
Seis pessoas mortas e oito feridas. 
Esse foi o resultado de nove acidentes 
automobilísticos ocorridos no final 
de semana em Maceió e rodovias 
estaduais. No período, não houve 
registro de óbitos nas rodovias fede-

rais que “cortam” Alagoas, mas hoje 
pela manhã uma pessoa morreu atro-
pelada, na BR-316, em Pilar. O rapaz 
conduzia uma motocicleta, perdeu 
o controle, caiu no asfalto e foi atro-
pelado por um caminhão. Os demais 

acidentes tiveram início já na madru-
gada de sábado quando o motorista 
Tales Guilherme Vicente Pinheiro, de 
32 anos, embriagado, avançou o sinal 
vermelho – com o veículo Corolla de 
cor branca - na Rua Doutor Antônio 

Gomes de Barros (Av. Amélia Rosa), 
na Jatiúca, e colidiu com uma moto-
cicleta que “passava” no sinal verde. 
Com o impacto, o motociclista Cícero 
José da Silva, de 39 anos, morreu 
cinco horas depois, no HGE.
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6ANTES EMPOLGADOS COM O ‘MITO’, HOJE JOVENS SE AFASTAM DE BOLSONARO, MOSTRA PESQUISA IPEC

SANGUE NO ASFALTO

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO DEIXA SEIS MORTOS EM MACEIÓ E NO INTERIOR; QUATRO ESTAVAM EM MOTOS

3

Embriagado, Tales Pinheiro (encostado no carro) teria avançado sinal vermelho com Corolla, que atingiu motocicleta e matou o condutor; Em Palmeira, Celta capotou: três feridos 

Em Roteiro, dois rapazes morreram em acidente com Gol; Em Girau do Ponciano, motociclista foi “colhido” por trás; Em Campo Alegre, casal seguia em moto quando ocorreu a colisão traseira                 
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George Torres Barbosa * Advogado concursado da Petrobrás de 1990 a 2021.

Integrei o quadro de advogados 
da Petrobrás, mediante concurso 
público, desde 1990 até março deste 
ano de 2021. 

Não conheci, pessoalmente, mas 
a fama do engenheiro naval Julio 
Faerman é notória entre os mais anti-
gos. Ele foi tirado da Petrobrás pela 
maior fabricante mundial de plata-
formas, a holandesa SBM, e instalado 
em Londres para articular seus inte-
resses, não só como fabricante, mas 
inclusive no bilionário afretamento 
de barcos.

Outro engenheiro naval, o 
famoso Barusco, que devolveu 100 
milhões, segundo a lava jato, confes-
sou ter recebido propina do cartel 
de empreiteiras desde 1997 sem 
que Dalagnol e os filhos de Januário 
demonstrassem o menor interessasse 
pela origem do chamado clube das 
empreiteiras.

Cerveró falou das estripulias do 
filho de FHC no abominável plano 
prioritário de construção de termoe-
létricas PPT, no qual El Paso, Eletdo-
bolt, Enron e congêneres recebiam 
o gás subsidiado pela Petrobrás que 
depois era obrigada a comprar a 
eletricidade superfaturada, mesmo 
que ela não existisse !!! Nesta farra 
também se lambuzou o Gregorio 
Marin Preciado, contra parente 
de Serra (que prometeu desfazer 
o marco regulatório do pré-sal à 
CHEVRON, no consulado dos EUA).

Até o Eike Batista se locupletou 
na farra do PPT, não só os gringos, 
com a famosa TERMOLUMA. 

Tudo isso  conduzido com mão 
de ferro pelo então czar do apagão, 
Pedro Parente, ao ensejo de suprir a 
demanda de energia elétrica que os 
tucanos arquitetaram, eles mesmos, 
ao sucatear a Eletrobrás e, sobre-
tudo, sabotar o planejamento Brasil 
2014, que vinha do regime militar, 
prevendo a construção de grandes 
hidrelétricas que, só nos governos 
petistas vieram a ser construídas, 
com todo o cuidado ambiental que os 
militares não cogitavam. Mas parte 
delas foi feita nos governos Lula e 
Dilma, como Santo Antônio, Jirau 
(aquelas em que se fazia escada para 
os peixes subirem na piracema, assim 
disse Lula) e Belo Monte, aonde 
houve mais de 5 bilhões de compen-
sação ambiental. 

O czar do apagão, Pedro Parente  
já  havia obrigado a Petrobrás a trocar 
ativos com a Repsol norte-americana, 
lá na Argentina, quando o Menen e 
subsequentes governos neoliberalais 
conseguiram quebrar aquele país 
irmão aplicando à risca o receituário 
neoliberal e entreguista.

Pedro Parente, quando presidiu 
o Conselho de Administração  da 
Petrobrás, na era FHC, nos compe-
liu a entregar bens e ativos como a 
metade da Refinaria Alberto Pasqua-
lini, em Canoas, e do campo gigante 
de Albacora, na bacia de Campos, 
além de centenas de postos da BR 
distribuidora, tendo como contrapar-
tida micos da Repsol na Argentina, 
que valiam dez vezes menos. Esse 
golpe foi perpetrado,  exatamente, 
quando lá na Argentina se teve 3 
presidentes em uma só  semana e 
todos os empresários e os capitais 

empreendiam fuga da Argentina 
desesperadamente. 

Tal troca de ativos resutou em 
prejuízo da ordem de 5 bilhões e é 
objeto de uma ação popular impe-
trada pelo SINDIPETRO de Canoas 
e a AEPET que chegou até o STJ mas 
tornou ao primeiro grau para realiza-
ção de perícia.

Apesar dessa vida pregressa, 
o Pedro parente do FHC foi guin-
dado à presidência da Petrobrás por 
Temer, inaugurando a cruel política 
de preços PPI que é o custo em dólar 
do derivado mais frete marítimo, 
seguro da carga, custos tributários de 
internação da mercadoria enquanto 
nossas refinarias operam a meia 
carga, abrindo espaço para importa-
dores e, mais grave ainda, tornando 
interessante a compra das nossas refi-
narias encampadas por João Goulart 
no  célebre discurso da Central do 
Brasil, quando também se estendeu o 
monopólio da Petrobrás para o trans-
porte; congelou aluguel residencial; 
estabeleceu o controle sobre remessa 
de divisas para o exterior e lançou as 
bases da reforma agrária e aumento 
do salário mínimo. 

Tornando às agruras do presente, 
o hediondo PPI eleva opreço dos  
combustíveis e gás de cozinha à estra-
tosfera compelindo o povo trabalha-
dor à escolha de Sofia. Ou compra o 
gás ou compra a mistura.  

Enquanto isso avenda açodada 
dos ativos geradores de caixa da 
Petrobrás, por preco irrisório, como a 
NTS e TAG, malhas de gasodutos do 
Sudeste e Nordeste, imediatamente 
alugados para a própria Petrobrás,  o 
que permite aos compradores recu-
perar o preço pago entre 3 e 4 anos. 
Esses ativos em mãos privadas, sobre-
maneira, as refinarias, darão lugar a 
monopólios privados em cada região 
do Brasil, agravando enormemente a 
pauperização dos brasileiros.

Pedro Parente vendeu o campo  
de Carcará, cujo preço do barril de 
petróleo foi mais barato do que uma 
lata de refrigerante. Vendeu a Petro-
química de Suape, única produtora 
de poliestireno da América Latina, 
pelo equivalente ao faturamento de 
uma semana daquela petroquímica. 

Vendeu e arrendou Fábricas de 
Fertilizantes nitrogenados por ínfimo 
valor. Fechou a FAFEN ARAUCÁ-
RIA que produzia fertilizantes a 
partir de resíduos asfálticos (enge-
nhosa solução ambiental) e, também 
poderia ser convertida para a produ-
ção de oxigênio, crucial para salvar 
vidas em Manaus. 

A Fábrica de Fertilizantes em 
construção na cidade de 3 Lagoas 
foi abandonada com mais de 86 por 
cento de conclusão. Moro e Dalagnol 
emitiram ordens para que a Petro-
brás não pagasse mais os créditos das 
empreiteiras nacionais sem que elas 
nem ao menos fossem declaradas 
idôneas, mediante o devido processo 
legal, perante o órgão competente.

A cúpula do jurídico da Petrobrás 
acatou essa sentença de morte contra 
a engenharia nacional e, pressuro-
samente, criou a figura do bloqueio 
cautelar para eximir-se de pagar os 
serviços já executados e medidos. 
Em consequência, surgiram cidades 

fantasmas pelo Brasil afora, como em 
Rio Grande e Itaboraí com milhares 
de desempregados da noite para o 
dia, vagando com suas famílias ao 
relento. 

Todo essa destruição de valor, 
verdadeiro catabolismo, tinha a 
desculpa esfarrapada de, além de 
combater a corrupção (udenismo 
tardio),  reduzir a dívida da Petro-
brás que sempre foi  compatível 
com os investimentos realizados 
para produzir nos campos do pré-
-sal, com gigantesco volume de óleo 
leve de alto valor, e não discrepa dos 
níveis de endividamento de suas 
congêneres, as majors do petróleo. É 
uma dívida maior pela singela razão 
de que nenhuma outra empresa de 
petróleo tinha um projeto de tama-
nha envergadura e tão promissor. 

A redução da dívida implemen-
tada até hoje nestes moldes vai ter 
efeitos no curto prazo para permi-
tir a distribuição de dividendos 
em escala sideral, como acaba de 
acontecer neste último trimestre (42 
bilhões de reais) mas compromete, 
irremediavelmente, a geração de 
caixa a médio e longo prazo. Privar 
a Petrobrás de suas reservas de óleo 
e gás é o melhor caminho para que, 
em dado momento, ela fique só com 
a dívida e sem condições de honrar a 
própria dívida contraída para produ-
zir plataformas e navios necessários 
para explorar o pré-sal a 300 km da 
costa e 7 mil metros de profundidade. 

Mantidas as reservas e os ativos 
necessários para monetizá-las, 
produzindo óleo e gás, em benefício 
da industrialização brasileira, mesmo 
com preços módicos, o que afasta 
os predadores externos,  comporta 
o adequado equacionamento da 
propalada dívida astronômica.

Tanto é verdade que tal dívida 
não era ameaça alguma para  a Petro-
brás,  que ela lançou bônus de  dívida 
para resgate em 100 anos. Tal emissão 
de dívida se deu em  01 de junho de 
2015, no auge do linchamento midi-
ático, o que prova sobejamente a 
confiança dos investidores interna-
cionais na solvência da Petrobrás.

A emissão desses bônus de 
dívida para resgate em 100 anos,  no 
valor de 2,5 bilhões de dólares teve 
uma procura 4 vezes maior do que a 
emissão da Petrobrás. 

Ainda no ano de 2015, a Petrobrás 
recebeu o maior prêmio da indústria 
de óleo e gás, o OTC, em Houston 
EUA. Também naquele mesmo ano 
de 2015, a Petrobrás superou a Exxon 
Mobil em geração de caixa livre, 
tornando-se a primeira do mundo 
neste quesito dentre outras petrolei-
ras internacionais de capital aberto.

Enquanto isso, a Globo satanizava 

a Petrobrás com a divulgação perma-
nente daqueles dutos enferrujados 
jorrando dinheiro e glorificava moro 
Dalagnol e os filhos de Januário.  

Portanto, o argumento ad terro-
rem de que a Petrobrás teria que 
vender seus ativos a toque de caixa, 
abaixo do valor de mercado, como 
foi e continua sendo, já sob o curioso 
regime do fascismo antinacional, a 
venda da Refinaria Landulfo Alves 
na Bahia, abaixo da estimativa feita 
pela XP Investimentos, entusiasta da 
lava jato. 

Pior se deu com a Refinaria de 
Manaus, doada à sonegadora ATEM, 
assim como o restante da BR distri-
buidora pelo equivalente ao preço do 
Copacabana Palace não se sustenta.

A própria decisão do Pedro 
Parente, secundado pela chefia do 
serviço jurídico da Petrobrás de pagar 
aos fundos abutres 3 bilhões de dóla-
res em uma class action nos EUA sem 
que houvesse, ao menos, uma decisão 
de primeiro grau, que ainda poderia 
ser passível de recursos, revela que 
nunca houve problemas de caixa a 
reclamar a venda do almoço pra ter 
uma suposta janta.

Todas as gestões da Petrobrás 
que se instalaram a partir di golpe 
permanente que se iniciou com as 
pedaladas imaginárias adotaram 
praxe de adiantar pagamento aos 
bancos internacionais e nacionais, 
antes mesmo do vencimento,  inclu-
sive 10 bilhões de reais ao BNDES, 
este último sem, ao menos, a justifica-
tiva de que se queria trocar por dívida 
mais barata.

Também foi o caso do pré paga-
mento, sem nenhuma necessidade, 
do empréstimo feito pela China, 
através da SINOPEC, para ser  pago, 
não em dinheiro, apenas mediante  
exportações de óleo, o loan for oil. A 
China fez essa operação no momento 
em que todos queriam levar a Petro-
brás à insolvência, a começar pelo 
auditor independente, PWC, que 
nunca detectou nenhuma irregula-
ridade nas décadas anteriores, mas  
exigiu uma baixa contábil, totalmente 
artificial, de 88 bilhões, sob pena de 
não assinar o balanço patrimonial de 
2015, o que, aí sim, levaria ao venci-
mento antecipado de toda a dívida da 
Petrobrás (convenants).

Apesar de todas as evidências 
de que a dívida da Petrobrás era 
adequada aos projetos de exploração 
do pré-sal, a mídia amestrada criou o 
senso comum de que era necessário 
cortar não só a gordura mas a própria 
carne e até no  osso (catabolismo total) 
e, nesse clima de terror, o STF decidiu 
por 9 a 2 que a Petrobrás pode vender 
ativos e subsidiárias sem licitação e 
sem prévia autorização do Congresso 

Nacional, com as honrosas exceções 
de Lewandowski e Fachin. 

Até mesmo a Assembleia Geral 
da Petrobrás foi escanteada pois tais 
alienações a preço de banana são 
aprovadas pela diretoria executiva, 
sem o escrutínio do órgão máximo 
de uma sociedade anônima que é 
a Assembleia Geral de acionistas. 
Assim foi com Pedro Parente, foi 
com Castello Branco, e é agora com o 
general Luna e Silva. 

Tudo isso sob o pretexto de 
reduzir a dívida e, aproveitando a 
cortina de fumaça propiciada pela 
campanha insidiosa e implacável 
desencadeada pela mídia  em conú-
bio espúrio com a lava jato que dani-
ficou, profundamente, a imagem da 
Petrobrás perante a população. 

Entoa-se ad nauseam a cantilena 
de que houve 6 bilhões de reais de 
superfaturamento nas obras no perí-
odo de 2004 a 2014, o que, do ponto 
de vista das regras internacionais de 
contabilidade, é imaterial se compa-
rado ao faturamento da Petrobrás,  de 
2 trilhões e 400 bilhões de reais,  nesse 
mesmo período. 

O circo dos horrores se abateu 
sobre o corpo técnico da Petrobrás 
que passou a ser investigado em 
verdadeiros tribunais de exceção 
por escritórios de advocacia norte-
-americanos, como o Gotlieb (ganha-
dor de fortunas na Petrobrás e para 
a natimorta investigação da caixa 
preta do BNDES), e o outro escritó-
rio de advocacia norte-americano, o 
Baker & Mackenzie está no epicentro 
do Pandora Papers, em companhia 
de Paulo Guedes, do presidente do 
Banco Central, Globo et caterva.  
indicados pela CIA e departamento 
de justiça dos Estados Unidos para 
tais escritórios foram contratados 
não para  defender a Petrobrás em 
processos  nos EUA ou escrever 
um parecer sobre direito norte-
-americano. Foram contratados para 
conduzir o compliance da Petrobrás. 
Compliance é  indústria da moda 
a que se dedicam próceres da lava 
jato, como o Carlos Alberto Lima e 
Sergio Moro, ambos veteranos do 
escândalo do BANESTADO, assim 
como o doleiro Alberto Youssef que, 
por haver descumprido obrigações 
anteriores daquele caso, envolvendo 
as contas CC5, não poderia ser bene-
ficiado pela delação premiada na lava 
jato. Petrobrás.

Os escritórios de advocacia 
norte-americanos, verdadeiros biom-
bos para a CIA,  chegaram a apreen-
der celulares e notebooks de cerca de 
2 mil empregados da Petrobrás para 
as suas investigações curiosamente 
denominadas CIAS, ao fim das quais 
nada se apurou de relevante. Tanto 
que o ex-presidente Roberto Castelo 
Branco se viu compelido a pedir 
desculpas públicas aos empregados, 
na intranet da Petrobrás, após serem  
espionados ao longo de meses pelas 
famigeradas CIAS que ainda conta-
ram com o auxílio luxuoso do escritó-
rio da respeitável ex ministra do STF 
Ellen Gracie Northfleet.  

Há muito mais a dizer mas deixo 
para outro momento. Certo é que há 
muito mais do que meros aviões de 
carreira no ar.

Petrobrás, a verdade que a mídia esconde



Deraldo Francisco
Repórter

Se i s  p e s s o a s 
mortas e oito 
feridas. Esse foi 

o resultado de nove acidentes 
automobilísticos ocorridos no 
final de semana em Maceió e 
rodovias estaduais. No perí-
odo, não houve registro de 
óbitos nas rodovias federais 
que “cortam” Alagoas, mas 
hoje pela manhã uma pessoa 
morreu atropelada, na BR-316, 
em Pilar. O rapaz conduzia uma 
motocicleta, perdeu o controle, 
caiu no asfalto e foi atropelado 
por um caminhão.

Os demais acidentes tive-
ram início já na madrugada 
de sábado quando o moto-
rista Tales Guilherme Vicente 
Pinheiro, de 32 anos, avançou o 
sinal vermelho – com o veículo 
Corolla de cor branca - na Rua 
Doutor Antônio Gomes de 
Barros (Av. Amélia Rosa), na 
Jatiúca, e colidiu com uma 
motocicleta que “passava” no 
sinal verde. Com o impacto, 
o motociclista Cícero José da 
Silva, de 39 anos, foi arremes-
sado para o canteiro da avenida 
e a moto pegou fogo no asfalto. 

Tales Pinheiro estava embria-
gado e foi detido por popu-
lares. Ele foi preso, autuado 
em flagrante por homicídio 
culposo, depois teve a prisão 
preventiva decretada e seria 
transferido hoje para uma 
unidade prisional. Gravemente 
ferido, Cícero José recebeu os 
primeiros atendimentos no 
local do acidente, em seguida 
foi levado para o Hospital Geral 
do Estado (HGE), onde morreu 
cerca de cinco horas depois.

CAMPO ALEGRE
Em Campo Alegre, na rodo-

via AL-220, trecho compre-
endido no Povoado Mineiro, 

um casal que viajava numa 
moto morreu num acidente, no 
final da tarde de ontem. Paulo 
Deodato da Silva Melo e Cícera 
Maria dos Santos Oliveira 
estavam na moto Yamaha de 
placa KLR-7695/AL, que foi 
“colhido” pelo veículo Fiesta de 
placa NML4H49. Os ocupan-
tes do motocicleta foram arre-
messados e morreram com o 
impacto. O condutor do Fiesta 
fugiu do local.

ROTEIRO
Outro acidente fatal foi 

registrado na AL-101 Sul, 
trecho compreendido nas 
proximidades da Praia do 

Gunga, em Roteiro. O Gol de 
placa MUM-8354 (Marechal 
Deodoro) – que era conduzido 
por Giordan Freire Santos da 
Silva, saiu da pista numa curva 
e capotou várias vezes. Neste 
acidente, morreram Wellington 
Fred, de 19 anos, e Marcel dos 
Santos Martiniano, 18. Giordan 
Freire, Suélen dos Santos Fran-
cisca e um jovem identificado 
apenas como Carlos ficaram 
feridos e foram levados para o 
HGE. Este acidente ocorreu na 
primeira hora da madrugada 
de hoje.

GIRAU DO PONCIANO
O terceiro acidente com 

mais uma morte foi registrada 
em Girau do Ponciano, na rodo-
via AL-220, por volta das 22h30. 
A vítima fatal estava na motoci-
cleta Honda CG/150, de placa 
ORI-3593/AL, que foi “colhida” 
por um veículo cuja placa não 
foi informada. Com o impacto, 
o motociclista – cujo nome não 
foi revelado – foi arremessado 
ao solo e morreu na hora. Duas 
pessoas – que também não 
foram tiveram os nomes reve-
lados – que estavam no carro 
ficaram feridas e foram levadas 
para a Unidade de Emergência 
do Agreste, em Arapiraca.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Outro acidente registrado 

pelos policiais de trânsito em 
Alagoas aconteceu em Palmeira 
dos Índios, mas não houve o 
registro de mortes. Na madru-
gada de ontem, um homem e 
duas mulheres – cujos nomes 
não foram revelados – ficaram 
feridos após o capotamento 
do veículo Celta de cor preta e 
placa NMG2F23 em que eles 
estavam. O acidente aconte-
ceu na rodovia AL-115, trecho 
compreendido no Povoado 
Gavião, próximo ao Lotea-
mento Brivaldo Medeiros.
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Final de semana registra seis 
mortes no trânsito no Estado

ENTRE OS MORTOS, QUATRO estavam em motocicletas; foram nove acidentes em Maceió e rodovias estaduais

A Operação Lei Seca conti-
nua seus trabalhos em toda a 
capital alagoana. No último 
final de semana, os agentes 
do Detran/AL, com apoio do 
Comando de Policiamento da 
Capital (CPC) realizaram blitz 
de fiscalização em Maceió e 
constataram irregularidades.

Ao todo, foram 34 autos de 
infração lavrados nos bairros 
da Santa Lúcia e Ouro Preto, 
na sexta-feira (15) e sábado (16), 
além de mais 31 infrações cons-
tatadas nos bairros da Jatiúca e 
Pajuçara no também no sábado, 
dia 16.

Ao todo, foram constata-
das as mais diversas infrações, 
dentre elas veículos transitando 
sem licenciamento, passageiros 
sem cinto de segurança, crian-
ças sem uso da cadeirinha e 
condutores inabilitados condu-
zindo veículos.

A Delegacia Geral da Polí-
cia Civil informa com pesar 
o falecimento do policial civil 
aposentado Eneas da Rocha 
Vanderlei Filho, de 67 anos, 
ocorrido ontem, em sua resi-
dência. O policial aposentado 
realizava tratamento de hemo-
diálise, em virtude de proble-
mas renais. Ele deixa esposa e 
uma filha. A Delegacia Geral 
destaca a contribuição dada 
pelo policial civil à segurança 
pública de Alagoas. O sepul-
tamento ocorre hoje, às 16, no 
cemitério Parque das Flores.

FIM DE SEMANANOTA DE PESAR

Operação 
Lei Seca faz 
mais de 200 
abordagens 

Polícia Civil 
comunica o 
falecimento 
de agente

Um grupo foi preso por 
associação criminosa após 
ser flagrado com vários 
materiais ilícitos, incluindo 
armas de fogo. A ação da 
polícia aconteceu no final da 
noite de ontem, numa via no 
bairro Cavaco, em Arapiraca, 
agreste alagoano.

De acordo com as informa-
ções do 3º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM), uma guarni-
ção do Pelotão de Operações 
Especiais (Pelopes) realizava 
patrulhamento quando avis-
tou um veículo Volkswagen 
Voyage e uma motocicleta em 
um cruzamento.

Ao perceber a presença 
dos militares, o motociclista 
fugiu, mas o carro foi abor-
dado pela guarnição. Durante 
revista, a polícia encontrou 
vários materiais ilícitos, 
incluindo um revólver calibre 
38, um simulacro de arma de 

fogo, uma espingarda calibre 
12, munições, uma pequena 
quantidade de maconha e 
uma balaclava.

Os quatro suspeitos - 
sendo três homens e uma 
mulher - foram autuados 

por associação criminosa e 
um deles por posse ilegal de 
arma de fogo. Todo o material 
apreendido foi levado para a 
Central de Polícia Civil, em 
Arapiraca.

Fonte: AL24H

EM ARAPIRACA

Bando é preso acusado 
de associação criminosa

Paulo Deodato e Cícera Maria estavam em moto que foi atingida na traseiraCícero José morreu na Amélia Rosa

Enéas morreu ontem, em sua casa

Ascom/PM

Material apreendido com suspeitos de integrarem bando criminoso, no Agreste



Ma i s  u m a 
vez O Sine 
M a c e i ó 

inicia a semana oferecendo 
vagas de emprego em diver-
sas áreas de atuação para 
quem ainda se encontra fora 
do mercado de trabalho na 
capital.  Hoje, estão sendo 

ofertadas 51 vagas destinadas 
para os candidatos do Ensino 
Fundamental ao Superior 
completo, em toda a capital.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.com. 
A vaga pretendida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para entregar o documento de 
forma presencial, é necessário 
fazer o agendamento das 12h 
às 13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento é feito na 
unidade do Sine Maceió, no 2º 
piso do Shopping Popular, no 
Centro.

Entre as vagas disponíveis 

para contratação imediata, 
estão a de atendente de pátio, 
costureiro, almoxarife, opera-
dor de máquinas, auxiliar 
de serviços gerais, calceteiro, 
pedreiro, mecânico, ajudante 
geral, vendedor, suporte 
computacional, cabeleireiro, 
ajudante de marceneiro, cozi-

nheira, vendedor autônomo e 
auxiliar de produção.

Há ainda vagas para execu-
tivo de vendas, vendedores 
externos, operador de pá carre-
gadeira, operador de esca-
vadeira, auxiliar de estoque, 
ajudante elétrico, pedreiro e 
operador de loja. 
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Sine Maceió oferece 51 vagas 
de emprego em diversas áreas

INTERESSADOS devem enviar currículo por e-mail ou fazer o agendamento para atendimento presencial

No Dia Nacional da Vaci-
nação, celebrado ontem, a 
Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, contabiliza 60,11% 
da população vacinada com 
as duas doses ou a vacina de 
dose única contra a Covid-19 
na capital. Isso significa que 
já são 456.080 pessoas com o 
ciclo vacinal completo, além 
de 664.887 (87%) com pelo 
menos uma dose garantida. 

Para alcançar essa marca, 
a Prefeitura de Maceió tem 
desenvolvido um traba-
lho intenso de educação em 
saúde, além de fortalecer o 
sistema de imunização contra 
o coronavírus, por meio do 
investimento em equipa-
mentos, profissionalização 
e aquisição de vacinas para 
a população em toda a Rede 
Municipal de Saúde. 

Desde o início da pande-
mia, Maceió colocou em 
prática medidas – muitas 
delas pioneiras – para agili-
zar o fluxo de atendimento e 
a garantia de maior agilidade 
na vacinação. O esforço tem se 

revertido em bons resultados.
O Corujão da Vacina 

permite às pessoas que traba-
lham durante o dia se vacinar 
até as 21h em quatro pontos 
de vacinação; e, em parceria 
da Prefeitura com o Governo 
da Alemanha, Mercedes Benz 
e Cruz Vermelha, Maceió foi 
a primeira cidade da América 
Latina a receber o Ônibus da 
Vacina, unidade itinerante 
que levou 12 mil doses de 
vacinas à população em 30 
pontos de Maceió.

Outros pontos de desta-
que, na vacinação contra a 
Covid-19, são: a implanta-
ção do cartão em braile para 
inclusão de pessoas com defi-
ciência visual; a criação do 
portal vacina.maceio.al.gov.
br, que elevou os indicadores 
municipais de transparên-
cia de dados sobre a Covid, 
conforme análise divulgada 
pela Open Knowledge Brasil 
(OKBR); o desenvolvimento 
da ferramenta Filômetro, que 
permite o monitoramento 
do fluxo de atendimento nos 
pontos de vacinação.

COVID-19

60% da população 
está imunizada

Divulgação

 A tradicional Feirinha do 
Tabuleiro contará, a partir de 
amanhã, com fiscalização por 
videomonitoramento, como 
informa a Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT). A medida 
visa observar, diariamente, o 
comportamento do trânsito, 
para garantir que as melho-
rias adotadas pela Prefeitura 
de Maceió sejam mantidas na 
região. 

A iniciativa, de acordo com 
a Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito, faz 
parte do projeto de ordena-
mento no fluxo viário da Feiri-
nha do Tabuleiro, tanto para os 
condutores, como para comer-
ciantes e pedestres. O videomo-
nitoramento ocorre após dois 
meses das mudanças feitas na 
região. 

Os equipamentos foram 
instalados na semana passada 
e estão em fase educativa de 
adaptação dos condutores que 
transitam na região. Eles foram 
instalados em dois pontos da 
Avenida Maceió, na área central 
da Feirinha e próximo à Escola 
Municipal Pedro Suruagy. As 
imagens serão disponibilizadas 
às equipes da Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (Semscs) 
para auxiliar no patrulhamento 
da região.

No local, placas informa-
tivas sobre a presença das 
câmeras foram instaladas, 
além das que regulamentam 
cargas e descargas de merca-
dorias e estacionamentos em 
horários e trechos específi-
cos. A medida atende uma 
demanda solicitada pelos 

comerciantes junto à SMTT na 
fase de acompanhamento das 
intervenções.

Como explica o superinten-
dente da  SMTT, André Costa, 
uma fiscalização efetiva garante 
o controle viário. “Diante de 
alguma anormalidade no trân-
sito, as equipes chegarão ao 
local com mais agilidade para 
organizar o fluxo de veículos, 
ou, em casos de acidentes, para 
desobstrução das vias e registro 
de imagens”, conclui.

Os dispositivos também 
atuam diretamente na fiscali-
zação, coibindo os veículos de 
transitar na contramão, estacio-
nar em fila dupla ou de maneira 
irregular. Ele também fortalece 
as medidas educativas, cons-
cientizando os condutores a 
cumprirem as sinalizações 
instaladas no local.

Para marcar o Dia Municipal 
do Inspetor Educacional, cele-
brado hoje, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Maceió 
(Semed) promove um evento 
com palestra, discussões e 
debates. As homenagens ao 
Dia do Inspetor foram realiza-
das, no auditório Paulo Freire, 
na Semed, na manhã de hoje, 
com a participação de gestores, 
técnicos,  funcionários e convi-
dados.

Entre as homenagens, 
promovidas pela Semed, foi 
ministrada a palestra: “O Inspe-
tor Educacional e sua participa-

ção permanente na Secretaria 
Municipal de Educação”, feita 
pela vice-presidente da Asso-
ciação dos Inspetores Educacio-
nais dos Sistemas de Ensino de 
Alagoas, Edja Betânia. 

Os Inspetores Educacio-
nais são os responsáveis por 
manter ativo o elo entre esco-
las e as normas e legislações 
que direcionam as ações das 
instituições educacionais. 
Como reconhece Roberdou-
glas Rocha, coordenador geral 
de Normas e Legislação da 
Educação municipal, o Inspe-
tor Educacional é um profis-

sional que tem um caráter de 
agente participativo de comu-
nicação, orientação e correção 
que conduz uma prática que é 
reflexo da ligação entre norma 
institucional e o fazer educa-
cional.

Para a secretária-adjunta de 
gestão educacional de Maceió, 
Emilia Caldas, é essencial cele-
brar a data comemorativa. 
Emilia saudou, ainda, a função 
exercida pelos profissionais. 
“É uma função de extrema 
relevância para que tudo que 
é direito do aluno seja garan-
tido”, concluiu.

FEIRINHA DO TABULEIRO...

SEMED

...Terá fiscalização por 
videomonitoramento

Evento celebra Dia do 
Inspetor Educacional 
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Repórter

De p o i s  d o 
anúncio da 
elevação do 

preço do leite comprado aos 
produtores em Alagoas, eles 
têm muito o que comemorar. 
Essa ampliação beneficia os 
agricultores familiares e, apro-
ximadamente, 80 mil famílias 
que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

O Governo do Estado dispo-
nibilizou recursos, da ordem de 
R$ 55 milhões, em contrapar-
tida do Governo Federal, que 
permitem a compra do litro de 
leite por R$ 2,27 e a compra do 
leite de cabra por R$ 3,20

Com 250 mil vacas, uma 
produção de leite de mais de 
600 milhões de litros e a maior 
produtividade do Nordeste, 
Alagoas é - atualmente - o 
estado que paga o melhor preço 
por um litro de leite. Espera-se, 

no entanto, que essas ações do 
Governo do Estado promovam 
a cadeia do leite nos municípios 
alagoanos.  

Hoje, Alagoas conta com 
cerca de 3.200 produtores fami-
liares de leite, como dona Neide 
Miguel, que é produtora há sete 
anos no município de Capela. 
Ela reforça a importância do 
equilíbrio do preço para sua 
produção e agradece ao incen-
tivo do governador Renan Filho 
e do secretário  Maykon Beltrão 
pela conquista. “Os benefícios 
vão trazer melhorias, pois o 
valor ofertado proporciona 
a compra de rações melho-
res para o gado de leite e para 
investimentos futuros, como a 
compra de novas vacas”,  come-
morou Neide Miguel. 

CRIAÇÃO NO SERTÃO
A criação de cabras no sertão 

alagoano sempre foi vista como 
oportunidade para geração de 
renda e um meio de sobrevivên-

cia para as famílias de agricul-
tores. O animal é resistente às 
condições ambientais do sertão 
e fonte de leite.

 Ademir Soares, de São 
José da Tapera, produz leite de 
cabra há oito anos. Ele demons-
tra gratidão pelo novo valor da 
venda do produto ao Estado e 
ressalta o apoio do Governo e 
da Seagri ao pequeno produtor. 
“Através desse aumento ofer-

tado pelo Estado posso melho-
rar a quantidade e a qualidade 
da produção de animais e 
garantir uma ração melhor 
para minhas cabras. Um acrés-
cimo financeiro que me ajuda 
de todas  formas e que chegou 
em boa hora”, destacou Ademir 
Soares.

CRÉDITO PARA O PRODUTOR 
Numa parceria  entre 

Governo de Alagoas, atra-
vés da Secretaria de Agricul-
tura (Seagri) e da Agência de 
Fomento de Alagoas (Desen-
volve), seis mil produtores de 
leite serão beneficiados com  
a nova linha de crédito do 
Estado. O governador Renan 
Filho e o secretário de Estado 
da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Aquicultura, Maykon 
Beltrão, já autorizaram a 
concessão de crédito de baixo 
custo para os produtores de 
leite alagoanos. 

O limite de crédito para os 
beneficiados vai de R$ 2.625,00 
até R$ 12.600,00. A taxa de 
juros é de 0,65% ao mês, o 
prazo de pagamento é de 24 
meses e o limite para cada 
beneficiário é entre  R$ 2.625 
e R$ 12.600.O investimento 
do Governo de Alagoas é de 
R$ 5 milhões.  Já o produtor 
contemplado com o crédito 
poderá adquirir vacas leiteiras 
e duas cabras matrizes.

Produtores de leite celebram 
liberação de crédito no Estado 

INVESTIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO vai gerar crédito para o produtor adquirir vacas leiteiras e cabras

Divulgação

Lívia Holanda
Repórter

Angela Correia, sertaneja 
nascida e criada em Parico-
nha, ficou feliz quando soube 
que a rua em que mora, a José 
Darlan Simas, no bairro Cohab, 
receberia as melhorias urbanas 
proporcionadas pelo programa 
Minha Cidade Linda, e ficou 
ainda mais feliz quando conse-
guiu uma vaga para trabalhar 
nas obras que estão transfor-
mando sua vida e de seus vizi-
nhos.

Aos 41 anos de idade e 
com seis deles de experiên-
cia no ramo, ela integra o time 
de acabamentos e é uma das 
responsáveis pelas calçadas e 
pelos quebra-molas das novas 
ruas da cidade. Angela conta 
que aprendeu tudo que sabe 
observando as outras pessoas 
fazerem. Hoje faz de tudo um 
pouco, desde ser servente de 
pedreiro até operar retroesca-
vadeira.

“Eu estava desempre-
gada, com filhos e uma casa 
para sustentar, e vi nas obras 
do Minha Cidade Linda uma 

oportunidade. Quando eles 
começaram a fazer os serviços 
na minha rua fui falar com o 
rapaz – responsável pela obra – 
pedindo uma vaga. Insisti, disse 
que ele não ia se arrepender de 
me contratar. Ele acreditou, fui 
contratada e hoje estou dando 
o melhor de mim. Agradeço 
muito a oportunidade que 
recebi e agarrei com as duas 
mãos, porque está muito difícil 
conseguir emprego”, conta.

Angela atribui ao precon-
ceito o fato de a área em que 
está atuando ser predomi-
nantemente masculina. “Infe-
lizmente, muita gente ainda 
pensa que trabalhos como esse, 
em obras, não são para mulhe-
res, que nós não damos conta. 
Eu sei que existem muitas 
mulheres iguais a mim com 
muita força de vontade, garra 
e disposição para trabalhar. O 
que falta, muitas vezes, é opor-
tunidade.”

De acordo com a  gerente de 
Gestão Social, Larissa Rocha, 
da Secretaria de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano 
(Setrand), responsável pelas 
obras do programa, ter mulhe-

res como a Angela ocupando 
espaços tão masculinizados 
quebra paradigmas e estimula 
tanto outras mulheres quanto 
às iniciativas pública e privada 
a abrirem os caminhos para a 
igualdade de gênero nos espa-
ços ocupacionais.

“Além de contribuir para 
o empoderamento feminino, 
a inclusão de mulheres no 
mercado de trabalho, espe-
cialmente em áreas como essa, 
é importante para dar a elas 
autonomia financeira. Muitas 
mulheres são mães solo, chefes 
de família, e têm seus trabalhos 
como única fonte de renda para 
sustentar seus lares”, acrescenta 
a assistente social.

O secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, destacou a 
importância de empregar a 
mão de obra local em todos os 
programas executados pela 
Setrand nos quatro cantos do 
Estado. Para ele, o que conta 
é gerar oportunidades de 
emprego e a garantir  a quali-
dade do serviço a ser execu-
tado, independente do gênero, 
cor ou raça.

MINHA CIDADE LINDA

Trabalho das mulheres 
se destaca nas obras

 Ascom/Seagri

Em Alagoas, há 250 mil vacas, que geram uma produção de 600 milhões de litros

A chapa OAB Com Você, 
liderada por Ednaldo Maio-
rano e Manuela Gatto, que 
concorre à eleição da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), seccional Alagoas, 
realizou sábado (16), um 
adesivaço na sede do comitê 
da campanha, no bairro da 
Jatiúca, em Maceió. 

Cerca de 100 carros foram 
adesivados numa primeira 
etapa. Em clima descontra-
ído e de confraternização, 
os advogados e advogadas 
trouxeram suas famílias e 
puderam aproveitar os espa-
ços do comitê, como a quadra 
de vôlei, beach tennis e o 
espaço kids. 

“A ideia é pintar a advo-
cacia de Maceió e de todo o 
estado com as cores verme-
lha e azul, que são as cores de 
nossa campanha. Queremos 
levar nossa mensagem, de 
uma advocacia plural, repre-
sentativa e que defenda e 
valorize todos os advogados 
e advogadas, sem distinção”, 
afirmou Manuela Gatto. 

Márcio Rocha é advo-
gado da área cívil e profes-
sor universitário. Ele trouxe 

a esposa Patrícia e a filha 
Maria Flor, de dois anos, 
para conhecer o comitê. “É 
um espaço acolhedor, que 
você pode trazer a família, 
deixar as crianças à vontade 
e, sobretudo, conversar sobre 
a OAB que queremos a partir 
de 2022. Esse espaço mostra 
que a chapa 1 é uma chapa 
inclusiva, que proporciona 
alegria e serenidade. Isso é 
o que sentimos aqui”, desta-
cou.

Durante toda a movi-
mentação no comitê foram 
obedecidas as regras sanitá-
rias contra a covid-19.

CAMPANHA/OAB

Advogados fazem 
adesivaço em carros

Cerca de 150 carros foram adesivados   

Ma i s  u m a 
vez O Sine 
M a c e i ó 

inicia a semana oferecendo 
vagas de emprego em diver-
sas áreas de atuação para 
quem ainda se encontra fora 
do mercado de trabalho na 
capital.  Hoje, estão sendo 

ofertadas 51 vagas destinadas 
para os candidatos do Ensino 
Fundamental ao Superior 
completo, em toda a capital.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.com. 
A vaga pretendida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para entregar o documento de 
forma presencial, é necessário 
fazer o agendamento das 12h 
às 13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento é feito na 
unidade do Sine Maceió, no 2º 
piso do Shopping Popular, no 
Centro.

Entre as vagas disponíveis 

para contratação imediata, 
estão a de atendente de pátio, 
costureiro, almoxarife, opera-
dor de máquinas, auxiliar 
de serviços gerais, calceteiro, 
pedreiro, mecânico, ajudante 
geral, vendedor, suporte 
computacional, cabeleireiro, 
ajudante de marceneiro, cozi-

nheira, vendedor autônomo e 
auxiliar de produção.

Há ainda vagas para execu-
tivo de vendas, vendedores 
externos, operador de pá carre-
gadeira, operador de esca-
vadeira, auxiliar de estoque, 
ajudante elétrico, pedreiro e 
operador de loja. 
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No Dia Nacional da Vaci-
nação, celebrado ontem, a 
Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, contabiliza 60,11% 
da população vacinada com 
as duas doses ou a vacina de 
dose única contra a Covid-19 
na capital. Isso significa que 
já são 456.080 pessoas com o 
ciclo vacinal completo, além 
de 664.887 (87%) com pelo 
menos uma dose garantida. 

Para alcançar essa marca, 
a Prefeitura de Maceió tem 
desenvolvido um traba-
lho intenso de educação em 
saúde, além de fortalecer o 
sistema de imunização contra 
o coronavírus, por meio do 
investimento em equipa-
mentos, profissionalização 
e aquisição de vacinas para 
a população em toda a Rede 
Municipal de Saúde. 

Desde o início da pande-
mia, Maceió colocou em 
prática medidas – muitas 
delas pioneiras – para agili-
zar o fluxo de atendimento e 
a garantia de maior agilidade 
na vacinação. O esforço tem se 

revertido em bons resultados.
O Corujão da Vacina 

permite às pessoas que traba-
lham durante o dia se vacinar 
até as 21h em quatro pontos 
de vacinação; e, em parceria 
da Prefeitura com o Governo 
da Alemanha, Mercedes Benz 
e Cruz Vermelha, Maceió foi 
a primeira cidade da América 
Latina a receber o Ônibus da 
Vacina, unidade itinerante 
que levou 12 mil doses de 
vacinas à população em 30 
pontos de Maceió.

Outros pontos de desta-
que, na vacinação contra a 
Covid-19, são: a implanta-
ção do cartão em braile para 
inclusão de pessoas com defi-
ciência visual; a criação do 
portal vacina.maceio.al.gov.
br, que elevou os indicadores 
municipais de transparên-
cia de dados sobre a Covid, 
conforme análise divulgada 
pela Open Knowledge Brasil 
(OKBR); o desenvolvimento 
da ferramenta Filômetro, que 
permite o monitoramento 
do fluxo de atendimento nos 
pontos de vacinação.

COVID-19

60% da população 
está imunizada

Divulgação

 A tradicional Feirinha do 
Tabuleiro contará, a partir de 
amanhã, com fiscalização por 
videomonitoramento, como 
informa a Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT). A medida 
visa observar, diariamente, o 
comportamento do trânsito, 
para garantir que as melho-
rias adotadas pela Prefeitura 
de Maceió sejam mantidas na 
região. 

A iniciativa, de acordo com 
a Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito, faz 
parte do projeto de ordena-
mento no fluxo viário da Feiri-
nha do Tabuleiro, tanto para os 
condutores, como para comer-
ciantes e pedestres. O videomo-
nitoramento ocorre após dois 
meses das mudanças feitas na 
região. 

Os equipamentos foram 
instalados na semana passada 
e estão em fase educativa de 
adaptação dos condutores que 
transitam na região. Eles foram 
instalados em dois pontos da 
Avenida Maceió, na área central 
da Feirinha e próximo à Escola 
Municipal Pedro Suruagy. As 
imagens serão disponibilizadas 
às equipes da Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (Semscs) 
para auxiliar no patrulhamento 
da região.

No local, placas informa-
tivas sobre a presença das 
câmeras foram instaladas, 
além das que regulamentam 
cargas e descargas de merca-
dorias e estacionamentos em 
horários e trechos específi-
cos. A medida atende uma 
demanda solicitada pelos 

comerciantes junto à SMTT na 
fase de acompanhamento das 
intervenções.

Como explica o superinten-
dente da  SMTT, André Costa, 
uma fiscalização efetiva garante 
o controle viário. “Diante de 
alguma anormalidade no trân-
sito, as equipes chegarão ao 
local com mais agilidade para 
organizar o fluxo de veículos, 
ou, em casos de acidentes, para 
desobstrução das vias e registro 
de imagens”, conclui.

Os dispositivos também 
atuam diretamente na fiscali-
zação, coibindo os veículos de 
transitar na contramão, estacio-
nar em fila dupla ou de maneira 
irregular. Ele também fortalece 
as medidas educativas, cons-
cientizando os condutores a 
cumprirem as sinalizações 
instaladas no local.

Para marcar o Dia Municipal 
do Inspetor Educacional, cele-
brado hoje, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Maceió 
(Semed) promove um evento 
com palestra, discussões e 
debates. As homenagens ao 
Dia do Inspetor foram realiza-
das, no auditório Paulo Freire, 
na Semed, na manhã de hoje, 
com a participação de gestores, 
técnicos,  funcionários e convi-
dados.

Entre as homenagens, 
promovidas pela Semed, foi 
ministrada a palestra: “O Inspe-
tor Educacional e sua participa-

ção permanente na Secretaria 
Municipal de Educação”, feita 
pela vice-presidente da Asso-
ciação dos Inspetores Educacio-
nais dos Sistemas de Ensino de 
Alagoas, Edja Betânia. 

Os Inspetores Educacio-
nais são os responsáveis por 
manter ativo o elo entre esco-
las e as normas e legislações 
que direcionam as ações das 
instituições educacionais. 
Como reconhece Roberdou-
glas Rocha, coordenador geral 
de Normas e Legislação da 
Educação municipal, o Inspe-
tor Educacional é um profis-

sional que tem um caráter de 
agente participativo de comu-
nicação, orientação e correção 
que conduz uma prática que é 
reflexo da ligação entre norma 
institucional e o fazer educa-
cional.

Para a secretária-adjunta de 
gestão educacional de Maceió, 
Emilia Caldas, é essencial cele-
brar a data comemorativa. 
Emilia saudou, ainda, a função 
exercida pelos profissionais. 
“É uma função de extrema 
relevância para que tudo que 
é direito do aluno seja garan-
tido”, concluiu.

FEIRINHA DO TABULEIRO...

SEMED

...Terá fiscalização por 
videomonitoramento

Evento celebra Dia do 
Inspetor Educacional 
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Apoiar a reeleição 
do presidente Jair 
Bolsonaro em 2022 

está fora de cogitação para 45% dos 
eleitores entre 16 e 34 anos, segundo 
pesquisa do Ipec. Eles afirmaram 
preferir votar em qualquer outro 
candidato, independentemente de 
suas convicções partidárias. E os 
motivos não são apenas ideológicos, 
mas também econômicos. Aliadas 
aos efeitos da pandemia do mortal 
coronavírus, a inflação alta e a difi-

culdade em conseguir um emprego 
explicam a rejeição entre os jovens 
medida pela pesquisa.

“Antes do governo Bolsonaro, 
nunca precisei deixar de comer 
alguma coisa pelo preço. Nunca 
vi os alimentos tão caros”, disse 
a analista de transportes Gisele 
Caires, de 31 anos, ao explicar por 
que se arrependeu do voto em 2018. 
Assim como ela, 28% dos jovens 
que escolheram Bolsonaro se disse-
ram arrependidos. E a inflação é o 
motivo para quase um terço deles.

Obtida pelo Esta-
dão, pesquisa 

e n c o -

mendada pela Fundação Tide Setu-
bal e pela Avaaz confirma o que 
outros levantamentos já aponta-
vam sobre a percepção dos jovens. 
Segundo o Ipec, a fração de eleitores 
de Bolsonaro na faixa etária pesqui-
sada não passa de 24% - porcen-
tual inferior ao obtido na eleição 
passada, quando 31% disseram ter 
votado no atual presidente.

O locutor Felipe Tellis, de 29 
anos, sente as mesmas dificuldades 
de Gisele. A percepção de menor 
poder de compra, refeições que não 
têm mais carne e o espanto de ver 
famílias inteiras morando nas ruas. 
“É impossível que haja um candi-
dato que me represente menos”, 
afirmou.

Tellis também citou declarações 
consideradas machistas, racistas e 

homofóbicas de Bolsonaro, além 
de sua postura na pandemia, 

como fatores para optar por 
qualquer outro nome em 

eventual segundo turno em 
2022. “Ele me fez achar 
o (João) Doria um bom 

gestor.”
As respostas obti-

das pela pesquisa 
exemplificam, 

s e g u n d o  o 
cientista polí-
tico Marcio 
B l a c k ,  a s 
preocupa-
ç õ e s  d o s 
jovens em 
r e l a ç ã o 
ao futuro. 
“Eles têm a 

vida toda 
p e l a 

frente e estão vendo uma série de 
barreiras à sua trajetória em função 
das decisões do governo. A inflação 
e o desemprego são problemas que 
interrompem um ciclo de desenvol-
vimento. No caso dos jovens mais 
carentes, a pandemia ainda os tirou 
da escola e os deixou mais atrasa-
dos”, ressaltou o coordenador do 
Programa de Democracia e Cidada-
nia Ativa da Fundação Tide Setubal.

A má gestão da economia é uma 
das grandes inabilidades do governo 
e está entre as que mais afetam a 
opinião da juventude, segundo a 
coordenadora de campanhas sênior 
da Avaaz, Nana Queiroz. “Imagine 
entrar no mercado de trabalho num 
momento de recordes de desem-
prego e inflação como este? Quando 
vemos o perfil das pessoas que estão 
morando nas ruas e em situação de 
miséria, vemos famílias, crianças e 
jovens.”

DESINTERESSE
A desesperança ajuda a explicar 

ainda a falta de interesse dos jovens 
no processo eleitoral. De acordo 
com o Tribunal Superior Eleitoral, 
o número de eleitores com idade 
entre 16 e 17 anos diminuiu de 2,3 
milhões, em 2016, para pouco mais 
de 1 milhão nas eleições municipais 
de 2020.

O momento também faz com 
que uma parcela dos jovens já cogite 
voto em branco ou nulo. O estudante 
João Pedro Branquinho, de 19 anos, 
está nesse grupo. Para ele, anular o 
voto é uma forma de simbolizar sua 
frustração com o sistema político. 
“Não acredito mais que votar em 
um candidato, mesmo que tenha 
um viés com o qual me identifique, 
vá proporcionar as mudanças que 
defendo”, afirmou.

As informações são do jornal 
O Estado de S. Paulo.

Inflação alta afasta jovens 
de Bolsonaro, mostra Ipec

ALIADA AOS EFEITOS da pandemia, a dificuldade em conseguir um emprego explica a rejeição entre os jovens
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Um a  g e s t ã o 
s ó b r i a  e 
equilibrada. 

Assim se referiu o presidente 
da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), José 
Roberto Tadros, ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
por Gilton Lima na presidência 
do Sistema Fecomércio, Sesc, 
Senac Alagoas. A mensagem 
foi transmitida por meio de 
vídeo durante a inauguração 
do novo Centro de Gastro-
nomia do Senac, na última 
quinta-feira, em meio a uma 
programação que marca os dois 
anos de gestão do presidente 
alagoano, que também inau-
gurou o Sistema Fotovoltáico 
instalado no prédio da Feco-
mércio e a nova sede do Banco 
de Alimentos do Mesa Brasil 
e dois caminhões, no Sesc. As 
solenidades foram prestigiadas 
pelo presidente da Fecomércio 
PE, Bernado Peixoto, represen-
tando o presidente da CNC; e, 
na parte da tarde, pelo presi-
dente da Fecomércio PA, Sebas-
tião Campos.

Em seu discurso, Lima 
reforçou a importância da atua-
ção do Sistema como fator de 
desenvolvimento econômico 

de Alagoas. “São entidades 
importantes para o Estado. 
Atuamos com o poder público 
para criar parcerias em defesa 
dos empresários e nossos cursos 
de capacitações transformam 
vidas, assim como o trabalho 
do Mesa Brasil. Hoje temos três 
inaugurações que irão auxiliar 
ainda mais esse crescimento e a 
sociedade”.

Ao falar sobre estas conquis-
tas, o gestor agradeceu o apoio 
dos diretores e conselheiros da 
Federação, as direções regio-
nais do Sesc e do Senac e os 
colaboradores das casas, relem-
brando ainda o trabalho desen-
volvido pelo ex-presidente 
Wilton Malta, que atuou para 
que alguns destes projetos se 
tornassem realidades. “Mesmo 
ausente, ele esteve presente 
lutando e buscando investi-
mentos. O Centro Gastronô-
mico que inauguramos hoje 
começou em sua gestão, que 
também trouxe a escola do 
Senac e o Sesc, em Arapiraca. 
Lembro ainda os presidentes 
que o antecederam, Canuto 
Medeiros e Porcino. É um 
legado importante não apenas 
para a entidade, mas também 
para o Estado de Alagoas”, 
disse Lima. 

CONQUISTAS
O Sistema Fotovoltáico 

adotado pela Fecomércio conta 
com a instalação de 60 painéis 
com capacidade para gerar 
uma autonomia energética de 
97,53% no consumo da própria 
sede. Além de ser uma ener-
gia limpa e de baixo impacto 
ambiental, a iniciativa irá gerar 
economia e promover a autos-
sustentabilidade.

A inovação também está 
presente no novo Centro de 
Gastronomia do Senac. Com 
capacidade para atender a 200 
alunos por turno, o prédio de 
aproximadamente 642 m2 fica 
localizado ao lado do Senac 
Poço e conta com duas cozinhas 

pedagógicas, laboratório de 
panificação e confeitaria (com 
câmara fria), auditório para 
aula-show e um ambiente peda-
gógico que simula restaurante; 
tudo pensado para melhor 
estruturar o aprendizado. “Um 
espaço altamente qualificado 
para a educação profissional e, 
também, um transformador de 
vidas; um divisor de águas na 
vida de cada aluno que adentra-
rem em suas salas porque esse 
é o efeito que o Senac exerce na 
vida de todos os brasileiros”, 
falou José Roberto Tadros.

Com um importante traba-
lho na distribuição de alimentos 
e de outros itens para famílias 
em situação de vulnerabilidade 

social, o Programa Mesa Brasil 
atua em Alagoas desde 2003. 
A construção da sede do banco 
de alimentos irá proporcionar 
uma estrutura mais adequada 
às necessidades técnicas e 
administrativas do programa, 
que precisa de espaços apro-
priados para a entrada e reti-
rada de doações, bem como 
para os processos de armazena-
mento, higienização, secagem, 
embalagem e refrigeração dos 
alimentos. A nova sede loca-
liza-se na Rua Costa Leite, nº 42, 
Centro (rua que fica em frente à 
Transpal).

A atual diretoria da Feco-
mércio tem a seguinte compo-
sição: Valdomiro Feitosa, 
1º vice-presidente; Arthur 
Guillou, 2º vice-presidente; 
Nilo Zampieri, vice-presidente; 
José Antonio Vieira, vice-presi-
dente; Ana Luíza Freira, vice-
-presidente administrativo; 
Adeildo Sotero, vice-presi-
dente financeiro; José de Souza 
Vieira, diretor adjunto; Ademil-
ton Ferreira e Antônio Jorge, 
suplentes de diretoria; Manoel 
Baia, José Carlos Medeiros e 
Cícero Galdino, conselheiros 
fiscais; José Marques, Jailson 
Ferreira e Walter Vasconcelos, 
suplentes do conselho.

Fecomércio: Inaugurações 
marcam dois anos de gestão

PRESIDENTE GILTON LIMA E  diretores celebraram a instalação de Sistema Fotovoltáico e o novo Centro de Gastronomia
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Apoiar a reeleição 
do presidente Jair 
Bolsonaro em 2022 

está fora de cogitação para 45% dos 
eleitores entre 16 e 34 anos, segundo 
pesquisa do Ipec. Eles afirmaram 
preferir votar em qualquer outro 
candidato, independentemente de 
suas convicções partidárias. E os 
motivos não são apenas ideológicos, 
mas também econômicos. Aliadas 
aos efeitos da pandemia do mortal 
coronavírus, a inflação alta e a difi-

culdade em conseguir um emprego 
explicam a rejeição entre os jovens 
medida pela pesquisa.

“Antes do governo Bolsonaro, 
nunca precisei deixar de comer 
alguma coisa pelo preço. Nunca 
vi os alimentos tão caros”, disse 
a analista de transportes Gisele 
Caires, de 31 anos, ao explicar por 
que se arrependeu do voto em 2018. 
Assim como ela, 28% dos jovens 
que escolheram Bolsonaro se disse-
ram arrependidos. E a inflação é o 
motivo para quase um terço deles.

Obtida pelo Esta-
dão, pesquisa 

e n c o -

mendada pela Fundação Tide Setu-
bal e pela Avaaz confirma o que 
outros levantamentos já aponta-
vam sobre a percepção dos jovens. 
Segundo o Ipec, a fração de eleitores 
de Bolsonaro na faixa etária pesqui-
sada não passa de 24% - porcen-
tual inferior ao obtido na eleição 
passada, quando 31% disseram ter 
votado no atual presidente.

O locutor Felipe Tellis, de 29 
anos, sente as mesmas dificuldades 
de Gisele. A percepção de menor 
poder de compra, refeições que não 
têm mais carne e o espanto de ver 
famílias inteiras morando nas ruas. 
“É impossível que haja um candi-
dato que me represente menos”, 
afirmou.

Tellis também citou declarações 
consideradas machistas, racistas e 

homofóbicas de Bolsonaro, além 
de sua postura na pandemia, 

como fatores para optar por 
qualquer outro nome em 

eventual segundo turno em 
2022. “Ele me fez achar 
o (João) Doria um bom 

gestor.”
As respostas obti-

das pela pesquisa 
exemplificam, 

s e g u n d o  o 
cientista polí-
tico Marcio 
B l a c k ,  a s 
preocupa-
ç õ e s  d o s 
jovens em 
r e l a ç ã o 
ao futuro. 
“Eles têm a 

vida toda 
p e l a 

frente e estão vendo uma série de 
barreiras à sua trajetória em função 
das decisões do governo. A inflação 
e o desemprego são problemas que 
interrompem um ciclo de desenvol-
vimento. No caso dos jovens mais 
carentes, a pandemia ainda os tirou 
da escola e os deixou mais atrasa-
dos”, ressaltou o coordenador do 
Programa de Democracia e Cidada-
nia Ativa da Fundação Tide Setubal.

A má gestão da economia é uma 
das grandes inabilidades do governo 
e está entre as que mais afetam a 
opinião da juventude, segundo a 
coordenadora de campanhas sênior 
da Avaaz, Nana Queiroz. “Imagine 
entrar no mercado de trabalho num 
momento de recordes de desem-
prego e inflação como este? Quando 
vemos o perfil das pessoas que estão 
morando nas ruas e em situação de 
miséria, vemos famílias, crianças e 
jovens.”

DESINTERESSE
A desesperança ajuda a explicar 

ainda a falta de interesse dos jovens 
no processo eleitoral. De acordo 
com o Tribunal Superior Eleitoral, 
o número de eleitores com idade 
entre 16 e 17 anos diminuiu de 2,3 
milhões, em 2016, para pouco mais 
de 1 milhão nas eleições municipais 
de 2020.

O momento também faz com 
que uma parcela dos jovens já cogite 
voto em branco ou nulo. O estudante 
João Pedro Branquinho, de 19 anos, 
está nesse grupo. Para ele, anular o 
voto é uma forma de simbolizar sua 
frustração com o sistema político. 
“Não acredito mais que votar em 
um candidato, mesmo que tenha 
um viés com o qual me identifique, 
vá proporcionar as mudanças que 
defendo”, afirmou.

As informações são do jornal 
O Estado de S. Paulo.

Inflação alta afasta jovens 
de Bolsonaro, mostra Ipec

ALIADA AOS EFEITOS da pandemia, a dificuldade em conseguir um emprego explica a rejeição entre os jovens
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“A saúde mental da paciente 
pode ser determinante na cura”

CÂNCER DE MAMA: Psicóloga fala sobre importância da saúde mental para mulheres durante o tratamento

Portal Eufemea

No  m ê s  d o 
O u t u -
b r o  R o s a , 

campanha de prevenção ao 
câncer de mama, também é 
preciso falar sobre a saúde 
mental das pacientes que 
descobrem a doença. Um 
estudo do Observatório de 
Oncologia mostra que a 
chance de um paciente com 
câncer desenvolver depressão 
varia de 22% a 29%. Segundo a 
análise, pacientes com câncer 
de mama tem de 10% a 25% de 
chance de ter depressão.

O Eufemea conversou 
com a psicóloga oncológica 
do Hospital Cliom, Larisse 
Cavalcante que falou sobre 
os cuidados e a importância 
da saúde mental do paciente 
e da família durante o trata-
mento.

A psicóloga explicou 
que saúde mental é quali-
dade de vida, bem-estar, a 
maneira como a pessoa está 
recebendo e lidando com as 
situações ao seu redor, tanto 
de modo comportamental 
quanto emocional.

“Diante de um diagnóstico 
de uma doença que vai reque-

rer um tratamento que pode ser 
prolongado, muitas mudanças 
acabam vindo: como mudança 
na rotina, na dinâmica familiar, 
nas relações entre os membros 
da família, nos papéis desem-
penhados por cada membro”, 
conta.

Ela reforçou que nossas 
emoções e comportamentos 
são fatores motivadores que 
vão auxiliar o paciente e a 
família para que eles sigam 
em frente, e lidem com as 
questões que vão surgir. Mas 
que tudo depende da forma 
que a família vai se estru-
turar e como será a rede de 
apoio.

“Isso motivará o paciente 
a seguir em frente”, disse. 
Porém ela chamou a atenção 
que caso isso não aconteça, 
poderá acarretar consequên-
cias no próprio tratamento 
do paciente.

 “A saúde mental é de 
extrema importância e rele-
vância,  a forma como o 
paciente e sua família vai se 
relacionar é o que vai acabar 
dando direcionamento das 
possibilidades de cura, esta-
bilidade, e possibilidades 
de uma qualidade de vida”, 
reforçou Larisse.

DESCOBRI QUE TENHO 
CÂNCER E AGORA?
No Hospital Cliom, Larisse 

disse que quando a paciente 
recebe o acolhimento, ela 
conversa com a paciente e os 
familiares com o objetivo de 
criar um ambiente seguro 
para que eles possam se sentir 
confortáveis.

A psicóloga enfatizou que 
ainda existe muitos tabus rela-
cionados ao câncer e que ele 
não é uma sentença de morte. 
É por meio da psicologia que 
ela propõe um espaço para o 
diálogo. “O espaço de acolhi-
mento é essencial”, reforça. 

O acompanhamento é 
feito ao longo do tratamento, 

tanto na sala de quimiotera-
pia ou no ambulatório, toda 
semana. No hospital em que 
a psicóloga trabalha, ela faz o 
acompanhamento em grupo 
com as mulheres por meio do 
artesanato. 

“Por meio da arte, nós 
também conseguimos traba-
lhar as emoções, os compor-
tamentos, estratégias de 
enfrentamento, o que surge 
como conflito e pode afetar 
a qualidade de vida das 
pessoas que estão envolvi-
das”, conta. 

E o acompanhamento 
continua após o tratamento, 
que é trabalhado a reinser-
ção social, que é quando os 
exames e tratamentos vão 
diminuindo e o paciente 
começa a voltar a sua rotina. 
Desde o recebimento do 
diagnóstico, até as fases 
de tratamento e no pós, os 
psicólogos acompanham 
dando o suporte ao paciente 
e a família.

TRATAMENTO TRAZ 
MUDANÇAS
Larisse enfatiza que o 

câncer de mama é o câncer 
que mais acomete mulheres 
no Brasil, e o tratamento onco-

lógico traz muitas mudanças 
em vários âmbitos.

 “De vez em quando a 
mulher tem o papel de cuida-
dora da família e passa a ser 
cuidada. A perda do cabelo, 
emagrecimento. Tudo isso 
afeta a autoestima”, cita a 
psicóloga.

Essas mudanças, segundo 
ela, acontecem de forma 
muito abrupta e isso pode 
gerar alguns transtornos 
como ansiedade, depressão 
que se não forem não cuida-
das podem ter agravantes.

Ela continua que durante 
o tratamento o foco é muito 
ligado a saúde física e que a 
saúde mental acaba sendo 
colocada de lado, mas que 
isso não pode acontecer.

Sobre a perda de cabelo, 
ela explica que o processo 
de cada mulher é diferente, 
e que existem muitas estra-
tégias como uso de chapéus, 
lenços e perucas. “São muitas 
alternativas, mas é impor-
tante lembrarmos que não 
tem uma alternativa correta”.

“Cada mulher vai ter o seu 
processo único, cada uma vai 
ser sua maneira, seu tempo 
e estratégia. Cada mulher é 
singular”, conclui Larisse.

Divulgação
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Edmilson Teixeira
Blog do Edmilson Teixeira

A oito  roda-
das do fim 
da Série  B 

do Campeonato Brasileiro, os 
torcedores fazem contas de 
olho no acesso e contra o rebai-
xamento.

Na parte de cima, 10 equi-
pes sonham com a classificação 
para a Série A, mas quatro têm 
menos de 15% de chances, de 
acordo com as projeções do 
site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia. Na luta contra a 
degola, 11 clubes correm risco 

de rebaixamento.
Um dos destaques na 30ª 

rodada foi o Vasco da Gama, 
que venceu o líder Coritiba e 
viu as chances de voltar à elite 
aumentarem de 9% para 19%.

Apesar da derrota fora de 
casa, o Coxa é quem está mais 
perto de garantir o acesso, 
com 91%, seguido por Bota-
fogo (83%), Goiás (68%) e Avaí 
(63%).

Na briga contra a queda, 
o lanterna Brasil-RS possui 
99% de risco de ser rebaixado. 
Confiança (85%), Vitória (86%) 
e Londrina (59%) completam o 
Z-4.

Projeções do Brasileirão da 
Série B; quem sobe e quem cai

CORITIBA, BOTAFOGO E GOIÁS têm mais chances de promoção; dados são do site “Infobola”, do matemático Tristão 

Leandro Boeira / Avaí

VEJA AS CHANCES DE 
ACESSO DOS TIMES

1º Coritiba: 91% – 54 pontos
2º Botafogo: 83% – 52 pontos

3º Goiás: 68% – 51 pontos
4º Avaí: 63% – 50 pontos

5º CRB: 40% – 49 pontos
6º Vasco: 19% – 46 pontos
8º CSA: 15% – 45 pontos

7º Guarani: 14% – 46 pontos
9º Náutico: 6% – 44 pontos

10º Sampaio Corrêa: 1% – 40 pontos

CONFIRA AS EQUIPES COM 
RISCO DE REBAIXAMENTO

20º Brasil/RS: 99% – 20 pontos
19º Confiança: 85% – 28 pontos

18º Vitória: 86% – 29 pontos
17º Londrina: 59% – 31 pontos

16º Ponte Preta: 25% – 34 pontos
15º Operário-PR: 22% – 35 pontos

14º Brusque: 15% – 35 pontos
13º Vila Nova: 3% – 38 pontos

12º Remo: 3% – 38 pontos
11º Cruzeiro 2% – 39 pontos

10º Sampaio Corrêa 1% – 40 pontos

O Avaí conseguiu apanhar 
do vice-lanterna Confiança 
por 3 a 1 e se complicou na 
briga pelo G4 da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Na 
coletiva, o técnico Claudinei 
Oliveira, talvez para desviar 
o foco e sem nenhuma prova, 
atirou contra a arbitragem – 
toda ela feminina – e fez insi-
nuações.

“A partida estava domi-
nada até a dona Daiane 
Caroline Muniz (árbitra do 
VAR), que é de São Paulo, e 
vocês vão lembrar do jogo 
do Botafogo, que eu comen-
tei que tínhamos que tomar 
cuidado com a escalação de 
árbitros de estados que têm 
interesse no jogo. Eu revi 
o lance e é brincadeira. O 
Diego faz o movimento para 
a frente e o cara se atira na 

direção contrária, nem o 
atleta pediu o pênalti. Eles 
procuraram a penalidade. 
Foi bem esquisito”, disse ele 
sem apresentar provas.

ARBITRAGEM!
A  a r b i t r a g e m  t e v e 

comando de Edina Alves 
Batista, a principal árbitra 
do país. Apesar de apitar 
por São Paulo,  ela é do 
Paraná. Nas bandeiras esti-
veram Neuza Inês Back, 
que também é do quadro 
paulista, mas é catarinense, 
e Leila Cruz, do Distrito 
Federal .  Todas da Fifa , 
assim como Daiane Caro-
line Muniz, que é do Mato 
Grosso do Sul, mas trabalha 
por São Paulo.

O Avaí fecha o G4, na 
quarta colocação com 50 

pontos. Não há nenhum clube 
paulista na zona de acesso. 
O Guarani, sétimo colocado 
com 46 pontos, é o mais 
próximo da briga. Antes do 

Bugre vêm CRB e Vasco. Pela 
lógica de Claudinei Oliveira, 
jogos do Avaí não poderão ter 
arbitragem de Alagoas, Rio 
de Janeiro, Goiás...

Na 31.ª rodada, na sexta-
-feira (22), às 21h30, o Avaí 
receberá  o  Cruzeiro  na 
Ressacada, em Florianópo-
lis.

SÉRIE B

Técnico do Avaí insinua má intenção de 
árbitra após derrota para vice-lanterna 

Claudinei Oliveira: “A partida estava dominada até a dona Daiane Caroline Muniz marcar uma penalidade esquisita”
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“A saúde mental da paciente 
pode ser determinante na cura”

CÂNCER DE MAMA: Psicóloga fala sobre importância da saúde mental para mulheres durante o tratamento

Portal Eufemea

No  m ê s  d o 
O u t u -
b r o  R o s a , 

campanha de prevenção ao 
câncer de mama, também é 
preciso falar sobre a saúde 
mental das pacientes que 
descobrem a doença. Um 
estudo do Observatório de 
Oncologia mostra que a 
chance de um paciente com 
câncer desenvolver depressão 
varia de 22% a 29%. Segundo a 
análise, pacientes com câncer 
de mama tem de 10% a 25% de 
chance de ter depressão.

O Eufemea conversou 
com a psicóloga oncológica 
do Hospital Cliom, Larisse 
Cavalcante que falou sobre 
os cuidados e a importância 
da saúde mental do paciente 
e da família durante o trata-
mento.

A psicóloga explicou 
que saúde mental é quali-
dade de vida, bem-estar, a 
maneira como a pessoa está 
recebendo e lidando com as 
situações ao seu redor, tanto 
de modo comportamental 
quanto emocional.

“Diante de um diagnóstico 
de uma doença que vai reque-

rer um tratamento que pode ser 
prolongado, muitas mudanças 
acabam vindo: como mudança 
na rotina, na dinâmica familiar, 
nas relações entre os membros 
da família, nos papéis desem-
penhados por cada membro”, 
conta.

Ela reforçou que nossas 
emoções e comportamentos 
são fatores motivadores que 
vão auxiliar o paciente e a 
família para que eles sigam 
em frente, e lidem com as 
questões que vão surgir. Mas 
que tudo depende da forma 
que a família vai se estru-
turar e como será a rede de 
apoio.

“Isso motivará o paciente 
a seguir em frente”, disse. 
Porém ela chamou a atenção 
que caso isso não aconteça, 
poderá acarretar consequên-
cias no próprio tratamento 
do paciente.

 “A saúde mental é de 
extrema importância e rele-
vância,  a forma como o 
paciente e sua família vai se 
relacionar é o que vai acabar 
dando direcionamento das 
possibilidades de cura, esta-
bilidade, e possibilidades 
de uma qualidade de vida”, 
reforçou Larisse.

DESCOBRI QUE TENHO 
CÂNCER E AGORA?
No Hospital Cliom, Larisse 

disse que quando a paciente 
recebe o acolhimento, ela 
conversa com a paciente e os 
familiares com o objetivo de 
criar um ambiente seguro 
para que eles possam se sentir 
confortáveis.

A psicóloga enfatizou que 
ainda existe muitos tabus rela-
cionados ao câncer e que ele 
não é uma sentença de morte. 
É por meio da psicologia que 
ela propõe um espaço para o 
diálogo. “O espaço de acolhi-
mento é essencial”, reforça. 

O acompanhamento é 
feito ao longo do tratamento, 

tanto na sala de quimiotera-
pia ou no ambulatório, toda 
semana. No hospital em que 
a psicóloga trabalha, ela faz o 
acompanhamento em grupo 
com as mulheres por meio do 
artesanato. 

“Por meio da arte, nós 
também conseguimos traba-
lhar as emoções, os compor-
tamentos, estratégias de 
enfrentamento, o que surge 
como conflito e pode afetar 
a qualidade de vida das 
pessoas que estão envolvi-
das”, conta. 

E o acompanhamento 
continua após o tratamento, 
que é trabalhado a reinser-
ção social, que é quando os 
exames e tratamentos vão 
diminuindo e o paciente 
começa a voltar a sua rotina. 
Desde o recebimento do 
diagnóstico, até as fases 
de tratamento e no pós, os 
psicólogos acompanham 
dando o suporte ao paciente 
e a família.

TRATAMENTO TRAZ 
MUDANÇAS
Larisse enfatiza que o 

câncer de mama é o câncer 
que mais acomete mulheres 
no Brasil, e o tratamento onco-

lógico traz muitas mudanças 
em vários âmbitos.

 “De vez em quando a 
mulher tem o papel de cuida-
dora da família e passa a ser 
cuidada. A perda do cabelo, 
emagrecimento. Tudo isso 
afeta a autoestima”, cita a 
psicóloga.

Essas mudanças, segundo 
ela, acontecem de forma 
muito abrupta e isso pode 
gerar alguns transtornos 
como ansiedade, depressão 
que se não forem não cuida-
das podem ter agravantes.

Ela continua que durante 
o tratamento o foco é muito 
ligado a saúde física e que a 
saúde mental acaba sendo 
colocada de lado, mas que 
isso não pode acontecer.

Sobre a perda de cabelo, 
ela explica que o processo 
de cada mulher é diferente, 
e que existem muitas estra-
tégias como uso de chapéus, 
lenços e perucas. “São muitas 
alternativas, mas é impor-
tante lembrarmos que não 
tem uma alternativa correta”.

“Cada mulher vai ter o seu 
processo único, cada uma vai 
ser sua maneira, seu tempo 
e estratégia. Cada mulher é 
singular”, conclui Larisse.

Divulgação
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Bombeiros garantem segurança 
nas praias na volta do turismo

FORÇA TAREFA e ações preventivas resultaram em menor número de afogamentos entre janeiro e setembro deste ano

Alan Fagner
Ascom SSP

Gr a ç a s  a o 
a va n ç o  d a 
v a c i n a ç ã o 

contra a Covid-19 e o sucesso 
das medidas sanitárias adota-
das pelo Governo de Alagoas, 
o número de banhistas, alagoa-
nos e turistas, tem crescido nos 
principais balneários do estado. 
O Corpo de Bombeiros Militar 
(CBM) está acompanhando de 
perto essa tendência, especial-
mente agora com a proximi-
dade do verão no final do ano.

Os Bombeiros contam com 
o apoio do Programa Força 
Tarefa (FT), em que guarda-
-vidas voluntários recebem 
um valor extra para trabalhar 
em dias que estariam de folga. 
Com o FT foram abertos novos 
postos que atendem diaria-
mente, de domingo a domingo, 
possibilitando a ampliação do 
alcance da corporação. 

Por conta desse reforço, 
entre janeiro e setembro de 
2021, foram contabilizados 250 
salvamentos, número que já 
supera o total de salvamentos 
realizados em 2020, quando 
os guarda-vidas atuaram 241 
vezes, de acordo com dados do 
Grupamento de Salvamento 
Aquático (GSA). 

Em contraposição, o número 

de mortes por afogamento dimi-
nuiu 32% em todo o estado. 
Segundo dados do Instituto 
Médico Legal, 70 óbitos foram 
registrados entre janeiro e 
setembro deste ano, contra 
103 no mesmo período do ano 
passado. Contudo, a maior parte 
destes afogamentos se dá em 
açudes, poços, cisternas, pisci-
nas e demais locais onde não há 
a supervisão de guarda-vidas. 

Para o tenente coronel 
Aluysio Vanderley dos Santos, 
comandante do GSA, apesar 
do aumento do número de 
banhistas, o CBM está apto para 
atender ao público que visita as 

praias do Estado. 
“Com a pandemia, as 

pessoas passaram muito tempo 
‘presas’ em casa, o que perce-
bemos é que quando melhora 
um pouco (decreto fica mais 
flexível) as pessoas correm para 
a praia. Como a tendência é 
estar tudo liberado até o final 
do ano, então as praias deve-
rão estar lotadas no próximo 
verão e o CBM está preparado 
com efetivo e equipamentos 
necessários para atender essa 
demanda”, disse o oficial. 

PREVENÇÃO
Ainda de acordo com o 

Corpo de Bombeiros, somente 
este ano, foram realizadas 
mais de 40 mil ações preven-
tivas.

“Para cada salvamento 
realizado, temos centenas de 
prevenções que são feitas ante-
riormente. E esse é o principal 
trabalho do guarda-vidas, a 
prevenção”, disse o coronel se 
referindo às orientações sobre 
locais seguros para tomar 
banho; alocação de placas fixas 
e móveis; rondas com veículos e 
a pé; monitoramento e aborda-
gem em caso de comportamen-
tos arriscados de banhistas; e 
distribuição de pulseirinhas de 

identificação para crianças.
Além disso, o Corpo de 

Bombeiros, com o apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Turismo (Sedetur), insta-
lou dezenas de placas fixas 
com diversas orientações aos 
banhistas que apontam, desde 
a identificação dos perigos 
daquela praia, a melhor forma 
de proceder em caso de afoga-
mento.

Sobre esse último ponto, o 
coronel Aluysio ressaltou que 
pessoas que não estejam prepa-
radas, não devem tentar reali-
zar o salvamento, por conta 
do risco de também acabar se 
afogando. 

Para o Secretário de Segu-
rança Pública, Alfredo Gaspar 
de Mendonça Neto, as Forças 
de Segurança estão preparadas 
para dar proteção em todos os 
níveis nessa fase de retomada 
do turismo. 

“O trabalho eficiente do 
Corpo de Bombeiros, com 
a Força Tarefa e as ações de 
prevenção, tem salvado muitas 
vidas. E temos trabalhado 
também na conscientiza-
ção, para que as pessoas não 
pensem que a pandemia é coisa 
do passado e para que Maceió 
e Alagoas possam retomar 
essa mola propulsora que é o 
turismo, que gera tantos empre-
gos”, disse o secretário.

Ascom SSP


