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Copinha: times 
alagoanos perdem 
na estreia e ficam 

mal na tabela
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Ao que tudo indica, 
mesmo com a ‘autonomia 
administrativa’ que tem, a 
Câmara Municipal de Maceió 
(CMM) terá que fazer alguns 
ajustes nas decisões toma-
das na última sessão do ano 
de 2021, quando – depois de 
muita protelação – aprovou 
a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e o Plano Pluria-
nual (PPA) mais um pacote de 
benefícios para os vereado-
res. A LDO e o PPA são essen-
ciais para a gestão municipal. 
O que foi aprovado depois 
veio no rolo compressor e 
na correria tão comum do 
famoso: “aqueles que aprova-
rem permaneçam sentados...
aprovado!”. Nesse bolo todo 
foram aprovados 13º salário 
para os vereadores, aumento 
de duodécimo e, por exten-
são, de verba de gabinete e 
de verba indenizatória. Mais 
o aumento no número de 
assessores. Como ainda não 
é lei, porque falta a sanção 
do prefeito JHC, do ponto de 
vista jurídico, pouco pode ser 
feito. Mas um grupo de advo-
gados já alegou, na Justiça, 
a inconstitucionalidade da 
Resolução que criou o 13º 
salário para os vereadores. O 
restante vem depois.  Página 3

MP/AL quer moderação da farra                                                                                                                                            
com dinheiro público na Câmara

“SESSÃO DA VERGONHA” MOBILIZA A SOCIEDADE CIVIL, ENTIDADES DE CLASSES E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

O que o mercado 
de seguros espera 
para 2022; 2021 
foi de crescimento

Depois da
catástrofe, dias
melhores virão
para o povo

PT exige que o ‘Dr. Valmir’ se 
explique sobre voto favorável

   SETOR   OPINIÃO    PACOTE DE BENESSES
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O prefeito de Maceió, 
JHC, esteve no Vergel do Lago 
para lançar a campanha Eu 
Amo a Lagoa. Seis secretarias 
vão realizar intervenções, 
durante o período de 100 
dias, para  transformar os 

espaços em áreas de conví-
vio social. O prefeito JHC 
destacou a importância de 
realizar obras para garantir 
mais lazer à população. “Nós 
iniciamos esse trabalho para 
resgatar o espaço de conví-

vio, não só de infraestrutura, 
mas de conscientização. 
Serão feitas obras de cunho 
social e educacional para 
mudar a mentalidade das 
pessoas e para que preser-
vem um local que é de todos. 

Vamos ampliar o número de 
serviços públicos na região, 
e ficamos muito felizes com 
essas conquistas. A campa-
nha ‘Eu amo a lagoa’, e várias 
novidades virão para vocês”, 
disse o gestor.   Página 5

JHC lança campanha Eu Amo a Lagoa para 
fortalecer o convívio social na orla lagunar

   NO VERGEL DO LAGO
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Combustíveis 
têm aumento 

médio de 40% em 
2021, em Maceió

Página 4

EM VISITA AO BAIRRO, 

prefeito JHC cumprimenta equipe que está trabalhando na limpeza do local para o início das intervenções; serão 100 dias de ações
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BOLSONARO PROPORCIONOU o pior ciclo vivido pelo povo brasileiro

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Manter as esperanças ou renová-las. Nunca este senti-
mento esteve tão forte em um começo de ano como neste 
2022: o ano em que Bolsonaro será derrotado nas urnas. 
Assim, não é apenas pela conveniência da data, todo 
começo de ano traz essa energia renovadora, mas no 
caso em questão é por uma condição especial: o cenário 
político. Às vésperas de uma eleição presidencial em que 
se vislumbra a derrocada desse governo, há um entusi-
asmo no cenário doméstico e também no mundo. O fim 
de um ciclo pernicioso que propalou com força o nega-
cionismo, as pautas contra o meio ambiente, o entusi-
asmo com a ideia de supremacia branca e o flerte com o 
nazifascismo, enche a todos de esperança. 

Vale ressaltar que mesmo que esse governo desse garan-
tias de que vai atacar a inflação, combater o desemprego 
e a fome, (opções que nunca estiveram em seu radar), 
tais boas notícias não equivaleriam à alegria de por fim 
à sua existência: pior ciclo político vivido pelo país. O 
extremismo, à beligerância como regra, o negacionismo, 
à mentira, às falcatruas envolvendo aliados, ao enriquec-
imento ilícito dos filhos do presidente a olhos vistos, 
às negociatas com o bem público, à falta de empatia, o 
descuido proposital à saúde pública, enfim, tudo isso, e 
um pouco mais, tendo como norma de comportamento a 
estupidez e a burrice, fez, de fato, dessa, a pior gestão que 
o país já teve desde os idos de Cabral. 

Por esses e tantos outros motivos é que, ao longo desses 
fatídicos três anos de governo, esse espaço nunca deu 
tréguas para Bolsonaro. Essa constatação não traz 
nenhum regozijo e muito menos orgulho para a coluna, 
mas apenas reflete os muitos “maus feitos” de Bolsonaro. 
Também em nenhum momento é confortável confrontar 
a imagem do presidente com a de um mentiroso, para 
ficar por aqui, pois adjetivos mais contundentes são 
utilizados todo o dia, na mídia em geral, para classificar o 
chefe do executivo Federal. Chega a ser cansativo contin-
uar nessa pauta, mas essa será a tônica de 2022 e não há 
como desviar. 

Bolsonaro imprime essa conduta em sua rotina.  Se há 
vacina para crianças contra a Covid-19 ele ensaia e desfila 
discurso contrário, seguido por seu séquito de abob-
alhados. Inclusive a idiotia toma conta de pessoas que 
detém formação na área médica, a exemplo do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. Se há uma tragédia, como a 
registrada no sul da Bahia, o presidente se exime de sua 
responsabilidade em conduzir ações governamentais e 
assim acalmar a população; e vai para férias regadas a 
passeio de jet ski e degustação de camarão. Férias por ele 
mesmo anunciadas e depois negadas - pego na mentira 
de novo. Esse é um governo indigesto, difícil de tragar, 
como foi o camarão que o “entupiu”.  O presidente, 
sequer sabe comer, que dirá governar. 

Mas, dias melhores estão por vir, pois o povo já se prepara 
para “desentupir” o país desse desgoverno.

Dias melhores virão
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EXPEDIENTE

Em uma festa de família, na virada de ano, vários casais e 
seus filhos se encontraram na casa de um deles para come-
morar a chegada de 2022. A casa era grande, espaço amplo, 
área externa aconchegante. Casa de cidade interiorana, 
rodeada de alpendres, pés de árvores frutíferas e um gali-
nheiro. Uma mistura de desenvolvimento urbano e simpli-
cidade da vida do campo. Tios, avós, sobrinhos, primos, 
namoradas e namorados... Um grupo divertido e brincalhão 
de pessoas da mesma família. Apesar da casa ter apenas dois 
quartos, as pessoas não se incomodaram em dormir pelos 
corredores ou na varanda, sobre os colchonetes que o dono 
da casa sempre oferece para os visitantes.

As mulheres fizeram a arrumação, limpeza e cozinharam 
todas as refeições. Os homens mais jovens se divertiram 
jogando baralho, dominó, sinuca e futebol. Os adolescentes 
utilizaram a maior parte de seu tempo conectados às mídias 
sociais e as crianças fizeram vários vídeos curtos para posta-
gens ou assistiam séries e filmes. Os mais idosos passaram 
a maior parte do tempo se balançando nas redes dispos-
tas pelos alpendres e contavam as peripécias do tempo 
de juventude. Na primeira noite, quando todos estavam 
jantando, um jovem senhor de 61 anos, após terminar de se 
alimentar, levantou-se e com seu prato e talheres nas mãos 
anunciou: “hoje quem vai arrumar a cozinha são os homens. 
As mulheres já trabalharam muito. E se elas trabalharam, 
nós homens também podemos ajudar. Vamos lavar a louça, 
limpar o fogão e cuidar da arrumação. Agora é a nossa vez!”. 
Alguns homens mais jovens retrucaram, questionaram e 
afirmaram não ser justo. Mas a grande maioria concordou 
com a sugestão do jovem senhor. As mulheres ficaram felizes 
e encantadas com a atitude do moço. 

Enquanto lavava a louça, o jovem senhor conversava com 
os demais homens dizendo que nada custava para ajudar 
suas esposas nas tarefas domésticas da casa. E acrescen-
tou: “Me aposentei antes da minha, como sargento militar. 
Minha esposa trabalhou mais alguns anos como comerciá-
ria. Eu a levava para o trabalho logo cedo. Voltava para casa, 
fazia o almoço, arrumava a casa e todo meio-dia eu voltava 
ao trabalho dela para levar o almoço feito por mim, quenti-
nho. Eu percebi as muitas noites em claro que minha esposa 
passou cuidando dos nossos filhos enquanto eu trabalhava 
fora. Percebi o esforço que ela sempre fez para manter a casa 
em ordem, tudo limpo e arrumado. Quando ela faz as unhas, 
lavo as roupas e a louças para que suas unhas fiquem mais 
tempo arrumadas. Eu a amo. E amar é cuidar. Em nada sou 
melhor que ela. Estamos casados há quase 40 anos. Faço 
qualquer coisa para torná-la orgulhosa e feliz. Ajudar a 
esposa não é desonra para nenhum homem. Na verdade, é 
pura declaração de amor”.

O esposo que valoriza a esposa

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



REPERCUSSÃO foi a pior possível e ainda vai ocupar muito espaço na mídiaPoder

Uma semana depois de 
aprovar o Orçamento de 
Maceió para 2022, fixado 
em R$ 3,1 bilhões, a Câmara 
Municipal de Maceió entrou 
em recesso (até 15 de feve-
reiro) e deixou pelo menos 
três perguntas no ar: será 
que o prefeito JHC (PSB) vai 
sancionar ou vetar o que foi 
aprovado? Será que a socie-
dade civil organizada vai acei-
tar passivamente a farra com 
o dinheiro público? Os órgãos 
de fiscalização e controle vão 
deixar tudo por isso mesmo?  

Por enquanto, fica valendo 
o texto aprovado pelos vere-
adores, pelo placar de 23 a 1, 

no último dia do ano de 2021. 
Apenas o vereador Leonardo 
Dias (PDC) votou contra. O 
presidente da Câmara, Galba 
Novaes Neto (MDB), preferiu 
não votar. 

Não se sabe se  o prefeito 
irá ou não convalidar as despe-
sas propostas no Orçamento, 
principalmente com relação às 
benesses distribuídas aos vere-
adores, como os aumentos da 
verba de gabinete, da verba 
indenizatória e do número de 
assessores, além do 13º salá-
rio e quase R$ 40 milhões para 
rateio com suas bases eleito-
rais, via emendas parlamen-
tares. 

“A Câmara tem autonomia 
administrativa para propor 
suas despesas e definir como 

vai gastar seu duodécimo, que 
por sinal foi reajustado e ficou 
em R$ 84 milhões”, disse um 
secretário do Município. Ele 
só não respondeu se o prefeito 
irá vetar algum trecho da peça 
orçamentária. Como o projeto 
da LOA (Lei Orçamentária 
Anual) parte do executivo, 
possivelmente o texto apro-
vado, apesar das críticas, deve 
ser sancionado.

Por sua vez, as entidades 
da sociedade civil organi-
zada se posicionaram contra 
a aprovação do Orçamento, 
repudiando principalmente 
as despesas que o município 
terá com as mordomias dos 
25 vereadores. O Movimento 
de Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE) entrou com 

uma representação no Minis-
tério Público de Alagoas (MP/
AL), pedindo providências do 
órgão para combater as irre-
gularidades contidas na peça 
orçamentária. 

O Sindicato dos Servidores 
da Saúde (Sindsaúde) procu-
rou a presidência da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Alagoas (OAB/AL) para tentar 
sustar as despesas do Orça-
mento de Maceió, aprovadas 
pelos vereadores, considera-
das “inconstitucionais”. A dire-
toria da Ordem, empossada no 
primeiro dia do ano, ficou de 
acompanhar o debate e defen-
der a aplicação correta dos 
recursos públicos municipais. 

Para as lideranças comuni-
tárias e sindicais, o Orçamento 

é o principal instrumento 
que a Prefeitura dispõe para 
manter a máquina adminis-
trativa e fazer investimentos 
na cidade. Por isso, os recursos 
precisam ter uma destinação 
correta, para evitar desperdício 
e injustiças, “Não temos como 
ficar calados diante de um 
escândalo desse. Entramos no 
Ministério Público para acabar 
com a farra com o dinheiro 
público”, afirmou Fernando 
CPI. 

O líder comunitário da 
Zona Norte de Maceió e coor-
denador do MCCE disse ainda 
que espera uma posição arro-
jada do MPE para combate 
aos abusos praticados pelos 
vereadores, na aprovação do 
Orçamento. 

CÂMARA TERIA “autonomia administrativa” para propor 13º salário e outros benefícios para vereadores   

Prefeito avalia se veta ou 
sanciona Orçamento 2022

CÂMARA ESTÁ

Fechada em Jaraguá, onde funciona, mas aberta nas ruas da cidade e nos órgãos de fiscalização e controle em Maceió
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Grupo de advogados 
ingressa com Ação 
Popular contra CMM

NOTA OFICIAL MP

Um grupo de advogados 
ingressou, na sexta-feira (7), 
com uma ação popular na 14ª 
Vara Civil de Maceió, contra 
a Resolução 001/2022 da 
Câmara Municipal de Maceió 
(CMM), publicada no Diário 
Oficial do Município, na terça-
-feira (4), instituído mudanças 
no Regimento Interno da Casa 
e criando o 13º salário para os 
25 vereadores da capital. 

Na ação – assinada pelos 
advogados José Carlos Fernan-
des, Othaniel Pinheiro, Sandra 
Barbosa e Welton Roberto –, o 
grupo argumenta que o bene-
fício não poderia ser criado 
por uma resolução, mas sim 
por um decreto legislativo. 
Portanto, o benefício é incons-
titucional, não só do ponto de 
vista moral, como legal.

Os advogados não quise-
ram contestar as demais 
benesses aprovadas pela 
Câmara, na votação do Orça-
mento de Maceió, alegando 
que essas decisões só pode-
rão ser contestadas depois do 
prefeito JHC sancionar a Lei 
Orçamentária. Por enquanto, 
os advogados se impuseram 
apenas contra o 13º salário dos 
vereadores, porque uma reso-
lução, garantindo o benefício, 
foi publicado no Diário Oficial. 

Uma plenária, para debater 
e aprofundar as ações contra 
os abusos contidos na aprova-
ção do Orçamento de Maceió, 
foi marcada para a próxima 
segunda-feira (10), na sede da 
OAB Alagoas, em Jacarecica. 

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL), por 
meio da 15ª Promotoria de 
Justiça (da Fazenda Pública 
Municipal) já tem o procedi-
mento administrativo nº 1116-0 
instaurado para acompanhar 
as questões relacionadas à 
Verba Indenizatória de Apoio 
Parlamentar (Viap) e também o 
cumprimento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com a promo-
tora de Justiça, Fernanda Maria 
Moreira, o aumento da verba se 
deu no bojo do projeto de lei que 
trata de modificações na Viap 
sugeridas pelo órgão ministe-
rial, através de recomendação.

“O percentual do aumento 
e sua compatibilidade com as 
questões orçamentárias estão 
sendo acompanhados pelas 15ª 
e 16ª promotorias, que enca-
minharam ofício ao presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Maceió requisitando o cumpri-
mento dos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, diz a 
promotora Fernanda Moreira.

Já com relação ao 13º salá-
rio e ao aumento do número 
de cargos da Mesa Diretora, as 
15ª e 16ª Promotorias de Justiça 
instauraram uma notícia de 
fato para avaliar a legalidade.

O Ministério Público tem 
sido acionado porque, no dia 31 
de dezembro e 2021, o plenário 
aprovou o 13º salário para os 
vereadores, aumento da verba 
de gabinete para o pagamento 
dos funcionários, bem como 
aprovou o aumento de número 
de cargos ligados à Mesa Dire-
tora. Além disso, houve reajuste 
da Verba Indenizatória Parla-
mentar (Viap).

Dr. Valmir vai ter que se explicar ao PT
O PT de Maceió vai pedir 

explicações ao vereador Dr. 
Valmir, sobre o voto dele a 
favor da aprovação do Orça-
mento para 2022. A infor-
mação foi confirmada pelo 
presidente da legenda na 
capital, Marcelo Nascimento. 
Segundo ele, o vereador já foi 
convocado para a reunião do 
dia 12 de janeiro e pode ser 
expulso do partido se não se 
retratar. 

“Tudo vai depender da 
avaliação dos integrantes 
da executiva municipal do 
partido”, afirmou Nasci-
mento, sem querer fazer 
juízo de valor quanto a deci-
são do vereador Dr, Valmir, 
cuja conduta será avaliada 
por 15 integrantes da execu-
tiva municipal do PT. Entre 
as decisões, o vereador pode 

continuar na legenda, desde 
que abra mãos dos benefí-
cios.

O pacote de benesses 
aprovado pela Câmara inclui 
13º salário, aumento de R$ 6 
mil na verba de gabinete, cria-
ção de mais 25 cargos para a 
Mesa Diretora e reajuste da 
Verba Indenizatória de Ativi-
dade Parlamentar (VIAP) de 
R$ 10.500 para R$ 15 mil. Além 
disso, todo vereador terá à 
sua disposição 1.300 litros de 
gasolina mensais.

As medidas conseguiram 
ser aprovadas em razão do 
aumento no orçamento do 
município para 2022, para R$ 
3,1 bilhões, que serve como 
base para o duodécimo, de 
até 4,5% no caso de Maceió, 
levando em conta o tamanho 
populacional. O montante 

destinado à Câmara será de 
R$ 84 milhões.

fatia maior é da saúde
De acordo com o que 

consta na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), do montante 
total aprovado, R$ 839 milhões 
serão destinados à Saúde, 
enquanto R$ 571 milhões 
irão para a Educação. As duas 
áreas, somadas, representam 
45% dos recursos estimados 
para 2022. A terceira maior 
fatia do bolo orçamentário, 
cerca de R$ 525 milhões, vai 
para a Previdência Social. 

Foram destinados ainda 
R$ 248 milhões para a Infraes-
trutura; R$ 184 milhões para a 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
R$ 143 milhões em orçamento 
da Criança e do Adolescentes.



Abastecer doeu ainda 
mais no bolso dos maceio-
enses no ano passado. Após 
diversos aumentos nos 
preços dos combustíveis em 
todo o país, Maceió chegou 
a registrar um aumento 
de cerca de 40% na gaso-
lina, diesel e etanol quando 
comparado o valor médio 
cobrado de janeiro a dezem-
bro de 2021 na capital.

De acordo com os dados 
c o l e t a d o s  d o  Ab a s t e c e 
Maceió, aplicativo desen-
volvido pela Agência Tatu 
que mostra onde encontrar 
combustível mais barato na 
capital alagoana, o etanol foi 
o combustível que apresen-
tou a maior variação ao longo 
do ano: 42,65%. Enquanto 
em janeiro o preço médio 
cobrado nos postos era de 
R$ 3,66, em dezembro o valor 
saltou para R$ 5,23.

Em seguida, aparece o 
diesel com a variação 40,73% 
no valor médio, saindo de 
R$ 3,95 em janeiro do ano 
passado para R$ 5,56 em 
dezembro. Já a gasolina teve 
um aumento de 38,13% ao 
longo do ano. Em janeiro o 

valor médio do litro custava 
R$ 4,75, mas em dezembro o 
valor já era de R$ 6,56.

Histórico de preços
A análise  dos dados 

permite ainda observar que 

o valor médio da gasolina no 
mês passado é o maior de toda 
a série histórica, iniciada em 

dezembro de 2018.
No caso do diesel, dezem-

bro teve o segundo maior 
valor observado ao longo de 
toda a série (dezembro de 
2018 a dezembro de 2021), 
sendo menor apenas do que 
o preço médio cobrado em 
novembro de 2021. Os valores 
cobrados nestes dois meses 
foram, respectivamente, 
R$5,56 e R$5,59.

No caso do etanol, dezem-
bro teve o quinto maior valor 
do ano e dos 37 meses analisa-
dos, com um preço médio de 
R$5,23, o menor desde agosto 
de 2021.

Metodologia
Desde dezembro de 2018, 

a Agência Tatu coleta os 
dados por meio de um robô, 
que busca de hora em hora 
as informações das notas 
fiscais relativas às vendas de 
combustível em Maceió e 
armazena tudo em um banco 
de dados. 

As informações são filtra-
das, categorizadas e atua-
lizadas automaticamente 
na nossa base de dados. Os 
dados são fornecidos pelos 
próprios postos de combustí-
veis à Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz).

ABASTECER veículos está pesando mais no bolso do maceioenseEstado
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EM MACEIÓ Análise de preços considerou valor médio no período de janeiro e dezembro do ano passado

Gasolina, diesel e etanol têm 
em média 40% de aumento

Agência Tatu Preço médio dos combustíveis em 2021, em Maceió

Preço médio dos combustíveis desde 2019, em Maceió



O prefeito de Maceió, 
JHC, esteve na quinta-feira 
passada, no Vergel do Lago, 
para lançar a campanha Eu 
Amo a Lagoa. Equipes de seis 
secretarias estarão envolvi-
das para realizar uma série 
de intervenções, durante o 
período de 100 dias, que vão 
transformar os espaços em 
áreas de convívio social no 
bairro. O prefeito JHC desta-
cou a importância de reali-
zar obras para garantir mais 
lazer à população.

“Nós  inic iamos esse 
trabalho para resgatar o 
espaço de convívio, não 
só de infraestrutura, mas 
de conscientização. Serão 
feitas obras de cunho social 

e educacional para mudar 
a mentalidade das pessoas 
e para que preservem um 
local que é de todos. Vamos 
ampliar o número de servi-
ços públicos na região e fica-
mos muito felizes com essas 
conquistas. A campanha ‘Eu 
amo a lagoa e várias novida-
des virão para vocês”, disse o 
gestor.

Melhorias
S e r ã o  i m p l a n t a d o s 

canteiros centrais, espaços 
recreativos com parques 
sustentáveis, área de lazer, 
e redário para aproveitar 
toda a riqueza do local. Além 
disso, o espaço contará com 
nova iluminação, recupera-
ção de calçadas e ciclovias, 
e serão levados elemen-
tos para deixar a área mais 

arborizada.
Outra novidade serão as 

quadras de areia para que 
a comunidade possa prati-
car atividades físicas, como 
beach tennis, vôlei, entre 
outras. As quadras ficarão 
instaladas no Papódromo, 
espaço cedido pela Arqui-
diocese de Maceió.

Os trabalhos são coorde-
nados pela Secretaria Execu-
tiva do Gabinete do Prefeito, 
e envolvem a Superinten-
dência de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes), a Secre-
taria de Segurança Comu-
nitária e Convívio Social 
(Semscs) e a Secretaria de 
Assistência Social (Semas), 
Secretaria de Infraestrutura 
e a Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT).

FORTALECER o convívio social na orla lagunar é um dos objetivos desta açãoCotidiano

ATENTO

Prefeito JHC esteve no local para observar de perto o trabalho que será feito

LIMPO

Primeira etapa foi a limpeza das áreas que receberão as melhorias

PRIORIDADE

JHC fez questão de contar com a parceria da comunidade

Sthefane F. e Niviane R.
Secom Maceió

PROJETO fará uma série de intervenções na região do Vergel do Lago para levar dignidade aos moradores

Prefeito JHC lança campanha 
‘Eu Amo a Lagoa’ em Maceió
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NOVIDADES

Canteiros centrais da orla lagunar serão requalificados
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ESTILO
Ser ESPECIAL não é chegar e arrasar. Ser ESPECIAL é sair e deixar saudades.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com

PODEROSA |

Toda beleza 

da blogger 

Ingred 

Pedrosa.

#TBT2021| 

Uma noite fantástica 

para este confrade 

ladeado pela anfitriã 

Cristiane Pereira e o 

casal Valdirene Tavares 

e Anderson, em clima 

de festa e alegria na 

formatura do ABC da 

princesa Maria Cecília.

TODO ELE | 

Todo charme e 

beleza do modelo 

e estudante 

universitário 

Alessandro Santos 

from Aracaju/SE.
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  Retomada 
Mesmo sem Maceió ser uma cidade destaque 
no quesito entretenimento, lazer e consumos 
culturais para seus idosos e idosas, a ousadia e 
irreverência dos seniores maceioenses já estava 
motivando uma retomada gerontológica praze-
rosa. 
A intensificação da terceira dose vacinal, 
prevenções e cautelas, foram os principais 
determinantes para a galerosa maceioense 
se agitar e dar seus primeiros passos para a 
retomada das suas atividades sócio-culturais. 
Informações das programações socioculturais, 
esportivas e folclóricas já estavam sendo divul-
gadas nas redes dos clubes, associações, grupos 
e outras agremiações inerentes. 
Os organizadores e promotores de viagens 
turísticas, religiosas e outros tipos também já 
estão sendo realizadas e agendadas. As tardes 
dançantes, bingos e balneários não ficaram 
para trás e já estão oferecendo ingressos e 
cartelas para o bel-prazer. 
As universidades e faculdades abertas para 
terceira idade existentes no estado, só algumas 
iniciaram suas atividades. Porém, tudo indica 
que com o novo cenário gripal em Maceió, as 
intenções recreativas vão ser frustradas por um 
bom tempo ainda. 

  Retro 2021 
2021 para muitos foi considerado um ano 
atípico devido ao alastramento da pandemia. 
Esta análise foi aproveitada por muitos gover-

nantes e parlamentares para sequenciar a saga 
da invisibilidade dos idosos maceioenses e 
alagoanos. Para se ter uma ideia do que esta-
mos falando, de acordo com uma pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre/FGV em 05/07/2021), 
divulgado com exclusividade para o Jornal 
Folha, o estado de Alagoas é considerado o 
segundo mais infeliz do país. 
Já Maceió, em 2018 e 2020, também ocupou os 
últimos posicionamentos no ranking das piores 
cidades para envelhecer das pesquisas efetu-
adas pelo Instituto da Longevidade Mongeral 
Aegon/FGV.
 Como “contra fatos não há argumentos”, 2021 
foi também um ano inexpressivo para evolução 
do segmento idoso. Em âmbito estadual foi 

aprovada a lei que cria a Semana Estadual da 
Saúde da Pessoa Idosa e mais 3 apresentações 
de projetos. A única lei que beneficiou o idoso 
maceioense foi a lei municipal que retira o 
pictograma de um idoso com bengala, curvado 
e simulando dor nos quadris, da placa que 
indica espaços exclusivos para idosos. Em 2021 
ainda transitaram mais 3 projetos de lei que 
ainda não foram aprovados. 
A sociedade, por intermédio do Observatório 
do Idoso em Alagoas, lançou a Rádio Web Clube 
Alagoas 6.0 que é uma rádio ativista com uma 
programação totalmente exclusiva de infor-
mações e entretenimentos para o idoso e para 
o seu envelhecimento, velhice e o longeviver 
satisfatório. O link para acessar a emissora é 
alagoas60.com.br .

NÃO MENOSPREZE a Covid-19, a gripe H3N2 e a surgente infecção flurona

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Dicas de ouro
Um novo ano tomou conta do calendário e na bagagem foram emitidas muitas mensagens e saudações 
de felicidades, prosperidade e saúde, que se juntaram no réveillon aos diversos pedidos e desejos para 
uma nova expectativa vital. Foram várias apostas de simpatias e orações na virada do ano. Porém, são 
nestes primeiros dias do ano que é a hora de traçar estratégias para alcançarmos os objetivos. E não vai 
ser fácil, pois 2020 e 2021 foram anos atípicos. Assim sendo, novos planos para a vida merecerão uma 
condução e um método pormenorizado para alcançar os desejos ritualizados. O primeiro macete é o de 
não menosprezar a Covid-19, a gripe H3N2 e a surgente infecção flurona (o uso das máscaras, distancia-
mento e outros cuidados devem continuar e com muito comprometimento). Determinar a prática da 
resiliência, da consciência gerontológica, do autoconhecimento e da empatia como atitude cotidiana 
é essencial e cirúrgico. Ao fazer planos para este novo ano, lembre-se das coisas mais simples, não se 
imponha apenas obras grandiosas. Dedique-se a quem está por perto. Por um momento, esqueça o 
ego aflorado, a ambição, de salvar o mundo todo e conceda momentos de alegria à família e aos amigos 
próximos. Silencie seu coração, guarde um pouco da compaixão para seus próprios fracassos, aprenda a 
perdoar-se. E por fim promova, lapide e tutele com paixão o seu processo biopsicossocial.

  ATENÇÃO 
ESTUDANTES
Acaba de ser lançada a segunda edição 
de um importante e-book gratuito sobre 
educação alimentar. A publicação é do 
curso de Nutrição do Centro Universitário 
Estácio e é destinado a alunos das esco-
las das redes pública e particular. Com 
o título “Detetive dos Alimentos”, o livro 
virtual tem 28 páginas e ensina de forma 
lúdica e divertida a higienização correta, os 
sabores, texturas e aromas dos alimentos, 
propondo uma brincadeira interativa para 
que as crianças, a partir dos 6 anos, desven-
dem o mistério da nutrição. O conteúdo já 
pode ser baixado gratuitamente pelo link:  
https://is.gd/Ebooksparacriancas.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos 
aniversariantes da semana, leiam: Vitor 
Calmon, Warner Filho (09), Iza Olyveira, Isis 
Emanuelly (10), Maycol Liberato (11), Alex 
Mello (12), Livia Almeida (13).#parabéns

IN DESTAQUE | 

Um brinde +QESPECIAL à 

colunista social Aninha 

Monteiro, aniversariante 

mais festeja desse início 

de ano novo, ilustrando 

a coluna deste domingo.

FESTA ANOS 80 | 

O reencontro de uma geração festeira 

da City de Arapiraca chega em sua 12ª 

edição e o idealizador deste festerê, 

Sérgio Lúcio, brinda com taças e mais 

taças de espumantes ao lado de seu 

amado pai, Severino Lúcio, o sucesso 

de vendas desta edição luxuosa que 

vai acontecer, no dia 15 deste mês, 

a partir das 22h, nas instalações da 

AABB Arapiraca, sob o agito sonoro 

do cantor César Soares e da Banda 

pernambucana O DISCO.



O QUE O SETOR de seguros privados espera para este ano; seguro de vida deve crescer                                                                               

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  O que esperar do mercado 
de seguros em 2022 
Quando falamos sobre proteção para pessoas e 
bens materiais as necessidades vão mudando a 
cada fase da vida. Com a pandemia da Covid-19, a 
digitalização dos negócios no mercado de seguros 
foi acelerada, o que fez com que o setor tivesse de 
se adaptar para oferecer soluções que atendessem 
aos novos hábitos de consumo. 
Além disso, houveram diversas mudanças regula-
tórias promovidas pela Susep (Superintendência 
de Seguros Privados). Portanto, quais seriam as 
principais tendências do mercado para 2022? Veja 
o que o setor espera com essas mudanças:

  Diminuição da burocracia
Muitas pessoas afirmam deixar de adquirir uma 
apólice de seguro pelo fato de ser um ser um 
processo burocrático. Algumas seguradoras mais 
tradicionais pecam nesse requisito, impondo uma 
série de complicações, o que é negativo para as 
empresas e para o setor, que acaba não aumen-
tando o seu nível de penetração.
O movimento de digitalização e desburocratização 
que tem marcado o setor bancário são tendências 
há algum tempo, e também se verificam em segu-
ros, com as insurtechs . 
Para além do teleatendimento médico e teleorien-
tação odontológica, as seguradoras trabalham 
para tornar as contratações e o relacionamento 
com clientes totalmente online, sem deixar para 
trás nenhum elo do segmento.

  Maior valorização 
do seguro de vida
Segundo dados da Susep, os seguros de vida regis-
traram aumento de 14,6% no primeiro trimestre 
de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. 
O produto oferece cobertura para morte, morte 
acidental e invalidez, além de cobrir também 
as despesas do funeral, médico-hospitalares e 
tratamento de doenças graves, como AVC, câncer e 

melanoma, insuficiência renal terminal e outros.
Com a chegada da pandemia e a instabilidade 
socioeconômica trazida por ela, as pessoas se aten-
taram ao fato de que o seguro de vida não cobre 
apenas morte, mas também acidentes e outras 
eventualidades que ocorrem ao longo da vida. 
Acreditamos que essa tendência seguirá forte em 
2022. Aqui também podemos apontar o seguro de 
vida como parte importante no planejamento das 
finanças da família, considerando os imprevistos 
em vida ou a proteção monetária familiar, em caso 
de morte do provedor da casa.

  Open Insurance
Recentemente a primeira fase de implementação 
do Open Insurance entrou em operação, se esten-
dendo até 30 de junho de 2022 e dando início ao 
compartilhamento de dados públicos sobre canais 
de atendimento e produtos de seguro, previdência 
complementar aberta e capitalização disponíveis 
para comercialização. O sistema irá garantir um 
acesso mais fácil para o consumidor aos produtos 
e serviços disponíveis no setor, criando condições 

mais favoráveis, por isso, continua como uma das 
tendências para 2022.

  Conclusão
Em suma, com a mudança no comando da 
Susep, algumas medidas devem ser reavaliadas, 
como as SISS (Sociedades Iniciadoras de Serviço 
de Seguro), mas não há dúvidas de que o Open 
Finance como um todo é uma grande oportu-
nidade para conhecer melhor o consumidor e 
oferecer produtos customizáveis, de acordo com 
as suas demandas.
Contudo, apesar de ser muito importante, o 
seu verdadeiro impacto em 2022 vai depender 
bastante de como o projeto irá andar ao longo dos 
próximos meses e da receptividade do público 
quando estiver totalmente operacional.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!



SÃO 128 EQUIPES em busca de brilho, holofotes e, se der, do título de campeã!Esportes

A  c o m p e t i ç ã o  m a i s 
importante para as catego-
rias de base já começou e 
Alagoas enviou três represen-
tantes: CRB, CSE e Desportivo 
Aliança estão carregando a 
bandeira de Alagoas na Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. 

Com a bola rolando desde 
o último dia 2, 128 equipes 
estão na disputa pelo título 
da Copinha, divididas em 
32 grupos com quatro times 
cada. Os dois primeiros colo-
cados de cada chave passam 
para a segunda fase do 
campeonato.

Na estreia, nenhum dos 
alagoanos conseguiu vencer. 
O Galo perdeu para o Canaã, 
da Bahia, por 3 a 0. O Aliança 
foi derrotado por outro Galo, 
o Atlético Mineiro, por 3 a 1. Já 
o CSE entrou em campo pela 
primeira vez contra o São 
Paulo e também perdeu, pelo 
placar de 2 a 0. 

Até o fechamento desta 
edição, o único time a jogar 
duas vezes era o Desportivo 
Aliança, que arrancou um 
empate diante do Linense-SP, 
por 2 a 2, tomando gol em um 
escanteio marcado de forma 
equivocada pela arbitragem. 

Mas, apesar das dificul-
dades para tentar avançar 
de fase, o técnico do Aliança, 
Rommel Vieira, mostrou 
otimismo: “A expectativa está 
boa, está forte, apesar de ser 
muito difícil, mas o grupo está 
trabalhando firme. Estamos 
criando muito volume de 
jogo, muitas finalizações e na 
reabilitação trabalhamos em 
cima disso, dos nossos erros, 
que são as finalizações”.

Sobre o desempenho da 
equipe tricolor, o treinador 

reconheceu os erros, mas 
disse que tem um plantel 
que pode render bons frutos 
no futuro: “Nossa avaliação 
é de um resultado bom. Em 
termos de resultados, fica-
mos devendo, apesar do 
pouco tempo de trabalho. 
É um grupo jovem, com a 
maioria nascida em 2003 e 
2004, temos quatro ou cinco 
titulares com a idade limite 
que seguram o tranco dentro 
de campo. A avaliação é de 
atletas promissores que estão 
sendo bem vistos no cená-
rio nacional e alguns atletas 
que retornam para o aliança 
em busca da nova conquista 
dessa vaga e do título esta-
dual do sub-20 em 2022”

A Copinha reúne as prin-
cipais equipes e tem seus 
jogos realizados nos estádios 
do estado de São Paulo. A 
competição mais badalada 
da base acontece na época de 
férias e início de pré-tempo-
rada dos times principais e, 
por isso, tem transmissão 
em rede nacional. Sobre esse 
espaço na grande mídia, 
Rommel disse que é “impor-
tantíssimo para a visibilidade 
de todos, do clube, do patro-
cinador, comissão técnica, 
atletas e seus empresários”. 
Segundo ele, a oportunidade 
pode sensibilizar empresá-
rios e políticos alagoanos 
façam ações de incentivo e 
fomento ao esporte para os 

jovens e criem condições 
ideais de trabalho para os 
profissionais que ficam à 
beira do gramado. Tudo isso, 
de acordo com o professor, 
para dar retorno e gerar bons 
resultados para o estado. 

Até o fechamento desta 
edição de O Dia Alagoas, 
CSE e CRB ainda não tinham 
entrado em campo para 
a segunda rodada de suas 
chaves. Portanto, o trico-
lor de Palmeira dos Índios 
era o lanterna do Grupo 
21, e tinha à sua frente São 
Caetano, São Paulo e Peri-
lima nesta ordem na tabela 
de classificação. Já o Galo da 
Praia também era lanterna 
d o  G r u p o  3 1 ,  q u e  t e m 

Canaã-BA, Portuguesa-SP e 
Juventus-SP. Já o Desportivo 
Aliança, que ainda tinha 
chances remotas de classi-
ficação, ocupava a terceira 
colocação do Gr upo 4, 
liderado pelo Atlético-MG. 
A vice-l iderança estava 
ocupada pela Linense, que 
tem confronto direto com 
o Galo Mineiro, à frente do 
Tricolor Alagoano estava o 
Andirá-AC.

A  e x p e c t a t i va  n ã o  é 
apenas pelo t ítulo,  que 
parece ser uma realidade 
muito distante para os times 
de Alagoas, mas sim a de 
revelar jogadores e mostrar 
a força do futebol local da 
capital e interior do estado.

COMPETIÇÃO Inicia a temporada do futebol no País e serve para revelar e mostrar jogadores jovens e talentosos

Aliança, CRB e CSE ‘jogam’ 
por Alagoas na Copinha

9 a 15 de janeiro     |     202210 O DIA Alagoas

Thiago Luiz
Estagiário

ATLETAS DO ALIANÇA
Estão na luta por uma vaga para a próxima fase da Copinha

TIMES DE CSE E CRB
Perderam na estreia e buscam reabilitação nos próximos jogos da competição
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FAMÍLIA: uma parceria feita de amor, parceria e gratidão.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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ANIVERSARIANTES

E quem também está comemorando 

a chegada de novo ciclo são os que-

ridos Leonardo Arcoverde, fundador 

do Espalhaí junto comigo, e o nosso 

leitor número 1, o premiado jornalista 

Alexandre Lino. Desejo aos dois muita 

saúde e vida plena.

AMOR DE MÃE II

Já Mamá Omena reiterou a alegria e gratidão que sente em 

ser tão abençoada com a parceria da filha, na vida e nos 

negócios: “Como não morrer de Amor por essa Filha, que é 

um Ser Humano tão especial, minha companheira, minha 

cúmplice”.

AMOR DE MÃE I

Amor de Mãe é sagrado e não há nada que se compare. 

Esta semana duas delas expressaram toda a imensidão 

desse sentimento. 

Lavyne encontrou forças no amor que sente e foi capaz de 

sair da penúltima sessão de quimioterapia direto para um 

restaurante e comemorar com muita alegria o aniversário 

do “seu amado Antônio”.

MISSÃO CUMPRIDA

Herman Fernandes e Nadja Barros 

não cabem em si de tanta felicidade. 

E a razão tem nome e sobrenome: 

Júlia Barros Fernandes, a mais nova 

nutricionista de Alagoas. Papai fez 

um belíssimo texto agradecendo 

a parceria da esposa na jornada 

desafiadora que é formar um Ser 

Humano. Parabéns aos três! 

FEITO CRIANÇA

Quem anda pela orla de Maceió 

tem se surpreendido com várias 

estruturas instagramáveis. As 

primeiras surgiram antes do Natal 

e na semana passada, uma cadeira 

gigante atraiu a influenciadora digi-

tal @garotabeautee. Ela não perdeu 

tempo e subiu na cadeira para o 

registro que faz adulto parecer uma 

criança. 

A DONA DO NEGÓCIO

Uliana Ferreira não faz bolo, nem 

ensina a cozinhar, mas sabe todos 

os segredos de como alavancar 

um negócio. No próximo dia 12 de 

janeiro ela compartilha um pouco 

desse conhecimento na Convenção 

de Mulheres Empresárias, no Hotel 

Atlantic Suítes. Na oportunidade ela 

também fará o lançamento do seu 

livro “A Dona do Negócio”. 
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