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OPERAÇÃO DESARTICULA BANDO QUE ERA COMANDADO DE FORMA REMOTA POR CRIMINOSOS QUE ESTÃO NO PRESÍDIO

FACÇÃO DO
RIO LIDERAVA
O CRIME EM
MARECHAL
Um grupo criminoso que
estava atuando em Marechal
Deodoro, principalmente no
tráfico de drogas, foi desarticulado numa operação da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), ocorrida hoje pela
manhã. A quadrilha é acusada
de atuar no tráfico de drogas
em Maceió, Pilar e tem como
base Marechal. Um bando
faccionado, preso no Rio de
Janeiro e outro da mesma

ENTÃO, É NATAL!

Ascom/Fmac

facção preso em Maceió
comandavam o bando pelas
redes sociais. Um bandido
identificado como “Adriano
Imperador” veio do Rio de
Janeiro para comandar pessoalmente as ações do bando em
Marechal. A ordem da Justiça
foi para o cumprimento de 12
mandados de prisão e 14 de
busca e apreensão. O resultado
final da operação não foi divulgado.
5

COVID-19

Bruno Wesley

A

té o fim do mês, Maceió vai oferecer o melhor da
cultura local na orla mais bonita do Brasil. As apresentações estão programadas sempre no horário da
noite, garantindo mais uma opção de entretenimento
aos turistas e aos moradores da cidade. Os trabalhos são
comandados pela Fundação Municipal de Ação Cultural
(FMAC). Os grupos se apresentam na Praça Multieventos, na Pajuçara; e na Praça Gogó da Ema e no túnel
natalino, ambos no bairro de Ponta Verde. A programa-

ção envolve todo tipo de atração musical local, de 21
(hoje) ao dia 25. No dia 26, haverá o cortejo com mais
de 50 grupos culturais: quadrilhas juninas, coco de roda,
guerreiro, bumba-meu-boi, até escola de samba. Na
verdade, a época é do Pastoril, mas, o cortejo deixa tudo
junto e misturado. Numa festa só que agrada todos os
gostos. Um mosaico de cores, ritmos e tradições. Cada
grupo recebe um incentivo em dinheiro da Prefeitura de
Maceió para a apresentação. É pouco, mas ajuda.

Postos de vacinação voltaram à atividade com mais uma dose da vacina

Maceió aplica a
dose de reforço
OPINIÃO

FUNDEB

Renan critica
intimidação
de Bolsonaro
à Anvisa

ALE aprova
rateio para
servidores
da Educação

2

PELOPES ENCONTRA...
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...Duas armas em carro
de ‘Mércia Boiadeiro’
A viúva do ex-vereador
‘Neguinho Boiadeiro’,
Mércia Targino, foi detida
em flagrante no final da
tarde de ontem, numa abordagem feita por uma equipe
do Pelopes, no povoado
Folha Miúda, em Craíbas.
Mércia Boiadeiro – um
sobrinho dela identificado
como João Boiadeiro – e um

homem que se identificou
como funcionário da família Boiadeiro estavam numa
caminhonete Triton, de
cor branca, onde havia um
revólver calibre 38 e uma
pistola 9mm. Eles foram
levados para a Central de
Flagrantes em Arapiraca.
Na presença do delegado
Felipe Caldas, os homens

assumiram a posse das
armas e foram autuados
em flagrante. A fiança foi
arbitrada em R$ 3 mil, cada
um. Eles seriam liberados
após o pagamento, e devem
responder ao processo em
liberdade. Mércia Boiadeiro foi ouvida apenas na
condição de testemunha e,
em seguida, liberada.
5
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Marcelo Firmino *Jornalista. Portal É Assim

Renan condena intimidação de Bolsonaro à
Anvisa e diz que Queiroga é criminoso
Relator da CPI da Covid-19,
no Congresso Nacional, o senador
Renan Calheiros (MDB-AL) considerou “assassina” a protelação do
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para a vacinação das crianças.
A vacina das crianças foi apro-

vada pela Anivsa, que hoje enfrenta
uma crise diante da perseguição do
presidente Jair Bolsonaro, Queiroga e apoiadores do governo,
que estão ameaçando as vidas dos
servidores agência.
Pelo Twitter, Calheiros se mani-

festou: “Toda semana é a mesma
coisa: número de mortos é maior
entre não vacinados e de internados também. A protelação assassina do ministro Marcelo Queiroga
pra vacinar crianças é criminosa”.
O senador ainda parabenizou

os servidores da Anvisa pela decisão de vacinar as crianças. Segundo
ele, esta foi uma decisão com a
preocupação de salvar vidas.
-Bolsonaro, o bruxo da opacidade que decreta sigilos centenários em tudo, quer expor e

intimidar quem autorizou a vacinação de crianças para preservar
vidas. Parabéns aos servidores da
Anvisa que não se curvaram com
mais essa bravata irresponsável do
capitão genocida. – Postou o senador.

Edberto Ticianeli *Jornalista. Portal História de Alagoas

As festas de outrora
Abelardo Duarte*
Maceió, Janeiro — Do Natal de
1912 e dos primeiros anos do século
XX, em Maceió, pouca coisa se pode
reconstituir através do depoimento
dos jornais. As festas não figuravam no noticiário da imprensa com
a frequência e a extensão que hoje
se observam.
Sabe-se, todavia, que foram
de muita animação os festejos e
as reuniões familiares por essa
época. Uma visão retrospectiva
da vida social e, em suma, da vida
do maceioense naqueles anos nos
mostrará, certamente, uma população pacata e ordeira entregue as
celebrações religiosas e familiares
do grande acontecimento cristão e,
igualmente, às de cunho popular e
profano, em menor escala.
Porque, em verdade a comemoração do Natal, no início do século,
possuía um caráter por excelência
religioso e familiar (no sentido de,
em parte, realizada no recesso dos
lares) que propriamente mundano.
Mas, não se pode negar o caráter popular dessas comemorações,
mesmo naqueles anos. O extravasamento para a rua, para os pátios
das igrejas, para os logradouros
ocorrera da mesma forma, se bem
que em menores proporções, óbvio
é, que nos dias atuais.
O povo sempre procurou
divertir-se na rua, acompanhando
os folguedos ou conjuntos, fazendo
hora para ouvir a missa, nos “serenos” dos cocos ou assistindo às
cheganças e outros folguedos, que
se exibiam ao ar livre, folguedos de
criação popular. A participação do
povo é, pois, evidente ontem como
hoje, nas festas, ou seja, no Natal.
A população de Maceió em
1900, não ultrapassava a cifra de
quarenta mil almas. As rendas
municipais eram parcas, pouco
excedendo a receita orçada de cem
contos de réis (ou cem mil cruzeiros), não havendo mesmo a arrecadação, no exercício de 1900, coberto
aquela cifra, ficando na casa dos
setenta.
O poder aquisitivo da moeda
dava, porém, ensanchas ao maceioense apresentar-se decentemente
vestido nos atos religiosos do
Natal, comprando fazendas, calçados e chapéus nas lojas da cidade,
a preços baixos, e a comparecer às

reuniões de família, “quebrando a
tigela”, como se dizia, ou seja, de
roupa nova. Podia também dar-se
ao prazer de presentear os amigos
com vinhos finos estrangeiro, licores e até Champagne.
Não tinha a cidade foros de
nobreza e, por isso mesmo, tudo
se resolvia sem grande aparato, na
modéstia de suas posses, porém,
não faltava contentamento.
O Natal do fim do século XIX
e do começo deste [XX] resumia-se na alegria que invadia os lares
que o celebravam festivamente,
com reuniões, os cocos ou com os
bailes, pastoris, e na observância
dos atos religiosos, inclusive a
missa do Natal, celebrada à meia-noite, quase sempre campal, em
altar armado na entrada do templo.
Os folguedos populares
(reisados e cheganças, quilombos,
cavalhadas, etc.) figuravam nas
comemorações natalinas da época
como contribuição das mais apreciáveis e que perdura ainda.
No princípio do século, J.
P. Pôrto-Carrero, em celebrada
crônica, aludiu a esse aspecto do
Natal alagoano. Natal que consistia
pois, no lado social, nas animadas
reuniões familiares que se realizavam na noite de 24, a chamada
véspera, e nas subsequentes noites
de 25 e 31 de dezembro, 1, 5 e 6 de
Janeiro, datas maiores, pois durante
o mês de dezembro não faltavam
as reuniões improvisadas, além
daquelas cujo entusiasmo excedia
as demais.
Eram os bairros os pontos
prediletos das noitadas natalinas.
Entre os que mereciam as preferências das famílias mais abastadas
estavam Bebedouro, Levada, Poço
e Pajuçara. Notadamente, Bebedouro cuja celebridade, no tocante
aos festejos de Natal, ultrapassou
as nossas fronteiras estaduais.
Foram, em verdade, as reuniões familiares naquele bairro as que
lograram sempre a maior repercussão.
Além das famílias que nele
residiam, outras tomavam casa
de aluguel com antecedência
de meses até, de modo que, em
dezembro, Bebedouro se apresentava com uma vida social vibrante,
sucedendo-se as reuniões festivas.
Rara era noite em que não havia um
encontro familiar.

Para anunciar,
ligue 3023.2092

Praça Santo Antônio
no Natal de 1923
em Bebedouro

As residências dos festeiros
tinham as fachadas iluminadas
com lanternas e balões multicores,
dando a impressão mais agradável
ao local e convidando os forasteiros
a compartilharem das alegrias que
os animavam naquelas inesquecíveis noites de Natal, Ano Bom e
Reis.
Um cronista que fixasse os
detalhes daqueles encontros da
época de Natal certamente teria
concorrido para feitura de um
dos capítulos mais interessantes
de nossa história social. De uma
época cujos costumes já parecem
tão em desuso. Costumes que iam
da comunicabilidade entre as famílias, que todas se davam, como se
dizia, até a simplicidade no trato,
nas maneiras e relações.
Bebedouro guardou até hoje
maior soma de admiradores, e a
imprensa, em todas as épocas, a
ele se refere sempre com maiores e
melhores comentários.
Não houve, porém, na crônica
social da época, o propósito de
descrever aqueles encontros de
maneira constituírem hoje valioso
subsídio para o estudo da nossa
evolução social. A imprensa registra apenas fatos esparsos, com
parcimônia até, algumas vezes.
Não se ignora, entretanto, que
as reuniões familiares, tanto em
Bebedouro, Pajuçara ou Levada,
no Natal, possuíam suas características, pela originalidade de sua
organização, pelas particularizações nelas introduzidas. Reuniões
que se afastavam do comum, que
primavam mesmo pela singularidade. Tudo isso deveria ter sido
traduzido em letra de forma. Tudo
isso devia ter sido fixado pela
crônica social.

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

Entre nós, como em outros
recantos do Nordeste, mas principalmente em terras alagoanas,
o costume de reunirem-se, em
grupos, as famílias para as diversões natalinas não desapareceu de
todo, ante a avalanche do modernismo que ameaça tragar as mais
caras tradições.
Dando preferência aos recantos mais bucólicos, aos sítios e
locais afastados da cidade, passavam então as famílias a quadra
das festas num ambiente de mais
completa comunhão social.
As noites eram todas dedicadas
aos passatempos e ao nosso tradicional coco, a dança que por dilatados anos imperou nas Alagoas,
cujo salões, ricos ou pobres, o
acolheu sofregamente.
Não se podia compreender a
quadra festiva do Natal sem o coco.
E a dança, originariamente alagoana, era a maior atração de moços
e velhos.
Cantava-se e dançava-se o
coco, noite adentro.
Nos dias maiores, desde cedo,
como acontecia em Bebedouro,
nas residências dos veranistas e
festeiros, começavam os apressos,
que se resumiam ou se dividiam
entre a sala e a cozinha: decorações
daquelas com correntes de papel
de seda colorido e preparo de
quitutes regionais, nesta.À noite,
com os festejos à porta, o largo
iluminado e cheio de gente, que os
morosos bondes de tração animal
iam despejando, com intervalo de
horas, crescia o entusiasmo, no seio
das famílias, dos rapazes e moçoilas.
Foi esse ambiente que J. P.
Pôrto-Carrero encontrou no
Maceió, dos primeiros anos do

século atual. Maceió, que encerrava
a sua vida social nos clubes dançantes elegantes e vinha participar dos
velhos costumes, para só resgatá-la
no carnaval, em verdade.
Deixavam as famílias maceioenses o consolo das residências
ricas e transportavam-se para casas
humildes e acanhadas dos bairros.
Nelas se instalavam como se estivessem nas suas próprias casas, nos
seus “chalets” confortáveis. Uma
alegria salutar as reunia e animava.
Mas se assim acontecia em
Bebedouro, também se verificava
em outros pontos da cidade. E,
mesmo fora de Maceió, à margem
das lagoas, dos canais.
Levada, Poço, Pajuçara recebiam igualmente ádvenas durante
o período do Natal e a mesma
alegria comunicativa dominava os
espíritos.
Os lares alagoanos, como
bons lares nordestinos, seguiam o
costume que outras gerações lhes
haviam transmitido. Abriram-se
os salões e as salas, enchiam-se
de moças e rapazes, troavam-se
as palmas, soavam os ganzás, e o
coco rompia vigoroso, dentro da
noite cheia de estrelas, enchendo os
jovens pares das ilusões da idade.

Meu barco é veleiro
nas ondas do mar.
O ruído das palmas e do sapateado se misturavam aos sons
arrancados do ganzá de folha de
flandres.
Cocos e emboladas eram entoados pelos dançarinos até madrugada alta.
Essa dança alagoana, nascida
e batizada aqui, constituía a nota
mais popular da festiva quadra.
E ainda hoje, quando o coco desapareceu dos salões maceioenses,
recorda-se com saudades (será
mesmo?) o tempo em que, fosse nas
residências abastadas ou humildes,
no centro da cidade ou nos bairros,
era a dança preferida, por todos.
As rodas de coco enchiam com
sua alacridade os salões e as salas de
Maceió quase inteira, nessa quadra
feliz do Natal de Jesus, há mais de
cinquenta anos. Era assim o Natal
do ano da Graça de mil novecentos.
* Publicado originalmente no
Diário de Pernambuco de 20 de
janeiro de 1957
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DO TOTAL de R$ 12,6 bilhões, cerca de R$ 109 milhões são destinados às emendas parlamentares impositivas

Assembleia aprova Orçamento
do Estado de Alagoas/2022
Ricardo Rodrigues
Com Ascom ALE

A

Assembleia
Legislativa
do Estado
(ALE) aprovou ontem a Lei
Orçamentária Anual (LOA),
que estima as receitas e fixa
as despesas do Estado para
o exercício financeiro de
2022. De acordo com o texto
aprovado, a receita bruta
está estimada em R$ 16,38
bilhões, assim distribuídos:
14.954.888.154,00 para esfera

fiscal e R$ 1.428.061.244,00
para seguridade social. A
receita líquida, feitas as deduções constitucionais e legais,
ficou em R$ 12.626.692.073,00.
Com a aprovação da LOA
de 2022, o parlamento estadual
entrou em recesso, só retornando às atividades normais no
dia 15 de fevereiro do próximo
ano. E o texto da LOA segue
agora para a sansão do governador Renan Filho (MDB). Na
sessão de ontem, foram aprovados também outros 35 projetos
de lei, de iniciativa dos parla-

mentares, do Executivo e do
Judiciário estadual.
No entanto, o destaque foi
a aprovação do projeto de lei
nº 673/2021, que trata do Orçamento do Estado. Do montante
total da receita prevista no Orçamento, cerca de R$ 109 milhões
são destinados às emendas
parlamentares impositivas.
Ou seja, cada parlamentar terá
direito a cerca de R$ 4 milhões
para destinar à projetos de seu
interesse, desde que 50% desses
valores sejam direcionados às
ações de saúde pública.

Confira a distribuição do Orçamento 2022
•Receita bruta estimada: R$ 16,38 bilhões
•Esfera Fiscal: R$ 14.954.888.154
•Esfera da Seguridade Social: R$ 1.428.061.244
•Receita líquida das deduções constitucionais

e legais estimada nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social: R$ 12.626.692.073,00
•Emendas parlamentares impositivas: R$ 109
milhões.

A VEZ DO PARLAMENTO

Marcelo Victor destaca
protagonismo da ALE
Ao final do ano legislativo, na sessão de ontem, o
presidente da Casa, deputado
Marcelo Victor, destacou o
papel desempenhado pelo
Parlamento alagoano e as principais matérias apreciadas e
votadas em plenário no curso
de 2021. “Nos últimos tempos,
autorizamos o Estado às condições objetivas necessárias para
realizar grandes obras de infraestrutura. E assim ocorreram,
por exemplo, a construção de
novos hospitais e a implantação
de Centros Integrados de Segurança Pública, além da duplicação de rodovias, da abertura
de novas vias e de tantas outras
recuperadas”, destacou.
O presidente disse ainda que
este primeiro biênio da décima
nona legislatura já supera todos
os demais em termos de apreciação e votação de matérias
direcionadas à assistência social
em Alagoas. “A Casa aprovou
programas, como o de transferência de renda e aquisição de
cestas nutricionais. Viabilizou
o Fundo Estadual de Combate
ao Câncer e autorizou a compra
de vacinas e equipamentos de
emergência para atender às vítimas da pandemia”, lembrou.
Marcelo Victor afirmou
também que o Poder Legis-

Igor Pereira

Marcelo Victor destacou a importância do Legislativo para as ações do Executivo

lativo alagoano não faltou ao
setor educacional, votando
em tempo recorde o histórico
Plano de Cargos, Carreira e
Salários dos profissionais da
Educação do Estado. “Temos
a consciência de que valorizar
os educadores também significa proporcionar melhores
condições de ensino aos nossos
jovens, que dependem da rede
pública estadual”, acrescentou.
Por fim, o deputado disse
que há uma dívida social histórica a ser vencida. “Enquanto

houver fome e disparidade na
sociedade, devemos buscar as
soluções. O Orçamento Público
de Alagoas para o exercício
de 2022, que este Parlamento
apreciou e acabou de aprovar,
busca contemplar em programas mais gente que precisa da
solidariedade e do apoio do
Estado. É na perspectiva de
avançar ainda mais em políticas públicas que desejamos um
Feliz Natal e um Novo Ano de
prosperidade, saúde e novas
vitórias para todos”, concluiu.

Mais 35 projetos aprovados na última sessão de 2021
- Projeto de lei ordinária nº 732/2021, de autoria do deputado Antonio Albuquerque (PTB), dispondo sobre a
denominação da creche do programa cria na cidade de Belo Monte.
- Projeto de resolução nº 90/2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros (MDB), concedendo a Comenda
Tavares Bastos á sra. Josefa Eliana Souza.
- Projeto de lei ordinária nº 680/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto (PSC), denominando de Rodovia
Coronel José Octávio Moreira a estrada que interliga os municípios de Murici e Capela.
- Projeto de lei ordinária nº 705/2021, de autoria do deputado Tarcizo Freire (PP), instituindo em Alagoas o
“Dia Estadual do Protetor dos Animais”.
- Projeto de lei ordinária nº 715/2021, de autoria da deputada Jó Pereira (MDB), considerando de utilidade
pública a Associação Educacional e Recreativa Zumbi dos Palmares.
- Projeto de lei ordinária nº 730/2021, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros (MDB), incluindo no calendário oficial de eventos do Estado de Alagoas o “Dia Estadual do Quadrilheiro”.
- Projeto de lei ordinária nº 745/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto (PSC), considerando de utilidade
pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri.
- Projeto de lei ordinária nº 746/2021, de autoria da deputada Cibele Moura (PSDB), dispondo sobre a denominação da UPA de Chã da Jaqueira como “Unidade de Pronto Atendimento Doutor Cláudio Roberto da
Costa Santos”.
- Projeto de lei ordinária nº 747/2021, de autoria da deputada Jó Pereira (MDB), alterando a lei estadual
8.511/2021, no que tange à alíquota do ICMS no fornecimento de energia elétrica e concede isenção para a
referida mercadoria na hipótese que especifica.
- Projeto de lei ordinária nº 752/2021, de autoria da deputada Jó Pereira (MDB), dispondo sobre a denominação da escola estadual em construção no bairro Retiro, no município de Junqueiro.
- Projeto de lei ordinária nº 550/2021, de autoria do deputado Tarcizo Freire (PP), determinando que as
instituições públicas e privadas de ensino forneçam diploma em braile para os alunos com deficiência visual.
- Projeto de lei ordinária nº 395/2020, de autoria do deputado Tarcizo Freire (PP), instituindo a Semana
Estadual de Incentivo ao Ciclismo no calendário oficial do Estado de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 366/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), proibindo a fabricação, a
posse, a comercialização e o uso de linhas cortantes, seja para atividade lúdico-recreativa, seja como lazer
ou desporto com pipas e similares.
- Projeto de lei ordinária nº 365/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), propondo alterações
na lei 8.233, de 10 de janeiro de 2020, para criar a obrigação de notificação prévia a ser observada pelas
concessionárias de serviços públicos fornecedoras de água, luz e gás em Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 464/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), instituindo a política
estadual que obriga o Estado a fornecer medicamentos e exames de alto custo aos lúpicos.
- Projeto de lei complementar 86/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), autoriza o acesso de
deputados estaduais de Alagoas, sozinhos ou acompanhados de seus assessores, às repartições e a todos os
orgãos da administração direta ou indireta do Poder Executivo do Estado de Alagoas, bem como a requisição
de quaisquer informações e documentos no exercício de sua função de fiscalizar e controlar, prevista no artigo
81 da Constituição do Estado de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 753/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), relativizando o requisito
do tempo mínimo de serviço militar para fins de inatividade remunerada, segundo o sistema de proteção
social dos militares.
- Projeto de lei ordinária nº 728/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), propondo uso facultativo
de máscara em ambientes públicos não confinados no Estado de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 531/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), alterando a lei 8.046 de
26 de novembro de 2018.
- Projeto de lei ordinária nº 775/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), instituindo incentivo fiscal
para empresas mediante patrocínio a paratletas, atletas ou associações desportivas de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 520/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto (PTC), alterando o art. 17-a,
da lei nº 5.900, de 17 de dezembro de 1996, acrescido pela lei 8.355, de 02 de dezembro de 2020, para
acrescentar outras categorias profissionais ao rol de beneficiários da redução de alíquota de ICMS nos casos
que especifica.
- Projeto de lei ordinária nº 603/2021, de autoria do deputado Davi Maia (DEM), estabelecendo o piso mínimo
salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira no Estado de
Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 719/2021, de autoria do deputado Davi Maia (DEM), alterando a lei ordinária nº
7.858, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece as normas gerais para realização de alagoas, acrescentando o parágrafo § 3º ao art.10 da lei ordinária nº 7.858/2016.
- Projeto de lei ordinária nº 360/2020, de autoria do Poder Judiciário, criando dois cargos de provimento em
comissão de assessor de juiz.
- Projeto de lei ordinária nº 781/2021, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre o rateio das sobras de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB, com os servidores em efetivo exercício no magistério da educação básica.
- Projeto de lei ordinária nº 563/2021, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, dispondo sobre
a revisão geral anual das remunerações dos cargo em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal
de pesssoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 780/2021, de autoria do deputado Paulo Dantas (MDB), instituindo o Programa
Cartão Gás como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia da Covid-19 e seus efeitos.
- Projeto de lei ordinária nº 638/2021, de autoria do deputado Dudu Ronalsa (PSDB), instituindo normas protetivas e direito á informação aos consumidores filiados ás associações de socorro mútuo no estado de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 761/2021, de autoria do deputado Paulo Dantas (MDB), criando o programa de
incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino no Estado.
- Projeto de lei ordinária nº 767/2021, de autoria do deputado Paulo Dantas (MDB), instituindo no Estado de
Alagoas, a política estadual de incentivo ao voluntariado.
- Projeto de lei ordinária nº 602/2021, de autoria da deputada Jó Pereira (MDB), regulamentando o §3º do
art. 104 da Constituição do Estado de Alagoas que dispõe sobre a necessidade de eleição, pela Assembleia
Legislativa, para preenchimento dos cargos de goverandor e vice-governador do Estado de Alagoas em
razão de vacância.
- Projeto de lei ordinária nº 639/2021, de autoria do deputado Tarcizo Freire (PP), determinando que os
agressores que cometem crime de maus-tratos contra animais arquem com as despesas decorrentes do
tratamento veterinário.
Matéria aprovada em turno único:
- Requerimento nº 956/2021, de autoria do Poder Judiciário, solicitando ao Governo do Estado a instituição,
no âmbito estadual, a exemplo do ocorrido no âmbito da união federal, do Programa Auxílio Alagoas, cuja
finalidade é criar uma bolsa estadual de modo a assistir as famílias carentes, utilizado para isso os recursos
do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - Fecoep.
- Projeto de lei ordinária nº 612/2021, de autoria do Poder Judiciário, alterando a competência territorial das
comarcas de Maravilha e Santana do Ipanema.
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PONTOS DE VACINAÇÃO já começaram a aplicar o reforço das vacinas contra a Covid-19 com intervalo reduzido

Maceió inicia aplicação da
dose de reforço com 4 meses
S

eguindo a determinação do
Ministério da
Saúde, a Prefeitura de Maceió
já iniciou a aplicação da dose
de reforço das vacinas contra
a Covid-19, com intervalo
reduzido de 120 dias contados
a partir da data de aplicação
da segunda dose das vacinas
Aztrazeneca, Coronavac ou
Pfizer.
A dose de reforço com intervalo reduzido para 120 dias é
direcionada a todas as pessoas
com mais de 18 anos de idade
e deve ser administrada a partir
de 120 dias, após a última dose
do esquema vacinal (segunda
dose), independente do imunizante aplicado.
De acordo com o Ministério
da Saúde, a vacina da Pfizer será
utilizada como dose de reforço
em pessoas vacinadas com os
imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. “A opção por

essa vacina levou em consideração o aumento da resposta
imunológica no esquema heterólogo. De maneira alternativa,
os imunobiológicos da Janssen
e AstraZeneca também poderão ser utilizados na dose de
reforço”, afirma nota do Ministério.
A nota técnica também
normatiza a administração
da quarta dose para pessoas
imunocomprometidas, ou seja,
os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de
idade que receberam três doses
no esquema primário (duas
doses e uma dose adicional).
Para se vacinar, pessoas com
18 anos ou mais que vão tomar
a dose de reforço, devem apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de
vacinação com as informações
da etapa anterior ou certificado
de vacinação emitido na página
do Conecte SUS.

NO TJ

JHC prestigia posse
de desembargador
Em solenidade no Tribunal de Justiça de Alagoas,
o prefeito de Maceió, JHC,
participou, ontem, da
sessão solene de posse do
juiz Orlando Rocha Filho,
como novo desembargador
do Estado. JHC destacou a
importância do momento e
afirmou que o TJ/AL ganha
muito com a chegada de
Orlando Rocha.
“Orlando Rocha Filho é
um ser humano extraordinário, dotado de todo saber
jurídico. Sua chegada vai
trazer mais celeridade aos
julgamentos, contribuindo
com quem mais precisa da
Justiça”, ressaltou o prefeito
de Maceió, JHC.
Em seu discurso, o desembargador Orlando Rocha
pontuou que trabalhará para
engrandecer cada vez mais
o Tribunal de Justiça. “Estou
aqui com toda a humildade
que sempre fez parte da
minha trajetória. Ingresso
nesta Corte para dar a melhor
contribuição que eu puder aos
projetos do Tribunal, que são
muito importantes”, disse,
ao destacar que assume para
somar.
Orlando Rocha é natural

Edvan Ferreira / Secom Maceió

Prefeito cumprimenta magistrado

do Rio de Janeiro, tem 70 anos
de idade, dos quais 35 foram
destinados à magistratura. O
novo desembargador era titular da 6ª Vara Cível de Maceió,
e foi promovido pelo Pleno na
última sexta (17), pelo critério
de antiguidade.
O presidente do TJ, Klever
Loureiro, disse que o novo
desembargador tem o espírito
de justiça que lastreia a profissão. “Quero parabenizá-lo e
dizer que com a sua chegada
o Tribunal de Justiça fica mais
forte, porque além de sua
sapiência jurídica, o desembargador Orlando Rocha é
uma pessoa simples, operacional, tem um conhecimento
enorme”´, afirmou.

Bruno Wesley

Quem tem pelo menos 18 anos e completou 120 dias da 2a dose contra a Covid-19 já pode tomar a dose de reforço

COMÉRCIO

Acesso de feirantes ao
Calçadão só após às 18h
A Secretaria Municipal
de Segurança Comunitária e
Convívio Social informa que,
durante o mês de dezembro,
o acesso de vendedores de
frutas e verduras ao Calçadão
do Comércio só poderá ocorrer após às 18h. A medida visa
ganatir um melhor ordnamento
e organização, trazendo mais
tranquilidade para os consumidores que frenquentam a região
nesse período do ano.
A Prefeitura de Maceió esclarece ainda que os feirantes que
ainda não possuem autorização
para a comercialização de frutas

e verduras, devem procurar a
Semtabes, entre 8h e 13h30, no
prédio sede, localizado na Rua
do Imperador, 141, Centro. Mais
informações podem ser obtidas
pelo número: (82) 3312-5290.
De acordo com Thiago
Prado, secretário titular da
Semscs, de segunda a sexta-feira, os feirantes só poderão
comercializar os produtos no
Calçadão após às 18h. Antes
disso, as frutas e verduras
devem ser comercializadas
nas ruas adjacentes do Centro,
já estabelecidas pela Secretaria
Municipal do Trabalho, Abas-

tecimento e Economia Solidária
(Semtabes).
Segundo Prado, a medida
foi um pedido feito pela Aliança
Comercial e vai promover um
melhor ordenamento e organização do Centro de Maceió. Já
aos sábados, a venda de frutas
e verduras poderá ser feita após
às 14h.
A segurança e o acesso ao
Calçadão do Comércio está
sendo feito por fiscais da Secretaria, por agentes da Guarda
Municipal de Maceió (GMM) e
pela Polícia Militar de Alagoas
(PMAL).
Ascom Semscs
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PISTOLA 9MM E REVÓLVER 38 foram encontrados em abordagem do Pelopes; na delegacia, os homens assumiram a posse

Mércia Boiadeiro e sobrinho
são detidos com duas armas
Da Redação

A

viúva do
ex-vereador
‘Neguinho
Boiadeiro’, Mércia Targino, foi
detida em flagrante no final da
tarde de ontem, numa abordagem feita por uma equipe do
Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes). O
episódio aconteceu no povoado Folha Miúda, em Craíbas.
Mércia Boiadeiro – um sobrinho dela identificado como

João Boiadeiro – e um homem
que se identificou com funcionário da família Boiadeiro
estavam numa caminhonete Mitsubishi Triton, de
cor branca, onde havia duas
armas municiadas: um revólver calibre 38 e uma pistola
9mm.
Os três foram levados para
a Central de Flagrantes em
Arapiraca, onde o delegado
Felipe Caldas – da DHPP de
Arapiraca – estava de plantão. Os dois homens assu-

miram a posse das armas e
foram atuados em flagrante.
Como a legislação prevê o
arbitramento da fiança, o
delegado arbitrou em R$ 3 mil
a fiança para cada um deles.
Ou seja: eles seriam liberados
mediante este pagamento, e
iriam responder ao processo
em liberdade. Mércia Boiadeiro foi ouvida apenas na
condição de testemunha e, em
seguida, liberada.
Mércia Boiadeiro tem 58
anos e já havia sido presa por

OPERAÇÃO PARAÍSO...

...Desarticula bando
criminoso em Marechal
A Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SSP) coordenou, hoje pela manhã, uma
operação integrada entre as
Polícias Civil e Militar com o
objetivo de prender integrantes de uma organização criminosa (ORCRIM). A operação
foi denominada de Paraíso
e cumpriu 12 mandados de
prisão e 14 de busca e apreensão em Marechal Deodoro,
Pilar e em alguns bairros de
Maceió.
A operação é fruto de um
trabalho investigativo realizado inicialmente pelo 17°
Distrito Policial de Marechal
Deodoro de forma integrada
com DEIC e Secretaria de
Segurança Pública (SSP). E
contou com a parceria do
Comando do Policiamento da
Capital (CPC) e da 5° Companhia de Polícia Militar Independente (5ª Cia/Ind).
Os mandados, expedidos
pela 17ª vara Criminal da
Capital, foram cumpridos em
vários bairros da cidade de
Marechal Deodoro. Também
foi cumprido mandado de
prisão e busca e apreensão na
cidade do Pilar e nos bairros
Vergel do Lago e Jatiúca, em
Maceió.
Oito pessoas foram presas
na operação, que também
apreendeu 50g de maconha
e um revólver calibre 38,
todos encaminhados à DEIC.
Durante o cumprimento
dos mandados em Marechal
Deodoro, um suspeito trocou
tiros com a polícia, sendo

Ascom/SSP

Polícias fazem operação em Marechal

baleado e socorrido imediatamente, porém não resistiu aos
ferimentos.
De acordo com as investigações, a organização
criminosa é liderada por três
indivíduos: “Fantasma”, que
se encontra no estado do Rio
de Janeiro; “Bode”, que estava
no Rio de janeiro e recentemente retornou a Maceió para
passar o fim de ano; e “Adriano
Imperador”, que se encontra
no sistema prisional alagoano.
Os três comandavam as ações
criminosas remotamente e
contavam com a contribuição de alguns gerentes para
a manutenção do tráfico de
drogas em Marechal Deodoro.
Vale destacar que algumas mulheres que também
integram a organização criminosa eram usadas para receber depósitos bancários do
dinheiro arrecadado na venda
dos entorpecentes, que posteriormente era repassado para
as lideranças. Essa ORCRIM
contou com a ajuda de diversos indivíduos que eram
responsáveis pela venda dos
entorpecentes em várias regiões de Marechal Deodoro.
A operação ganhou o

nome de “Paraíso”, pois as
ações da organização criminosa aconteciam na cidade
de Marechal Deodoro, que
historicamente é conhecida
pelas belezas naturais, mas
infelizmente vinha sendo
palco de ações criminosas
perpetradas pela ORCRIM
desarticulada.
Para o cumprimento dos
mandados durante a operação integrada, foram empregados policiais militares do 1º
e do 8º Batalhão, da 5ª Companhia Independente (5ª Cia/
Ind), do Batalhão de Rondas
Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), do Batalhão de
Polícia de Trânsito (BPTran),
do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Batalhão de
Operações Policiais Especiais
(BOPE).
A Polícia Civil, por sua vez,
empregou policiais do 17° DP
de Marechal Deodoro, da Asfixia, da Seção de Capturas e do
Tigre da GRE/DEIC. Houve,
ainda, apoio do Grupamento
de Operações Aéreas da SSP.
A população é grande
parceira das forças de segurança no combate ao crime
em Alagoas e pode contribuir
com o trabalho das polícias
realizando denúncias sobre
homicídios, tráfico de drogas,
roubos, organizações criminosas e outros crimes por
meio do Disque Denúncia. As
informações podem ser repassadas, de forma anônima e
gratuita, por meio de ligações
para o 181.

porte ilegal de munição em
junho de 2006, durante uma
megaoperação policial. Na
época, a esposa do vereador
“Neguinho Boiadeiro” pagou
fiança no valor de R$ 2 mil e foi
liberada.
A ex-candidata a vereadora
por Batalha também é acusada
de ser mandante de crimes que
vão de sequestros até homicídios no interior do estado. No
entanto, a Polícia Civil ainda
não conseguiu comprovar as
acusações.

A mulher já teria sido
convencida por alguns amigos
próximos e até por familiares
para não andar com armas. Ou
então na companhia de pessoas
armadas. A essas pessoas, ela
teria dito está no meio de uma
guerra e que precisa se defender. No entanto, conforme
informações da Polícia Civil,
os episódios sangrentos que
resultaram em mortes, em sua
grande maioria, tiveram os
Boiadeiros como sendo responsável pelo “primeiro tiro”.

EDUCAÇÃO

Assembleia Legislativa
aprova rateio do Fundeb
Ana Paula Lins
Ascom Seduc
O projeto de lei para o pagamento das sobras do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) para
profissionais da rede estadual de ensino foi aprovado
pela Assembleia Legislativa
do Estado de Alagoas (ALE),
ontem. A proposta, votada
pelos deputados estaduais em
sessão extraordinária, segue
agora para os últimos ajustes e
posterior sanção pelo governador Renan Filho.
“Está previsto e pagaremos uma folha e meia de rateio
a todos os profissionais da
Educação. Sem deixar ninguém
de fora. Com o empenho do
governador Renan Filho,
todos os servidores receberam
os salários em dia, 13º antecipado, aumento salarial com o
novo PCC e agora receberão o
rateio. Alagoas vive um novo
momento na história da educação. Os nossos professores têm

hoje o quinto maior salário
do país. Quando somamos a
esses vencimentos as bolsas
do Professor Mentor ou Vem
que dá Tempo, dois programas
inovadores na gestão de educação do país, o salário do professor de 40h que, em média, era
de R$ 3 mil, sobe para R$ 6 mil”,
ressalta o secretário de Estado
da Educação, Rafael Brito.
De acordo com o projeto,
publicado na edição de sexta-feira (17) do Diário Oficial do
Estado (disponível no endereço imprensaoficial.al.gov.br/
diario-oficial), serão rateadas
as sobras 70% do Fundeb para
os profissionais da Educação
Básica em efetivo exercício na
rede escolar e dos 30% para
aqueles que exercem atividades
técnico-administrativas ou de
apoio em órgãos da Educação.
Ainda segundo a lei, o valor
a ser pago aos profissionais em
efetivo exercício terá como base
a folha do 13º salário, enquanto
os que estão em processo de
aposentadoria receberão na
proporcionalidade dos meses
trabalhados.

Sesau alerta sobre aumento de casos de Influenza em Alagoas
Grandes centros urbanos do Brasil apresentaram um aumento de casos de Influenza
nesta semana, e em Alagoas não tem sido diferente. Com a chegada do verão, os
casos têm crescido no estado. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau)
alerta a população para que todos tomem os devidos cuidados para evitar a infecção. Os principais meios para evitar a contaminação é tomar extremo cuidado com
pessoas doentes, evitar aglomerações e ambientes fechados, lavar as mãos com
água e sabão e continuar usando máscaras, já utilizadas para a prevenção contra a
Covid-19. Além disso, é muito importante se vacinar contra a Influenza. De acordo
com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, os sintomas da Influenza
são muito parecidos com os da Covid-19, como tosse, congestão nasal, febre e
dor muscular, e em alguns casos é preciso exame PCR para ter certeza do vírus
responsável pela infecção. “Precisamos continuar com os cuidados de higiene.
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O RENOMADO JORNALISTA, Luis Nassif faz análise da campanha eleitoral de 2022 que promete entrar para a história

“O xadrez do início da maior
campanha popular da história”
O

jantar de
domingo, do
grupo Prerrogativas, foi o momento zero
da, provavelmente, maior campanha cívica da história, ao selar os
novos tempos, de aproximação de
políticos de diversas extrações, em
um pacto de reconstrução nacional.
Mas a nota mais simbólica do
encontro – em uma das churrascarias mais caras de São Paulo – foi
a foto dos funcionários filmando
Lula com seus celulares.
PEÇA 1 – O EFEITO-MOLA
DA TRAGÉDIA ATUAL
As palavras-chaves da campanha de 2022 e de um possível
governo Lula 3 serão: Brasil, solidariedade, reconstrução, confraternização.
É importante entender os
movimentos de opinião pública, as
pequenas erupções que antecedem
as grandes explosões posteriores.
Foi assim com a semeadura do
ódio que passou a grassar a partir
de 2005, teve o ápice com a Lava
Jato e com sua consequência óbvia,
o bolsonarismo.
Havia a falta de perspectivas,
o fim do período de crescimento,
criando um sentimento difuso de
frustração. Mesmo com os inúmeros avanços do período anterior,
crescia o sentimento antipolítica
e de combate ao inimigo, alimentado pela mídia, montando o efeito
mola-comprimida. O gatilho que
fez a mola distender foi a Lava Jato
e seu filho aleijão, o bolsonarismo.
Agora, o efeito-mola é em outra
direção. Os fatores de compressão
são os seguintes:
•Pandemia, trazendo a sensação de orfandade em relação ao
Estado.
•Isolamento, provocando uma
enorme vontade de sociabilidade.
•Ultraje ao país, praticado
diariamente pelo bolsonarismo,
reforçando o sentimento de reconquista do país.
•O desmonte de todas as políticas públicas, trazendo o sentimento
de urgência.
•Fome espalhada por todo o
país, reforçando o sentimento de
solidariedade geral.
•Falta de perspectivas, responsável por uma depressão nacional.
Todos esses fatores promovem
uma gigantesca mola reprimida.
E o gatilho inevitavelmente será a
campanha eleitoral de 2022.
Haverá, de um lado, a campanha mais decisiva e mobilizadora
da história, uma soma do sentimento de solidariedade da Abolição, de soberania da Petróleo é
Nosso e de recuperação do poder
civil, das Diretas.
Haverá também um enorme
acervo de figuras simbólicas, como
Marielle, Paulo Gustavo, o calvário de Lula e, especialmente, o
retrato das crianças subnutridas da
Cracolândia.

Na outra ponta, à medida
que ficar mais clara sua derrota, o
bolsonarismo enveredará por sua
natureza primal, o crime, em suas
diversas nuances.
Essa face criminosa, pré-bolsonarista, foi claramente
demonstrada nos atentados à bala
à comitiva de Lula no sul do país,
nos atentados ao Instituto Lula,
que a mídia insuflava com seu
discurso de ódio e com o silêncio
irresponsável em relação aos atentados. Nenhum deles foi apurado,
comprovando a cumplicidade
milicias-polícia..
Na campanha eleitoral, todas
as irresponsabilidades do período Bolsonaro cobrarão a conta,
incluindo a vergonhosa postura
das Forças Armadas, permitindo
a entrada de armas e o não rastreamento dos armamentos, criando
um vulcão podendo explodir a
qualquer momento. Para garantir alguns milhares de empregos,
abriram mão da função primordial, do monopólio da força, essencialmente para a defesa do país.
Osório, Caxias, Tamandaré devem
revirar no túmulo ao perceber em
que se tornaram as Forças Armadas brasileiras.
Haverá uma guerra sem quartel, com o exército bolsonarista
possivelmente recorrendo a várias
formas de violência. Como toda a
reação cívica está concentrada em
uma figura apenas – Lula – a possibilidade de atentados contra ele é
concreta.
Por outro lado, essa reação
ao bolsonarismo poderá ser uma
freada de arrumação para que
entrem na linha todos os poderes
emporcalhados por esses tempos
de libação – Forças Armadas,
Supremo, Senado, mídia. E para
que executiva e militância do PT
aceitem o compartilhamento de
poder com forças aliadas.
PEÇA 2 – OS COMANDANTES
DA BATALHA CÍVICA
Um dos pontos a ser observado é a perda de rumo da mídia.
Alguém escreveu acertadamente
que o anti bolsonarismo erodiu o
antilulismo.
De fato, na mídia há, em uma
ponta, editoriais defendendo a
terceira via e, Sérgio Moro e insistindo em um antilulismo anacrônico e preconceituoso. Na outra, os
colunistas mais destacados fugindo
da ordem unida da terceira via por
razões objetivas:
•A constatação de que o bolsonarismo é uma ameaça fatal ao país.
•O conhecimento da verdadeira natureza de Sérgio Moro.
•A absoluta falta de perspectiva da terceira via.
•A impossibilidade de ignorar a miséria existente, sob pena
de desmoralização final, após o
vexame do apoio incondicional à
Lava Jato.
A eleição de Bolsonaro signifi-

Iano Coimbra

cou a eclosão do ódio alimentado e
acumulado por anos e a aposta no
desconhecido.
A próxima campanha será a
aposta no conhecido. E apenas
Lula tem popularidade, acervo de
políticas voltadas para o combate à
miséria e propostas de conciliação.
PEÇA 3 – A BANDEIRA DA
SOLIDARIEDADE
O grande desafio será transformar a solidariedade em pacto político e de governabilidade.
Houve um período, especialmente no segundo governo
Lula, em que os indicadores
sociais ganharam relevância,
especialmente depois da repercussão junto à mídia internacional. Certamente estarão de volta,
monitorando as discussões sobre
a reconstrução nacional, em lugar
dessa discussão estéril, o samba
de uma nota só da mídia sobre Lei
do Teto, metas inflacionárias, taxa
de juros de equilíbrio e outras
irrelevâncias.
No plano político, o caminho poderá ser o da Federação de
partidos – vários partidos organizados em torno de uma federação,
que amarra os votos a propostas
previamente aprovadas.
No plano administrativo, o
desafio será impedir o aparelhamento dos órgãos de governo –
especialmente aqueles ligados a
direitos sociais.
No primeiro governo Lula, o
aparelhamento criou estruturas
pouco porosas às demandas da
sociedade civil. Em muitas pastas, a
nova burocracia parecia mais interessada em impedir que os conflitos dos movimentos pudessem
incomodar as instâncias superiores. Mas era um partido ainda sem
experiência maior no plano federal.
O grande pacto nacional
não será no plano político, mas
na forma de gerenciamento da
máquina pública.
Cada pacto será consolidado
no âmbito interno do Estado. Daí
a importância de ampliar a diversidade de forças nos escalões intermediários.
Lula tem duas figuras-chaves
para administrar esses problemas.
Nos modelos de participação,

existe Gilberto Carvalho, o mais
discreto e mais antenado dos estrategistas do PT. No governo Dilma,
Gilberto montou um modelo
eficiente para que as deliberações
das Conferências fossem adotadas
por todos os ministérios, especialmente os grandes. A iniciativa foi
torpedeada por uma mídia desinformada e preconceituosa, que
taxou de modelo venezuelano, e
pela pouca disposição e paciência
de Dilma com o alarido natural dos
movimentos.
A segunda figura é Fernando
Haddad, no plano administrativo
o mais competente Ministro que
conheci, e mais intelectualmente
aparelhado para consolidar um
discurso de racionalização sobre o
modelo de desenvolvimento integrado. Provavelmente Haddad
será candidato ao governo de São
Paulo. Em um governo Lula, seria
o Ministro-Chefe da Casa Civil dos
sonhos.
Finalmente, as ferramentas
das redes sociais – inaugurada por
Bolsonaro – serão armas extraordinárias para o discurso didático-político de Lula, como o grande
narrador das batalhas de reconstrução em todas as frentes.
PEÇA 4 – AS CONFERÊNCIAS
NACIONAIS
A peça central de um provável
Lula 3 será a aposta em todas as
formas de gestão participativa, com
o retorno das Conferências Nacionais, da Conselhão, dos fóruns
da ABDI (Agência Brasileiro de
Desenvolvimento Industrial).
Trata-se da forma mais avançada de federalismo, com experiências muito bem sucedidas, mas
interrompidas a partir do governo
Dilma – e obviamente satanizadas
pelos governos univitelinos de
Temer e Bolsonaro.
Previstos na Constituição, o
modelo é assim:
Para as principais políticas
públicas, monta-se em cada Estado
e nos municípios instituições paralelas às que operam no Executivo
Federal. Por exemplo, Ministério de
Desenvolvimento Social no Federal; secretaria de desenvolvimento
social nos estados. E, debaixo delas,
Secretarias municipais.

As conferências começam nos
municípios, com os participantes
discutindo propostas e resultados.
Depois, há a conferência nacional,
reunindo os conselhos municipais, uniformizando as demandas.
Finalmente, a conferência nacional,
de onde sairá um documento final
com recomendações para o setor.
A partir desse documento,
a União articula as políticas nacionais, disponibilizando verbas para
estados e municípios, para projetos
amarrados às propostas aprovadas.
Em outros temas – como inovação, educação, comunicação – as
conferências juntaram grandes e
pequenas empresas, sindicatos
de trabalhadores, ONGs ligadas a
empresas e à esquerda, permitindo
um momento único de criação de
consensos.
Em outros campos, cresceu
a idéia dos planos econômicos
integrados, como foi o Programa
de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), criação extraordinária
da Fiocruz. Já escrevi sobre esse
modelo, que certamente será a
matriz para inúmeros projetos
setoriais.
No final do primeiro governo
Lula, fui convidado a alguns eventos no então Ministério do Planejamento, onde alguns funcionários
de carreira expuseram modelos
modernos de utilização da Internet para casar os planos plurianuais com o escrutínio externo das
Conferências e o trabalho técnico
do Tribunal de Contas da União
(TCU). Eram ideias formidáveis,
mas que pararam na centralização
de Dilma – uma gerente fantástica
para projetos isolados, mas excessivamente centralizadora para
coordenar vários projetos simultaneamente.
PEÇA 5 – A BANDA DO
DESENVOLVIMENTO
Há alguns momentos da história em que a perspectiva de se ter
governos racionais promove uma
explosão de criatividade na sociedade civil, academia, associações.
As boas ideias saem da gaveta.
Foi assim no primeiro governo
Fernando Henrique Cardoso,
movimento abortado pela falta
de gana do presidente e por sua
postura de foco único na financeirização do país.
Retornou no primeiro governo
Lula, com experiências variadas
trazidas pela academia e, especialmente, pelos especialistas em
políticas sociais. Muitas goraram
por excesso de sonho – como o
municipalismo radical da esquerda
gaúcha. Outras se consolidaram
e se transformaram em políticas
públicas vitoriosas. Mas ainda
era um progressismo infante, de
primeiros anos.
Mas não se tenha dúvidas de
que, na próxima campanha, haverá
o renascimento de fato do país.
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EM TODO O NORDESTE, a instituição financeira já movimentou mais de R$ 10,6 bilhões em um ano

PIX movimentou mais de R$ 1 bi
em transações da Sicredi em AL
Divulgação

Assessoria Sicredi

O

sistema
de pagamento PIX
completou um ano no Brasil
em novembro deste ano.
Conforme dados divulgados
pelo Banco Central, o número
de transações feitas por meio
do PIX já são superiores às
realizadas por boletos, TEDs,
DOCs e cheques somadas:
foram mais de 1.6 bilhão
de transações realizadas no
primeiro ano de implantação, movimentando quase
R$ 4 trilhões. Em Alagoas, o
valor movimentado através
da Sicredi Expansão foi de R$
1.124.792.124,42.
Pioneira no cooperativismo de crédito no país, o
sistema Sicredi movimentou
mais de R$ 10,6 bilhões em
um ano, somente entre suas
agências no Nordeste e no
Pará, no Norte, totalizando
mais de 10,7 milhões de transações com ticket médio geral
de R$ 989,97. Estas operações
podem ser realizadas por
qualquer pessoa por meio do
internet banking ou aplicativo
para celular.
“O PIX chegou num
momento oportuno, cujos
valores do cooperativismo
estavam sendo tomados,
ainda mais, como balizadores para as relações de
consumo. A tecnologia
move o mundo e a pandemia potencializou o uso dos
canais digitais, adaptados
aos novos hábitos e formas
de consumir. As nossas
cooperativas se preparam
para esse cenário e para as

necessidades dos associados,
cada vez mais interessados
num atendimento personalizado”, explica Ricardo
Passos, Diretor de Desenvolvimento da Central Sicredi
Norte/Nordeste.
Essa adesão tão alta da
população ao PIX é reflexo da
democratização do acesso a
procedimentos financeiros
provocada pelo sistema. No
PIX, em vez de completar uma
série de campos com informações dos usuários, basta
utilizar a “chave” cadastrada
pelo usuário - como o número
de celular, e-mail, CPF, chave
aleatória ou captura do QR
Code - para que a transação
seja realizada. E é justamente
essa praticidade do sistema
que permitiu sua rápida disse-

minação, como afirma Passos.
SEGURANÇA
No final de novembro, o
Banco Central anunciou novidades no sistema, com o lançamento das ferramentas PIX
Saque e PIX Troco. Apesar das
vantagens, é preciso também
ficar atento a algumas dicas
para evitar golpes e fraudes
utilizando o sistema. O Banco
Central já estabeleceu um
limite de R$ 1 mil para transferências realizadas entre 20h
e 6h. É preciso estar atento aos
dados bancários na hora de
fazer a transferência ou pagamento, além de checar sempre
qualquer transferência realizada por QR Code.
“Enquanto instituição
financeira, nós garantimos a

segurança dos dados utilizados nas transações. Contudo,
golpes e fraudes estão relacionados a descuidos dos
usuários e meios usados por
golpistas para obterem dados.
Por isso, sempre alertamos
nossos associados a adotarem alguns cuidados para
evitarem ser vítimas dessas
situações, orientando-os a
não clicar em links suspeitos,
perfis falsos no WhatsApp,
validar as informações que
aparecem antes de concluir a
transação, entre outros alertas”, finaliza Ricardo Passos.
SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o crescimento dos seus associados e

com o desenvolvimento das
regiões onde atua. O modelo
de gestão do Sicredi valoriza
a participação dos mais de
5 milhões de associados, os
quais exercem papel de donos
do negócio. Com presença
nacional, o Sicredi está em 24
estados* e no Distrito Federal,
com mais de 2.000 agências, e
oferece mais de 300 produtos
e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe e Tocantins.
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ESTUDO desenvolvido em Lagoa da Canoa, e apoiado pelo governo de Alagoas, verificou índices para a doença

Pesquisa fornece imagem
concreta da esquistossomose

Divulgação

Tarcila Cabral
Ascom Fapeal com Uneal

A

Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de Alagoas (Fapeal),
operacionaliza em conjunto
com a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesau), um edital específico para investigar demandas
básicas em saúde e implementar ações no Sistema Único
de Saúde (SUS). No rol de
pesquisas apoiadas no PPSUS,
encontra-se o projeto epidemiológico da “Esquistossomose
Mansoni”.
Alagoas se apresenta,
historicamente, como um dos
maiores percentuais de esquistossomose no Brasil. Questões
como subdiagnóstico e condições sociais são alguns dos
principais fatores para os índices. Segundo o coordenador
da pesquisa, professor Israel
Santos, a doença chegou ao
Brasil pelos portos do Nordeste,
sendo os estados de Alagoas,
Pernambuco e Sergipe o epicentro no país.
Outro ponto que merece
destaque, na visão do estudioso,
é que o subdiagnóstico onera a
saúde pública do estado, uma
vez que o tratamento dos casos
mais graves da doença é mais
caro do que o tratamento na
fase inicial. Portanto, não diagnosticar todos os casos leva a
um ciclo de pessoas adoecidas,
que perdem parcial ou total a
sua capacidade laboral, onera
a saúde pública e mantém a
doença no território, o que facilita e promove a infecção de
novos indivíduos.
A investigação, que foi
desenvolvida pelo Grupo de
Pesquisa em Parasitologia da
Universidade Estadual de
Alagoas (Uneal), tinha como
objetivo conhecer a situação
epidemiológica na percepção
dos casos humanos e também
dos hospedeiros intermediários do parasito (caramujos), na
cidade de Lagoa da Canoa.
Os dados alcançados no
estudo foram obtidos com a
realização de um inquérito
parasitológico com uma amostra representativa da população
da cidade de Lagoa da Canoa.
Neste inquérito foram coletadas três amostras de material
fecal de diferentes dias de cada
um dos 347 participantes do
estudo.
Também foram analisadas
informações sociais, econômi-

cas, culturais e laborais, além
das coordenadas geográficas
de cada um dos participantes.
A pesquisa executou ainda um
inquérito malacológico, que
compreende a coleta de caramujos, nas zonas urbana e rural,
e posterior análise.
Um dos objetivos específicos do projeto era estimar
a prevalência, positividade e
intensidade da infecção dos
casos humanos de esquistossomose. O que o estudo terminou
encontrando foi uma prevalência de 30,5% (106/347) de positividade na amostra estudada,
o que é considerado uma positividade muito elevada, especialmente quando se compara
com os dados que são disponibilizados no Sistema de
Informação do Programa de
Controle da Esquistossomose
(SISPCE), que é o sistema de
informação do Ministério da
Saúde (MS), para o registro dos
dados da doença na área endêmica do Brasil.
O pesquisador explica que,
para se ter uma ideia da dimensão dos dados verificados, para
o município que foi estudado,
nos últimos 10 anos a positividade mais alta já reportada foi
de 10,58% em 2013 e a menor de
5,86 em 2016. Então, a pergunta
feita pelos estudiosos foi: O que
ocorreu para se apresentar uma
positividade tão alta e diferente
das reportadas pelo Programa
de Controle da Esquistossomose (PCE) local? A resposta
encontrada foi o diagnóstico.
O grupo de pesquisa, então,
utilizou o mesmo método de

diagnóstico que é utilizado na
rotina do PCE, mas otimizando
o inquérito e o próprio diagnóstico. Com isso, foi possível
fazer uma avaliação mais real
da situação epidemiológica da
esquistossomose mansoni em
Lagoa da Canoa.
A partir da condução
da pesquisa e aplicação dos
métodos, os dados indicaram
primeiro, uma grande proporção de pessoas infectadas pelo
S. mansoni, sendo a maioria
delas da zona urbana e autodeclaradas agricultoras. Este
cenário ocorre porque grande
parte da população da cidade
vive na zona urbana, mas trabalha na zona rural no cultivo da
mandioca e do fumo. O panorama revela que a doença tem
uma forte relação com o modo
de vida das pessoas e que isso
deve ser considerado na estruturação de políticas públicas de
combate local à patologia. Um
segundo dado é que na cidade
há a ocorrência de duas das três
espécies de caramujos hospedeiros.
“Esse é um dado muito relevante, pois nos permite mostrar
que os métodos de diagnóstico
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelo MS não mais estão respondendo satisfatoriamente ao
esperado, com o agravante de
que nas diretrizes de trabalho
da vigilância, o encontro de
hospedeiros intermediários e
infectados são elementos-chave
para o fechamento da definição
de um caso de esquistossomose
e para a caracterização de uma

área como sendo de risco para a
infecção”, frisou o coordenador
do estudo.
As principais recomendações que podem ser aplicadas no SUS de Alagoas são: a
reformulação das políticas de
trabalho do PCE, para que cada
município adeque as suas atividades à sua realidade socioeconômica; a otimização dos
inquéritos parasitológicos, para
que estes possam demonstrar
a real situação epidemiológica,
assim contribuindo para uma
tomada de decisão eficaz; e a
necessidade da preconização
da malacologia na rotina do
PCE.
Também se torna muito
importante a educação continuada das equipes que trabalham com o PCE, pois foi visto
pelo estudo que nos municípios a mesma equipe trabalha
com várias endemias, o que
acaba fragilizando uma ou
mais dessas patologias, pois o
grupo fica impossibilitado de
pensar em novas estratégias de
combate.
Outra medida a se ressaltar
é aproveitar programas como
o Programa Saúde na Escola
(PSE) para a inserção da temática da esquistossomose na
rotina dos estudantes, já que
foi analisado indiretamente,
que muitos cidadãos nas áreas
endêmicas não conhecem ou
tem informações truncadas
sobre a doença.
APOIO FAPEAL E SESAU
No entanto todos os dados
e informações alcançadas

não seriam possíveis sem o
fomento da Fapeal, o que Israel
Santos expõe ter sido relevante
para toda a execução e implementação da proposta.
“Com o apoio da Fapeal
pudemos adquirir equipamentos e todo o material
de consumo utilizado no
estudo, além da ida a campo,
pois sabe, tudo isso envolve
custos. Além do apoio financeiro, a parceria da Fapeal
com a Sesau foi crucial para
que fôssemos acolhidos pelo
município e pudéssemos
contar com suporte técnico
na logística de coleta dos
dados do estudo”, completou
o pesquisador.
Ele ressaltou ainda que os
investimentos do PPSUS continuam contribuindo para a
formação de recursos humanos
especializados em Parasitologia em Alagoas. Atualmente o
grupo de pesquisa já formou
mais de 10 alunos na área,
sendo que destes, três estão
em programas de doutorado
e outros três em mestrado, e
todos estão inseridos em instituições bem avaliadas nacionalmente.
Vale ressaltar que além do
amparo da Fapeal e do Ministério da Saúde, o Laboratório
de Parasitologia Humana e
Malacologia do Campus II da
Uneal foi reestruturado com
o apoio da Reitoria e, atualmente, conta com parcerias
de pesquisadores da Ufal,
Uncisal, Fiocruz/PE, Fiocruz/
MG, UFS, UFMG e da Dokkyo
Medical University, Japão.
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PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO para novas matrículas no ensino regular pode ser feito no site da Prefeitura

Semed prorroga prazo para
pré-matrícula de novos alunos
Pâmela de Oliveira
Ascom Semed

A

Prefeitura
de Maceió
prorrogou
o prazo de pré-matrícula
para novos estudantes da
rede municipal de ensino de
Maceió. Pais e responsáveis
têm, agora, até o dia 24 para
preencher formulário para
a Educação Infantil e Ensino

Fundamental, feito diretamente neste link.
No ato da pré-matrícula, os
interessados devem estar em
posse de toda a documentação do estudante e dos pais ou
responsável, além do número
de contato. Para o preenchimento do formulário, será
necessário informar, também,
o endereço do estudante e
onde o mesmo estudou anteriormente.

Feito isto, o responsável irá
escolher três opções de escolas na região em que o aluno
reside ou, se preferir, apenas
uma unidade fora. Neste
caso, o transporte será de
responsabilidade dos responsáveis, quando não ofertado
pela Secretaria Municipal de
Educação (Semed).
A divulgação dos resultados da pré-matrícula está
prevista para acontecer entre

25 e 28 de janeiro, através
do portal da Prefeitura de
Maceió. A confirmação da
matrícula será na mesma data,
porém de forma presencial na
unidade de ensino em que o
aluno foi alocado.
A secretária adjunta de
Gestão Educacional, Emília
Caldas alerta para a necessidade de se ter todos os documentos necessários no ato
da realização da pré-matrí-

cula. “É um processo muito
didático, com o preenchimento inicial de informações
que, posteriormente, serão
comprovadas na etapa de
confirmação da matrícula. O
ideal é que os pais e responsáveis tenham em mãos o
histórico escolar do aluno,
identificando para qual série
ele será direcionado, além das
documentações pessoais do
estudante”, ressaltou.

UFAL

Convênio com laboratório que atua
em mineradora vai beneficiar alunos
Divulgação

Manuella Soares
Ascom Ufal
O curso de licenciatura
em Química do campus da
Ufal em Arapiraca está em
processo de formalizar um
convênio com o laboratório
SGS Geosol que realiza atividades para uma grande mineradora na região de Craíbas,
no agreste alagoano. Com a
parceria, abre para os alunos
um novo campo de atuação
para estágio e trabalho.
“Para Ufal foi muito bom
porque nosso curso é de licenciatura, então, normalmente
os estágios são realizados na
área de ensino nas escolas.
Esse é o primeiro estágio onde
os nossos alunos estão tendo
a oportunidade de trabalhar
com a parte química e industrial”, ressaltou o professor
Vinícius del Colle, explicando
que o licenciado formado na
IUfal tem algumas habilitações que também permitem
trabalhar nesse campo.
O docente intermediou as
negociações para atender às

Alunos de Química da Ufal de Arapiraca serão beneficiados com convênio entre a instituição e o laboratório SGS Geosol

demandas profissionais que
a empresa precisava após
uma visita para conhecer as
instalações e equipamentos
utilizados. O convênio está
tramitando na Pró-reitoria de
Graduação (Prograd), mas
o laboratório já contemplou
quatro estudantes da Ufal
após seleção de estágio.
A estudante do último
período de Química Stefany

Domingos conseguiu uma
das vagas e comemora a
oportunidade da experiência.
“Está superando expectativas, é um universo imenso de
novos conhecimentos, tanto
prático quanto teórico, o que
instiga cada vez mais o aprofundamento nas técnicas, nos
conhecimentos de embasamento dessas técnicas e dos
procedimentos. O estágio abre

uma grande porta para quem
deseja seguir a área de análises
Química”, contou.
A empresa SGS Geosol
possui unidades em vários
locais do país e atua em
análises geoquímicas de
solos, rochas e minérios,
concentrados e ensaios metalúrgicos, bem como análises
ambientais de águas, efluentes e resíduos industriais. Em

Alagoas, realiza um trabalho junto à mineradora Vale
Rede, que explora metais
básicos, e pode gerar oportunidades pelos próximos
anos de atuação na região do
agreste.
E va n n y L a r y s s a d o s
Santos, estudante do último
período da licenciatura em
Química também foi uma das
aprovadas no estágio. Mas ela
também conseguiu uma vaga
do quadro oficial de funcionários, depois de um mês
atuando como estagiária.
“Fui efetivada na empresa.
Agora sou oficialmente
funcionária da SGS Geosol.
Fruto de toda dedicação e
empenho naquilo que desenvolvi durante meu período
de estágio”, celebrou Evanny
e completou: “Ainda tenho
muito a aprender, pois os
meus conhecimentos prévios
me certificam que o curso de
Química amplia oportunidades tanto na licenciatura
quanto na indústria e, aos
poucos, minha bagagem vai
enchendo de conhecimentos”.
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DESTAQUE INTERNACIONAL

TORRANDO

xxxxxxxx

A bela Maria Paula
Maia está atualizando
os níveis de Vitamina D.
De férias na terrinha ela
anda torrando ao Sol.
Aproveita!

TRAVEL
Enquanto isso Neto Feitosa viaja e
capricha nos registros fotográficos, e
nas legendas dos posts. Ele está em NY
e já fez a tradicional pose no touro de
Wall Street e essa fotona, com a estátua
mais famosa do mundo. “Os invejosos
irão dizer que é na loja da Havan”,
brincou :D

Com seis anos de
carreira, recém completados em agosto de 2021,
o artista plástico alagoano Lucas Lamenha já
coleciona uma série de
conquistas internacionais que o credenciam
como um dos grandes
nomes da arte contemporânea brasileira. No
último dia 16, o artista
voltou à Europa com a
exposição “Sacrifice”,
na M.A.D.S Art Gallery
de Milão, na Itália.

PARABÉNS!

BATISMO

10 ANOS

AMOR DE MÃE

Domingo foi o dia do
batismo de Lucca Bari. Os
papais Luiz Felipe e Rafa
Kissi só não estávamos
mais felizes que a Dinda
Nathália Lopes.

DINDA

Luiza Sobral soprou velinhas e
comemorou a chegada dos 3.2
recebendo uma chuva de mensagens desejando amor, saúde e
felicidade.

Chris Vasconcelos piscou e seu
primogênito já está fazendo 10
anos! Guilherme ganhou bolo, brigadeiro e muito dengo da mamãe,
papai, vovó e da caçula Maria.

Lavyne está com o coração de volta
ao lugar. Esta semana ela pode abraçar o amado filho Antônio e receber
todo carinho e força para superar os
desafios que 2021 trouxe. Que 2022
chegue cheio de amor como esse
abraço entre os dois.

Lulu Macedo, Guga Costa e Lara Careca, viveram sua primeira formatura. As três agora já têm o seu primeiro
diploma. A formatura do ABC das pequenas deixou os papais e mamães pra lá de emocionados e honrados
com as primeiras vitórias de suas filhas.

ASSISTA NO CINESYSTEM

E ela se apressou em registrar
que agora é oficialmente
dinda! “Oficialmente dinda
do meu galeguinho lindo, a
cópia do vovô e claro, a cara
da titia!”. Só quem é dinda
entende.

