto habitual das linhas.

A Prefeitura de Maceió 
amplia, mais uma vez, a 
vacinação contra a covid-19 
e começa a imunizar pessoas 
com comorbidade que têm18 
anos ou mais. Integrantes 
do grupo prioritário podem 
procurar um dos oito pontos 
da capital, a partir de hoje, das 
9h às 16h.

Os pontos de vacinação 
são: o drive-thru do Estaciona-
mento do Jaraguá, o drive-thru 
da Justiça Federal (Serraria), e 
os pontos fixos do Papódromo 
(Vergel do Lago), Shopping 
Maceió (Mangabeiras), Shop-
ping Pátio (Cidade Univer-
sitária), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), terminal 
do Osman Loureiro e área 
externa do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para ser imunizada, a 

pessoa com comorbidade 
precisa apresentar documento 
com foto e CPF, além de um 
dos documentos a seguir com 
cópia que fica retida no local de 
vacinação: prescrição médica 
para a vacina contendo a condi-
ção que justifique a imuniza-
ção; exames específicos que 
estabeleçam o diagnóstico; 
relatório médico; ou cadastros 
específicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Confira a lista 
de comorbidades.

Já o trabalhador da saúde 
deve apresentar, além de docu-
mento com foto e CPF, Decla-
ração 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.

No caso dos autônomos, é 
necessário apresentar certidão 
de regularidade do respec-
tivo conselho de classe e um 
dos seguintes documentos: 
Documentação comprobató-
ria da condição de Microem-
preendedor Individual (MEI); 
Conta de energia de imóvel 
comercial em seu nome ou em 
nome de sua empresa; auto-
declaração de efetivo exercício 
da atividade profissional na 
área da Saúde, acompanhada 
de três contratos de prestação 
de serviço ou de três declara-
ções de pacientes, notas fiscais 
ou contratos de vinculação a 
planos de saúde privados.

Os cuidadores e assisten-
tes domiciliares e trabalha-
dores de serviços funerários 
precisam apresentar Carteira 
de Trabalho que comprove o 
vínculo ativo ou contracheque 
atualizado (mês anterior). No 
caso dos residentes ou estu-
dantes em estágio é necessária 
a apresentação da declaração 
emitida pelo serviço onde o 
estudante está cumprindo o 
referido estágio ou residência.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
De acordo com nota 

técnica da Secretaria Estadual 
de Saúde, é obrigatória a apre-
sentação de comprovante de 
residência e cópia (que fica 
no ponto de vacinação) com 
endereço que comprove resi-
dência no Município.

COM COMORBIDADES

Começa vacinação
a partir de 18 anos

A Prefeitura de Maceió 
começou um levantamento 
técnico para revisar toda a rede 
coletora de águas pluviais na 
cidade para minimizar os preju-
ízos resultantes dos históricos 
alagamentos. O trabalho está 
inserido no programa Previne 
Maceió, que agrega iniciativas 
preventivas das pastas de Infra-
estrutura, Defesa Civil e Assis-
tência Social. 

O estudo, realizado por um 
núcleo técnico da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), utiliza técnicas 
fornecidas pela topografia e 
o georreferenciamento para 
localizar nas linhas de águas, 
o que irá possibilitar a interli-
gação de toda rede de drena-
gem para o escoamento das 
águas em canais que supor-
tem a demanda, sendo ela em 
pequena ou grande quanti-
dade. 

Esse levantamento somente 
será elaborado devido à ausên-
cia dos arquivos de registros 
sobre o funcionamento da rede 
de drenagem da cidade, seu 
escoamento e o estado de cada 
uma das galerias.  Atualmente 
os arquivos existentes são proje-
tos criados entre os anos de 1983 
e 1984 e alguns deles não condi-
zem com a realidade da infraes-
trutura atualmente 

O engenheiro da Seminfra, 
Lívio Sarmento, detalha que as 
equipes executarão um traba-
lho in loco nas ruas sobre gale-
rias para saber seu estado de 
conservação, estrutura e toda 
sua extensão. 

“Vamos saber com esse 
trabalho minucioso onde existe 
a linha de água, sua extensão, 
qual o seu estado estrutural e 
onde não encontrarmos iremos 
instalar. Com essas visitas nas 
ruas, com o uso da topografia e 
o georreferenciamento iremos 
conseguir fazer um novo 
dimensionamento da macro-
drenagem de Maceió”, acres-
centa Sarmento. 

Nos últimos quatro meses, 
o Município intensificou a 
limpeza e recuperação de gale-
rias em determinados pontos 
que apresentavam alagamen-
tos crônicos na cidade e levou o 
serviço para mais de 30 bairros 
da cidade. 

“Nossa meta é analisar todas 
as galerias que têm na cidade e 
promover a interligação entre 
todas elas. Assim conseguir 
dar um maior escoamento a 
essas águas, principalmente no 
período chuvoso. Praticamente 
vamos fazer com que esse 
sistema de drenagem trabalhe 
com um destino adequado da 
água”, explicou o secretário 
municipal de Governo, Fran-
cisco Sales, coordenador do 
Programa Previne Maceió.

O secretário de Infraestru-

tura, Nemer Ibrahim, explica 
as equipes de galerias enfren-
tam dificuldades quando vão 
realizar alguns serviços nas 
ruas, principalmente quando 
precisam fazer alguns reparos 
ou interligações. “Sem termos 
esses dados sobre a estrutura 
de toda rede de drenagem 
em posse do município, nós 
conseguimos realizar alguns 
serviços, mas não podemos 
fazer um trabalho efetivo, 
que venha apresentar real-
mente um resultado eficaz 
para população”, completou 
Ibrahim. 

Até o momento, não foi defi-
nido um prazo específico para 
a finalização do trabalho. “Nós 
iniciamos esse levantamento 
dos dados para depois disso 
iniciar as obras de forma efeti-
vas. São obras longas e caras, 
porque demoram a ser execu-
tadas. São obras que ficam 
embaixo da terra e deman-
dam tempo para ter um efeito 
para população, mas com sua 
conclusão os resultados são 
totalmente satisfatórios, pois 
teremos uma cidade com uma 
redução significativa de alaga-
mentos”, disse o secretário 
Francisco Sales.

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Previne Maceió inicia 
levantamento técnico

Divulgação

Reprodução

Seminfra realizou estudo para minimizar prejuízos por alagamentos
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DADOS mostram que cerca de 3,67 milhões de pessoas 
estão em situação de insegurança alimentar grave

Lucila 
Bezerra

              Brasil de Fato

No semiárido brasileiro, 
cerca de 47% da popula-
ção está em situação de 

fome. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar e Nutri-

cional (PENSSAN) aponta que foram registradas 
cerca de 3 milhões e 674 mil pessoas em situação de 

insegurança alimentar grave durante a pandemia.
A área classificada como semiárido brasileiro 

compreende todos os estados da região Nordeste e algu-
mas regiões de Minas Gerais. É um local caracterizado por 

um clima quente e seco, com longos períodos de seca e baixo 
índice de chuvas. Ao todo, moram na região 7,7 milhões de 

pessoas.
Na avaliação da pesquisadora Valquíria Lima, coordena-

dora executiva nacional da Articulação Semiárido Brasileiro 
(ASA), esses dados não são apenas consequência da pandemia, 
mas sobretudo reflexo da interrupção de políticas públicas.

“A tendência, com a paralisação de políticas públicas, é a reto-
mada da realidade vivenciada em 2003 e 2004, quando a gente 
tinha um número significativo de famílias morrendo de fome e 
morrendo de sede”, explica Valquíria.

“O que segurou a situação do semiárido foram mais de 10 
anos de investimentos em políticas públicas de convivência com 
o semiárido. E a gente está falando de acesso à água e acesso à 
condições para produção de alimentos”, acrescenta.

AUMENTO DE CORTES
No orçamento da União de 2021, as despesas discricio-

nárias chegaram ao menor índice da história, com um 
corte de R$ 17,2 bilhões, o que impacta na manutenção 

das políticas públicas.
Segundo a deputada estadual de Pernambuco 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dulci-
cleide Amorim, a tendência é de aumento dos 

cortes. “Agora recentemente, foi aprovado 
no Congresso Federal e aguarda a sanção 

do presidente Bolsonaro, um corte de 
40% no Programa de Fortaleci-

mento da Agricultura Fami-
liar (PRONAF) e de 27% 

no Programa 

Nacio-
nal de Alimen-
tação Escolar (PNAE)”, 
afirmou a deputada.

“Então, quando a gente vê um 
corte desse exacerbado de 40% na agri-
cultura familiar, que é uma agricultura que 
tem justamente um fluxo de alimentar a famí-
lia. Então, isso prejudica em cheio a nossa região 
nordeste, já que temos um número crescente de 
produtores”, complementa Dulcicleide.

PRESSÃO
Isso tem feito com que movimentos populares e sindi-

cais realizem iniciativas para pressionar pela retomada 
desse tipo de política, o Comitê Sindical e Popular Contra a 
Fome de Campina Grande, 

na Paraíba, iniciou ocupação de cozinhas populares no 
município. A política teve início durante o segundo mandato 
do governo Dilma Rousseff e do então prefeito Veneziano Vital 
(PMDB, 2005-2012), mas foram desativadas em 2014 pela gestão 
do ex-prefeito Romero Rodrigues (PSD, 2013-2020).

“Nós começamos com uma meta inicial de servir 500 refei-
ções; bom isso ficou nos primeiros dias. A média tem sido de 700 a 
800 pessoas por dia”, conta Paulo Romário, integrante do comitê.

“Estamos fazendo a nossa parte, porque quem tem fome 
tem pressa; mas isso é um dever, isso é uma obrigação do poder 
público. Então, a gente começou uma iniciativa de cobrar da 
prefeitura de Campina Grande de abrir a cozinha comunitária 
do Jeremias, mas de abrir as outras cozinhas comunitárias, de 
abrir o restaurante popular”, conclui.

EXPECTATIVAS
No Brasil, são 19 milhões de pessoas passando fome, 

segundo a Rede PENSSAN.  De acordo com a deputada 
Dulcicleide Amorim, com o aumento dos cortes em polí-
ticas públicas, a fome no Brasil ainda pode aumentar. 
“Infelizmente, nós não temos boas expectativas. Se em 
um momento desses de pandemia, que o governo 
era para estar preocupado agora era com o 
que? Com o social, com a saúde. E quando 
a gente vê que não há uma preocupação 
dessas do governo. Infelizmente, a 
gente não vê luz verde no final 
do túnel, só a vermelha”, 
lamenta.

Fom
e atinge 47% da população

do semiárido, aponta pesquisa
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Karyne Gomes
Procon Maceió 

O P r o c o n 
Maceió tem 
o objetivo de 

orientar, proteger e defender os 
consumidores. Os maceioenses 
podem acionar o órgão muni-
cipal de defesa do consumidor 
para realizar atendimentos, 
denúncias, reclamações ou soli-
citar a fiscalização.

Entre as demandas mais 
comuns estão o superendivida-
mento com instituições finan-
ceiras, problemas com planos 
de saúde e de telefonia. Diante 
disso, o órgão trabalha na atua-
ção dessas irregularidades. 

“É importante ter um 
órgão que atenda essa necessi-
dade e que facilite não só para 
o consumidor que reside aqui, 
como também para a implan-
tação de políticas específicas. 
É preciso que a população 
denuncie ou reclame ao órgão 
para que as demandas solicita-
das e feitas às empresas sejam 
resolvidas”, frisa Leandro 
Almeida, diretor executivo do 
Procon Maceió.

AS FISCALIZAÇÕES
As fiscalizações do Procon 

Maceió acontecem da seguinte 
forma: os especialistas vão até 

às ruas para fazer as vistorias 
e orientar os estabelecimen-
tos comerciais sobre melhores 
práticas. Dentre os pontos que 
o órgão atua estão as lojas de 
departamento, bares, panifica-
doras, hotéis, dentre outros.

“Nas fiscalizações de ofícios 

a equipe é preparada para atuar 
nas temáticas de maior impacto 
para o consumidor, como a 
emissão dos cupons, a cobrança 
de preço abusivo, o prazo de 
validade dos produtos e como 
está sendo aplicado o Código 
de Proteção e Defesa do Consu-

midor (CDC)”, afirma o diretor.

AS AUDIÊNCIAS
O órgão também atua com 

as audiências que, anterior-
mente, aconteciam de forma 
presencial. Hoje, devido à 
pandemia do coronavírus, elas 

estão sendo feitas on-line.
“Toda reclamação que não é 

prontamente atendida, seja por 
uma ligação ou por uma carta 
enviada às empresas, marca-
mos uma audiência de concilia-
ção. Convocamos o consumidor 
e a empresa a fim de solucionar 
a demanda e evitar, assim, que 
se transforme em um processo 
judicial”, conclui Leandro.

ATENDIMENTOS
O consumidor que tiver 

denúncias ou reclamações pode 
entrar em contato pelo telefone 
0800 082 4567 ou no WhatsApp 
(82) 98882-8326. Na sede do 
Centro Universitário Uninas-
sau, que fica no bairro Farol, o 
atendimento é realizado pelo 
telefone (82) 99435-4950.

Já na unidade do Procon 
Maceió no Centro Universitário 
Mário Pontes Jucá (antiga FAT), 
no Barro Duro, o consumidor 
pode se dirigir ao local e fazer 
reclamações de forma presen-
cial, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 13h.

Para formalizar as denún-
cias é necessário entregar as 
cópias do RG, CPF, compro-
vante de residência e outros 
documentos que forem neces-
sários para comprovar as 
denúncias de abuso aos direitos 
do consumidor.

População pode acionar Procon 
para denúncias e reclamações

SUPERENDIVIDAMENTO com instituições financeiras, problemas com planos de saúde e telefonia são demandas comuns

Procon Maceió

Diretor do Procon, Leandro Almeida diz que demandas mais comuns são problemas com planos de saúde e telefonia
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DADOS mostram que cerca de 3,67 milhões de pessoas 
estão em situação de insegurança alimentar grave

Lucila 
Bezerra

              Brasil de Fato

No semiárido brasileiro, 
cerca de 47% da popula-
ção está em situação de 

fome. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar e Nutri-

cional (PENSSAN) aponta que foram registradas 
cerca de 3 milhões e 674 mil pessoas em situação de 

insegurança alimentar grave durante a pandemia.
A área classificada como semiárido brasileiro 

compreende todos os estados da região Nordeste e algu-
mas regiões de Minas Gerais. É um local caracterizado por 

um clima quente e seco, com longos períodos de seca e baixo 
índice de chuvas. Ao todo, moram na região 7,7 milhões de 

pessoas.
Na avaliação da pesquisadora Valquíria Lima, coordena-

dora executiva nacional da Articulação Semiárido Brasileiro 
(ASA), esses dados não são apenas consequência da pandemia, 
mas sobretudo reflexo da interrupção de políticas públicas.

“A tendência, com a paralisação de políticas públicas, é a reto-
mada da realidade vivenciada em 2003 e 2004, quando a gente 
tinha um número significativo de famílias morrendo de fome e 
morrendo de sede”, explica Valquíria.

“O que segurou a situação do semiárido foram mais de 10 
anos de investimentos em políticas públicas de convivência com 
o semiárido. E a gente está falando de acesso à água e acesso à 
condições para produção de alimentos”, acrescenta.

AUMENTO DE CORTES
No orçamento da União de 2021, as despesas discricio-

nárias chegaram ao menor índice da história, com um 
corte de R$ 17,2 bilhões, o que impacta na manutenção 

das políticas públicas.
Segundo a deputada estadual de Pernambuco 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dulci-
cleide Amorim, a tendência é de aumento dos 

cortes. “Agora recentemente, foi aprovado 
no Congresso Federal e aguarda a sanção 

do presidente Bolsonaro, um corte de 
40% no Programa de Fortaleci-

mento da Agricultura Fami-
liar (PRONAF) e de 27% 

no Programa 

Nacio-
nal de Alimen-
tação Escolar (PNAE)”, 
afirmou a deputada.

“Então, quando a gente vê um 
corte desse exacerbado de 40% na agri-
cultura familiar, que é uma agricultura que 
tem justamente um fluxo de alimentar a famí-
lia. Então, isso prejudica em cheio a nossa região 
nordeste, já que temos um número crescente de 
produtores”, complementa Dulcicleide.

PRESSÃO
Isso tem feito com que movimentos populares e sindi-

cais realizem iniciativas para pressionar pela retomada 
desse tipo de política, o Comitê Sindical e Popular Contra a 
Fome de Campina Grande, 

na Paraíba, iniciou ocupação de cozinhas populares no 
município. A política teve início durante o segundo mandato 
do governo Dilma Rousseff e do então prefeito Veneziano Vital 
(PMDB, 2005-2012), mas foram desativadas em 2014 pela gestão 
do ex-prefeito Romero Rodrigues (PSD, 2013-2020).

“Nós começamos com uma meta inicial de servir 500 refei-
ções; bom isso ficou nos primeiros dias. A média tem sido de 700 a 
800 pessoas por dia”, conta Paulo Romário, integrante do comitê.

“Estamos fazendo a nossa parte, porque quem tem fome 
tem pressa; mas isso é um dever, isso é uma obrigação do poder 
público. Então, a gente começou uma iniciativa de cobrar da 
prefeitura de Campina Grande de abrir a cozinha comunitária 
do Jeremias, mas de abrir as outras cozinhas comunitárias, de 
abrir o restaurante popular”, conclui.

EXPECTATIVAS
No Brasil, são 19 milhões de pessoas passando fome, 

segundo a Rede PENSSAN.  De acordo com a deputada 
Dulcicleide Amorim, com o aumento dos cortes em polí-
ticas públicas, a fome no Brasil ainda pode aumentar. 
“Infelizmente, nós não temos boas expectativas. Se em 
um momento desses de pandemia, que o governo 
era para estar preocupado agora era com o 
que? Com o social, com a saúde. E quando 
a gente vê que não há uma preocupação 
dessas do governo. Infelizmente, a 
gente não vê luz verde no final 
do túnel, só a vermelha”, 
lamenta.

Fom
e atinge 47% da população

do semiárido, aponta pesquisa



A C o v i d - 1 9 
es tá  longe 
de ser uma 

doença passageira e nem 
sempre a cura da infecção 
significa o fim dos sintomas 
causados pelo novo corona-
vírus. A síndrome pós-Covid, 
também conhecida como 
“Covid longa”, “Covid persis-
tente” ou “Covid prolon-
gada”, tem se tornado cada 
vez mais comum em pacientes 
no mundo inteiro.

Os problemas de saúde são 
vários e vão de manifestações 
dermatológicas a distúrbios 
cardíacos. De acordo com o 
Centro de Controle de Doen-
ças dos Estados Unidos, as 
sequelas geralmente surgem 
depois de quatro semanas após 
o quadro agudo da infecção e 
merecem atenção.

A infectologista e diretora 
corporativa de infectologia do 
Sistema Hapvida, Dra. Silvia 
Fonseca, explica que doenças 
virais e bacterianas podem 
provocar complicações que, 
em muitos casos, podem pedir 
acompanhamento médico 
rigoroso. “Além da Covid-19, 
também existem outras doen-
ças que deixam sequelas, como 

a catapora e a caxumba, por 
exemplo”, diz.

FADIGA E DIFICULDADES RESPI-
RATÓRIAS

A médica afirma que a 
Covid longa tende a ocor-
rer com mais frequência em 

pacientes que sobreviveram 
à versão grave da doença, 
mas também pode acometer 
pessoas que tiveram Covid-19 
nas versões leve e moderada, 
sem precisar de hospitalização.

“Os sintomas mais persis-
tentes são fadiga, dificuldade 

de concentração, dificulda-
des respiratórias, tosse, dores 
musculares, dores articulares, 
dores no peito, depressão, 
ansiedade, dor de cabeça, 
tonturas, perda do olfato e 
paladar”, destaca.

E não são só os adultos 

que podem estar suscetíveis 
à Covid persistente como 
muitos pensam. Um estudo 
da Academia Americana de 
Neurologia, divulgado recen-
temente, apontou que metade 
das crianças que tiveram 
síndrome inflamatória multis-
sistêmica pediátrica após a 
Covid-19 apresentou algum 
sintoma neurológico.

CUIDADOS DEVEM SER REDO-
BRADOS

Dra. Silvia Fonseca diz que 
a melhor maneira de evitar 
complicações a longo prazo é 
prevenir a Covid-19. “É muito 
importante manter todos os 
cuidados mesmo após a cura 
da infecção, o que significa 
lavar bem as mãos com água 
e sabão, fazer uso frequente de 
álcool em gel e manter o distan-
ciamento social”, ressalta.

“Se o paciente sentir algum 
sintoma persistente após o 
término da fase aguda da 
doença ou mesmo depois da 
alta hospitalar, é imprescin-
dível procurar um médico. 
Não podemos descuidar em 
nenhum momento”, finaliza 
a infectologista do Sistema 
Hapvida. 
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Síndrome pós-Covid: infecção 
pode deixar sequelas após cura

INFECTOLOGISTA LISTA COMPLICAÇÕES decorrentes do coronavírus e destaca importância do acompanhamento médico

Divulgação

A médica Silvia Fonseca explica que doenças virais e bacterianas podem provocar complicações mesmo após a cura


