
I tamaraju,  no sul  da 
Bahia, foi o município onde 
mais choveu no Brasil em 
dezembro deste ano, com 
769,8mm de chuva, segundo 
dados do Centro Nacional 

de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden). Esse número 
representa mais que o quín-
tuplo da climatologia deste 
mês (148,0mm). Segundo o 

governo do estado, a Bahia 
registrou o maior acumulado 
de chuvas para dezembro nos 
últimos 32 anos. A climatolo-
gia da chuva entre setembro 
e dezembro em Itamaraju é 

de 499,7mm; em Ilhéus é de 
434,4mm; e em Porto Seguro 
é de 507,7mm. Logo, nesse 
período, as chuvas nessas 
regiões estão bem acima da 
média.
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SSP DESARTICULA BANDOS 
QUE ATUAVAM EM MACEIÓ

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS TRAFICAVAM DROGAS NO BOM PARTO, FERNÃO VELHO E CIDADE UNIVERSITÁRIA
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Bahia tem maior acumulado 
de chuvas no mês em 32 anos
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Segunda-feira,  27,  o 
presidente do Brasil disse 
que não vacinaria sua filha 
de 11 anos. Ele não pode 
fazer isso. A Constituição 
da República prevê, no art. 
227, que é dever da família, 
da sociedade e do Estado 
assegurar à criança (ao 
adolescente e ao jovem), 
com absoluta prioridade, o 
direito à saúde, entre outros 
direitos, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, 
exploração, violência, cruel-
dade e opressão. O Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (Lei n. 8.069/90), por 
sua vez, estipula no art. 14, 
§1 º, que “é obrigatória a 
vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias”. Ou 
seja, para as crianças - a lei 
considera criança a pessoa 
até doze anos de idade 
incompletos - a vacinação é 
obrigatória em casos reco-
mendados pelas autorida-
des sanitárias. 

Como se sabe, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) apro-

vou, no último 16/12, o uso 
da vacina Covid-19 Comir-
naty, fabricada pela Pfizer, 
para crianças de 5 a 11 anos, 
decisão que foi precedida 
de manifestação favorá-
vel de autoridades médi-
cas e científicas, a exemplo 
das sociedades brasileiras 
de Imunizações (SBIm), 
Pediatria (SBP) e Infecto-
logia (SBI). Apesar disso, o 
Ministério da Saúde segue 
postergando a imunização, 
com especulações sobre 

imposição de exigência 
de receita médica para a 
vacina e condicionamento 
à autorização em consulta 
pública. O ímpeto negacio-
nista do governo chega ao 
ápice, agora, com a comuni-
cação do presidente de que 
não vacinará a filha criança.

Não é possível que as 
autoridades competentes 
do país se acomodem diante 
de tamanho absurdo. O 
recado do presidente não 
pode ser interpretado tão-

-somente como a manifes-
tação individual de um pai 
negligente com a saúde de 
sua filha, fato que, por si só, 
justificaria responsabiliza-
ção administrativa e judi-
cial, consoante previsto em 
lei. A mensagem visa tumul-
tuar a sociedade. Procura 
semear confusão e medo 
para potencializar uma 
onda social por uma facul-
dade inexistente no Brasil 
de desobrigação dos pais de 
vacinarem os filhos, como se 

fosse possível atribuir-lhes 
um poder familiar superior, 
hipertrofiado, para renun-
ciar ao direito fundamen-
tal das crianças de serem 
blindadas contra doenças 
e riscos evitáveis à vida. 
Ação 100% anticivilizatória. 
Ameaça concreta à proteção 
integral da criança assegu-
rada pela Constituição, sem 
falar dos prejuízos para a 
saúde da coletividade.

Já faz um tempo que a 
Fiocruz vem alertando para 
a queda do ritmo de procura 
da vacina contra a Covid-19. 
Com relação à imunização 
infantil em geral, o Brasil se 
tornou deficitário nas metas 
de cobertura vacinal, algo 
não visto há 20 anos. Hoje 
mesmo jornais estampam 
que o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) está 
sem coordenador desde 
julho. Não sendo dema-
siado supor que existe, em 
curso, um plano arquitetado 
para boicotar as estraté-
gias de vacinação no país, a 
pergunta que resta a ser feita 
é: até quando será tolerada 
essa desumanidade?

 Vacinar criança é obrigação

Carol Proner * Doutora em Direito, professora da UFRJ, diretora do Instituo Joaquín Herrera Flores – IJHF

O jantar do Grupo Prer-
rogativas, realizado em uma 
elegante churrascaria de São 
Paulo no último dia 19, foi o 
maior evento jurídico-polí-
tico de 2021, mas não exata-
mente pelas manchetes dos 
grandes jornais.

A grande  imprensa 
r e p e r c u t e  o  e n c o n t r o 
como a prova definitiva da 
aliança entre Lula e Alck-
min, celebrando a reunião 
de campos políticos histo-
ricamente adversários para 
derrotar Jair Bolsonaro nas 
eleições de 2022.  

M a s ,  p a r a  a l é m  d a 
disputa de interpretações 
a respeito do que signifi-
cou o aperto de mãos entre 
ambos, registrado pelo 
fotógrafo Ricardo Stuckert, 
ou a simbologia do cordial 
abraço que apareceu em 
fotos  manchetadas em 
jornais e blogs, o encon-
tro que reuniu mais de 500 
profissionais da área jurí-

dica e da política de alianças 
tinha como objetivo princi-
pal consagrar a PERSEVE-
RANÇA de Lula na luta 
por provar sua inocência e, 
claro, o final feliz depois de 
anos de perseguição midi-
ático-judicial e uma prisão 
política de mais de 580 dias.

O que todos os que 
compareceram ao evento do 
Grupo Prerrogativas sabiam 
era que se tratava do congra-
çamento do campo jurídico e 
político em torno da restitui-
ção dos direitos políticos do 
homem mais perseguido da 
história do país. Perseguido 
justamente pelo sistema de 
justiça a partir da sua defec-
ção, da fraude cometida por 
determinados atores – juízes 
e procuradores da Lava Jato 
– e da instrumentalização 
dos institutos do direito 
processual penal, como a 
condução coercitiva, a dela-
ção premiada e a prisão 
preventiva.

Um evento, portanto, 
histórico e necessário para 
coroar o entendimento a 
respeito do que é justo e 
do que é injusto processo. 
E assim dito pelo Supremo 
Tribunal Federal quando 
declarou a parcialidade e, 
o mais grave, a suspeição 
do ex-juiz Sérgio Moro que, 
depois de estagiar como 
Ministro de Jair Bolsonaro 
e se aventurar como advo-
gado nos Estados Unidos, 
agora é investigado pelo 
Tribunal de Contas da 
União por eventual conflito 
de interesses no processo 
de recuperação judicial da 
Odebrecht.  

Para  os  advogados , 
a d v o g a d a s ,  p r o f e s s o -
res, juízes, defensores e 
membros do MP presentes 
no encontro, não há unani-
midade quando o assunto 
é alianças, se as piscadas e 
sorrisos havidos no encon-
tro são sinais definitivos 

de pactos ou acenos de 
percurso. Estes ajustes, via 
de regra, fogem ao métier 
dos juristas. 

O que reúne o campo 
jur íd ico ,  o  que  s im é 
consenso entre todos ali 
reunidos é que, seja qual 
for o acerto político para o 
projeto de país a partir de 
2022, não poderá mais se 
repetir tal degeneração do 
sistema de justiça. E, como 
vimos recentemente como 
episódio Ciro e Cid Gomes, 
a tendência autoritária 
sobrevive à Lava Jato.

Nunca mais na história 
deste país seremos conta-
minados por mentirosos 
usando toga em nome 
do combate à corrupção 
para violar direitos polí-
ticos de toda a sociedade, 
para corromper jornalis-
tas e a opinião pública, 
para deturpar e condenar 
a imagem de pessoas, de 
empresas públicas e priva-

das e destruir empregos e a 
economia do país.

O encontro  deixa um 
recado importante para 
as forças políticas, seja 
qual for o ajuste partidá-
rio para as próximas elei-
ções: de que estão no banco 
dos réus as instituições do 
sistema de justiça, o Minis-
tério Público e as denún-
cias vazias, a politização 
da magistratura, a inação 
dos órgãos correcionais 
e mesmo o endosso, por 
certos escritórios de advo-
cacia, das perversidades 
da Lava Jato violentando o 
devido processo legal.

E s s a  d e ve r i a  s e r  a 
manchete dos jornais ao 
cobrirem o chamativo jantar 
de fim de ano do Grupo 
Prerrogativas. Muito mais 
do que qualquer abraço, o 
que está jogo para o futuro 
do país é a restituição da 
confiança nas instituições 
do Poder judiciário. 

Um jantar que abraça o justo processo

Marcelo Camargo/Agência Brasil



Da d o s  d a 
Associação 
B r a s i l e i r a 

da Indústria de Hotéis em 
Alagoas (ABIH-AL),  reve-
lam que a ocupação hoteleira 
na capital alagoana para o 
período do réveillon deste 
ano é de 92,62%. O número é 
8,96% maior que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado, quando a ocupação 
foi de 85%, em média.

Um dos destinos mais 
procurados do país nas prin-
cipais plataformas de viagens 
e considerada a capital do 
réveillon, Maceió apresenta 
resultados positivos para o 

setor na hotelaria e, ainda, 
para o segmento turismo no 
estado.

Para  a  secre tár ia  de 
Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel), Patricia Mourão, 
o réveillon é um importante 
indutor de fluxo turístico 
para a capital e um período 
de oportunidades para os 
maceioenses. “As ocupações 
hoteleiras da capital têm 
superado as expectativas, 
principalmente nesse perí-
odo importante de retomada 
econômica”. 

Maceió, que conta com 
uma das orlas mais bonitas 
e estruturadas do Brasil, tem 

despontado entre as cidades 
mais buscadas do país para 
a alta temporada de verão, 

também foi certificada inter-
nacionalmente com o selo 
Safe Travels da WTTC (World 

Travel & Tourism Council).
Os indicativos foram 

divulgados pelas principais 
plataformas de viagens, a 
exemplo da Kayak, MaxMi-
lhas e das operadoras CVC e 
Decolar.

Considerada uma das 
capitais do Brasil com maior 
eficácia na vacinação contra a 
covid-19, Maceió também se 
destaca em segurança sani-
tária. Para incentivar ainda 
mais a população, o municí-
pio lançou o Selo Ambiente 
Seguro Contra a Covid-19, 
destinado aos estabelecimen-
tos da capital com 100% dos 
seus funcionários vacinados.
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Réveillon: Maceió registra 
92% de ocupação hoteleira

DADOS são da ABIH-AL; número é 8,96% maior que o registrado no mesmo período do ano passado 

Visando prevenir a evolu-
ção para quadros graves da 
doença e a disseminação dos 
vírus respiratórios, a Secretaria 
Municipal de Saúde em Nota 
Informativa enviada às Unida-
des de Saúde da capital,  alerta 
para o atendimento prioritário 
às pessoas com sintomas de 
síndromes gripais.

O comunicado também 
informa sobre a sintomatolo-
gia de síndromes gripais, com 
observações sobre atendimento 
a crianças e idosos, além da noti-
ficação dos casos suspeitos de 
influenza, com protocolos espe-
cíficos conforme o caso.

De acordo com a Nota 
Informativa, a SMS orienta que 
Casos graves de síndromes 
gripais deverão ser encami-
nhados para as Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) de 
Jaraguá e Cidade Universitária, 

disponibilizadas pelo Governo 
do Estado como unidades senti-
nela para atendimento a síndro-
mes respiratórias.

A orientação da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
especifica, ainda, o trata-
mento a ser administrado 
contra a Influenza, de acordo 
com protocolo do Ministé-
rio da Saúde, com informa-
ções sobre os cuidados com 
pessoas de grupos de risco 
e as unidades de referência 
para dispensação dos medi-
camentos em Maceió.

As síndromes respirató-
rias agudas greves (SRAG) são 
caracterizadas, em indivíduos 
de qualquer idade por disp-
neia/desconforto respiratório; 
ou pressão ou dor persistente 
no tórax; ou saturação de SpO² 
<95% em ar ambiente exame 
negativo para Covid-19.

SÍNDROMES GRIPAIS

Em nota, SMS orienta 
sobre atendimento 

Victor Vercant/SMS

Divulgação

Visando deixar toda exten-
são da orla de Maceió mais 
limpa e confortável, antes e 
depois da virada, tanto para 
quem trabalha e a visita, a 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 
ampliará as equipes responsá-
veis pelo serviço.

A Prefeitura de Maceió 
informa que a limpeza consiste 
em toda orla marítima, 
incluindo a faixa de areia das 
praias, principalmente durante 
o verão e no período de festas de 
fim de ano, onde o número de 

visitantes aumenta significati-
vamente. 

Na ampliação do serviço, 
mais de 50 servidores trabalha-
rão com o apoio de máquinas 
retroescavadeiras e caçambas 
no recolhimento de todo tipo de 
resíduo encontrado na faixa de 
areia das praias da capital.

Com o fluxo de pessoas visi-
tando ou mesmo trabalhando, 
a quantidade de resíduos 
descartados de forma irregular 
aumenta. Segundo a Sudes, Os 
principais materiais despejados 
no calçadão e na faixa de areia 

são restos de coco, garrafas pet, 
bitucas de cigarro e embalagens 
plásticas.

Como informa Ivens 
Peixoto, superintendente da 
Sudes, a Prefeitura de Maceió 
instalou mais de 100 pape-
leiras por toda extensão da 
orla e, ainda, foram disponi-
bilizadas 80 bambonas para 
os comerciantes de frutas. “A 
orientação é para que os equi-
pamentos possam ser usados 
corretamente pela população, 
evitando o despejo inade-
quado”, afirma.

Em publicação na edição 
do Diário Oficial do Muni-
cípio, no dia de ontem (29), 
a Prefeitura de Maceió, por 
intermédio da Fundação 
Municipal de Ação Cultural 
(FMAC), fez a divulgação 
do resultado preliminar dos 
artistas convocados pelo 
edital ‘Toca Tudo MCZ’. Os 
artistas vão compor a grade 
de apresentações promovi-
das pela Prefeitura.

O edital  “Toca Tudo 
MCZ” (credenciamento de 
artistas e bandas), foi lançado 

no último mês de outubro, 
pela Fundação Municipal 
de Ação Cultural com obje-
tivo de habilitar 17 gêneros 
musicais para se apresenta-
rem em eventos de quatro 
portes: intimistas, pequenos, 
médios e grandes. 

Nas apresentações inti-
mistas, que serão para até 
200 pessoas, o cachê será 
de R$ 2.000. Nos eventos 
de pequeno porte, para até 
1.000 pessoas, o cachê será 
de R$ 5.000, nos de médio 
porte, com público de até 

5.000 pessoas, o cachê será 
R$ 10.000 e nos eventos de 
grande porte, para mais de 
5.000 pessoas, será de R$ 
20.000.

As apresentações vão 
durar,  em média,  de 40 
minutos a 2 horas, a depen-
der do evento. Para os editais 
de credenciamento, não há 
limite de inscritos e o edital 
ficará aberto por 36 meses, 
com diversos sorteios a acon-
tecer durante este período, 
ainda a serem divulgados 
pela FMAC.

PREFEITURA AMPLIA...

‘TOCA TUDO MCZ’

...Equipes de limpeza da 
orla para virada do ano

Resultado preliminar 
é divulgado no D.O.M
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S e g u -

rança Pública (SSP) coor-
denou, hoje, uma operação 
integrada entre as Polícias 
Civil e Militar com o objetivo 
de prender integrantes de 
uma organização criminosa 
especializada no tráfico de 
drogas.

A ação foi denominada 
de Impuros e cumpre 12 
mandados de prisão e 11 
de busca e apreensão em 
Maceió, nos bairros do Bom 

Parto, Fernão Velho e Cidade 
Universitária.

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo reali-
zado pela Divisão Especial 
de Investigações e Captu-
ras (DEIC), da Polícia Civil, 
que foi realizada de forma 
integrada com o Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(BOPE), da Polícia Militar.

As investigações realiza-
das constataram que a orga-
nização criminosa atuava 
realizando tráfico de drogas 
no bairro do Bom Parto, em 

dois pontos específicos – 
numa localidade conhecida 
como Campo, próximo à 
Lagoa Mundaú, e na favela 
do Bolão, mas possuía rami-
ficações no ABC, que fica no 
bairro de Fernão Velho.

Durante as investigações, 
foram apreendidos 3,6 kg de 
maconha, uma espingarda 
calibre 12 e dois cartuchos do 
mesmo calibre.

Com base em provas 
técnicas, a DEIC realizou a 
representação dos manda-
dos, que foram expedidos 

pela 17ª Vara Criminal da 
Capital.

A operação ganhou o 
nome de “Impuros”, justa-
mente pela conduta reprová-
vel dos envolvidos, já que se 
trata de um grupo criminoso.

At é  o  m o m e n t o ,  0 7 
pessoas foram presas. São 
todos homens. Todos serão 
levados para a sede da DEIC, 
no bairro da Santa Amélia.

Para o cumprimento dos 
mandados, foram emprega-
dos militares do BOPE e 4º 
Batalhão da Polícia Militar. A 

Polícia Civil empregou agen-
tes da DEIC.

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime 
em Alagoas e pode contri-
buir com o trabalho das polí-
cias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

Operação Impuros desarticula 
bando especializado em tráfico

AÇÃO COORDENADA pela SSP cumpriu 12 mandados de prisão 11 de busca e apreensão em diversos bairros de Maceió

Uma investigação da Polí-
cia Civil terminou, na madru-
gada de hoje, com a prisão de 
um jovem de 26 anos acusado 
de praticar uma série de 
arrombamentos na cidade do 
Pilar. Ele foi preso no momento 
em que se preparava para fazer 
um novo arrombamento. Na 
residência dele, foram recupe-
radas diversas mercadorias, 
inclusive, 12 aparelhos celula-
res.

Segundo o delegado do 
Pilar, Sidney Tenório, as inves-
tigações iniciaram há aproxi-
madamente 30 dias quando 
ocorreu o primeiro arromba-
mento. Durante esse período, o 

ladrão atacou pelo menos cinco 
estabelecimentos comerciais, 
entre farmácia, loja de celular, 
papelaria e mercadinhos. Ele 
também furtou algumas bate-
rias de caminhões.

“Ele usava sempre o 
mesmo modus operandi. 
Entrava pelo telhado e usava 
um boné verde e uma bici-
cleta com um cesto vermelho, 
conforme mostravam imagens 
que conseguimos nas investi-
gações. Ficamos alguns dias 
monitorando as ruas para 
tentar prender o suspeito e 
evitar um novo ataque, o que 
conseguimos nessa madru-
gada”, destacou o delegado.

Após a prisão, policiais civis 
foram até a casa do suspeito, 
onde boa parte do material 
furtado foi recuperada e será 
restituída às vítimas. “É uma 
forma de tentar minimizar os 
prejuízos. O mais importante 
é estancar os furtos, já que ele 
estava contumaz e deveria 
voltar a agir nesse fim de ano”, 
frisou Sidney Tenório.

O delegado destacou ainda 
que vai representar pela prisão 
do investigado por cada um 
dos furtos qualificados e, como 
em um dos casos ele chegou 
a ameaçar e amarrar um vigi-
lante, responderá ainda por 
roubo.

PILAR

PC prende acusado de 
série de arrombamentos

Ascom PC

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
anunciou, para hoje, o paga-
mento do rateio das sobras 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) aos profissio-
nais da Educação em Alagoas. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), o repasse 
será de R$ 85.956.427,06, 
correspondente a duas folhas 
salariais.

“Esse sempre foi  um 
compromisso nosso, aqui do 
Governo do Estado, e esse ano 
trabalhamos duro para fazer 
o pagamento do rateio ainda 
em 2021”, afirmou Renan 
Filho.

O anúncio aconteceu na 
tarde desta terça-feira (28) 
durante live (transmissão ao 
vivo), direto do Museu Palá-
cio Floriano Peixoto (Mupa). 
O governador destacou que 
sobre o pagamento das duas 

folhas salariais não incidirão 
descontos previdenciários.

“Isso significa que esse 
rateio representará mais do que 
duas folhas normais, porque, 
sobre as folhas normais, pelas 
regras previdenciárias, incide 
o desconto da Previdência”, 
observou.

A Lei 8.567, que trata sobre 
o rateio das sobras do Fundeb, 
também foi sancionada nesta 
terça-feira (28). Renan Filho 
aproveitou a transmissão 
para agradecer aos servido-
res do Estado e à Assembleia 
Legislativa pela aprovação da 
legislação que possibilitará o 
pagamento.

“A educação é o centro 
do nosso plano de governo”, 
ressaltou, recordando os avan-
ços em infraestrutura das esco-
las, a implementação do novo 
Plano de Cargos, Carreira e 
Salários (PCCS) da Educação, o 
bom desempenho de Alagoas 
no IDEB e a criação do Cartão 
Escola 10.

RATEIO DO FUNDEB

Renan Filho anuncia 
pagamento para hoje

Governo de Alagoas apresenta 
estimativa do PIB 2021

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), apresenta, amanhã, às 10h, 
em coletiva de imprensa, a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado para 2021. Além disso, a pasta divulgará a reestimativa do 
PIB 2020. Os dados são referentes ao resultado anual para 2021 e 
serão repassados na sede da Seplag. Na ocasião, o secretário titular 
da pasta, Fabrício Marques, estará presente, junto ao corpo técnico da 
Seplag, para explicar as análises socioeconômicas e esclarecer nuan-
ces encontradas no indicador. A Seplag ressalta que a coletiva seguirá 
todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) e que é obrigatório o uso de máscara.

Material apreendido 
na casa do suspeito, 
após sua prisão
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G1/BA

Itamaraju, no sul 
da Bahia, foi o 
município onde 

mais choveu no Brasil em 
dezembro deste ano, com 
769,8mm de chuva, segundo 
dados do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cema-
den). Esse número representa 
mais que o quíntuplo da clima-
tologia deste mês (148,0mm).

Segundo o governo do 
estado, a Bahia registrou o 
maior acumulado de chuvas 
para dezembro nos últimos 32 
anos.

A climatologia da chuva 
entre setembro e dezembro 
em Itamaraju é de 499,7mm; 
em Ilhéus é de 434,4mm; e em 
Porto Seguro é de 507,7mm. 
Logo, nesse período, as 
chuvas nessas regiões estão 
bem acima da média.

De acordo com dados 
meteorológicos, os maiores 
acumulados de chuva entre 
9h da última quinta-feira (23) 
e 9h de terça-feira (27) foram 
registrados em:

» Valença: 215 mm, corres-
ponde a mais do que o triplo 
da sua climatologia de dezem-

bro (64,9mm);
» Ilhéus: 209mm, corres-

ponde a 70,2% a mais da sua 
climatologia de dezembro 
(122,8mm);

» Salvador: 188mm, corres-
ponde a mais do que o triplo 
da sua climatologia de dezem-
bro (58,1mm);

» Igrapiúna: 202mm;
» Camamu: 196mm;
» Barra do Rocha:195mm;
» Gandu: 188mm;
» Itabuna:187mm.

Desde a última sexta-
-feira (25), o Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema) tem feito vistorias 
técnicas através da equipe de 
fiscalização e monitoramento 
ambiental nos municípios do 
sul, extremo sul e sudoeste, 
para verificar os impactos nas 
barragens.

Durante as vistorias, foram 
identificadas barragens irre-
gulares que se romperam no 
interior do estado como, por 

exemplo, em Iguá, Jussiape 
e Quati. De acordo com o 
governo estadual, foram 
realizadas, em conjunto com 
a Superintendência de Prote-
ção e Defesa Civil do Estado 
(Sudec), Corpo de Bombeiros 
(CBMBA) e prefeituras locais, 
ações de intervenções emer-
genciais para evitar impactos 
à comunidade local.

Segundo o meteorologista 
do Inema, Mauro Bernasconi, 
o acumulado de chuvas tem 

relação com a formação de 
“corredores de umidade cons-
tantes”, que vêm da Amazô-
nia, atualmente pela Zona de 
Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS), que é uma faixa de 
nuvens que se estende do sul 
da região amazônica até a área 
central do Atlântico Sul.

Chuvas na Bahia
Ao todo, 21 pessoas morre-

ram em decorrência das fortes 
chuvas na Bahia. De acordo 
com a Superintendência 
de Proteção e Defesa Civil 
(Sudec), 77.092 pessoas desa-
brigadas ou desalojadas.

O número de desabriga-
dos – que são as pessoas que 
perderam seus imóveis e 
precisam de apoio do poder 
público – está em 34.163. Já o 
total de desalojados – que são 
as pessoas que também perde-
ram os imóveis, mas foram 
alocadas em casas de familia-
res – está em 42.929.

A Sudec informou que 
471.786 pessoas foram afeta-
das pela chuva. O número de 
feridos não foi alterado desde 
a segunda-feira (27), e segue 
em 358 pessoas. Nesta terça, 
136 cidades estão sob decreto 
de situação de emergência.

Bahia tem maior acumulado 
de chuvas no mês em 32 anos

FORAM REGISTRADOS 769,8mm de chuva, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Defesa Civil 

Imagens mostram áreas de risco no centro de Itamaraju completamente destruídas após fortes chuvas na região
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S e g u -

rança Pública (SSP) coor-
denou, hoje, uma operação 
integrada entre as Polícias 
Civil e Militar com o objetivo 
de prender integrantes de 
uma organização criminosa 
especializada no tráfico de 
drogas.

A ação foi denominada 
de Impuros e cumpre 12 
mandados de prisão e 11 
de busca e apreensão em 
Maceió, nos bairros do Bom 

Parto, Fernão Velho e Cidade 
Universitária.

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo reali-
zado pela Divisão Especial 
de Investigações e Captu-
ras (DEIC), da Polícia Civil, 
que foi realizada de forma 
integrada com o Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(BOPE), da Polícia Militar.

As investigações realiza-
das constataram que a orga-
nização criminosa atuava 
realizando tráfico de drogas 
no bairro do Bom Parto, em 

dois pontos específicos – 
numa localidade conhecida 
como Campo, próximo à 
Lagoa Mundaú, e na favela 
do Bolão, mas possuía rami-
ficações no ABC, que fica no 
bairro de Fernão Velho.

Durante as investigações, 
foram apreendidos 3,6 kg de 
maconha, uma espingarda 
calibre 12 e dois cartuchos do 
mesmo calibre.

Com base em provas 
técnicas, a DEIC realizou a 
representação dos manda-
dos, que foram expedidos 

pela 17ª Vara Criminal da 
Capital.

A operação ganhou o 
nome de “Impuros”, justa-
mente pela conduta reprová-
vel dos envolvidos, já que se 
trata de um grupo criminoso.

At é  o  m o m e n t o ,  0 7 
pessoas foram presas. São 
todos homens. Todos serão 
levados para a sede da DEIC, 
no bairro da Santa Amélia.

Para o cumprimento dos 
mandados, foram emprega-
dos militares do BOPE e 4º 
Batalhão da Polícia Militar. A 

Polícia Civil empregou agen-
tes da DEIC.

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime 
em Alagoas e pode contri-
buir com o trabalho das polí-
cias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

Operação Impuros desarticula 
bando especializado em tráfico

AÇÃO COORDENADA pela SSP cumpriu 12 mandados de prisão 11 de busca e apreensão em diversos bairros de Maceió

Uma investigação da Polí-
cia Civil terminou, na madru-
gada de hoje, com a prisão de 
um jovem de 26 anos acusado 
de praticar uma série de 
arrombamentos na cidade do 
Pilar. Ele foi preso no momento 
em que se preparava para fazer 
um novo arrombamento. Na 
residência dele, foram recupe-
radas diversas mercadorias, 
inclusive, 12 aparelhos celula-
res.

Segundo o delegado do 
Pilar, Sidney Tenório, as inves-
tigações iniciaram há aproxi-
madamente 30 dias quando 
ocorreu o primeiro arromba-
mento. Durante esse período, o 

ladrão atacou pelo menos cinco 
estabelecimentos comerciais, 
entre farmácia, loja de celular, 
papelaria e mercadinhos. Ele 
também furtou algumas bate-
rias de caminhões.

“Ele usava sempre o 
mesmo modus operandi. 
Entrava pelo telhado e usava 
um boné verde e uma bici-
cleta com um cesto vermelho, 
conforme mostravam imagens 
que conseguimos nas investi-
gações. Ficamos alguns dias 
monitorando as ruas para 
tentar prender o suspeito e 
evitar um novo ataque, o que 
conseguimos nessa madru-
gada”, destacou o delegado.

Após a prisão, policiais civis 
foram até a casa do suspeito, 
onde boa parte do material 
furtado foi recuperada e será 
restituída às vítimas. “É uma 
forma de tentar minimizar os 
prejuízos. O mais importante 
é estancar os furtos, já que ele 
estava contumaz e deveria 
voltar a agir nesse fim de ano”, 
frisou Sidney Tenório.

O delegado destacou ainda 
que vai representar pela prisão 
do investigado por cada um 
dos furtos qualificados e, como 
em um dos casos ele chegou 
a ameaçar e amarrar um vigi-
lante, responderá ainda por 
roubo.

PILAR

PC prende acusado de 
série de arrombamentos

Ascom PC

Severino Carvalho
Repórter

O governador Renan Filho 
anunciou, para hoje, o paga-
mento do rateio das sobras 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) aos profissio-
nais da Educação em Alagoas. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), o repasse 
será de R$ 85.956.427,06, 
correspondente a duas folhas 
salariais.

“Esse sempre foi  um 
compromisso nosso, aqui do 
Governo do Estado, e esse ano 
trabalhamos duro para fazer 
o pagamento do rateio ainda 
em 2021”, afirmou Renan 
Filho.

O anúncio aconteceu na 
tarde desta terça-feira (28) 
durante live (transmissão ao 
vivo), direto do Museu Palá-
cio Floriano Peixoto (Mupa). 
O governador destacou que 
sobre o pagamento das duas 

folhas salariais não incidirão 
descontos previdenciários.

“Isso significa que esse 
rateio representará mais do que 
duas folhas normais, porque, 
sobre as folhas normais, pelas 
regras previdenciárias, incide 
o desconto da Previdência”, 
observou.

A Lei 8.567, que trata sobre 
o rateio das sobras do Fundeb, 
também foi sancionada nesta 
terça-feira (28). Renan Filho 
aproveitou a transmissão 
para agradecer aos servido-
res do Estado e à Assembleia 
Legislativa pela aprovação da 
legislação que possibilitará o 
pagamento.

“A educação é o centro 
do nosso plano de governo”, 
ressaltou, recordando os avan-
ços em infraestrutura das esco-
las, a implementação do novo 
Plano de Cargos, Carreira e 
Salários (PCCS) da Educação, o 
bom desempenho de Alagoas 
no IDEB e a criação do Cartão 
Escola 10.

RATEIO DO FUNDEB

Renan Filho anuncia 
pagamento para hoje

Governo de Alagoas apresenta 
estimativa do PIB 2021

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), apresenta, amanhã, às 10h, 
em coletiva de imprensa, a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado para 2021. Além disso, a pasta divulgará a reestimativa do 
PIB 2020. Os dados são referentes ao resultado anual para 2021 e 
serão repassados na sede da Seplag. Na ocasião, o secretário titular 
da pasta, Fabrício Marques, estará presente, junto ao corpo técnico da 
Seplag, para explicar as análises socioeconômicas e esclarecer nuan-
ces encontradas no indicador. A Seplag ressalta que a coletiva seguirá 
todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) e que é obrigatório o uso de máscara.

Material apreendido 
na casa do suspeito, 
após sua prisão



Valor Investe

2022 está logo ali 
e o começo de 
um novo ano, 

como se sabe, serve como um 
marco para muitas pessoas 
“mudarem de vida”. Ou ao 
menos tentarem. As promessas 
de emagrecer, levar uma vida 
mais saudável e, finalmente, 
organizar a vida financeira 
são algumas das mais popu-
lares. Porém, quando chega 
janeiro (e contas como IPTU, 
IPVA, matrícula das crianças 
na escola), muitas pessoas 
“adiam” o plano de conseguir 
juntar dinheiro para os meses 
seguintes. Mas aí vem o Carna-
val, Páscoa e outras datas come-
morativas em que muita gente 
gasta mais dinheiro. Assim, o 
plano fica para depois (também 
conhecido como nunca). Mas 
afinal, qual é o melhor jeito 
de não cair na armadilha do 
“depois eu resolvo” e colocar 
definitivamente em prática o 
plano de se organizar financei-
ramente?

Para ajudar vocês, nossos 
leitores, o Valor Investe conver-
sou com planejadores financei-
ros e traçou uma estratégia de 5 
passos para você organizar, de 
uma vez por todas, a sua vida 
financeira.

1) PAGAR DÍVIDAS
Muita gente começa o ano 

já endividado. Isso pode atra-
palhar o planejamento para o 
meses seguintes, afinal, parte 
do orçamento já está compro-
metida. Mas há algumas dicas 
importantes que podem ajudar 
quem está nessa situação.

A primeira delas, segundo 
Patrícia Palomo, planejadora 
financeira com certificação CFP 
pela Planejar, é colocar todas as 
dívidas no papel para entender 
exatamente o quanto a pessoa 
deve, em que lugares e quanto 
custa cada dívida, do ponto de 
vista dos juros e taxas pagas.

“A primeira coisa é colocar 
em um papel todas as dívi-
das que ela tem. Pode parecer 
simples, mas as pessoas não 
fazem isso. Elas têm dificuldade 
de aceitar a situação. Quando 
você tiver escrito todas as dívi-
das, você vai elencar elas por 
dois critérios: volume, organi-
zando da maior para a menor, e 
depois por custo. Esse segundo 
passo é mais difícil, porque 
aqui precisamos elencar o custo 
efetivo total daquela dívida ao 
ano, ou seja, todas as taxas, que 

no final é o que sai do bolso do 
devedor”, afirma.

Além disso, Patrícia afirma 
que é importante tirar as dívi-
das do débito automático, para 
conseguir enxergar exatamente 
quanto se gasta com elas e qual 
situação seria mais confortável 
para o devedor.

Para o planejador financeiro 
Arthur Lemos, a ideia é fazer 
um grande mapeamento das 
dívidas para enxergar o quanto 
elas representam do orçamento 
daquela família e ver qual é a 
melhor maneira de pagá-las. 
A partir daí, a ideia é tentar 
uma renegociação. Segundo o 
educador, a intenção é que as 
dívidas se tornem possíveis de 
ser pagas, ao invés de se trans-
formarem em uma bola de 
neve.

“A primeira coisa é ter a 
clareza da causa dessa dívida. 
Por mais que seja importante 
resolver as dívidas atuais, de 
nada adianta encontrar uma 
solução paliativa com uma 
renegociação, mas que vai te 
levar a outras dívidas depois”, 
afirma Lemos.

Para renegociá-las, o endi-
vidado pode ir diretamente ao 
seu credor e tentar conseguir 
uma situação melhor ou parti-
cipar de algum evento em que 
entidades promovem acordos 
entre as partes, como os chama-
dos “feirões limpa nome”.

2) ENTENDER SEU ORÇAMENTO
Depois de colocar a dívida 

no orçamento é hora de calcu-
lar os ganhos e gastos mensais. 
No caso das pessoas que não 
estão endividadas, esse é 
o primeiro passo, segundo 
Patrícia.É preciso mapear os 
custos fixos, como aluguel, 
condomínio, mensalidades 
escolares e até mesmo contas 
de consumo como luz e gás. 

No caso das contas vari-
áveis, como restaurantes, 
lazar, viagens, o ideal é fazer 
uma estimativa do quanto 
se costuma gastar com elas 
e reservar um pouco a mais 
para caso haja uma surpresa.

“É importante anotar. 
Muitas vezes fazemos a contabi-
lidade mental, dizendo ‘ganho 
mais ou menos tanto’, ‘gasto em 
torno de x’, e tem muitos gastos 
pequenos que não entram na 
nossa conta mental e muitas 
vezes elas fazem a diferença”, 
afirma Patrícia.

Lemos destaca, no entanto, 
que a ideia de “anotar até o 
cafezinho” pode não dar certo. 
Isso acontece porque isso exige 
muito trabalho e, ao longo 
do tempo, as pessoas podem 
deixar de lado. O importante, 
no entanto, é ter um controle 
e ciência do quadro geral das 
suas finanças.

3) REORGANIZAR AS CONTAS
Feito o raio-x das contas, é 

hora de entender o que real-
mente é prioridade, o que pode 
ser barateado e o que pode ser 
cortado.

“É importante se pergun-
tar quanto custa o padrão de 
vida que eu defini como sufi-
ciente pra mim? Eu tenho como 
arcar com ele? Se não, preciso 
conseguir uma renda extra, 
seja por meio de renda passiva 
ou outras formas de trabalho”, 
afirma Patrícia.

4) RENDA EXTRA? 
PODE SER BEM-VINDA!
Uma outra dica interes-

sante para quem fez o raio-x e 
concluiu que “não está fácil pra 
ninguém” é buscar alternativas 
de renda extra. Vender itens 
que estejam encalhados e sem 
uso em casa pode ser uma boa 
alternativa, assim como fazer 

algo para vender ou oferecer 
serviços.

Existem, inclusive, aplica-
tivos e sites que podem ajudar 
nessa missão. Existem desde 
aplicativos em que você pode 
se cadastrar para hospedar ou 
passear com animais de estima-
ção até sites em que você recebe 
para avaliar uma loja, atendi-
mento, serviço ou produto. 
Aqui você encontra uma lista 
deles.

“O que a pessoa precisa 
avaliar é se ela realmente terá 
tempo suficiente para fazer a 
entrega que o cliente espera 
dela. Porque às vezes você 
começa a fazer um produto, 
investe em material, equipa-
mento e o produto ou o serviço 
não tem a qualidade necessá-
ria, canais de distribuição etc. 
Precisa fazer uma avaliação 
minuciosa antes de se jogar em 
uma empreitada que envolva 
investimento”, diz Patrícia.

5) COMEÇAR A 
GUARDAR DINHEIRO!
Conseguir juntar dinheiro 

talvez seja uma das etapas mais 
difíceis do processo de orga-
nizar a vida financeira. Isso 
porque ela exige disciplina e a 
criação de um hábito. Por isso, 
Lemos afirma que uma das 
melhores alternativas é auto-
matizar esse processo.

“O hábito de poupar é 
contranatural. Faço um curso 
de investimentos, recebi um 
dinheiro inesperado, ou uma 
promoção, consigo poupar por 
quatro, cinco meses. Depois, a 
gente deixa de poupar. Então, 
criar o hábito é contranatu-
ral. Uma vez que fiz o estudo 
orçamentário da minha vida 
e vi que consigo poupar R$ 
300 por mês, devo automati-
zar o processo de poupança. A 
melhor coisa é criar uma trans-

ferência automática durante 12 
meses”, afirma.

Além da transferência auto-
mática, existem também aplica-
tivos que podem ajudar com a 
criação do hábito. Um deles é 
o 52 semanas, que tem a inten-
ção de ajudar o usuário a criar 
esse hábito. A ideia dele é que a 
cada semana a pessoa guarde 
uma quantia e vá aumentando 
gradativamente. O aplicativo 
gera uma espécie de planilha, 
que mostra quanto a pessoa 
deve guardar a cada semana e 
quanto terá ao final de 52 sema-
nas, que é o equivalente a um 
ano.

Outro app que pode ajudar 
é o Grão. A proposta dele é ser 
uma “poupança”, mas com 
um rendimento um pouco 
maior (de 90% do CDI). Um 
dos diferenciais do Grão são 
os simuladores, que mostram 
quanto o usuário terá ao final 
de um determinado período. 
Além disso, ele oferece também 
a ferramenta “Desafio 21”, que 
convida os usuários a juntarem 
dinheiro por 21 dias a fim de 
criar o hábito.

Outra dica é o aplicativo 
Monis, ideal para quem se 
esquece de juntar. Ele funciona 
como uma “poupança por assi-
natura”, em que o cliente esco-
lhe quanto quer guardar por 
semana e faz o pagamento via 
cartão de crédito, como se fosse 
uma compra ou uma conta de 
consumo.

Para Lemos, no entanto, é 
importante que a pessoa busque 
alternativas de investimento 
mais rentáveis com o passar do 
tempo. “O aplicativo, junto com 
a inteligência financeira, tende 
a funcionar. Mas um próximo 
passo é: vi que consegui 
poupar, estou investindo, agora 
quero investir melhor. Porque o 
grande valor que os aplicativos 
fazem é a construção do hábito. 
Mas quando me tornei um 
investidor mais maduro e disci-
plinado, devo dar outro passo e 
investir melhor”, afirma.

Para isso, claro, é preciso 
pesquisar sobre investimentos 
ou até mesmo buscar ajuda 
de um profissional, aponta o 
educador.

Nós aqui no Valor Investe 
temos dois ebooks gratuitos 
que podem te ajudar. O Arroz 
com Feijão, que é um guia para 
o investidor iniciante, e outro é 
o Jornada Previdenciária, que 
explica tudo para quem quer 
investir pensando na aposen-
tadoria.
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2022: 5 passos para organizar a 
vida financeira e juntar dinheiro

PAGAMENTO de dívidas, reorganizar contas e até ter uma renda extra são partes importantes para um orçamento positivo 

Divulgação
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MEDO DE VOLTAR À ROTINA, de paquerar e obsessão por limpeza são algumas 
das inseguranças relatadas pelos pacientes que podem persistir em 2022

Avanço da vaci-
nação, retomada 
das atividades 

presenciais... no janeiro branco, 
mês dedicado à saúde mental, 
profissionais da área refletem 
sobre os desafios do chamado 
“novo normal”. Por mais que a 
pandemia da covid-19 pareça mais 
controlada, ensaiar um recomeço 
pode não ser fácil para muitas 
pessoas. 

Medo de voltar à rotina, medo 
de paquerar e aumento dos casos 
de transtorno obsessivo compul-
sivo (TOC) prometem bater à 
porta em 2022. O psicólogo do 
Sistema Hapvida, Carol Costa, 
destaca: “a vida exige movimento, 
mas também é preciso reconhecer 
os nossos limites para que o medo 
de sair de um espaço seguro não se 
torne em uma fobia”. 

SÍNDROME DA CAVERNA 
E O MEDO DE SAIR DE CASA
A pandemia trouxe a neces-

sidade de isolamento social para 
conter a propagação do vírus 
SARS-Cov-2. Mas, depois de quase 
dois anos de inúmeras restri-
ções, o retorno às atividades pré-
-pandemia, período aguardado 

por muitos, tem levado a outros ao 
pânico. 

“O tempo passou e foi o sufi-
ciente para algumas pessoas 
desenvolverem costumes bem 
sólidos. Ir à academia, ao shop-
ping, ou comprar pão na pada-
ria, por exemplo, atividades que 
antes eram consideradas simples, 
passaram a ser vistas como um 
problema para muitos”, diz. 

A chamada “Síndrome da 
Caverna”, caracterizada pelo 
medo de sair de casa ou intera-
gir socialmente, pode provocar 
sintomas desagradáveis. “Há uma 

tendência de evitar o encontro 
com outras pessoas por falta de 
confiança e medo. Mas, a longo 
prazo, pode se transformar em um 
grande problema de socialização”, 
alerta o especialista. 

F.O.D.A: O FLERTE 
NO PÓS-PANDEMIA
Na hora do flerte, os primeiros 

encontros são preenchidos com 
aquele friozinho na barriga e a 
dúvida: “se que ele (a) vai gostar 
de mim?”. Tudo isso, somado 
ao álcool em gel e máscaras, o 
estresse pode ser ainda maior. O 
fenômeno já vem sendo estudado 

pelo mundo e recebeu o nome de 
F.O.D.A (fear of dating again), 
em português, “medo de namo-
rar”. 

O psicólogo Carol Costa 
ressalta que esse é problema a 
ser enfrentado no pós-pandemia. 
“Use a tecnologia a seu favor. Vide-
ochamadas e conversas por tele-
fone podem ajudar nesse processo, 
já que dão uma ideia melhor das 
características do parceiro”. 

TRANSTORNO OBSESSIVO 
COMPULSIVO (TOC) E LIMPEZA
O profissional do Sistema 

Hapvida também chama atenção 
para o aumento dos casos de trans-
torno obsessivo compulsivo (TOC) 
relacionados à limpeza, já que 
o vírus é contraído pelo contato 
humano. 

“Com o retorno das atividades 
presenciais, não saberemos quem 
está se cuidando da forma correta 
e não conseguiremos ter o controle 
total da higiene do local. A dife-
rença entre um cuidado comum e o 
TOC é a influência do pensamento 
intrusivo, ou seja, a sensação 
negativa que causada pela ideia 
de sujeira que faz o indivíduo se 
limpar”, finaliza. 

Psicólogo destaca as dificuldades de adaptação de pacientes no “novo normal”

Divulgação

Psicólogo reflete sobre os 
desafios do “novo normal”

Valor Investe

2022 está logo ali 
e o começo de 
um novo ano, 

como se sabe, serve como um 
marco para muitas pessoas 
“mudarem de vida”. Ou ao 
menos tentarem. As promessas 
de emagrecer, levar uma vida 
mais saudável e, finalmente, 
organizar a vida financeira 
são algumas das mais popu-
lares. Porém, quando chega 
janeiro (e contas como IPTU, 
IPVA, matrícula das crianças 
na escola), muitas pessoas 
“adiam” o plano de conseguir 
juntar dinheiro para os meses 
seguintes. Mas aí vem o Carna-
val, Páscoa e outras datas come-
morativas em que muita gente 
gasta mais dinheiro. Assim, o 
plano fica para depois (também 
conhecido como nunca). Mas 
afinal, qual é o melhor jeito 
de não cair na armadilha do 
“depois eu resolvo” e colocar 
definitivamente em prática o 
plano de se organizar financei-
ramente?

Para ajudar vocês, nossos 
leitores, o Valor Investe conver-
sou com planejadores financei-
ros e traçou uma estratégia de 5 
passos para você organizar, de 
uma vez por todas, a sua vida 
financeira.

1) PAGAR DÍVIDAS
Muita gente começa o ano 

já endividado. Isso pode atra-
palhar o planejamento para o 
meses seguintes, afinal, parte 
do orçamento já está compro-
metida. Mas há algumas dicas 
importantes que podem ajudar 
quem está nessa situação.

A primeira delas, segundo 
Patrícia Palomo, planejadora 
financeira com certificação CFP 
pela Planejar, é colocar todas as 
dívidas no papel para entender 
exatamente o quanto a pessoa 
deve, em que lugares e quanto 
custa cada dívida, do ponto de 
vista dos juros e taxas pagas.

“A primeira coisa é colocar 
em um papel todas as dívi-
das que ela tem. Pode parecer 
simples, mas as pessoas não 
fazem isso. Elas têm dificuldade 
de aceitar a situação. Quando 
você tiver escrito todas as dívi-
das, você vai elencar elas por 
dois critérios: volume, organi-
zando da maior para a menor, e 
depois por custo. Esse segundo 
passo é mais difícil, porque 
aqui precisamos elencar o custo 
efetivo total daquela dívida ao 
ano, ou seja, todas as taxas, que 

no final é o que sai do bolso do 
devedor”, afirma.

Além disso, Patrícia afirma 
que é importante tirar as dívi-
das do débito automático, para 
conseguir enxergar exatamente 
quanto se gasta com elas e qual 
situação seria mais confortável 
para o devedor.

Para o planejador financeiro 
Arthur Lemos, a ideia é fazer 
um grande mapeamento das 
dívidas para enxergar o quanto 
elas representam do orçamento 
daquela família e ver qual é a 
melhor maneira de pagá-las. 
A partir daí, a ideia é tentar 
uma renegociação. Segundo o 
educador, a intenção é que as 
dívidas se tornem possíveis de 
ser pagas, ao invés de se trans-
formarem em uma bola de 
neve.

“A primeira coisa é ter a 
clareza da causa dessa dívida. 
Por mais que seja importante 
resolver as dívidas atuais, de 
nada adianta encontrar uma 
solução paliativa com uma 
renegociação, mas que vai te 
levar a outras dívidas depois”, 
afirma Lemos.

Para renegociá-las, o endi-
vidado pode ir diretamente ao 
seu credor e tentar conseguir 
uma situação melhor ou parti-
cipar de algum evento em que 
entidades promovem acordos 
entre as partes, como os chama-
dos “feirões limpa nome”.

2) ENTENDER SEU ORÇAMENTO
Depois de colocar a dívida 

no orçamento é hora de calcu-
lar os ganhos e gastos mensais. 
No caso das pessoas que não 
estão endividadas, esse é 
o primeiro passo, segundo 
Patrícia.É preciso mapear os 
custos fixos, como aluguel, 
condomínio, mensalidades 
escolares e até mesmo contas 
de consumo como luz e gás. 

No caso das contas vari-
áveis, como restaurantes, 
lazar, viagens, o ideal é fazer 
uma estimativa do quanto 
se costuma gastar com elas 
e reservar um pouco a mais 
para caso haja uma surpresa.

“É importante anotar. 
Muitas vezes fazemos a contabi-
lidade mental, dizendo ‘ganho 
mais ou menos tanto’, ‘gasto em 
torno de x’, e tem muitos gastos 
pequenos que não entram na 
nossa conta mental e muitas 
vezes elas fazem a diferença”, 
afirma Patrícia.

Lemos destaca, no entanto, 
que a ideia de “anotar até o 
cafezinho” pode não dar certo. 
Isso acontece porque isso exige 
muito trabalho e, ao longo 
do tempo, as pessoas podem 
deixar de lado. O importante, 
no entanto, é ter um controle 
e ciência do quadro geral das 
suas finanças.

3) REORGANIZAR AS CONTAS
Feito o raio-x das contas, é 

hora de entender o que real-
mente é prioridade, o que pode 
ser barateado e o que pode ser 
cortado.

“É importante se pergun-
tar quanto custa o padrão de 
vida que eu defini como sufi-
ciente pra mim? Eu tenho como 
arcar com ele? Se não, preciso 
conseguir uma renda extra, 
seja por meio de renda passiva 
ou outras formas de trabalho”, 
afirma Patrícia.

4) RENDA EXTRA? 
PODE SER BEM-VINDA!
Uma outra dica interes-

sante para quem fez o raio-x e 
concluiu que “não está fácil pra 
ninguém” é buscar alternativas 
de renda extra. Vender itens 
que estejam encalhados e sem 
uso em casa pode ser uma boa 
alternativa, assim como fazer 

algo para vender ou oferecer 
serviços.

Existem, inclusive, aplica-
tivos e sites que podem ajudar 
nessa missão. Existem desde 
aplicativos em que você pode 
se cadastrar para hospedar ou 
passear com animais de estima-
ção até sites em que você recebe 
para avaliar uma loja, atendi-
mento, serviço ou produto. 
Aqui você encontra uma lista 
deles.

“O que a pessoa precisa 
avaliar é se ela realmente terá 
tempo suficiente para fazer a 
entrega que o cliente espera 
dela. Porque às vezes você 
começa a fazer um produto, 
investe em material, equipa-
mento e o produto ou o serviço 
não tem a qualidade necessá-
ria, canais de distribuição etc. 
Precisa fazer uma avaliação 
minuciosa antes de se jogar em 
uma empreitada que envolva 
investimento”, diz Patrícia.

5) COMEÇAR A 
GUARDAR DINHEIRO!
Conseguir juntar dinheiro 

talvez seja uma das etapas mais 
difíceis do processo de orga-
nizar a vida financeira. Isso 
porque ela exige disciplina e a 
criação de um hábito. Por isso, 
Lemos afirma que uma das 
melhores alternativas é auto-
matizar esse processo.

“O hábito de poupar é 
contranatural. Faço um curso 
de investimentos, recebi um 
dinheiro inesperado, ou uma 
promoção, consigo poupar por 
quatro, cinco meses. Depois, a 
gente deixa de poupar. Então, 
criar o hábito é contranatu-
ral. Uma vez que fiz o estudo 
orçamentário da minha vida 
e vi que consigo poupar R$ 
300 por mês, devo automati-
zar o processo de poupança. A 
melhor coisa é criar uma trans-

ferência automática durante 12 
meses”, afirma.

Além da transferência auto-
mática, existem também aplica-
tivos que podem ajudar com a 
criação do hábito. Um deles é 
o 52 semanas, que tem a inten-
ção de ajudar o usuário a criar 
esse hábito. A ideia dele é que a 
cada semana a pessoa guarde 
uma quantia e vá aumentando 
gradativamente. O aplicativo 
gera uma espécie de planilha, 
que mostra quanto a pessoa 
deve guardar a cada semana e 
quanto terá ao final de 52 sema-
nas, que é o equivalente a um 
ano.

Outro app que pode ajudar 
é o Grão. A proposta dele é ser 
uma “poupança”, mas com 
um rendimento um pouco 
maior (de 90% do CDI). Um 
dos diferenciais do Grão são 
os simuladores, que mostram 
quanto o usuário terá ao final 
de um determinado período. 
Além disso, ele oferece também 
a ferramenta “Desafio 21”, que 
convida os usuários a juntarem 
dinheiro por 21 dias a fim de 
criar o hábito.

Outra dica é o aplicativo 
Monis, ideal para quem se 
esquece de juntar. Ele funciona 
como uma “poupança por assi-
natura”, em que o cliente esco-
lhe quanto quer guardar por 
semana e faz o pagamento via 
cartão de crédito, como se fosse 
uma compra ou uma conta de 
consumo.

Para Lemos, no entanto, é 
importante que a pessoa busque 
alternativas de investimento 
mais rentáveis com o passar do 
tempo. “O aplicativo, junto com 
a inteligência financeira, tende 
a funcionar. Mas um próximo 
passo é: vi que consegui 
poupar, estou investindo, agora 
quero investir melhor. Porque o 
grande valor que os aplicativos 
fazem é a construção do hábito. 
Mas quando me tornei um 
investidor mais maduro e disci-
plinado, devo dar outro passo e 
investir melhor”, afirma.

Para isso, claro, é preciso 
pesquisar sobre investimentos 
ou até mesmo buscar ajuda 
de um profissional, aponta o 
educador.

Nós aqui no Valor Investe 
temos dois ebooks gratuitos 
que podem te ajudar. O Arroz 
com Feijão, que é um guia para 
o investidor iniciante, e outro é 
o Jornada Previdenciária, que 
explica tudo para quem quer 
investir pensando na aposen-
tadoria.
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2022: 5 passos para organizar a 
vida financeira e juntar dinheiro

PAGAMENTO de dívidas, reorganizar contas e até ter uma renda extra são partes importantes para um orçamento positivo 
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A Funda-
ç ã o 

Municipal de Ação 
Cultural (FMAC) 

continua com as 
apresentações da 
cultura local nos hoje e 

amanhã, na Praça Gogó da 
Ema, na orla de Ponta Verde, das 18h 
às 22h. O programa “Cultura por todos 

os cantos, na cidade de todos nós” é 
mais uma iniciativa da Prefeitura de 

Maceió para potencializar os valo-
res culturais produzidos na capi-
tal alagoana.

A presidente da FMAC, 
Mirian Monte, destaca que as 
apresentações seguem todos os 
cuidados, não promove aglo-
merações e tem chamado a 
atenção tanto dos maceioenses 
quanto dos turistas que visitam 

a capital neste final de ano.
“A  F u n d a ç ã o 

M u n i c i p a l  d e 
Ação Cultural dá 

cont inuidade ao 
programa ‘Cultura por 

todos os cantos, 
na c idade de 

t o d o s  n ó s ’ ,  j á 
vislumbrando o perí-

odo de verão. O público 
maceioense e os nossos 

visitantes continuarão a 
ter contato com o que há de 

mais belo na nossa cidade: 
nosso povo e suas manifes-

tações culturais. Entramos no 
verão com nossa cultura popular e com 
os artistas locais. Lembrando que todas 
as apresentações respeitam os protoco-
los sanitários”, ressalta a presidente da 
FMAC.

A programação inicia nesta quarta-
-feira (29), a partir das 18h, na Praça Gogó 
da Ema, na Ponta Verde, com Guerrei-
ros Campeão do Trenado; Tamboricas; 
Quadrilha Amanhecer no Sertão; e Capo-
eira Expansão Brasil. No túnel iluminado 
haverá apresentações da banda de Pífano 
Sagrado Coração de Jesus e do Boi Lacrau.

Na quinta-feira (30), também a partir 
das 18h, haverá apresentações do Guer-
reiro Mensageiros de Padre Cícero; Escola 
de Sampa Unidos do Poço; Samba Lelê; 
Lamba Show; e Quadrilha Santa Fé. No 
túnel iluminado quem se apresenta é o Boi 
Pérola.

Prefeitura segue 
com as atrações 
culturais na 
Praça Gogó 
da Ema e 
no túnel 
iluminado

PROGRAMAÇÃO organizada 
pela Fundação Municipal de 
Ação Cultural acontece hoje e 
amanhã a partir das 18h

Lucas Meneses
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Agência Tatu

Sabemos que o 
ano de 2021 foi 
marcado por 

muitos acontecimentos e situ-
ações que chamaram a aten-
ção da sociedade. E a internet 
é um bom termômetro pra 
entender tudo isso, já que 
acaba sendo um dos meios 
de comunicação e pesquisa 
mais utilizados para ficar por 
dentro das novidades, apren-
der aquela receita, dicas de ” 
faça você mesmo” em casa, 
acompanhar o time de cora-
ção e até mesmo ficar sabendo 
das últimas notícias. 

Dados do Google Trends, 
analisados pela  Agência Tatu, 

revelaram quais assuntos 
foram os mais pesquisados no 
Brasil. Confira abaixo os prin-
cipais termos buscados pelos 
brasileiros no motor de busca.

“COMO FAZER”
Com o isolamento social, 

a curiosidade e, também, 
a necessidade em apren-
der coisas novas fez muita 
gente passar a pesquisar 
sobre “como fazer” algo. As 
“hortas” ficaram em primeiro 
lugar de pesquisa no tema. 

Em seguida, apareceu a 
busca de como fazer brin-
quedos para gatinhos, já que, 
segundo a pesquisa Radar Pet 
2021 apresentada pela Comis-
são de Animais de Compa-

nhia (COMAC), 30% dos pets 
foram adquiridos durante o 
período de isolamento social e 
23% dos tutores o fizeram pela 
primeira vez. 

Em terceiro lugar, ficou 
a pesquisa de como fazer 
um pix, meio de pagamento 
eletrônico instantâneo que, 
atualmente, é um dos meios 
de pagamentos mais utiliza-
dos no Brasil.

“ACONTECIMENTOS”
As Olimpíadas deste ano 

foram o assunto mais pesqui-
sado no tema “Acontecimen-
tos”. O evento aconteceu em 
Tóquio, no Japão, e o Brasil 
conquistou 21 medalhas, 
sendo sete de ouro, seis de 

prata e oito de bronze. 
A aplicação das vacinas 

da Covid-19, que foi um acon-
tecimento muito marcante 
no ano de 2021, ficou em 
segundo lugar entre os mais 
pesquisados. Atualmente no 
país, quase 78% da população 
tomou, ao menos, uma dose 
de um dos imunizantes dispo-
nibilizados. O terceiro lugar 
foi ocupado pela pesquisa 
“Whatsapp fora do ar”, 
devido às constantes instabili-
dades ocorridas neste ano no 
aplicativo. 

“BUSCAS DO ANO”
Já no tema “Buscas do 

ano”, Marília Mendonça, a 
Rainha da Sofrência, ficou 

em primeiro lugar. A cantora, 
sucesso no país inteiro, 
morreu, aos 26 anos, em um 
trágico acidente de avião no 
dia 5 de novembro, como-
vendo a sua legião de fãs e 
todo o Brasil.

Em segundo lugar está 
“Eurocopa”, campeonato 
europeu de futebol, que teve 
a Itália como campeã em 
sua sua 16° edição. Logo em 
seguida, ainda no contexto 
de futebol, a pesquisa mais 
feita foi sobre o “Palmeiras”, 
vencedor da Taça Libertado-
res da América, conquistando 
o título de melhor time da 
América Latina em 2021.

DADOS DO 
Google Trends 
foram analisados;
confira os termos
mais pesquisados

Veja o que mais 
foi pesquisado no 
Google em 2021



E por falar em polícia, a coluna descobriu que o Cabo PM Kleverton Pinheiro de Oliveira – mais conhecido como Kel Ferreti 
– tem samba no pé. O militar é bom de samba, viu? Ele tem sambado bonitinho sobre o Alto Comando da Polícia Militar de 
Alagoas, especialmente sobre a Corregedoria Geral da PM. Afastado da briosa por problemas psíquicos, ele recebe salário 
todo mês como militar combatente, devido a atestados ‘ad infinitum’ que constam na corporação. Pois bem, Kel Ferreti não 
está nem aí para o Serviço de Inteligência da PM. Posta nas suas redes sociais fotos e vídeos de farras e mais farras que ele 
promove e participa. E essas festas não são no Hospital Portugal Ramalho (com todo respeito aos servidores e pacientes 
desta unidade), onde deveria estar de acordo com os atestados. São em mansões, casas de praia ou de festas. O restante 
da tropa se sente ultrajada com tamanho desrespeito a quem está arriscando a vida descendo e subindo grotas ou em 
manobras perigosas a bordo de viaturas durante perseguições a bandidos. Se fosse um oficial, os procedimentos estavam 
comendo no cento rumo ao Conselho de Justificação. Falta saber quem é o ‘peixe” de Kel Ferreti na PM de Alagoas.

Há poucos dias, o prefeito de Chã Preta, Maurício 
Holanda, esteve em São Paulo para acompanhar o 
leilão da CAEC - órgão de tratamento e distribuição 
de água da pequena cidade de Chã Preta.  Lá, MH 
conseguiu vender a CAEC por mais de R$ 9 milhões.  A 
partir do próximo ano uma empresa privada assumirá a 
companhia de água, prometendo aumentar a tarifa de 
água e saneamento para mais de R$ 60. A população 
local já está em pânico, pois grande parte dela sobre-
vive apenas do pagamento do Bolsa Família (hoje, 
Auxílio Brasil), com renda média de R$ 200. Desse 
jeito, o alicate da nova empresa terá muito trabalho no 
corte do fornecimento de água de diversos domicílios 
de Chã Preta. E o povo vai beber o quê, prefeito?

O pagamento do rateio do Fundeb está sendo feito hoje. A boa notícia foi repassada ontem aos servidores da Educação, 
diretamente pelo governador Renan Filho (MDB), em mensagem de vídeo postada nas redes sociais. O repasse, em torno 
de quase R$ 86 milhões, só foi possível, segundo ele, graças ao esforço dos deputados estaduais, que aprovaram a 
proposta em tempo recorde, e aos servidores da Seplag que viabilizaram o depósito do benefício antes do final de 2021. 

Além de contemplar os profissionais da educação com o rateio do Fundeb, o Governo do Estado iniciou este mês o 
repasse dos recursos do “Cartão Escola 10” para os estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino público. 
Os recursos, estimados em R$ 116 milhões, vai beneficiar também alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
No entanto, para ter acesso ao benefício, o estudante terá que comprovar pelo menos 80% de frequência em sala de 
aula. Para os formandos, o prêmio será de R$ 2 mil. Ganhar dinheiro para assistir aula! Os tempos são outros mesmo.

O ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, confirmou esta semana, em entrevista 
à imprensa, que colocou seu nome à disposição do PSD para ser o candidato 
do partido ao Governo do Estado, nas eleições de 2022. Caso não consiga 
viabilizar sua candidatura a governador, Palmeira será candidato à Câmara 
Federal. Depois que deixou a Prefeitura e o ninho tucano, o ex-prefeito passou 
pelo Podemos, mas preferiu se filiar ao PSD, do deputado federal Marx Beltrão, 
porque o partido tem mais tempo de televisão no horário eleitoral gratuito.

O ministro do Turismo, Gi lson 
Machado, cancelou a visita que faria 
ao Museu Cais do Sertão, em viagem 
oficial ao Recife, na semana passada. 
Tomou essa decisão depois de ser 
informado que ele e sua comitiva 
precisariam apresentar comprovante 
de vacinação contra a Covid-19, caso 
quisessem ter acesso ao Museu. Em 
nota, o ministro esclareceu que está 
imunizado, mas que outros integran-
tes da sua comitiva não tinham o 
passaporte da vacinação, por isso a 
visita ao museu foi cancelada. 

O ano de 2022 começa com a greve 
geral dos servidores da Receita Fede-
ral. A categoria paralisou as atividades 
na última segunda-feira (27), depois 
que centenas de servidores abriram 
mão das funções de chefia e entrega-
ram seus cargos. O protesto é contra o 
governo federal, que reajustou os salá-
rios dos militares e deixou os agentes 
do fisco sem direito a nada. Segundo o 
Sindifisco, a adesão entre os auditores 
é total, a exceção é a área aduaneira, 
que continua trabalhando, mas em 
ritmo reduzido. Então, tá!

Sindicatos de servidores públicos se reuniram ontem, 
com o secretário de Gestão Fabrício Marques, na Seplag. 
A reunião, articulada pelo deputado federal Paulão (PT), 
debateu o alinhamento salarial das categorias com salá-
rios defasados. O secretário mostrou a disposição do 
governo de negociar a reposição salarial. Para Chico 
Mata, o presidente do Sindprev, “a reunião representou 
um avanço na luta dos servidores que não têm plano de 
carreira e recebem menos que um salário mínimo”. 

Por falar no deputado Marx Beltrão, ele espalhou nas redes sociais mensagens 
de apoio à realização do réveillon, em todos os municípios alagoanos, desde que 
obedecidos os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Para o parlamentar 
com base eleitoral no litoral Sul de Alagoas, o povo será o maior prejudicado ao 
ser privado de participar das comemorações da virada de ano. Por isso, Beltrão 
pediu ao Ministério Público que dê sinal verde aos prefeitos para a realização dos 
festejos de fim de ano. O povo será prejudicado se ficar doente, deputado. 

A nova diretoria do PSOL Alagoas, tendo à frente Estefanie Silva, tomou 
posse, durante solenidade realizada segunda-feira (27), no Benedito Bentes. 
Pela primeira vez, em 16 anos de fundação, uma diretoria do PSOL toma 
posse numa comunidade da periferia e assume a presidência do partido uma 
jovem negra, cria da favela, mãe, empreendedora afro, militante do MTST e 
da luta das mulheres, além de estudante de administração. Para Estefanie, o 
PSOL continuará reafirmado seu compromisso na pauta do povo brasileiro.

A direção da Unimed está sendo 
acusada de vender a empresa para 
os chineses. A denúncia nesse sentido 
ganhou repercussão nacional, depois 
de uma postagem feita por um usuá-
rio do plano, esta semana, nas mídias 
sociais. No vídeo postado por um 
senhor de idade, que se identifica 
apenas com um usuário antigo da 
Unimed, fica latente a preocupação 
dele como o futuro do plano de saúde, 
caso a empresa mude de dono, saído 
das mãos de brasileiros para as mãos 
dos chineses. 

Enquanto o presidente Jair Bolso-
naro (PL) corta o reajuste salarial dos 
servidores da Receita –que ajudam 
o governo federal na arrecadação 
de impostos –, concede mais um 
aumento salarial aos integrantes das 
Forças Armadas. Com se não bastasse, 
os militares estão sendo acusados de 
gastar o dinheiro de combate à Covid-
19, comprando picanha e filé mignon 
para o banquete de fim de ano nas 
casernas. As compras, superfatura-
das, estão sendo investigadas pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). 

Para o professor Luizinho, do Sinduneal, “o secretário apre-
sentou uma proposta de reposição salarial entre 10 e 12% 
para março e uma mesa de discussão sobre nosso plano de 
carreira, o que é positivo”. Já o presidente do Sindicato dos 
Técnicos da Uneal, Rudson Nascimento, destacou que “a 
proposta de equiparação do PCC da Uneal com o da Educa-
ção tem ganhos, mas é preciso aprofundar a discussão com 
a categoria. Os docentes e técnicos da Uneal deverão se 
reunir com técnicos da Seplag no dia 10 de janeiro. 
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Mais um embriagado no trânsito 

Ligeirinhas

Halisson Ferreira de Souza Lins foi preso nas 
primeiras horas de hoje, na orla de Maceió, 
após perder o controle do carro que dirigia – o 
Voyage preto de placa NMD1B80 – e colidir 
com dois veículos que estavam estacionados 
nas imediações da Barraca Lopana, na Ponta 
Verde. Felizmente, ninguém se feriu nesse 
acidente. Os carros atingidos pelo Voyage 
foram o Citroen modelo C3 de placa ORI-4727 
e o Furgão Fiat Ducato, placa ORG-8457. Após 
o acidente, o condutor que provocou tudo saiu 
do carro e tentou fugir se esgueirando pelo 
cantinho das ruas próximas. Mas ele foi perse-
guido de longe por populares que avisaram a sua localização à polícia. Halisson Lins foi preso por policiais militares 
da Rocom 03 e da Força Tarefa 01 do 1º Batalhão que haviam sido acionados para a ocorrência. Os militares 
informaram que o condutor estava ‘visivelmente embriagado’. Ele foi levado direto para a Central de Flagrantes I, no 
Farol. Uma guarnição do BPTran (Batalhão de Policiamento de Trânsito) compareceu ao local e submeteu o condutor 
ao teste do  Etilômetro, que registrou 0,85MG/L. Isso caracteriza o flagrante de embriaguez ao volante, conforme 
preconiza o Art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Na esfera da Polícia Civil, o flagrante foi lavrado pela 
delegada Elisabeth Sampaio Moreira. Halisson Lins teve a CNH apreendida, mas, como não houve vítimas no 
acidente, havia a possibilidade de ele ser colocado em liberdade após a audiência de custódia.

» Não tem desculpa: todo beneficiado do INSS deve fazer a prova de 
vida. Em especial, no mês do aniversário. Pode ser feita por procura-
ção? Pode. Mas não pode deixar ser feita sob pena de ter o benefício 
suspenso.

» Tinha que ser nesse Governo. A Câmara Federal deve votar o projeto que lega-
liza os jogos de azar no Brasil. Coisa de miliciano mesmo. O projeto estava enga-
vetado na Câmara desde 1991.

»  Atenção jovens! Homem de aço só nos filmes. Cuidem de vocês e 
vivam até o último segundo de suas vidas. Não abreviem a sua passa-
gem por aqui.

» Cresce a expectativa de Gustavo Feijó como Presidente da CBF. Se for tirar 
pela gestão dele em Atalaia, as expectativas não são muito boas para a entidade.

Samba, Kel Ferreti!
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