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9CRB COMEMORA 109 ANOS COM PROGRAMAÇÃO NO CASARÃO PARA 150 SÓCIOS E TORCEDORES

SINE MACEIÓ TEM MAIS DE 
150 OFERTAS DE EMPREGO

INTERESSADOS DEVEM PROCURAR A SEDE DO ÓRGÃO, NO SHOPPING POPULAR; DO ENSINO FUNDAMENTAL AO SUPERIOR
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Os impactos da crise no 
país, causada pela pandemia de 
covid-19, estão nítidos depois 
de mais de um ano e, por moti-
vos óbvios, as pastas de Saúde e 
Economia estiveram nos holo-
fotes desde o seu início. De um 
lado, a crise sanitária causada 
pelo enfrentamento de uma 
doença ainda desconhecida e 
altamente contagiosa e, de outro, 
a reação da economia, com a 
implementação de restrições de 
circulação, que limitam o acesso 
a bens de consumo, além da 
administração de uma taxa de 
desemprego histórica.

A educação, que não teve 
tanto foco como as outras 
pastas, também foi diretamente 
impactada por essa crise. De 
acordo com estudo da Unicef 
(Fundo de Emergência Interna-
cional das Nações Unidas pela 
Infância), divulgado no último 
mês de janeiro, 1,38 milhões de 
alunos brasileiros entre 6 e 17 
anos abandonaram suas insti-
tuições de ensino no decorrer 
da pandemia.

O ensino a distância, o qual 
já crescia em diversos setores, se 
tornou uma alternativa para não 
prejudicar o calendário escolar 
e, ao mesmo tempo, garantir a 
segurança dos alunos, professo-
res e profissionais da educação 
em geral. No entanto, apesar de 
ter sido uma medida evidente-
mente necessária, é imprescindí-
vel discutir o impacto do ensino 
remoto.

O aumento do acesso à 
internet dos estudantes brasi-

leiros - de 86,6% em 2018 para 
88,1% em 2019, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílios (Pnad) 
- não é suficiente para afirmar 
que a educação está mais aces-
sível. Democratizar o ensino a 
distância é prover, digitalmente, 
uma variedade de experiências e 
soluções que vão muito além da 
disponibilização do conteúdo 
digital.

A saúde mental dos estudan-
tes é um tema, por exemplo, que 
não pode ser desconsiderado. 
Um estudo recente realizado 
por pesquisadores da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) analisou autorrelatos 
de estudantes entre 13 e 20 anos, 
do 9º ano do Ensino Fundamen-
tal e do Ensino Médio de 21 
escolas públicas das periferias 
de São Paulo e Guarulhos. O 
estudo, que pode ser conside-
rado um indicativo importante 
para avaliar a educação pública 
remota no Brasil, revelou que 
10,5% dos alunos apresentaram 
sintomas depressivos graves e 
47,5% com sintomas ansiosos 
graves. A pesquisa evidenciou 
também que as prevalências dos 
sintomas aumentaram significa-
tivamente durante a pandemia.

Com tantas variáveis a serem 
consideradas e resolvidas para 
que haja um ensino de quali-
dade a distância, a solução para 
a democratização do acesso a 
um ensino de qualidade, digi-
tal e acessível é usar tecnologia 
de forma inteligente. Ambiente 
de estudo inadequado, baru-

lho, interrupções e internet de 
baixa qualidade são as maiores 
reclamações de quem precisa 
atravessar o ano letivo e, de 
olho nessas oportunidades de 
problema para resolver, as edte-
chs - empresas de educação com 
base tecnológica - estão surgindo 
para acompanhar as mudanças 
da sociedade.

De acordo com o mapea-
mento da Associação Brasileira 
de Startups (Abstartups) de 
2020, o número de edtechs cres-
ceu 26,1% em apenas um ano. 
Algumas oferecem soluções 
auxiliando alunos com dificul-
dades, outras disponibilizam 
ferramentas com inteligência 
artificial para tornar os estudos 
mais assertivos, oferecem conte-
údos de fácil assimilação para 
complementar o ensino regular 
e até ajudam alunos que sonham 
ingressar em uma universidade.

Mesmo com tantas opções 
presentes no ecossistema das 
edtechs, o ensino a distância é 
desafiador e há muito caminho 
a percorrer. A educação infantil, 
por exemplo, necessita muito 
mais do que absorção de conte-
údo - é preciso interação, contato, 
afeto e empatia para a formação 
intelectual do indivíduo. No 
entanto, é equivocado pensar 
que, quando pudermos voltar a 
circular por aí normalmente, as 
empresas inovadoras que estão 
lutando para revolucionar o 
setor educacional serão descar-
tadas. Não há mais a possibili-
dade do divórcio no casamento 
entre educação e tecnologia.

O Bolsa Família, antes 
execrado por Jair Bolsonaro e 
bolsonaristas da classe média, 
agora vira a galinha dos ovos 
de ouro do governo para tentar 
a reeleição.

Desde o preconceito contra 
os pobres que recebiam a renda 
mínima do programa, até os 
xingamentos por receberem 
dinheiro dos cofres públicos, 
tudo era matéria de reação do 
próprio Bolsonaro e da classe 
média contrários a ajuda social.

Agora, no entanto, Bolso-
naro resolveu aumentar impos-
tos para garantir mais recursos 
para o Bolsa Família. Sem ele 
o resultado eleitoral, pensa o 
governo, pode ser desastroso.

Que fez então Jair Bolso-
naro?

Tratou de aumentar o 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). O resultado é 
que isso vai afetar diretamente 

as despesas da classe média 
com cartões de crédito, opera-
ções de câmbio e o custo das 
passagens aéreas para quem vai 
viajar pelo mundo afora.

Ou seja, a classe média é 
quem vai pagar o pato para 
sustentar seu Jair e sua prole.

Só para ficar mais claro: 
A alta do imposto vai afetar 
o custo das passagens e dos 
pacotes, que, geralmente, são 
financiados por bancos e pelas 
próprias agências de viagens. 
Operações de câmbio e o paga-
mento de despesas com cartão 
de crédito vão ser impactadas 
de imediato.

Mas, considerando que a 
classe média brasileira hoje vive 
muito bem, obrigado, isso não 
será um problema.

Muito menos para comprar 
no cartão aquela bolsa Louis 
Vuitton…

Sabe o que eu acho, hein?

A importância da educação 
em momentos de crise

Mais impostos no cartão de 
crédito da classe média vão 

pagar Bolsa Família

Antônio Pereira * Jornalista

Suspeitas de enriqueci-
mento ilícito. Malversação do 
dinheiro público. Incompetên-
cia generalizada. Corrupção na 
compra de vacinas. Mansões 
compradas pelo filho zero um 
e pela ex-mulher de forma 
suspeita. Tudo isso acrescen-
tado de que o Brasil vive a sua 
pior crise da história, levam a 
o povo querer a saída de Jair 
Bolsonaro e seus filhos do 
poder.

Mais da metade da popu-
lação brasileira considera o 
governo do militar que foi 
expulso do Exército como ruim 
ou péssimo. Apenas pouco 
mais de 20% ainda o apoiam, 
muitos calçados em pautas da 
extrema direita e notícias falsas 
a torto e a direito.

Jair Bolsonaro deverá entrar 
para a história como o pior 
presidente que já sentou na 
cadeira. Ele foi eleito em cima de 
um grande plano internacional 
para tirar o principal candidato 
do páreo. Assim, um ex-juiz 
federal manobrou, juntamente 
com procuradores federais 
para que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva não figu-
rasse na urna na eleição de 2018.

Teve ainda o episódio ainda 
nebuloso da facada que teria 
sofrido Bolsonaro nas ruas da 
cidade mineira de Juiz de Fora 
por um cidadão, identificado 
como Adélio Bispo. Esta facada 
teve recentemente mais um 
episódio, quando do lança-
mento do documentário produ-
zido pela TV 247 com o jornalista 

Joaquim de Carvalho, que levan-
tou inúmeras lacunas que não 
foram devidamente investiga-
das pela Polícia Federal.

Bolsonaro tem galgado 
um caminho de destruição 
das instituições brasileiras, 
exatamente porque sabe que 
não poderá vencer a eleição no 
próximo ano. Então, ele e seus 
seguidores mais raivosos elege-
ram o STF e parte do Congresso 
Nacional como inimigos 
mortais. Eles apostam no caos, 
na bagunça generalizada. O 
último levante desse tipo acon-
teceu no dia 7 de setembro, 
quando bosonaristas de todas 
as matizes foram a Brasília e 
São Paulo com o real objetivo de 
fechar o Supremo, Congresso, 
instaurando uma ditadura com 

Bolsonaro no posto de ditador 
perpetuo no Brasil.

O plano bolsonarista, por 
hora, não deu certo. Pelo contrá-
rio, Bolsonaro agora é refém de 
uma narrativa transloucada, 
que pode levar o país ao abismo.

Felizmente, o povo brasi-
leiro em sua maioria está contra 
essa aventura amalucada de 
alguém que, reconhecida-
mente, não tem a menor capa-
cidade de exercer o cargo que 
agora está ocupando.

Totalmente afeito ao traba-
lho, Bolsonaro jogou o país 
num atoleiro econômico pare-
cido com o que acontecia nas 
décadas de 80 e 90. Milhões de 
brasileiros na miséria. Milhões 
desempregados. Quase 600 
mil mortos pela Covid, graças 

a falta de vacinas a tempo para 
que a população pudesse se 
imunizar adequadamente.

Na cola de Bolsonaro estão 
deputados, senadores, minis-
tros do Supremo e boa parte da 
imprensa corporativa. O que 
ainda mantém ele vivo politica-
mente são seus aliados do agro-
negócio, grupos milicianos e 
evangélicos. Mas, com o passar 
do tempo, até mesmo estes seto-
res acabam se virando contra o 
ex-militar que se mostrou o pior 
presidente da história.

Pelas contas normais, Bolso-
naro ainda tem um pouco mais 
de 13 meses de governo. A 
grande aposta é se ele conse-
guirá se sustentar todo esse 
tempo.

Vamos ver.

Tic Tac: A hora de Bolsonaro e dos seus filhos está chegando



Deraldo Francisco
Repórter

Um  j o v e m 
de 21 anos 
identificado 

pelas iniciais R.S.S foi preso, 
no sábado, por policiais do 8º  
Batalhão. Ele era suspeito de 
ter assassinado uma anciã de 81 
anos, identificada apenas como 
Marlene, dentro da casa dela, 
no Conjunto Vila Rica, em Rio 
Largo. Quando foi encontrada, 
a vítima estava sentada numa 
cadeira da sua de casa, morta, 
mas sem sinais de violência. A 
guarnição que esteve no local 
na quinta (16) à noite, para 

atender à ocorrência entendeu 
como se tratando de um caso de 
morte natural.

No entanto, no dia seguinte, 
recebeu de forma anônima a 
denúncia que o caso tinha se 
tratado de um crime de latro-
cínio e que o criminoso poderia 
ser encontrado na casa dele, 
no Conjunto Barnabé Oiticica, 
em Rio Largo. O serviço Reser-
vado do 8º Batalhão iniciou a 
apuração e confirmou o fato. 
No sábado, 17, foram mobiliza-
das equipes da unidade militar 
para prender o suspeito.

Os policiais foram ao ende-
reço do suspeito e, quando 
ele percebeu a presença da 

polícia, tentou fugir, mas, foi 
perseguido e preso. A denún-
cia levantada pela PM dava 
conta de que dois jovens teriam 
cometido o crime. No entanto, 
o rapaz que foi preso assumiu o 
crime sozinho.

Ouvido informalmente, 
ele contou aos policiais mili-
tares que sua companheira 
– cujo nome não foi revelado 
– trabalhava como cuidadora 
da anciã. Ele disse que deci-
diu invadir a casa da mulher e 
roubar dinheiro ou objetos de 
valor. Por isso, pulou o muro da 
casa da vítima e a surpreendeu 
sentada, numa cadeira da sala. 
O criminoso disse que decidiu 

matar a anciã porque ela o reco-
nheceu. Marlene foi morta por 
asfixia, com a própria blusa que 
usava no momento do ataque 
do criminoso.

Após matar a anciã, o crimi-
noso fez uma varredura na casa 
em busca de dinheiro e objetos 
de valor. No entanto, a polícia 
não confirmou se ele roubou 
algo. O que caracterizaria o 
crime de latrocínio: matar para 
roubar. Quando esteve na casa 
da vítima, no momento da 
primeira ocorrência, os policiais 
militares também fizeram uma 
vistoria nos cômodos do imóvel 
e encontraram R$ 900,00 em 
espécie. 

Após a prisão, o criminoso 
foi levado para a Delegacia de 
Homicídio e Proteção à Pessoa 
(DHPP), em Bebedouro, onde 
foi ouvido pelo delegado 
plantonista Nivaldo Aleixo de 
Barros. No decorrer da semana 
o caso deve transferido para 
a Delegacia de Rio Largo. No 
decorrer das investigações, a 
companheira do criminoso 
– cujo nome não foi revelado - 
deve ser ouvida na condição de 
suspeita. Para a polícia, ela pode 
ter passado para o companheiro 
a informação de que haveria 
algum montante em dinheiro 
na casa da anciã, o que teria 
motivado a ação criminosa.
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Jovem mata idosa de 81 anos
para roubar, em Rio Largo

CRIMINOSO FOI PRESO após Polícia Militar descobrir que a sua companheira era cuidadora da vítima

A Polícia Civil prendeu o 
suspeito da morte do profes-
sor da Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal), José Acioli 
da Silva Filho, crime ocorrido 
na noite de sexta-feira (17). O 
crime aconteceu na casa da 
vítima, em Jaraguá, Jaraguá, 
na quinta-feira (16).

De acordo com o delegado 
Ronilson Medeiros, responsá-
vel pela condução das investi-
gações, o crime foi esclarecido 
e os detalhes sobre a motiva-
ção da morte serão divulgados 
durante a semana.

O suspeito preso não teve a 
identidade revelada. Com ele 
ainda foi recuperado o veículo 
da vítima. O Instituto de Medi-
cina Legal (IML) divulgou que 
a causa da morte do professor 
de 59 anos foi espancamento 
e estrangulamento. “A vítima 
apresentava lesões em partes 
do corpo, como a cabeça, que 
foram provocados por um 
instrumento cortante. Mas, a 
causa da morte foi estrangula-
mento por asfixia”, explicou o 
médico legista, Kleber Santana.

O corpo também apre-
sentava hematomas com 
equimoses, quando os vasos 
sanguíneos extravasam da 
pela e formam manchas da cor 
roxa. As lesões foram provoca-
das por ação contusa, ou seja, 
ele provavelmente foi espan-
cado antes da morte.

ESCLARECIDO

Polícia prende 
acusado no 
assassinato 
de professor

A Polícia Civil de Alagoas 
cumpriu quatro mandados de 
prisão de suspeitos na parti-
cipação do homicídio de José 
Edson Romeiro da Silva, assas-
sinado no bairro da Santa Lúcia, 
em maio deste ano. 

A operação policial foi reali-
zada pela equipe da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP), coordenada 
pelo delegado Fábio Costa. 

De acordo com o delegado 
Fábio Costa, um dos presos 
era motorista de aplicativo e 
foi “contratado” para levar os 
demais suspeitos até os locais 
de execução. 

“A investigação deixou 

clara a dinâmica dos crimes, 
e n c o m e n d a d o s ,  i n c l u -
sive, por alguém de dentro 
do sistema prisional que 
também foi indiciado pela 
participação no crime. O 
mandante entrava em contato 
com o motorista de aplicativo 
e solicitava os serviços dele 
para levar os outros crimi-
nosos até os locais onde seus 
desafetos estariam e assim, 
então, executá-los. Em um 
dos casos, após a execução, 
os envolvidos ainda foram 
deixados em suas respectivas 
casas”, explica o delegado.

Um dos crimes aconte-
ceu no bairro da Santa Lúcia. 

José Edson estava sentado na 
calçada quando foi surpre-
endido pelos disparos, ele 
conseguiu correr e foi atacado 
novamente com golpes de 
arma branca. A vítima morreu 
no local e imagens de câmeras 
de segurança mostraram como 
o crime aconteceu. Após o fato, 
os responsáveis pelo homicídio 
voltaram para roubar o celular 
da vítima.

O mesmo veículo foi utili-
zado em outro crime, também 
no dia em que José Edson foi 
assassinado e aconteceu no 
bairro da Jatiúca. O homicídio 
foi registrado por câmeras de 
segurança teve as suas imagens 

divulgadas nas redes sociais. 
Nelas, é possível identificar o 
mesmo carro e motorista que 
participaram da segunda ação 
criminosa, na Santa Lúcia, um 
Renault Sandero de cor branca. 
Esse crime está sendo investi-
gado pela delegada da DHPP 
Talita Aquino. 

Os quatro suspeitos tiveram 
suas prisões decretadas pela 
juíza Lígia Mont’Alverne Jucá 
Seabra da 8ª Vara Criminal do 
Tribunal de Júri da Capital. 

Todos os mandados de 
prisão foram cumpridos na 
parte alta da capital, nos bairros 
Dubeux Leão, Cidade Universi-
tária e Santa Lúcia.

Ontem à tarde, a Polícia 
Militar deu mais um golpe 
certeiro no tráfico de drogas em 
Maceió. Numa casa, no Resi-
dencial Maceió I, na Cidade 
Universitária, foram apreen-
didos quase 40kg de drogas, 
sendo 35kg só de maconha. Os 
policiais aprenderam ainda 749 
comprimidos de  LSD, craque, 
cocaína e 203 comprimidos de 

ecstasy verde e 85, azul.
Uma adolescente estava 

no imóvel quando os policiais 
chegaram à casa. Perguntada 
sobre o suspeito, ele disse 
aos policiais que ele era seu 
companheiro mais que naquele 
momento, não estava em casa. 
Na sequência, ela autorizou 
que os policiais entrasse na 
casa e fizessem a revista. Foi 

quando os policiais encontra-
ram as drogas, num cômodo da 
casa. Ela disse aos policiais que 
as drogas pertenciam ao seu 
companheiro. 

Em todo caso, a menor foi 
detida e levada – juntamente 
com as drogas – para a Central 
de Flagrantes I, no Farol, onde 
foi entregue ao delegado Viní-
cius Martins Ferrari.(D.F.)

FIM DA LINHA

TRÁFICO

Motorista de aplicativo que fazia 
corridas para criminosos é preso

PM apreende quase 40kg 
de drogas em abordagem

Ascom/PM

Drogas estavam com adolescente



A s e m a n a 
c o m e ç a 
oferecendo 

oportunidades de empregos 
para quem ainda está fora do 
mercado. É que a rede muni-
cipal do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) está oferecendo 
124 vagas de trabalho em diver-
sas áreas de atuação. O posto de 
atendimento do Sine Maceió 
fica localizado no 2º piso do 
Shopping Popular na Rua do 
Livramento, no Centro.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
imosine.semtabes@gmail.com 
com o nome da vaga preten-

dida no assunto, ou realizar 
o agendamento para atendi-
mento presencial no Sine, atra-
vés do número 0800 082 6205.

Entres as vagas disponíveis, 
então: Estoquista, operador 
de caixa,  analista de projetos, 
operador de empilhadeira, 
vendedor (interno e externo), 
borracheiro, técnico em eletrô-
nica, analista fiscal, social 
mídia, doméstica, designer 
gráfico, conferente/auxiliar de 
expedição, padeiro, represen-
tante de atendimento e gerente 
de negócios. 

O Sine Maceió dispõe 
ainda de vagas para mecânico, 

professor de música, repositor, 
chefe de produção de bolos, 
gerente de posto de combus-
tíveis, webdesigner e midias 
sociais, carpinteiro,  ajudante de 
carpintaria, encanador, mestre 
de obras e conferente de carga 
e descarga. 

Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas e 
receber currículos através do 
Sine Maceió, a solicitação para 
preencher a Ficha de Cadas-
tro deve ser realizada através 
do email contratesine.semta-
bes@gmail.com, informando a 
ocupação disponível no título 
da mensagem.
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Sine oferece 124 vagas de 
empregos em diversas áreas

POSTO DE ATENDIMENTO do Sine Maceió fica localizado no 2o piso do Shopping Popular, na Rua do LIvramento, Centro

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
estão, a partir de hoje, em 
três trechos da Rua Soldado 
Eduardo dos Santos, no bairro 
da Jatiúca, onde executam 
serviços na rede de drena-
gem. Com isso, como informa 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT), os trechos estão inter-
ditados. Linhas de ônibus não 
serão alteradas com os trechos 
interditados.

As interdições serão em 
três pontos da Rua soldado 
Eduardo dos Santos e ocor-
rerão de modo simultâneo. 
São eles: no cruzamento da 
Avenida Doutor Júlio Marquês 
Luz, conhecida popularmente 
como Avenida Jatiúca, nesse 
caso será proibido virar à 
esquerda para acessar a Rua 
Soldado Eduardo dos Santos. 
Como segundo ponto, o trecho 
da rua com a Avenida Hamil-

ton de Barros Soutinho e como 
terceiro local, no cruzamento 
da via mencionada com a Rua 
Santa Fernanda.

A orientação para quem 
vem da Avenida Doutor Júlio 
Marquês Luz que acessa-
riam a Rua soldado Eduardo 
dos Santos, devem utilizar 
a próxima via à esquerda, 
Travessa Santo Amaro (rua 
do Borrachão com Casas 
Jardim), depois devem seguir 
em frente, até a Rua Coronel 
Adauto Gomes Barbosa, em 
seguida virar à esquerda e 
retornar para a Rua Soldado 
Eduardo dos Santos.

A rota está devidamente 
sinalizada e equipes da SMTT 
seguem monitorando o trân-
sito na região. Agentes de 
trânsito farão rondas pela 
área, para garantir a segurança 
viária de condutores e pedes-
tres que trefegam pela locali-
dade.

JATIÚCA

Vias passam por 
obras de drenagem

Ascom Semtabes

Equipes seguem monitorando o trânsito na região para garantir a segurança viária

O calendário de vacinação 
contra a Covid-19 em Maceió 
segue normalmente, hoje, com 
a primeira dose para adolescen-
tes com 12 anos ou mais, com ou 
sem comorbidades em todos os 
pontos de imunização. Também 
podem se vacinar grávidas 
e puérperas com prescrição 
médica. 

Já a segunda dose das vaci-
nas AstraZeneca e Pfizer está 
disponível em todos os pontos, 
com até dez dias de antecipação 
da data marcada no cartão de 
vacinação, e a CoronaVac está 
disponível apenas no Shopping 
Pátio na data marcada. Quem 
está atrasado para tomar a 
segunda dose deve aproveitar 
também o dia de hoje (20), para 
completar a imunização.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa os pontos de 
vacinação que estão dispo-
níveis: Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal do 

Osman Loureiro (Clima Bom), 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho) e Papódromo (Vergel) a 
vacinação ocorre no horário das 
9h às 16h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para se vacinar com a 

primeira dose, é necessário apre-
sentar certidão de nascimento 
ou documento de identificação 
com foto, CPF e comprovante 
de residência (original e cópia).

Para a segunda dose, basta 
apresentar o documento de 
identificação com foto e o cartão 
de vacinação. Quem perdeu o 
cartão pode solicitar a segunda 
via no posto onde tomou a 
primeira dose.

Pessoas com deficiência 
visual que, ao tomar a primeira 
dose, tenham recebido o cartão 
convencional, podem solicitar 
a substituição pelo cartão em 
braile no ponto onde forem 
tomar a segunda.

PRIMEIRA E SEGUNDA DOSES

Saúde segue hoje 
com imunização

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
informa que fará, a partir de 
hoje, mais uma nova interdi-
ção em um trecho da Avenida 
Walter Ananias, no bairro do 
Jaraguá, para executar ações de 
manutenção e limpeza na rede 
de drenagem. A obra,  que teve 
início na manhã de hoje, se esten-
dera até o dia 11 de outubro.

O trecho, onde as equipes 
estão atuando, vai do sentido 
Pajuçara-Centro, a partir da 
Igreja da Santa Cruz, e segue 
até as proximidades do cruza-
mento com a Avenida Comen-
dador Leão, que não será 
afetado pela intervenção. É que 
nesse trecho, as equipes técni-
cas da Seminfra identificaram 
que cerca de 80% do sistema 
de drenagem está obstruído, e 
que não há caixas de captação 
(bocas de lobo) naquela região.

Durante os serviços, as 
equipes técnicas vão executar a 
limpeza e desobstrução de 560 
metros de galerias e a constru-
ção de 10 bocas de lobo. Ao fim 
da intervenção, a Seminfra fará 
o serviço de recapeamento na 
Avenida Walter Ananias.

Condutores que transitam 
pela Avenida Walter Ananias 
tem como rotas alternativas 
Rua Melo Póvoas/Celso Piatti 
(Centro de Convenções) ou Rua 
Zeferino Rodrigues. As linhas 
de ônibus que transitam pelo 
trecho que será interditado, 
precisarão seguir outras rotas. 

MANUTENÇÃO

Avenida no 
bairro do 
Jaraguá é 
interditada

SMTT

Gabriel Moreira

Vacinação contra o novo coronavírus continua nos pontos fixos em Maceió
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
e o secretário 

de Estado da Infraestrutura, 
Maurício Quintella, autoriza-
ram, ontem, em Cacimbinhas, 
a construção de 50 unidades 
habitacionais. Serão investi-
dos R$ 5 milhões nas obras. 
A ordem de serviço foi assi-
nada durante a solenidade 
que marcou o aniversário de 
63 anos de emancipação polí-
tica do município. Renan Filho 
também fez a entrega de um 
ônibus escolar do programa 
Meu Transporte Novo.

O Estado investe mais de 
R$ 20 milhões em Cacimbinhas 
em áreas como infraestrutura, 
saúde e educação. O Governo 
de Alagoas está reconstituindo 
o Centro de Saúde Professor 
Zerbine, edificando uma escola 
de ensino médio em tempo inte-
gral e pavimentando cinco ruas, 

por meio do programa Minha 
Cidade Linda. Fará, ainda, o 
acesso ao povoado quilombola 
do Guaxinim.

“Hoje estamos aqui para 
parabenizar o município de 
Cacimbinhas. O Governo do 
Estado está pavimentando 
ruas e trouxe um ônibus escolar 
novo para doar à cidade. Aqui 
no município, estamos recons-
truindo o Centro de Saúde, por 
meio do investimento de R$ 
3,3 milhões, para melhorar a 
saúde do povo. Vou autorizar 
hoje, também, a construção de 
um conjunto habitacional com 
50 casas, garantindo moradia 
para quem mais precisa”, disse 
o governador em entrevista 
coletiva.

As 50 unidades habita-
cionais serão construídas por 
meio de convênio firmado 
entre o Governo de Alagoas 
e a prefeitura municipal de 
Cacimbinhas. As obras serão 
executadas pela Secretaria de 
Estado da infraestrutura (Sein-

fra). Além das casas, o convênio 
prevê a execução de obras de 
pavimentação e instalação de 
rede elétrica e de abastecimento 
de água.

De acordo com o secre-
tário Maurício Quintella, as 
obras têm prazo previsto 
para conclusão em março 
do próximo ano. “Será um 
conjunto habitacional que 
vai ficar muito bonito, dando 
dignidade às pessoas. Vamos 

também implementar aqui em 
Cacimbinhas o programa de 
Melhorias Habitacionais, que 
garante ao beneficiário R$ 10 
mil por casa para que ele possa 
fazer uma reforma e deixar 
sua moradia em melhores 
condições. Esse programa já é 
um sucesso no Vida Nova nas 
Grotas, em Maceió. Já estamos, 
também, em Olho D’Água das 
Flores e, agora, na próxima 
semana, vamos dar ordem de 

serviço em Cacimbinhas. Aqui 
serão mais R$ 2 milhões para a 
reforma de 200 unidades habi-
tacionais”, informou Maurício 
Quintella.

O prefeito Hugo Wanderley 
destacou a parceria do municí-
pio com o Governo do Estado e 
agradeceu pelos investimentos. 
“Hoje o governador vem aqui 
anunciar mais investimentos 
na saúde, na educação, na assis-
tência social e na infraestrutura. 
São investimentos em áreas 
essenciais e isso nos deixa ainda 
mais felizes porque temos o 
que comemorar nessa data 
muito importante para a nossa 
cidade”, agradeceu.

Ao lado do prefeito, do 
ex-vice-governador José 
Wanderley e do deputado 
federal Isnaldo Bulhões, Renan 
Filho participou de inaugura-
ções promovidas pelo municí-
pio, a exemplo de um campo de 
futebol no povoado Guaxinim e 
da Unidade de Saúde da Famí-
lia Gilza Cavalcanti Duarte.

Governo autoriza construção 
de 50 casas em Cacimbinhas

O GOVERNADOR RENAN FILHO TAMBÉM fez a entrega de um ônibus escolar do programa Meu Transporte Novo

 Thiago Sampaio

Investimento é de R$ 5 milhões para construção de 50 unidades habitacionais

Palmeira dos Índios está 
com o abastecimento deficiente, 
hoje. O motivo é um vazamento 
de grande proporção numa 
adutora de 200mm do Sistema 
Carangueja, que atende 80% do 
fornecimento de água do muni-
cípio.

Como consequência, a área 
que compreende o bairro Vila 
Maria e adjacências é a mais 
afetada. Já as outras localidades 
seguem com o abastecimento 
normal, visto que são atendi-
das pelo Sistema Caçamba, que 
representa os 20% do restante 
da cidade.

Técnicos da Unidade de 
Negócio Serrana, da Compa-
nhia de Saneamento de Alagoas 
(Casal), estão trabalhando no 
conserto da tubulação e preveem 
que o serviço seja concluído no 
final da tarde de hoje. Porém, 
a normalização do sistema 
somente ocorrerá amanhã.

Para outras informações, 
a Casal coloca à disposição da 
população o telefone 0800 082 
0195, que atende das 7h às 20h, 
e o Whatsapp 98139-9892.

Maceió sediará o I Fórum 
Estadual de Prevenção e 
Posvenção do Suicídio com 
a temática da valorização da 
vida e os fatores protetivos 
na prevenção e posvenção do 
suicídio. O evento, que é uma 
realização do Comitê Estadual 
de Prevenção e Posvenção do 
Suicídio, acontecerá na próxima 
quarta-feira, 22 de setembro, 
no auditório do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial), no Poço.

O Comitê foi criado em 2018 
e é formado por entidades da 
sociedade civil, como o Insti-
tuto Raízes de Áfricas, Conse-
lho Estadual de Saúde, MP, 
ONG Cavida - Centro de Amor 
à Vida, CVV - Centro de Valo-
rização da Vida, representantes 
de entes federais como a Ufal, 
Uncisal, Estado e municípios, 
dentre eles Maceió e Arapiraca. 

Uma das metas do Comitê, 
com o evento, é coordenar e 
acompanhar a implementação 
de políticas públicas para valo-
rização da vida e prevenção ao 
suicídio.

EM PALMEIRA PREVENÇÃO

CASAL faz
reparos em
tubulação
de adutora

Fórum sobre
o suicídio 
acontece na
quarta-feira

A Polícia Federal em 
Alagoas realizou ontem, 
19/09, ação conjunta de fisca-
lização com o IBAMA e o 
Batalhão de Polícia Ambiental 
da Polícia Militar de Alagoas, 
no Ginásio Poliesportivo Joé 
Matias, Praia das Conchas, 
Centro, município de Barra 
de São Miguel/AL, com o 
objetivo de verificar a regula-
ridade dos animais quanto às 
normas dos órgãos compe-
tentes durante um Torneio de 
Canto de Pássaros. 

Durante a fiscalização, 
foram constatadas diversas 
irregularidades, principal-
mente quanto a presença 
de aves sem a utilização 
de anilhas sob registro no 
IBAMA, como também a iden-
tificação de aves com anilhas 
falsificadas ou adulteradas. 

Foram conduzidas 16 
(dezesseis) pessoas para a 
Superintendência Regional 
da Polícia Federal em Alagoas 
para que pudessem pres-
tar esclarecimentos. Foram 

também encaminhadas 34 
(trinta e quatro) aves para o 
Centro de Triagem de Animais 
Silvestres do IBAMA, as quais 
serão submetidas a exame 
pericial nas anilhas com 
apuração dos resultados em 
Inquérito Policial que será 
instaurado na PF em Alagoas. 

A falsificação de anilhas 
constitui uma espécie de crime 
de falsificação de documento 
com pena de reclusão de 2 a 6 
anos, previsto no art. 296, § 1º, 
Inciso I, do Código Penal. 

BARRA DE SÃO MIGUEL

Ação conjunta fiscaliza 
campeonato de canto

Divulgação

Polícia Federal, IBama e Batalhão de Polícia Ambiental fiscalizaram torneio de canto em ginásio poliesportivo na Barra

A s e m a n a 
c o m e ç a 
oferecendo 

oportunidades de empregos 
para quem ainda está fora do 
mercado. É que a rede muni-
cipal do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) está oferecendo 
124 vagas de trabalho em diver-
sas áreas de atuação. O posto de 
atendimento do Sine Maceió 
fica localizado no 2º piso do 
Shopping Popular na Rua do 
Livramento, no Centro.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
imosine.semtabes@gmail.com 
com o nome da vaga preten-

dida no assunto, ou realizar 
o agendamento para atendi-
mento presencial no Sine, atra-
vés do número 0800 082 6205.

Entres as vagas disponíveis, 
então: Estoquista, operador 
de caixa,  analista de projetos, 
operador de empilhadeira, 
vendedor (interno e externo), 
borracheiro, técnico em eletrô-
nica, analista fiscal, social 
mídia, doméstica, designer 
gráfico, conferente/auxiliar de 
expedição, padeiro, represen-
tante de atendimento e gerente 
de negócios. 

O Sine Maceió dispõe 
ainda de vagas para mecânico, 

professor de música, repositor, 
chefe de produção de bolos, 
gerente de posto de combus-
tíveis, webdesigner e midias 
sociais, carpinteiro,  ajudante de 
carpintaria, encanador, mestre 
de obras e conferente de carga 
e descarga. 

Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas e 
receber currículos através do 
Sine Maceió, a solicitação para 
preencher a Ficha de Cadas-
tro deve ser realizada através 
do email contratesine.semta-
bes@gmail.com, informando a 
ocupação disponível no título 
da mensagem.
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Sine oferece 124 vagas de 
empregos em diversas áreas

POSTO DE ATENDIMENTO do Sine Maceió fica localizado no 2o piso do Shopping Popular, na Rua do LIvramento, Centro

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
estão, a partir de hoje, em 
três trechos da Rua Soldado 
Eduardo dos Santos, no bairro 
da Jatiúca, onde executam 
serviços na rede de drena-
gem. Com isso, como informa 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT), os trechos estão inter-
ditados. Linhas de ônibus não 
serão alteradas com os trechos 
interditados.

As interdições serão em 
três pontos da Rua soldado 
Eduardo dos Santos e ocor-
rerão de modo simultâneo. 
São eles: no cruzamento da 
Avenida Doutor Júlio Marquês 
Luz, conhecida popularmente 
como Avenida Jatiúca, nesse 
caso será proibido virar à 
esquerda para acessar a Rua 
Soldado Eduardo dos Santos. 
Como segundo ponto, o trecho 
da rua com a Avenida Hamil-

ton de Barros Soutinho e como 
terceiro local, no cruzamento 
da via mencionada com a Rua 
Santa Fernanda.

A orientação para quem 
vem da Avenida Doutor Júlio 
Marquês Luz que acessa-
riam a Rua soldado Eduardo 
dos Santos, devem utilizar 
a próxima via à esquerda, 
Travessa Santo Amaro (rua 
do Borrachão com Casas 
Jardim), depois devem seguir 
em frente, até a Rua Coronel 
Adauto Gomes Barbosa, em 
seguida virar à esquerda e 
retornar para a Rua Soldado 
Eduardo dos Santos.

A rota está devidamente 
sinalizada e equipes da SMTT 
seguem monitorando o trân-
sito na região. Agentes de 
trânsito farão rondas pela 
área, para garantir a segurança 
viária de condutores e pedes-
tres que trefegam pela locali-
dade.

JATIÚCA

Vias passam por 
obras de drenagem

Ascom Semtabes

Equipes seguem monitorando o trânsito na região para garantir a segurança viária

O calendário de vacinação 
contra a Covid-19 em Maceió 
segue normalmente, hoje, com 
a primeira dose para adolescen-
tes com 12 anos ou mais, com ou 
sem comorbidades em todos os 
pontos de imunização. Também 
podem se vacinar grávidas 
e puérperas com prescrição 
médica. 

Já a segunda dose das vaci-
nas AstraZeneca e Pfizer está 
disponível em todos os pontos, 
com até dez dias de antecipação 
da data marcada no cartão de 
vacinação, e a CoronaVac está 
disponível apenas no Shopping 
Pátio na data marcada. Quem 
está atrasado para tomar a 
segunda dose deve aproveitar 
também o dia de hoje (20), para 
completar a imunização.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa os pontos de 
vacinação que estão dispo-
níveis: Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal do 

Osman Loureiro (Clima Bom), 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho) e Papódromo (Vergel) a 
vacinação ocorre no horário das 
9h às 16h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para se vacinar com a 

primeira dose, é necessário apre-
sentar certidão de nascimento 
ou documento de identificação 
com foto, CPF e comprovante 
de residência (original e cópia).

Para a segunda dose, basta 
apresentar o documento de 
identificação com foto e o cartão 
de vacinação. Quem perdeu o 
cartão pode solicitar a segunda 
via no posto onde tomou a 
primeira dose.

Pessoas com deficiência 
visual que, ao tomar a primeira 
dose, tenham recebido o cartão 
convencional, podem solicitar 
a substituição pelo cartão em 
braile no ponto onde forem 
tomar a segunda.

PRIMEIRA E SEGUNDA DOSES

Saúde segue hoje 
com imunização

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
informa que fará, a partir de 
hoje, mais uma nova interdi-
ção em um trecho da Avenida 
Walter Ananias, no bairro do 
Jaraguá, para executar ações de 
manutenção e limpeza na rede 
de drenagem. A obra,  que teve 
início na manhã de hoje, se esten-
dera até o dia 11 de outubro.

O trecho, onde as equipes 
estão atuando, vai do sentido 
Pajuçara-Centro, a partir da 
Igreja da Santa Cruz, e segue 
até as proximidades do cruza-
mento com a Avenida Comen-
dador Leão, que não será 
afetado pela intervenção. É que 
nesse trecho, as equipes técni-
cas da Seminfra identificaram 
que cerca de 80% do sistema 
de drenagem está obstruído, e 
que não há caixas de captação 
(bocas de lobo) naquela região.

Durante os serviços, as 
equipes técnicas vão executar a 
limpeza e desobstrução de 560 
metros de galerias e a constru-
ção de 10 bocas de lobo. Ao fim 
da intervenção, a Seminfra fará 
o serviço de recapeamento na 
Avenida Walter Ananias.

Condutores que transitam 
pela Avenida Walter Ananias 
tem como rotas alternativas 
Rua Melo Póvoas/Celso Piatti 
(Centro de Convenções) ou Rua 
Zeferino Rodrigues. As linhas 
de ônibus que transitam pelo 
trecho que será interditado, 
precisarão seguir outras rotas. 

MANUTENÇÃO

Avenida no 
bairro do 
Jaraguá é 
interditada

SMTT

Gabriel Moreira

Vacinação contra o novo coronavírus continua nos pontos fixos em Maceió
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Educação como ato político: 
os cem anos de Paulo Freire

PATRONO DA EDUCAÇÃO, o pedagogo recifense é inspiração para gerações de professores e pesquisadores

Murilo Matias
Colaboração para o UOL

Um  c a m i -
nhante  da 
e d u c a ç ã o . 

Entre campanhas de alfabe-
tização, livros escritos, polí-
ticas públicas elaboradas e 
tiradas do papel, Paulo Freire 
espalhou a semente de uma 
pedagogia popular na qual 
todas as pessoas são consi-
deradas agentes do conhe-
cimento. Nela, os processos 
educativos se relacionam 
aos contextos sociais a partir 
da consciência crítica e da 
criatividade de professores 
e alunos.

“Paulo Freire tinha o 
pensamento de que todo 
mundo deve externar o 
conhecimento que tem”, 
afirma Margarete Nara da 
Silva, educadora da rede 
pública no Rio Grande do 
Sul. “O aluno deve ser crítico, 
questionar. O professor deve 
ser o mediador, para trazer 
à tona, quando necessário 
for, a criticidade. E eles real-
mente absorveram esta posi-
ção e sabem executá-la”, diz.

Freire completaria cem 
anos hoje. Inspiração para 
gerações de professores 
e pesquisadores, o peda-
gogo recifense e cidadão 
do mundo desenvolveu 
programas de alfabetiza-
ção em diversos territórios, 
incluindo países da África, 
como Moçambique e Guiné-

-Bissau, e da América Latina, 
dentre os quais Chile e Nica-
rágua.

“O que fizemos durante 
a Cruzada Nacional de Alfa-
betização, no começo dos 
anos 1980, enalteceu a nação 
e todos que participaram 
daquele momento histó-
rico”, conta a nicaraguense 
Leonor Chiang Gonzalez. 
“As brigadas voluntaria-
mente se formaram atuando 
nas cidades e no interior, e o 
analfabetismo caiu drastica-
mente.” De acordo com ela, 
a redução foi de 52% para 
12,9%.

No Brasil, o denominado 
patrono da educação elabo-
rou o Plano Nacional de 
Alfabetização tendo como 
inspiração uma experiência 

anterior, na qual ele conse-
guiu ensinar 300 adultos a 
ler e a escrever em 45 dias, no 
Rio Grande do Norte.

O presidente João Goulart 
havia programado a implan-
tação de um projeto de 
formação de educadores em 
massa, com 20 mil núcleos 
de cultura, mas o golpe civil 
militar de 1964 enterrou essa 
possibilidade e encarcerou o 
pedagogo por 70 dias. Freire 
foi classificado como “um 
dos maiores responsáveis 
pela subversão imediata 
dos menos favorecidos”, 
segundo documentos oficiais 
da época.

Quando recuperou a 
liberdade, partiu para o 
exílio, de onde foi lançado 
seu livro mais lido (“A Peda-

gogia do Oprimido”), retor-
nando ao Brasil somente 
na década de 1980, com a 
gradual reabertura do país.

Anos  mais  tarde ,  na 
década de 1990, na condição 
de secretário municipal de 
Educação de São Paulo, no 
governo da prefeita Luiza 
Erundina, ele finalmente 
teve a chance de concretizar 
políticas públicas, entre elas 
o Movimento de Alfabeti-
zação de Jovens e Adultos 
(Mova), até hoje referência 
nacional.

Paulo Freire, nesse e em 
outros contextos,  desta-
cava a educação como um 
ato político: “Professores e 
alunos devem estar cientes 
das ‘políticas’ que cercam a 
educação. A forma como os 

alunos são ensinados e o que 
lhes é ensinado serve a uma 
agenda política”.

Recentemente, muitos 
dos debates envolvendo a 
educação estiveram domi-
nados por posições conser-
vadoras e que, muitas vezes, 
confundem a opinião pública 
—a exemplo da bandeira 
da “escola sem partido” ou 
a defesa intransigente da 
militarização das institui-
ções de ensino. Essas posi-
ções convergem para o que 
Freire definiu como “cultura 
do silêncio”, utilizada para 
oprimir setores vulneráveis, 
submetendo-os aos interes-
ses da cultura e da classe 
dominantes.

Do lado otimista, a vivên-
cia de escolas nos acampa-
mentos e assentamentos do 
Movimento Sem Terra e a 
maior circulação de conteú-
dos produzidos por autoras e 
autores antirracistas e desco-
lonizados demonstram que 
segue na estrada o legado 
freireano da qualificação 
dos processos educativos e, 
consequentemente, das rela-
ções sociais.

Freire morreu de um 
ataque cardíaco em 2 de maio 
de 1997, mas suas ideias 
batem forte no coração de 
brasileiros envolvidos com 
diferentes formas de educa-
ção no país. Conheça livros 
escritos pelo pedagogo e 
outras obras relacionadas ao 
universo pedagógico.

Divulgação

CENTENÁRIO: Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife 

Confira algumas sugestões
História do menino que lia o mundo
Carlos Rodrigues Brandão
Em sua última entrevista, Paulo Freire 
disse ter o desejo de “ser lembrado como 
alguém que amou o mundo, as pessoas, os 
bichos, as árvores, a terra, a água, a vida”. 
Ao longo do livro, são contados diversos 
momentos de sua caminhada: desde o 
menino de Recife de família simples, ao 
cientista renomado, ganhador de inúmeros 
prêmios internacionais e homenagens.

Testamento da presença de Paulo 
Freire, o educador do Brasil
Ana Maria Araújo Freire
A obra apresenta depoimentos de pessoas 
que tiveram a oportunidade de conviver de 
alguma forma com Paulo Freire e falam sobre 
a influência do autor em diferentes situações. 
A presença do Patrono da Educação como 
referência para o campo e seu legado, junto 
aos incontáveis profissionais da área que o 
admiram é destacada pela autora.

Pedagogia da autonomia
Paulo Freire
Trata-se do último livro publicado em vida 
por Paulo Freire, no ano de 1996. O título 
proporciona ao leitor a possibilidade de 
aprofundar-se na teoria e nas bases éticas 
defendidas pelo autor, enaltecendo valores 
como a liberdade, a verdade e a autentici-
dade dos sujeitos em detrimento à lógica 
capitalista da exploração e da mercantiliza-
ção da educação.

Paulo Freire - Vida e Obra
Ana Inês Souza
A publicação compila escritos de temas 
amplamente abordados por Paulo Freire em 
sua vida acadêmica, de professor e pensador 
da educação. Os textos projetam a pedago-
gia defendida pelo biografado, ressaltando 
conceitos de respeito à dignidade humana e 
de construção de um projeto coletivo plural 
capaz de transformar realidades a partir da 
crítica e da consciência.
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Um  d o s 
s e g m e n -
t o s  m a i s 

importantes da economia do 
Estado, o setor de Serviços 
teve um crescimento de 5,4% 
no volume mensal, em julho; o 
maior percentual de variação 
entre as unidades federativas, 
sendo seguido por Pernam-
buco (4,1%), Rio Grande do 
Sul (3,4%), Piauí (2,9%) e Espí-
rito Santo (2,3%). Os dados são 
da Pesquisa Mensal dos Servi-
ços (PMS), divulgada ontem 
(14/09), pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O percentual alago-
ano ultrapassa – com folga – a 
média nacional de 1,1%.

Analisando os números, o 
assessor econômico da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL), 
Victor Hortencio, observa que o 
setor emprega 169 mil pessoas 
(não entram nestes números os 

trabalhadores do Comércio), 
o equivalente a 50% dos traba-
lhadores formais, com parti-
cipação de quase 45% de toda 
a riqueza gerada em Alagoas 
(PIB), segundo o IBGE. “É um 
segmento de grande relevância 
e a sua recuperação contribuirá 
para a retomada do crescimento 
econômico, tanto em âmbito 
local quanto no nacional”, 
ressalta.

De acordo com o econo-
mista, o período do bom desem-
penho coincidiu, em Alagoas, 
com a maior flexibilização das 
restrições de funcionamento 
do Comércio, incluindo bares e 
restaurantes, setores importan-
tes para o turismo. E, segundo a 
análise do IBGE, uma possível 
explicação para esse resultado 
está na dinâmica trazida pela 
atividade dos serviços presta-
dos à família, que cresceu 3,8% 
no mês e acumula ganho de 
38,4% entre abril e julho.

De acordo com o econo-

mista, o período do bom desem-
penho coincidiu, em Alagoas, 
com a maior flexibilização das 
restrições de funcionamento 
do Comércio, incluindo bares e 
restaurantes, setores importan-
tes para o turismo. E, seguindo 
a análise do IBGE que aponta a 
dinâmica trazida pela atividade 
dos serviços prestados à família 
(alta de 3,8% no mês e ganho 
acumulado de 38,4% entre abril 
e julho) como um dos fatores 
que impactaram no bom resul-
tado de julho, complementa: 
“Muito provavelmente, dentro 
das atividades ligadas aos servi-
ços prestados à família, o que 
melhorou o desempenho do 
setor Serviços foi o período de 
recesso escolar e a sua influên-
cia no crescimento na procura 
por segmentos de lazer, como 
restaurantes, parques temáti-
cos, praias e hotéis”, diz.

E isto pode ser percebido 
por meio dos dados disponibi-
lizados pela Associação Brasi-

leira da Indústria de Hotéis de 
Alagoas (ABIH Alagoas), os 
quais demonstram o cresci-
mento de 232% na ocupação 
hoteleira durante o período 
de julho, com ocupação média 
dos leitos de 76,92%, tornando 
Maceió, segundo a Prefeitura 
de Maceió, um dos destinos 
turísticos nacionais mais procu-
rados para as férias de julho.

O presidente da Fecomér-
cio, Gilton Lima, comemora. 
“Dentre os setores que repre-
sentamos, o de Serviços foi o que 
mais sofreu os impactos econô-
micos trazidos pela pandemia. 
Foi o primeiro a fechar e o 
último a voltar a funcionar. Por 
isso, um crescimento positivo e 
de destaque nacional nos dá a 
certeza de que a plena recupe-
ração será questão de tempo”, 
fala.

MAIS DADOS
Com o avanço, o setor de 

serviços alagoano atingiu 

patamar 4,9% acima do nível 
pré-pandemia, com base em 
fevereiro de 2021. Segundo 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), no cenário 
nacional, o setor foi o último 
a se recuperar da crise 2015-
2016 e o mais atingido pela 
crise sanitária causada pela 
pandemia do Covid-19, entre 
os anos de 2020 e 2021. A partir 
desse cenário mais otimista, a 
CNC revisou o volume nacio-
nal de receitas do setor de 5,1% 
para 5,8%, na expectativa para 
2021.

Na comparação com junho 
de 2020, o volume de servi-
ços avançou 40,7%, mais que 
o dobro da média nacional. 
No acumulado do ano, o cres-
cimento foi de 14,1% frente a 
igual período do ano anterior, 
enquanto na variação acumu-
lada nos últimos 12 meses, o 
setor de Serviços atingiu um 
moderado crescimento de 2,2%.

AL tem melhor desempenho do 
país no setor de Serviços: 5,4%

A MÉDIA NACIONAL É DE 1,1%, segundo a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) divulgada semana passada pelo IBGE
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Educação como ato político: 
os cem anos de Paulo Freire

PATRONO DA EDUCAÇÃO, o pedagogo recifense é inspiração para gerações de professores e pesquisadores

Murilo Matias
Colaboração para o UOL

Um  c a m i -
nhante  da 
e d u c a ç ã o . 

Entre campanhas de alfabe-
tização, livros escritos, polí-
ticas públicas elaboradas e 
tiradas do papel, Paulo Freire 
espalhou a semente de uma 
pedagogia popular na qual 
todas as pessoas são consi-
deradas agentes do conhe-
cimento. Nela, os processos 
educativos se relacionam 
aos contextos sociais a partir 
da consciência crítica e da 
criatividade de professores 
e alunos.

“Paulo Freire tinha o 
pensamento de que todo 
mundo deve externar o 
conhecimento que tem”, 
afirma Margarete Nara da 
Silva, educadora da rede 
pública no Rio Grande do 
Sul. “O aluno deve ser crítico, 
questionar. O professor deve 
ser o mediador, para trazer 
à tona, quando necessário 
for, a criticidade. E eles real-
mente absorveram esta posi-
ção e sabem executá-la”, diz.

Freire completaria cem 
anos hoje. Inspiração para 
gerações de professores 
e pesquisadores, o peda-
gogo recifense e cidadão 
do mundo desenvolveu 
programas de alfabetiza-
ção em diversos territórios, 
incluindo países da África, 
como Moçambique e Guiné-

-Bissau, e da América Latina, 
dentre os quais Chile e Nica-
rágua.

“O que fizemos durante 
a Cruzada Nacional de Alfa-
betização, no começo dos 
anos 1980, enalteceu a nação 
e todos que participaram 
daquele momento histó-
rico”, conta a nicaraguense 
Leonor Chiang Gonzalez. 
“As brigadas voluntaria-
mente se formaram atuando 
nas cidades e no interior, e o 
analfabetismo caiu drastica-
mente.” De acordo com ela, 
a redução foi de 52% para 
12,9%.

No Brasil, o denominado 
patrono da educação elabo-
rou o Plano Nacional de 
Alfabetização tendo como 
inspiração uma experiência 

anterior, na qual ele conse-
guiu ensinar 300 adultos a 
ler e a escrever em 45 dias, no 
Rio Grande do Norte.

O presidente João Goulart 
havia programado a implan-
tação de um projeto de 
formação de educadores em 
massa, com 20 mil núcleos 
de cultura, mas o golpe civil 
militar de 1964 enterrou essa 
possibilidade e encarcerou o 
pedagogo por 70 dias. Freire 
foi classificado como “um 
dos maiores responsáveis 
pela subversão imediata 
dos menos favorecidos”, 
segundo documentos oficiais 
da época.

Quando recuperou a 
liberdade, partiu para o 
exílio, de onde foi lançado 
seu livro mais lido (“A Peda-

gogia do Oprimido”), retor-
nando ao Brasil somente 
na década de 1980, com a 
gradual reabertura do país.

Anos  mais  tarde ,  na 
década de 1990, na condição 
de secretário municipal de 
Educação de São Paulo, no 
governo da prefeita Luiza 
Erundina, ele finalmente 
teve a chance de concretizar 
políticas públicas, entre elas 
o Movimento de Alfabeti-
zação de Jovens e Adultos 
(Mova), até hoje referência 
nacional.

Paulo Freire, nesse e em 
outros contextos,  desta-
cava a educação como um 
ato político: “Professores e 
alunos devem estar cientes 
das ‘políticas’ que cercam a 
educação. A forma como os 

alunos são ensinados e o que 
lhes é ensinado serve a uma 
agenda política”.

Recentemente, muitos 
dos debates envolvendo a 
educação estiveram domi-
nados por posições conser-
vadoras e que, muitas vezes, 
confundem a opinião pública 
—a exemplo da bandeira 
da “escola sem partido” ou 
a defesa intransigente da 
militarização das institui-
ções de ensino. Essas posi-
ções convergem para o que 
Freire definiu como “cultura 
do silêncio”, utilizada para 
oprimir setores vulneráveis, 
submetendo-os aos interes-
ses da cultura e da classe 
dominantes.

Do lado otimista, a vivên-
cia de escolas nos acampa-
mentos e assentamentos do 
Movimento Sem Terra e a 
maior circulação de conteú-
dos produzidos por autoras e 
autores antirracistas e desco-
lonizados demonstram que 
segue na estrada o legado 
freireano da qualificação 
dos processos educativos e, 
consequentemente, das rela-
ções sociais.

Freire morreu de um 
ataque cardíaco em 2 de maio 
de 1997, mas suas ideias 
batem forte no coração de 
brasileiros envolvidos com 
diferentes formas de educa-
ção no país. Conheça livros 
escritos pelo pedagogo e 
outras obras relacionadas ao 
universo pedagógico.

Divulgação

CENTENÁRIO: Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nasceu em 19 de setembro de 1921, no Recife 

Confira algumas sugestões
História do menino que lia o mundo
Carlos Rodrigues Brandão
Em sua última entrevista, Paulo Freire 
disse ter o desejo de “ser lembrado como 
alguém que amou o mundo, as pessoas, os 
bichos, as árvores, a terra, a água, a vida”. 
Ao longo do livro, são contados diversos 
momentos de sua caminhada: desde o 
menino de Recife de família simples, ao 
cientista renomado, ganhador de inúmeros 
prêmios internacionais e homenagens.

Testamento da presença de Paulo 
Freire, o educador do Brasil
Ana Maria Araújo Freire
A obra apresenta depoimentos de pessoas 
que tiveram a oportunidade de conviver de 
alguma forma com Paulo Freire e falam sobre 
a influência do autor em diferentes situações. 
A presença do Patrono da Educação como 
referência para o campo e seu legado, junto 
aos incontáveis profissionais da área que o 
admiram é destacada pela autora.

Pedagogia da autonomia
Paulo Freire
Trata-se do último livro publicado em vida 
por Paulo Freire, no ano de 1996. O título 
proporciona ao leitor a possibilidade de 
aprofundar-se na teoria e nas bases éticas 
defendidas pelo autor, enaltecendo valores 
como a liberdade, a verdade e a autentici-
dade dos sujeitos em detrimento à lógica 
capitalista da exploração e da mercantiliza-
ção da educação.

Paulo Freire - Vida e Obra
Ana Inês Souza
A publicação compila escritos de temas 
amplamente abordados por Paulo Freire em 
sua vida acadêmica, de professor e pensador 
da educação. Os textos projetam a pedago-
gia defendida pelo biografado, ressaltando 
conceitos de respeito à dignidade humana e 
de construção de um projeto coletivo plural 
capaz de transformar realidades a partir da 
crítica e da consciência.
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Justiça obriga MS a dar remédio
de U$ 2 milhões a bebê com AME
Patrícia Pasquini 
Folha de São Paulo

A J u s t i ç a 
Federal em 
Pernambuco 

determinou no último sábado 
que o Ministério da Saúde 
forneça o zolgensma —conhe-
cido como o remédio mais 
caro do mundo— ao bebê, 
de quatro meses, Benjamin 
Brener Guimarães.

Ele foi diagnosticado com 
AME (atrofia muscular espi-
nhal) tipo 1, considerado o mais 
grave, aos três meses de idade, 
no dia 23 de agosto.

Desde então, seus pais, 
Túlio Guimarães, 45, e Nathalie 
Brener Guimarães, 34, iniciaram 
uma campanha para arrecadar 
US$ 2,125 milhões, o equiva-
lente a mais de R$ 11 milhões. 
Com o valor, eles pretendiam 
importar dos EUA a dose única 
do zolgensma, do laboratório 
Novartis Biociências S.A.

O remédio, além do seu 
custo elevado, exige gastos 
com internação hospitalar do 
paciente, uma vez que ele só 
pode ser aplicado nesse locais.

A decisão foi proferida, em 
tutela de urgência, pela juíza 
federal Joana Carolina Lins 
Pereira, titular da 12ª Vara. A 
União precisa cumpri-la num 
prazo de 20 dias.

A Justiça também ordenou 
que a família do bebê informe 
em cinco dias o valor arreca-
dado nas campanhas para a 
compra do medicamento. O 
governo federal deverá custear 
o restante.

Até a sexta-feira, o valor 
ultrapassava R$ 3,4 milhões. 
Como o Ministério da Saúde 
pode recorrer da decisão, a 
família manterá a campanha 
nas redes sociais.

“Esse medicamento é uma 

terapia diferente da disponi-
bilizada atualmente, porque 
corrige o defeito principal da 
doença e não faz um trabalho 
paliativo”, conta o pai do bebê.

“Que o governo se sensibi-
lize e coloque à disposição esse 
medicamento, porque pode 
salvar a vida de uma criança 
e diminuir o sofrimento que 
passei e estou passando com a 
minha família e as outras famí-
lias também. Eu quero curar 
meu filho e fazer com que as 
pessoas saibam mais sobre o 
que é a AME”, completa.

Benjamin não é o único bebê 
a lutar pelo tratamento. Segundo 
Fátima Braga, presidente da 
Abrame (Associação Brasileira 
de Amiotrofia Espinhal), atual-
mente, no país, ao menos 30 
crianças estão em campanha nas 
redes sociais com o objetivo de 
arrecadar fundos para a impor-
tação do zolgensma.

Mas esse número pode ser 
maior. “Ainda há famílias que 
não possuem acesso a redes 
sociais nem a médico que 
conheça a doença e prescreva o 
medicamento”, alerta.

Em agosto de 2020, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) aprovou o 
registro do zolgensma para o 
tratamento do tipo 1, em crian-
ças de até 2 anos, no Brasil.

O acesso à droga ficou mais 
fácil graças à decisão da CMED 
(Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos), 
órgão interministerial respon-
sável pela definição dos preços 
máximos de comercialização 
de remédios no país.

Assim, conforme a CMED 
definiu em dezembro do ano 
passado, o zolgensma não pode 
custar mais que R$ 2.878.906,14 
no Brasil.

A farmacêutica Novartis 
entrou então com um processo 

pedindo uma adequação do 
preço e criou um impasse.

“A solicitação de precifica-
ção feita pela Novartis pautou-
-se no fato de o zolgensma ser 
uma terapia gênica inédita para 
a indicação, com o potencial de 
responder às necessidades não 
atendidas de AME, oferecendo 
aos pacientes claros benefícios 
clínicos no tratamento, resul-
tados duradouros e com bom 
perfil de segurança”, afirma o 
laboratório, em nota.

O texto diz também que, 
enquanto houver a rediscussão 
do preço junto à CMED, não é 
possível a aquisição do produto 
em território nacional por meio 
da Novartis Brasil. A informa-
ção foi repetida pela assessoria 
de imprensa do laboratório, por 
telefone.

A reportagem questionou 
a Anvisa. Ao contrário do que 
afirma a Novartis, de acordo 
com a agência, a comercializa-
ção do zolgensma está liberada, 
independentemente do pedido 
de reconsideração por parte da 
empresa interessada.

“Não há um prazo fechado 
para a decisão final, porém, a 
empresa pode comercializar a 
qualquer momento, não precisa 
aguardar a decisão final. Está 
valendo o preço de R$ 2,8 
milhões”, afirma a Anvisa.

Rafael Robba, advogado 
especialista em direito à saúde 
e sócio do escritório Vilhena 
Silva Advogados, entende que 
o fabricante pode não comer-

cializar o zolgensma no país 
enquanto discutir o preço. 
Porém, ele alerta, os planos de 
saúde devem oferecer cober-
tura, porque o medicamento já 
está registrado no país.

“A legislação diz que os 
medicamentos de uso hospita-
lar têm cobertura obrigatória. 
Os planos se negam a cobrir 
por vários motivos, mas prin-
cipalmente por causa do custo 
elevado. Isso faz com que os 
pacientes tenham que buscar a 
Justiça”, explica.

“Como as pretensões estão 
muito distantes —a Novar-
tis querendo comercializar 
por mais de R$ 11 milhões e a 
Anvisa por R$ 2,8 milhões—, 
eu acho que precisa de uma 
atuação mais efetiva da Anvisa 
no sentido de tentar negociar e 
conciliar um meio termo para 
que o paciente tenha acesso à 
medicação. O que também não 
pode é prolongar tanto esta 
discussão”, afirma.

O zolgensma pode melho-
rar a sobrevivência dos pacien-
tes, reduzir a necessidade de 
ventilação permanente para 
respirar e alcançar marcos de 
desenvolvimento motores.

Em 7 de agosto do ano 
passado, a bebê Marina 
Moraes de Souza Roda, que 
completou 3 anos em 1º de 
setembro, foi a primeira 
criança a receber a dose 
única da medicação no país. 
O procedimento ocorreu no 
Hospital Israelita Albert Eins-

tein, no Morumbi (zona sul).
Renato Moraes de Souza, 

pai de Marina, comemora o 
progresso diário. “Depois do 
zolgensma, ela consegue fazer 
muitos movimentos novos, 
teve ganho de força e a ques-
tão respiratória também está 
estável e em progresso. Além 
da medicação, ela continua 
com as fisioterapias e trata-
mentos extras, o que é muito 
importante para a evolução da 
criança”, afirma.

A atrofia muscular espinhal 
é causada por uma alteração do 
gene responsável por codificar 
a proteína necessária para o 
desenvolvimento adequado 
dos músculos. A doença é rara 
e provoca fraqueza, hipotonia, 
atrofia e paralisia muscular 
progressiva afetando a respira-
ção, a deglutição, a fala e a capa-
cidade de andar.

O tipo 1 acomete de 45% a 
60% do total de doentes com 
AME e pode levar à morte.

Os principais sinais e sinto-
mas são perda do controle e das 
forças musculares e a incapaci-
dade ou dificuldade para engo-
lir, segurar a cabeça, respirar e 
realizar movimentos de loco-
moção.

Quanto mais cedo diagnos-
ticada a doença e mais breve a 
medicação para controle for 
iniciada, melhor o prognóstico.

Em maio deste ano, foi 
sancionada a lei nº 14.154, que 
amplia de seis para 50 o número 
de doenças rastreadas pelo teste 
do pezinho oferecido pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). A 
ampliação será de forma escalo-
nada e estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde. A AME estará 
na última etapa.

A lei entrará em vigor um 
ano após a publicação, de 
acordo com o próprio minis-
tério.

ALÉM DE CUSTO ELEVADO, o remédio mais caro do mundo exige gastos com internação hospitalar do paciente
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Federal em 
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determinou no último sábado 
que o Ministério da Saúde 
forneça o zolgensma —conhe-
cido como o remédio mais 
caro do mundo— ao bebê, 
de quatro meses, Benjamin 
Brener Guimarães.

Ele foi diagnosticado com 
AME (atrofia muscular espi-
nhal) tipo 1, considerado o mais 
grave, aos três meses de idade, 
no dia 23 de agosto.

Desde então, seus pais, 
Túlio Guimarães, 45, e Nathalie 
Brener Guimarães, 34, iniciaram 
uma campanha para arrecadar 
US$ 2,125 milhões, o equiva-
lente a mais de R$ 11 milhões. 
Com o valor, eles pretendiam 
importar dos EUA a dose única 
do zolgensma, do laboratório 
Novartis Biociências S.A.

O remédio, além do seu 
custo elevado, exige gastos 
com internação hospitalar do 
paciente, uma vez que ele só 
pode ser aplicado nesse locais.

A decisão foi proferida, em 
tutela de urgência, pela juíza 
federal Joana Carolina Lins 
Pereira, titular da 12ª Vara. A 
União precisa cumpri-la num 
prazo de 20 dias.

A Justiça também ordenou 
que a família do bebê informe 
em cinco dias o valor arreca-
dado nas campanhas para a 
compra do medicamento. O 
governo federal deverá custear 
o restante.

Até a sexta-feira, o valor 
ultrapassava R$ 3,4 milhões. 
Como o Ministério da Saúde 
pode recorrer da decisão, a 
família manterá a campanha 
nas redes sociais.

“Esse medicamento é uma 

terapia diferente da disponi-
bilizada atualmente, porque 
corrige o defeito principal da 
doença e não faz um trabalho 
paliativo”, conta o pai do bebê.

“Que o governo se sensibi-
lize e coloque à disposição esse 
medicamento, porque pode 
salvar a vida de uma criança 
e diminuir o sofrimento que 
passei e estou passando com a 
minha família e as outras famí-
lias também. Eu quero curar 
meu filho e fazer com que as 
pessoas saibam mais sobre o 
que é a AME”, completa.

Benjamin não é o único bebê 
a lutar pelo tratamento. Segundo 
Fátima Braga, presidente da 
Abrame (Associação Brasileira 
de Amiotrofia Espinhal), atual-
mente, no país, ao menos 30 
crianças estão em campanha nas 
redes sociais com o objetivo de 
arrecadar fundos para a impor-
tação do zolgensma.

Mas esse número pode ser 
maior. “Ainda há famílias que 
não possuem acesso a redes 
sociais nem a médico que 
conheça a doença e prescreva o 
medicamento”, alerta.

Em agosto de 2020, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) aprovou o 
registro do zolgensma para o 
tratamento do tipo 1, em crian-
ças de até 2 anos, no Brasil.

O acesso à droga ficou mais 
fácil graças à decisão da CMED 
(Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos), 
órgão interministerial respon-
sável pela definição dos preços 
máximos de comercialização 
de remédios no país.

Assim, conforme a CMED 
definiu em dezembro do ano 
passado, o zolgensma não pode 
custar mais que R$ 2.878.906,14 
no Brasil.

A farmacêutica Novartis 
entrou então com um processo 

pedindo uma adequação do 
preço e criou um impasse.

“A solicitação de precifica-
ção feita pela Novartis pautou-
-se no fato de o zolgensma ser 
uma terapia gênica inédita para 
a indicação, com o potencial de 
responder às necessidades não 
atendidas de AME, oferecendo 
aos pacientes claros benefícios 
clínicos no tratamento, resul-
tados duradouros e com bom 
perfil de segurança”, afirma o 
laboratório, em nota.

O texto diz também que, 
enquanto houver a rediscussão 
do preço junto à CMED, não é 
possível a aquisição do produto 
em território nacional por meio 
da Novartis Brasil. A informa-
ção foi repetida pela assessoria 
de imprensa do laboratório, por 
telefone.

A reportagem questionou 
a Anvisa. Ao contrário do que 
afirma a Novartis, de acordo 
com a agência, a comercializa-
ção do zolgensma está liberada, 
independentemente do pedido 
de reconsideração por parte da 
empresa interessada.

“Não há um prazo fechado 
para a decisão final, porém, a 
empresa pode comercializar a 
qualquer momento, não precisa 
aguardar a decisão final. Está 
valendo o preço de R$ 2,8 
milhões”, afirma a Anvisa.

Rafael Robba, advogado 
especialista em direito à saúde 
e sócio do escritório Vilhena 
Silva Advogados, entende que 
o fabricante pode não comer-

cializar o zolgensma no país 
enquanto discutir o preço. 
Porém, ele alerta, os planos de 
saúde devem oferecer cober-
tura, porque o medicamento já 
está registrado no país.

“A legislação diz que os 
medicamentos de uso hospita-
lar têm cobertura obrigatória. 
Os planos se negam a cobrir 
por vários motivos, mas prin-
cipalmente por causa do custo 
elevado. Isso faz com que os 
pacientes tenham que buscar a 
Justiça”, explica.

“Como as pretensões estão 
muito distantes —a Novar-
tis querendo comercializar 
por mais de R$ 11 milhões e a 
Anvisa por R$ 2,8 milhões—, 
eu acho que precisa de uma 
atuação mais efetiva da Anvisa 
no sentido de tentar negociar e 
conciliar um meio termo para 
que o paciente tenha acesso à 
medicação. O que também não 
pode é prolongar tanto esta 
discussão”, afirma.

O zolgensma pode melho-
rar a sobrevivência dos pacien-
tes, reduzir a necessidade de 
ventilação permanente para 
respirar e alcançar marcos de 
desenvolvimento motores.

Em 7 de agosto do ano 
passado, a bebê Marina 
Moraes de Souza Roda, que 
completou 3 anos em 1º de 
setembro, foi a primeira 
criança a receber a dose 
única da medicação no país. 
O procedimento ocorreu no 
Hospital Israelita Albert Eins-

tein, no Morumbi (zona sul).
Renato Moraes de Souza, 

pai de Marina, comemora o 
progresso diário. “Depois do 
zolgensma, ela consegue fazer 
muitos movimentos novos, 
teve ganho de força e a ques-
tão respiratória também está 
estável e em progresso. Além 
da medicação, ela continua 
com as fisioterapias e trata-
mentos extras, o que é muito 
importante para a evolução da 
criança”, afirma.

A atrofia muscular espinhal 
é causada por uma alteração do 
gene responsável por codificar 
a proteína necessária para o 
desenvolvimento adequado 
dos músculos. A doença é rara 
e provoca fraqueza, hipotonia, 
atrofia e paralisia muscular 
progressiva afetando a respira-
ção, a deglutição, a fala e a capa-
cidade de andar.

O tipo 1 acomete de 45% a 
60% do total de doentes com 
AME e pode levar à morte.

Os principais sinais e sinto-
mas são perda do controle e das 
forças musculares e a incapaci-
dade ou dificuldade para engo-
lir, segurar a cabeça, respirar e 
realizar movimentos de loco-
moção.

Quanto mais cedo diagnos-
ticada a doença e mais breve a 
medicação para controle for 
iniciada, melhor o prognóstico.

Em maio deste ano, foi 
sancionada a lei nº 14.154, que 
amplia de seis para 50 o número 
de doenças rastreadas pelo teste 
do pezinho oferecido pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). A 
ampliação será de forma escalo-
nada e estabelecida pelo Minis-
tério da Saúde. A AME estará 
na última etapa.

A lei entrará em vigor um 
ano após a publicação, de 
acordo com o próprio minis-
tério.

ALÉM DE CUSTO ELEVADO, o remédio mais caro do mundo exige gastos com internação hospitalar do paciente
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O C l u b e 
d e  R e g a -
tas Brasi l 

completa hoje, 109 anos e 
para esta comemoração de 
aniversário irá reunir 150 
sócios torcedores no Casarão, 
localizado no bairro do Jara-
guá para uma comemoração 
com homenagem, música e 
diversão. 

A festa será transmitida 
ao vivo pelas redes sociais do 
CRB, e colocou a disposição 
150 convites para sócios torce-
dores. A direção do Clube 

está preparando homena-
gens a nomes da história do 
CRB e também apresentará 
novidades para a torcida. A 
diversão ficará por conta do 
Pagode do Galo e também da 
banda L100, o evento acon-
tece das 18h ás 22h, seguindo 
o protocolo do Governo do 
Estado para eventos. 

Para Enaldo Marques, 
coordenador do Comitê 
Gestor, o momento será de 
homenagem aos 109 anos do 
Clube alagoano. “Não podí-
amos deixar de comemorar 

essa data, a história do Clube 
precisa ser lembrada sempre 
não só em aniversário e hoje 
a noite será de comemoração 
e queremos a torcida junto, 
iremos transmitir ao vivo 
e também receber alguns 
sócios torcedores”, disse. 

“Vai ser uma noite festiva, 
com celebração de missa, 
agradecimento de ter a opor-
tunidade de comemorar mais 
um aniversário do clube”, 
destacou Lucas Ramires, 
diretor comercial e marke-
ting.  

CRB comemora 109 anos com 
evento para sócios torcedores

DIRETORIA QUER MARCAR passagem da data com festa controlada por causa da pandemia e missa em ação de graça

Apenas um jogo abriu a 25ª 
rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro ontem à tade. 
Em São Januário, o Vasco saiu 
na frente, mas mais uma vez 
levou o empate e ficou no 1 a 1 
com o Cruzeiro.

TREMENDO VACILO
O Vasco perdeu a opor-

tunidade de entrar de vez na 
briga pelo acesso ao ceder o 
empate por 1 a 1 ao Cruzeiro 
aos 49 minutos do segundo 
tempo. Com o apoio da sua 
torcida, o time carioca foi 
superior, mas não suportou 
a pressão final da equipe 
celeste,  em um final  de 

partida totalmente confuso, 
com direito a gol anulado de 
Daniel Amorim.

O resultado não agradou 
ninguém. O Vasco subiu para 
a nona posição, mas tem 34 
pontos, sete do G-4. O acesso 
ficou ainda mais longe para o 
Cruzeiro, que permaneceu na 
13ª posição, com 31.

MAIS AMANHÃ
Amanhã,a rodada terá seis 

jogos. Em Campinas, às 16h, 
o Guarani sonhando com o 
G4 recebe o Remo, do técnico 
Felipe Conceição que passou 
pelo Bugre, quinto, com 38 e o 
Remo 11º, com 33 pontos. 

ACESSO MAIS DISTANTE

Vasco e Cruzeiro 
ficam no empate

Assim como o Coritiba, 
Goiás e Botafogo estão enca-
minhando o acesso à Série A 
de 2022. A dupla entrou em 
campo no sábado e fez o dever 
de casa no encerramento da 
24ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. No 
outro jogo, o CSA visitou o 
Londrina e também somou os 
três pontos.

À tarde, o Botafogo recebeu 
o Náutico e venceu por 3 a 1, no 
Engenhão, no Rio de Janeiro 

(RJ). Com a vitória, os cario-
cas se mantiveram em terceiro 
lugar, agora com 44 pontos 
ganhos. Já o Náutico estacio-
nou nos 35 pontos e na oitava 
posição.

Quem respirou contra o 
Z4 – zona do descenso – foi o 
CSA, que venceu o Londrina 
por 2 a 0, no estádio do Café, 
em Londrina (PR). A vitória 
encerrou um jejum de quatro 
jogos dos alagoanos, que 
subiram para o 12º lugar, 

com 32 pontos. O Londrina 
ficou com 21 e apenas em 18º 
lugar.

Por fim, mais a noite, o 
Goiás confirmou o favoritismo 
e venceu o Brasil de Pelotas, por 
2 a 1, no Serrinha, em Goiânia 
(GO). Os goianos seguem na 
vice-liderança, com 45 pontos 
– três pontos do líder Coritiba. 
Os gaúchos agora aparecem na 
última posição, com 16 pontos 
– foram ultrapassados pelo 
Confiança na rodada.

SÉRIE B

Botafogo e Goiás vão se 
consolidando na ‘elite’

Divulgação

Aos 40 anos, Nenê marcou pelo Vasco e parece ter encaixado no meio-campo

Divuilgação

Botafogo saiu atrás, mas virou e venceu mais uma na Série B; Fogão tem boa recuperação no Segundo Turno
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Seguro Solar: Como proteger seu sistema fotovoltaico!

Recentemente o Brasil 
ultrapassou a marca de 
10 gigawatts (GW) de 

potência operacional da fonte 
solar fotovoltaica, conside-
rando usinas de grande porte 
e em pequenos e médios siste-
mas instalados em telhados, 
fachadas e terrenos. De acordo 
com dados da Absolar (Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar) somados, os sistemas 
fotovoltaicos representam 
mais de 70% da potência da 
usina hidrelétrica de Itaipu, a 
maior do mundo e maior da 
América Latina.

Com o crescimento desse 
tipo de fonte de energia, a preo-
cupação com a proteção dos 
equipamentos fotovoltaicos 
deve ser levada em conside-
ração, e o seguro pode ser um 
bom aliado nesse momento. 

Segundo informações da 
entidade, a energia solar já 
trouxe ao Brasil mais de R$ 
52,7 bilhões em novos inves-
timentos e gerou mais de 300 
mil empregos acumulados 
desde 2012. Com isso, evitou 
a emissão de 10,7 milhões de 
toneladas de CO2 na geração 
de eletricidade. Com o cresci-
mento desse tipo de fonte de 
energia, a preocupação com 
a proteção dos equipamentos 
fotovoltaicos deve ser levada 
em consideração, e o seguro 
pode ser um bom aliado nesse 
momento.

O seguro garante indeni-
zação ao segurado por preju-
ízos decorrentes de danos 
causados ao equipamento, 
conforme riscos previstos nas 
coberturas. Há cobertura para 
todo o sistema: placas, inver-
sor, estrutura e elétrica, Além 
disso, o produto está disponí-
vel para equipamentos novos e 
usados.  Esses seguros cobrem 
danos elétricos, avarias ocasio-
nadas por intempéries e até 
roubo ou furto das placas. 
Você ao contratar o serviço 
pode escolher de quais riscos 
você gostaria de se proteger e 
calcular o valor da sua apólice.

Os valores do mercado 
estão em torno de 1% do valor 

dos equipamentos por ano 
para proteger seu sistema foto-
voltaico. É um investimento 
que pode valer a pena caso 
ocorra qualquer acidente ines-
perado e também para deixar 
você mais tranquilo. É sempre 
melhor prevenir do que reme-
diar, não é mesmo?

Outro fato importante 
para o crescimento do setor é 
a aprovação de marco legal, 
que torna a energia solar mais 
acessível. O texto do Projeto 
de Lei 5829/19 já foi aprovado 
na Câmara dos Deputados, e 
agora segue para o Senado.

CONCLUSÃO
Em suma, ter um seguro 

para proteger equipamentos 
de energia solar é extrema-
mente importante, pois os 
segurados garantem a segu-
rança de que as estruturas 
estão protegidas, além da tran-
quilidade de não ter prejuízos 
financeiros caso ocorra algum 
sinistro.

As pessoas e empresas 
estão cada vez mais engaja-
das com a questão ambiental 
e, com isso, a busca por fontes 
alternativas e renováveis 
de energia que não tragam 
impactos ambientais tem sido 
um forte impulsionador para a 
energia solar.

Aliado a isso, temos a ques-
tão geográfica, dada a grande 

incidência solar em nosso país 
e também a questão finan-
ceira que o sistema fotovol-
taico proporciona, pois além 
de qualquer redução na conta 
de luz, esta redução poderá 
permitir ao segurado a recu-
peração do valor investido no 
sistema em um curto espaço de 
tempo.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 


