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Fogo em galpão mobiliza bombeiros
Um incêndio de média 

proporção ocorrido hoje 
pela manhã no galpão da 
fábrica Jaraguá Indústria, 
que fica no Polo Indus-
trial de Marechal Deodoro, 
mobilizou 17 bombeiros 
militares em sete viaturas, 
sendo seis ostensivas. O 

fogo começou num revesti-
mento de isopor da fábrica e 
as primeiras chamas foram 
combatidas por funcioná-
rios da empresa, que usaram 
extintores. Para controlar 
o incêndio em definitivo, o 
Corpo de Bombeiros mobi-
lizou guarnições das viatu-

ras: ABT-12, ABS-07, AS-23, 
AR-39, AT-04 e ABE-01 mais 
a viatura do comandante 
do socorro. A maior dificul-
dade encontrada na ocor-
rência de combate ao fogo 
foi em relação à altura da 
estrutura metálica revestida 
com isopor. Mesmo assim, 

em pouco tempo, o fogo 
foi controlado e não houve 
feridos. Em seguida foi feito 
o trabalho de rescaldo para 
evitar novos focos de incên-
dio. O laudo sobre as causas 
do incêndio será emitido 
pelo Corpo de Bombeiros 
num prazo de dez dias.
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Alagoas recebe 
nova remessa de 
vacina pediátrica 
da Pfizer

   COVID-19

A SMTT está adotando 
medidas para garantir a 
prestação dos serviços para 
os usuários do transporte 
coletivo da capital que eram 
atendidos pela Empresa 
Veleiro. As mudanças nos 

itinerários entraram em vigor 
ontem, já as novas linhas 
começam hoje. André Costa, 
chefe da SMTT, destaca o 
quanto as decisões do órgão 
buscam ouvir o que a popu-
lação encaminha. Afinal, 

os usuários são os maiores 
fiscais da gestão pública. 
“Foram enviadas solici-
tações e sugestões sobre 
a falta de atendimento da 
empresa Veleiro. Com base 
nesses materiais enviados 

pelo WhatsApp do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM) foram toma-
das medidas que resultaram 
na extinção do contrato com 
empresa Veleiro. Continua-
remos firmes com as demais 

concessionárias, para que 
atendam aos usuários de 
maneira adequada” disse o 
superintendente da SMTT. 
Confira as mudanças nas 
linhas e itinerários no site: 
www.maceio.al.gov.br.  Página 3

Bolsonaro soube 
um mês antes
que o filho Flávio 
era investigado

ASA, CRB e CSA  
não terão  
‘vida fácil’ na  
primeira fase

   PELA FEDERAL

   COPA DO BRASIL
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Ascom CBM/AL

Paulo Dantas e  
Renan Filho estão 

com  o discurso  
sintonizado
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INCÊNDIO FOI CONTROLADO POR

Equipes do Corpo de Bombeiros e não houve feridos; funcionários da Jaraguá Indústria fizeram as primeiras investidas para controlar o fogo

SMTT faz mudanças nas linhas 
que eram atendidas pela Veleiro

CONFORME A SUPERINTENDÊNCIA, AJUSTES NOS ITINERÁRIOS SÃO PARA MELHORAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

WEINTRAUB

Pode contar tudo que sabe do Planalto
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EM NOME DO LUCRO, o racismo é legitimado no jornal de maior circulação nacional

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Thaíse Pacheco *

Vergonhoso e criminoso o texto “Racismo de negros 
contra brancos ganha força com identitarismo”, publicado 
na Folha de São Paulo de hoje (16/01/22). O artigo de Antonio 
Risério promove um ataque ao movimento negro e utiliza de 
narrativas de supremacistas brancos para construir a tese do 
“racismo reverso”.

Segundo o autor, o movimento negro promove um “neora-
cismo” identitário contra asiáticos, brancos e judeus. A tese é 
fantasiosa: não existe racismo reverso, na medida em que 
nunca houve escravidão reversa, genocídio da população 
branca ou imposição da cultura e da religião dos povos africa-
nos e indígenas ao homem branco.

Risério chega a afirmar que “não devemos fazer vistas gros-
sas ao racismo negro” e que negros contam com “instrumentos 
de poder para institucionalizar o seu racismo”. Só não explica 
quais seriam esses instrumentos em um Brasil que continua a 
apresentar crescimento de 14% no encarceramento em massa 
de negros, enquanto diminui em 19% o número de brancos, 
segundo o Anuário de Segurança Pública de 2019; em que 
negros são 78% entre os mais pobres no país, segundo IBGE; 
em que recebemos, em média, 17% a menos do que brancos 
com as mesmas origens sociais, de acordo com o estudo da 
PUC-RS; e em que brancos recebem 68% a mais que os negros 
em geral. Em qual Brasil Antonio Risério vive? Não existe o 
“racismo preto antibranco” que ele afirma com tanto afinco! 
Existe a luta dos movimentos negros por igualdade material e 
pelo respeito às diferenças.

O jornal e o autor -- um homem branco irrelevante -- utili-
zam-se dos corpos pretos, das nossas histórias e das nossas 
formas de luta para construírem engajamento, cliques e 
receita. Em nome do lucro, o racismo é legitimado no jornal 
de maior circulação nacional. E o pior: não é a primeira vez que 
isso ocorre naquele espaço. Se não mudarmos nossa postura, 
certamente não será a última. Apenas a título de exemplo, o 
mesmo autor já escreveu que Abdias do Nascimento e Kaben-
gele Munanga, dois dos maiores intelectuais pretos que esse 
país já produziu, seriam “delirantes”. E o jornal não hesitou em 
publicar.

Esse comportamento da Folha não é pontual: há poucos 
meses, em 29/09/2021, o jornal publicou a coluna racista de 
Leandro Narloch, intitulada “Luxo e riqueza das ‘sinhás pretas’ 
precisam inspirar o movimento negro”, gerando uma enxur-
rada de críticas e o incômodo das duas únicas pessoas negras 
que integravam seu conselho editorial. Como resultado, uma 
delas se desligou do conselho: a filósofa Sueli Carneiro. O 
advogado Thiago Amparo, que permaneceu no espaço, decla-
rou seu descontentamento com o jornal ao publicar um texto 
racista em suas páginas. Já o veículo sequer ficou constrangido 
com o escândalo criminoso.

Basta! Em nome de um suposto pluralismo, a Folha 
promove o racismo -- enquanto for lucrativo -- dando palco 
à Casa Grande. Chega! Nossos corpos não estão à disposição 
dos interesses da branquitude e do capital. Nossa luta não está 
à venda!

O ano de 2022 será estratégico para o movimento negro. 
Temos a tarefa de tirar um presidente fascista, genocida e 
racista do Palácio do Planalto. Ao mesmo tempo, temos que 
defender a continuidade da política de cotas nas universidades 
públicas, que vai ser rediscutida no Congresso Nacional. Não 
há mais tempo para tolerar o racismo. Não há espaço para dar 
vez e voz aos que lucram com a desigualdade racial. É hora de 
nos aquilombarmos e exigirmos uma resposta: ou a Folha se 
retrata e toma providências concretas ou nós -- pretos, pretas e 
aliados da luta antirracista -- boicotamos seu conteúdo.

O racismo da Folha exige 
retratação ou boicote
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EXPEDIENTE

Atos revelam quase que com precisão as intenções de um 
político. Os que envolvem o governador Renan Filho (MDB) 
e o deputado estadual Paulo Dantas (MDB) mostram uma 
afinação entre o candidato ao Senado (RF), e o governador-
-tampão e candidato a governador de Alagoas (PD).

Na sexta-feira (14), palanques montados, festas prepara-
das, tudo organizado para assinatura de ordens de serviço e 
entrega de equipamentos em Satuba e Messias. Convidado 
pelo governador para os eventos, Paulo Dantas discursou 
nos dois municípios.

Se ainda havia qualquer dúvida sobre o entendimento e 
a afinidade política entre os dois, não há mais, pois a inter-
pretação é de que a aliança está consolidada.  

Até no discurso da dupla isso ficou claro. Enquanto o 
governador apresenta os indicadores da sua gestão e os 
compara com o passado, o deputado fala sobre manter o 
que deu e está dando certo e avançar mais daqui pra frente.

No vídeo mais recente publicado no seu instagram 
(clique aqui e veja o vídeo na íntegra), Paulo Dantas  repete 
que não haverá retrocessos e  sim avanços: ‘’Não aceita-
mos retrocesso! Nosso povo quer progredir, avançar mais! E 
quando a gente busca o entendimento, a união de esforços, 
os resultados positivos sempre aparecem’’.

No interior e nas redes sociais, 
Renan Filho e Paulo Dantas 
sintonizam discursos
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A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Transpor-
tes e Trânsito (SMTT), adota 
medidas para garantir melhor 
prestação dos serviços para os 
usuários do transporte cole-
tivo da capital. A partir de hoje 
(18), os usuários já dispõem de 
duas novas linhas circulares.

A SMTT informa que os 
passageiros já podem utilizar 
a linha A 401 (Circular Bairros 
01 e a 402 (Circular Bairros 
02), que passam atender aos 
usuários dos bairros Trapiche, 
Vergel, Mangabeiras, Cruz das 
Almas ,Feitosa , Gruta, Farol, 

Jatiúca e Ouro Preto.
Já as linhas que eram feitas 

pela empresa Veleiro também 
tiveram mudanças nos itine-
rários, que entraram em vigor 
desde ontem (17). com isso, a 
linha 208 (Jacarecica/Vergel) 
acessará os trajetos do conjunto 
Santo Eduardo, Avenida Depu-
tado José Lages e Posto 7. 

Por outro lado, deixará 
de atender aos usuários que 
buscam como destino o 
Maceió Shopping e bairro 
Mangabeiras, passando a 
atender aos passageiros que 
tem como destino a Praia de 
Jatiúca, rua Deputado José 

Lages, e ao conjunto Santo 
Eduardo, proporcionando 
novos deslocamentos para os 
usuários do litoral norte.

Já a linha 051 (Santos 
Dumont/ Centro (Via Poço) 
voltará ao itinerário normal 
-Praça da Faculdade, Rua 
Ceará, Praça do Pirulito, Poço- 
, até o Prado (Rua Ceará). 
Deixando de atender ao 
Joaquim Leão.

Enquanto para os usuários 
da linha 102 (João Sampaio/ 
Tra p i c h e -  Te r m i n a l  d a 
Jaqueira), retornará o atendi-
mento até o Trapiche, e não 
seguirá mais até o Pontal.

A PARTIR DE HOJE, usuários dispõem de duas novas linhas circularesMaceió
SMTT informa que os passageiros já podem utilizar a linha A 401 (Circular Bairros 01) e a 402 (Circular Bairros 02)

Prefeitura disponibiliza novas 
linhas de ônibus em Maceió

MAIS OPÇÕES:

os cidadãos também poderão realizar novas integrações

HORÁRIO ESTENDIDO

Unidades de Saúde da Santa Amelia e do Clima Bom agora tem novo horário

IDALÉCIO LUCAS/ASCOM SMTT

BRUNO WESLEY/ASCOM SMS

   CORUJÃO DA SAÚDE    COMBATE À COVID

   CONSCIENTIZAÇÃO

Mais duas Unidades Básicas de 
Saúde têm horário ampliado

Vigilância Sanitária promove 
ações educativas em Maceió

Prefeitura de Maceió lança o 
Projeto ‘Férias no Parque’

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, decidiu ampliar o 
horário de funcionamento em 
mais duas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da capital. Já 
funcionam em novo horário 
as UBS José Guedes de Farias, 
na Santa Amelia, e Djalma 
Loureiro, no Clima Bom.

Com a medida adotada 
pela Prefeitura, as duas UBS 
integram o Corujão da Saúde 
e passam a ofertar atendi-
mento em horário estendido, 
das 17h às 21h. Com as duas 
Unidades, Maceió agora 
soma 11 locais que, além de 
seu funcionamento normal, 
atendem também em horário 
diferenciado.

A secretária Municipal 
de Saúde, Célia Fernan-

des, ressalta que a intenção 
da gestão é atingir a vinte 
o número de Unidades de 
Saúde com horário estendido, 
até os próximos meses.

A Prefeitura de Maceió 
informa que o usuário aten-
dido nas UBS com Corujão da 
Saúde, tem acesso a consultas 
médicas, odontológicas e de 
enfermagem, além de servi-
ços da Atenção Básica como 
citologia, pré-natal e testes 
rápidos para detectar HIV, 
Aids e Hepatites Virais. 

As UBS oferecem ainda 
verificação de pressão e 
glicemia, curativos, acom-
panhamento de pacientes 
com diabetes, hipertensão, 
hanseníase e tuberculose e, 
ainda, vacinação, inclusive a 
de Covid-19.

Visando levar ações educa-
tivas de prevenção e combate 
à covid-19, equipes da Vigilân-
cia Sanitária de Maceió vêm 
visitando estabelecimentos 
comerciais em diversos bair-
ros da capital. A ação da Vigi-
lância Sanitária já ocorreu em 
bares e restaurantes na orla 
marítima, hotéis, pizzarias e 
os mercados da Produção, e 
dos bairros Jacintinho e Tabu-
leiro.

Além do trabalho educa-
tivo voltado ao comércio da 
capital, a Vigilância Sanitária 
de Maceió ainda percorreu as 
instituições bancárias, para 

atender as fiscalizações e sina-
lizar a importância dos proto-
colos e normas sanitárias.

De acordo com o coor-
denador geral da Vigilância 
Sanitária, Airton Santos, essas 
atividades têm o objetivo de 
reforçar, junto aos setores 
produtivos e aos maceioen-
ses, as medidas dos protoco-
los sanitários de prevenção e 
combate à Covid-19.

“Estamos levando essas 
ações educativas a todos os 
setores comerciais aqui em 
Maceió, em razão do aumento 
do número de casos de Covid-
19. Nessas ações, orientamos 

os profissionais sobre a impor-
tância do cumprimento das 
normas sanitárias, a exemplo 
do distanciamento social, 
a higienização correta das 
mãos e a sinalização, além da 
vacinação completa com, no 
mínimo, duas doses”, ressalta 
Airton.

Segundo ele, aa equipes 
esteviram no Banco do Brasil, 
no Bradesco e no Santan-
der, com orientação neces-
sária, especialmente, acerca 
da higienização correta de 
todos condicionadores de ar, 
para assegurar a qualidade do 
ambiente. 

Com uma programação 
especial para crianças e adul-
tos, e com objetivo aproximar 
os participantes da natureza e 
aumentar a conscientização 
sobre a preservação do meio 
ambiente, a Prefeitura de 
Maceió lança, na próxima 
sexta-feira (21), o Projeto 
Férias no Parque. A programa-
ção acontece nos dias 21, 22 e 
23, a partir das 10h.

Situado no bairro de Bebe-

douro, o Parque Municipal, 
administrado pela Supe-
rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, 
receberá os participantes com 
trilhas ecológicas guiadas, 
oficinas de brinquedos susten-
táveis e sabão natural, pales-
tras sobre a coleta seletiva, 
gincadas interativas e planta-
ção de mudas de árvores.

Como explica Rafaela Brito, 
coordenadora do Parque, a 

proposta do Projeto Férias no 
Parque é incentivar a visita dos 
adultos e crianças ao espaço 
natural, que de se divertir e 
aproveitar a natureza, as crian-
ças participarão de atividades 
voltadas à sustentabilidade. 

“O propósito é para que os 
participantes possam tee uma 
visão mais ampla de como 
podem nos ajudar a cuidar 
do meio ambiente”, assegura 
Rafaela. 
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Policiais da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prenderam, ontem, 
um homem de 28 anos, que 
tentava dar um calote de mais 
de R$ 2 mil em um bar na orla 
da Ponta Verde, em Maceió. 

De acordo com as informa-
ções policiais, ele já foi detido 
duas vezes no Ceará há cerca 
de um mês pelo mesmo golpe.

Os policiais da Oplit disse-
ram que ele estava sozinho e 
consumindo bebidas caras. 
Na hora do fechamento da 
conta, ele se negou a pagar o 
que havia bebido e a admi-
nistração do estabelecimento 
acionou a polícia.

Ao ser preso, o homem 
afirmou que é de Sergipe e se 
apresentou como jogador de 
futebol, programador de infor-
mática e produtor musical. 
Disse ainda que estava hospe-
dado há cerca de um mês em 
um apartamento na Pajuçara.

O acusado foi conduzido 
para Central de Flagrantes 
onde foi realizado os procedi-
mentos cabíveis. Ele já possui 
vários Boletins de Ocorrência 
em seu nome, além de Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rência (TCO), todos relativos a 
estelionatos e fraudes.

Em nota conjunta, o reitor 
Josealdo Tonholo e o pró-
-reitor de Gestão de Pessoas, 
Wellington Pereira, informam 
que as atividades presenciais 
no Campus A.C. Simões, em 
Maceió, estão suspensas até 
dia 23 de janeiro. Essa medida 
foi tomada para resguardar a 
saúde dos servidores e tercei-
rizados da Universidade Fede-
ral de Alagoas, seguindo a Lei 
13.979/2020, que contempla 
a necessidade de isolamento 
social em decorrência da 
pandemia de covid-19.

Seguindo as orientações 

das autoridades sanitárias, a 
gestão tomou a decisão base-
ada também nos resultados 
dos testes RT-PCR, realizados 
nos dias 12 e 17 de janeiro, 
com servidores e terceiriza-
dos que atuam no Campus 
A.C. Simões. O material foi 
coletado no prédio da Reito-
ria  e analisado pela equipe 
do Laboratório Molecular 
Clínico (LMC), instalado no 
Campus Arapiraca, que tem à 
frente do grupo a vice-reitora 
Eliane Cavalcanti.

A nota diz, ainda, que 
estão resguardadas as “ativi-

dades consideradas indis-
pensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis 
ao interesse público e da 
Universidade”, definidas pelas 
chefias imediatas, e conside-
rando a Instrução Normativa 
90/2021, do Ministério da 
Economia.

O documento alerta a 
comunidade universitária 
sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscara nas depen-
dências da Universidade 
e recomenda que todos os 
servidores e terceirizados se 
vacinem. 

Policiais da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prenderam, ontem, 
um homem de 28 anos, que 
tentava dar um calote de mais 
de R$ 2 mil em um bar na orla 
da Ponta Verde, em Maceió. 

De acordo com as informa-
ções policiais, ele já foi detido 
duas vezes no Ceará há cerca 
de um mês pelo mesmo golpe.

Os policiais da Oplit disse-
ram que ele estava sozinho e 
consumindo bebidas caras. 
Na hora do fechamento da 
conta, ele se negou a pagar o 
que havia bebido e a admi-
nistração do estabelecimento 
acionou a polícia.

Ao ser preso, o homem 
afirmou que é de Sergipe e se 
apresentou como jogador de 
futebol, programador de infor-
mática e produtor musical. 
Disse ainda que estava hospe-
dado há cerca de um mês em 
um apartamento na Pajuçara.

O acusado foi conduzido 
para Central de Flagrantes 
onde foi realizado os procedi-
mentos cabíveis. Ele já possui 
vários Boletins de Ocorrência 
em seu nome, além de Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rência (TCO), todos relativos a 
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Alagoas recebe hoje a 
segunda remessa da vacina 
contra Covid-19 Comirnaty/ 
Pfizer Pediátrica. As 22.100 
doses da vacina desem-
barcaram no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares e serão aplicadas 
em crianças alagoanas de 
cinco a 11 anos. Além das 
vacinas infantis, o Estado 
também recebe nesta terça-
-feira,  29.250 doses  de 
imunizantes da Pfizer para 
dar continuidade à aplica-
ção das doses de reforço 
para os adultos.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, em 16 de dezem-
bro, a indicação da vacina 
Comirnaty para imunização 
contra Covid-19 em crian-

ças de 5 a 11 anos de idade 
depois  de realizar  uma 
análise técnica criteriosa 
de dados e estudos clínicos 
conduzidos pelo laborató-
rio. Em Alagoas, todos os 
102 municípios foram capa-
citados para a utilização da 
Vacina Covid-19 Comir-
naty/ Pfizer Pediátrica.

Quanto aos critérios de 
aplicação da vacina, estes 
devem obedecer a seguinte 
o r d e m  d e  p r i o r i d a d e : 
população de 5 a 11 anos 
completos com deficiência 
permanente e ou/ comor-
bidade; crianças de 5 a 11 
anos completos indígena ou 
quilombola; e população de 
11 anos completos. A popu-
lação estimada a ser vaci-
nada em Alagoas é de 363 

mil crianças.

Liberação
A p ó s  a  c h e g a d a ,  o s 

imunizantes terão a tempe-
ratura aferida, serão conta-
bilizados e armazenados na 
sede do Programa Nacional 

de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), localizada no 
bairro Farol, em Maceió.

Com isso, as novas doses 
serão liberadas aos municí-
pios à medida que as Secre-

tarias Municipais de Saúde 
(SMSs) realizarem as soli-
citações e os agendamen-
tos, por meio do Sistema de 
Informações de Insumos 
Estratégicos (SIES).

Os 56 municípios da I 
Macrorregião de Saúde, 
formada por Maceió e pelos 
municípios dos Litorais 
Norte e Sul, Zona da Mata 
e Vale do Paraíba, devem 
agendar a retirada das vaci-
nas por meio do endereço 
eletrônico redefrioalagoas@
gmail.com. Já os 46 muni-
cípios da II Macrorregião 
de Saúde, formada pelo 
Agreste, Sertão e Baixo São 
Francisco, deverão realizar 
o agendamento pelo e-mail 
creadiarapiraca@gmail .
com.

ESTADO também recebe mais 29.250 doses para o reforço dos adultosAlagoas

SEGUNDO LOTE

da vacina pediátrica contra a Covid-19 da Pfizer chega hoje em Maceió

ATIVIDADES

no Campus A.C. Simões, em Maceió, estão suspensas até o dia 23 de janeiro

MAIS 22.100 imunizantes irão dar continuidade à vacinação nas crianças de cinco a 11 anos 

Alagoas recebe segundo lote 
de vacinas da Pfizer Pediátrica

   OPLIT...    UFAL    PRESENCIAL

...Prende homem 
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O presidente Jair Bolso-
naro (PL) soube que o senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu 
filho mais velho, e o ex-asses-
sor parlamentar Fabrício Quei-
roz eram alvo de investigação 
antes que os fatos viessem 
a público, segundo indicou 
o ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub.

A informação corrobora 
relato do empresário Paulo 
Marinho (PSDB) ao jornal 
Folha de S.Paulo sobre suposto 
vazamento da apuração.

Weintraub relatou, durante 
entrevista ao podcast Inteli-
gência Ltda., ter participado de 
uma reunião em novembro de 
2018 em que Bolsonaro tratou 
das denúncias. O relatório do 
Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) com 
movimentações financeiras 
atípicas de Queiroz, origem do 
escândalo da rachadinha, só 
veio a público no mês seguinte, 
em reportagem do jornal O 
Estado de S.Paulo.

“Eu vou contar então uma 
coisa aqui que eu acho que 
nunca contei em público. 
Estava no governo de tran-
sição, estamos falando em 
novembro, fui chamado para 
uma sala com pouca gente. 
Estavam eu, o Onyx [Loren-
zoni], o Santos Cruz. Santos 
Cruz, que brigou com o presi-
dente, pode confirmar isso 
que estou falando para ti. O 
Jorge [Oliveira], o [Gustavo] 
Bebbiano, tinha mais gente”, 
descreve.

Weintraub disse que, na 
ocasião, Bolsonaro não tentou 
blindar o filho. Contudo, a 
declaração indica que Bolso-
naro soube da investigação por 
meio de um vazamento, já que 
o assunto só viria a público em 
6 de dezembro daquele ano.

“Tinham alguns futuros 
ministros. [ Jair Bolsonaro] 
Falou: ‘Chamei pelo seguinte: 
apareceu uma acusação. Está 
pegando esse cara aqui e apon-
tou para o Flávio. O governo 
não tem nada a ver com ele. 
Se ele cometeu alguma coisa 
errada, ele que vai pagar por 

isso. Eu pensei: ‘Putz, eu vim 
para o lugar certo. Era isso que 
eu queria escutar’”, completou 
o ex-ministro.

A revelação de Weintraub 
ocorre em um momento de 
rusgas em sua relação com o 
clã presidencial.

Au t o d e c l a r a d o  p r é -
-candidato ao governo de 
São Paulo, o ex-ministro da 
Educação foi criticado por 
Eduardo Bolsonaro no último 
sábado (15). Apoiadores de 
Weintraub cobraram o filho 
“03” do presidente sobre sua 
promessa de apoio à candi-
datura de Weintraub -feita 
por ele em 2020.

Eduardo então acusou 
os críticos de serem robôs a 
serviço de Weintraub e disse 
que irá seguir o que determinar 
o pai -que lançou o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
como seu nome na disputa ao 
governo paulista. “Eu sei reco-
nhecer de onde vim. Logo, o 
meu candidato para o governo 
de São Paulo será aquele indi-
cado pelo presidente”, escre-
veu Eduardo no Twitter.

Flávio Bolsonaro sempre 
negou ter participado de qual-
quer vazamento da opera-
ção. A reportagem procurou 

a Presidência da República 
para repercutir as declarações 
de Weintraub, mas não teve 
resposta até o momento.

O vazamento do relatório 
sobre Fabrício Queiroz já foi 
denunciado pelo empresário 
Paulo Marinho (PSDB-RJ), um 
dos principais apoiadores de 
Bolsonaro durante a campa-
nha eleitoral e suplente de 
Flávio no Senado.

Em entrevista à jornalista 
Monica Bergamo, da Folha de 
S.Paulo, Marinho disse ter sido 
informado do vazamento pelo 
próprio filho do presidente.

Marinho disse ter sido 
procurado por Flávio no dia 
12 de dezembro, pouco depois 
de o caso vir à tona, que teria 
pedido para ele lhe indicar um 
bom advogado criminalista.

De acordo com o relato de 
Marinho, os dois se encon-
traram no dia seguinte em 
sua casa, com a presença do 
advogado Christiano Fragoso, 
indicado por ele para defen-
der Flávio, e o advogado 
Victor Granado Alves, um dos 
homens de confiança de Flávio 
na Alerj (Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro).

No encontro, Flávio disse 
ter ficado sabendo antecipa-

damente da investigação por 
meio de um vazamento feito 
por um delegado da Polícia 
Federal do Rio de Janeiro.

Apoiador de Bolsonaro, 
o servidor procurou o gabi-
nete de Flávio em outubro, 
entre o primeiro e o segundo 
turno da eleição, para relatar a 
investigação, segundo afirmou 
Marinho a partir do relato do 
senador.

Até então a investigação 
era parte da Operação Furna 
da Onça, deflagrada pelo MPF 
(Ministério Público Federal) 
e pela PF contra uma série de 
deputados estaduais do Rio 
-Flávio não foi alvo da ação.

O  d e l e g a d o  t e r i a  s e 
encontrado com pessoas de 
confiança de Flávio: seu chefe 
de gabinete, Miguel Angelo 
Braga Grillo, o advogado Victor 
Granado Alves e a assessora Val 
Meliga.

O relatório do Coaf foi 
difundido para as autoridades 
do Rio, chegando ao longo de 
2020 tanto ao MPF, quanto 
ao Ministério Público do Rio 
de Janeiro. Nele, constavam 
movimentações atípicas de 
R$ 1,2 milhão relacionadas a 
Queiroz entre janeiro de 2016 e 
janeiro de 2017.

Além disso, o RIF (Relató-
rio de Inteligência Financeira) 
apontava que vários servidores 
e ex-servidores do gabinete de 
Flávio fizeram depósitos para 
Queiroz, que tinha grande 
movimentação de dinheiro 
vivo -com saques e depósitos 
fracionados para iludir a fisca-
lização.

A denúncia de Marinho 
resultou na abertura de um 
inquérito pela PF em 2020. 
Contudo, ainda não houve 
conclusão. O prazo para a 
investigação da Superin-
tendência da PF no Rio foi 
ampliado em julho de 2021, 
segundo a CNN.

Em novembro, Flávio 
Bolsonaro e Fabrício Queiroz 
tiveram sua mais importante 
vitória judicial no escândalo 
da rachadinha. O STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) anulou 
todos os atos de investigação 
oriundos das quebras de sigilo 
contra mais de uma centena 
de pessoas e empresas investi-
gadas pelo MP.

Flávio e Queiroz já tinham 
sido denunciados por orga-
nização criminosa, peculato 
e lavagem de dinheiro, mas 
agora o caso se encontra em 
um limbo jurídico.

PRESIDENTE FEZ JOGO DE CENA e disse que o filho pagaria pelos seus erros                            Brasil
FLÁVIO BOLSONARO sempre negou ter participado de qualquer vazamento da operação, mas soube de tudo um mês antes                                                                    

Bolsonaro soube de denúncia 
contra Flávio antecipadamente

Portal Notícias ao Minuto

WEINTRAUB:

Atacado pelos filhos do Presidente da República nas redes sociais pode revelar muita coisa que sabe e ainda não contou nada às autoridades

REUTERS
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Policiais da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prenderam, ontem, 
um homem de 28 anos, que 
tentava dar um calote de mais 
de R$ 2 mil em um bar na orla 
da Ponta Verde, em Maceió. 

De acordo com as informa-
ções policiais, ele já foi detido 
duas vezes no Ceará há cerca 
de um mês pelo mesmo golpe.

Os policiais da Oplit disse-
ram que ele estava sozinho e 
consumindo bebidas caras. 
Na hora do fechamento da 
conta, ele se negou a pagar o 
que havia bebido e a admi-
nistração do estabelecimento 
acionou a polícia.

Ao ser preso, o homem 
afirmou que é de Sergipe e se 
apresentou como jogador de 
futebol, programador de infor-
mática e produtor musical. 
Disse ainda que estava hospe-
dado há cerca de um mês em 
um apartamento na Pajuçara.

O acusado foi conduzido 
para Central de Flagrantes 
onde foi realizado os procedi-
mentos cabíveis. Ele já possui 
vários Boletins de Ocorrência 
em seu nome, além de Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rência (TCO), todos relativos a 
estelionatos e fraudes.

Em nota conjunta, o reitor 
Josealdo Tonholo e o pró-
-reitor de Gestão de Pessoas, 
Wellington Pereira, informam 
que as atividades presenciais 
no Campus A.C. Simões, em 
Maceió, estão suspensas até 
dia 23 de janeiro. Essa medida 
foi tomada para resguardar a 
saúde dos servidores e tercei-
rizados da Universidade Fede-
ral de Alagoas, seguindo a Lei 
13.979/2020, que contempla 
a necessidade de isolamento 
social em decorrência da 
pandemia de covid-19.

Seguindo as orientações 

das autoridades sanitárias, a 
gestão tomou a decisão base-
ada também nos resultados 
dos testes RT-PCR, realizados 
nos dias 12 e 17 de janeiro, 
com servidores e terceiriza-
dos que atuam no Campus 
A.C. Simões. O material foi 
coletado no prédio da Reito-
ria  e analisado pela equipe 
do Laboratório Molecular 
Clínico (LMC), instalado no 
Campus Arapiraca, que tem à 
frente do grupo a vice-reitora 
Eliane Cavalcanti.

A nota diz, ainda, que 
estão resguardadas as “ativi-

dades consideradas indis-
pensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis 
ao interesse público e da 
Universidade”, definidas pelas 
chefias imediatas, e conside-
rando a Instrução Normativa 
90/2021, do Ministério da 
Economia.

O documento alerta a 
comunidade universitária 
sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscara nas depen-
dências da Universidade 
e recomenda que todos os 
servidores e terceirizados se 
vacinem. 

Policiais da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prenderam, ontem, 
um homem de 28 anos, que 
tentava dar um calote de mais 
de R$ 2 mil em um bar na orla 
da Ponta Verde, em Maceió. 

De acordo com as informa-
ções policiais, ele já foi detido 
duas vezes no Ceará há cerca 
de um mês pelo mesmo golpe.

Os policiais da Oplit disse-
ram que ele estava sozinho e 
consumindo bebidas caras. 
Na hora do fechamento da 
conta, ele se negou a pagar o 
que havia bebido e a admi-
nistração do estabelecimento 
acionou a polícia.

Ao ser preso, o homem 
afirmou que é de Sergipe e se 
apresentou como jogador de 
futebol, programador de infor-
mática e produtor musical. 
Disse ainda que estava hospe-
dado há cerca de um mês em 
um apartamento na Pajuçara.

O acusado foi conduzido 
para Central de Flagrantes 
onde foi realizado os procedi-
mentos cabíveis. Ele já possui 
vários Boletins de Ocorrência 
em seu nome, além de Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rência (TCO), todos relativos a 
estelionatos e fraudes.

Alagoas recebe hoje a 
segunda remessa da vacina 
contra Covid-19 Comirnaty/ 
Pfizer Pediátrica. As 22.100 
doses da vacina desem-
barcaram no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares e serão aplicadas 
em crianças alagoanas de 
cinco a 11 anos. Além das 
vacinas infantis, o Estado 
também recebe nesta terça-
-feira,  29.250 doses  de 
imunizantes da Pfizer para 
dar continuidade à aplica-
ção das doses de reforço 
para os adultos.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, em 16 de dezem-
bro, a indicação da vacina 
Comirnaty para imunização 
contra Covid-19 em crian-

ças de 5 a 11 anos de idade 
depois  de realizar  uma 
análise técnica criteriosa 
de dados e estudos clínicos 
conduzidos pelo laborató-
rio. Em Alagoas, todos os 
102 municípios foram capa-
citados para a utilização da 
Vacina Covid-19 Comir-
naty/ Pfizer Pediátrica.

Quanto aos critérios de 
aplicação da vacina, estes 
devem obedecer a seguinte 
o r d e m  d e  p r i o r i d a d e : 
população de 5 a 11 anos 
completos com deficiência 
permanente e ou/ comor-
bidade; crianças de 5 a 11 
anos completos indígena ou 
quilombola; e população de 
11 anos completos. A popu-
lação estimada a ser vaci-
nada em Alagoas é de 363 

mil crianças.

Liberação
A p ó s  a  c h e g a d a ,  o s 

imunizantes terão a tempe-
ratura aferida, serão conta-
bilizados e armazenados na 
sede do Programa Nacional 

de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), localizada no 
bairro Farol, em Maceió.

Com isso, as novas doses 
serão liberadas aos municí-
pios à medida que as Secre-

tarias Municipais de Saúde 
(SMSs) realizarem as soli-
citações e os agendamen-
tos, por meio do Sistema de 
Informações de Insumos 
Estratégicos (SIES).

Os 56 municípios da I 
Macrorregião de Saúde, 
formada por Maceió e pelos 
municípios dos Litorais 
Norte e Sul, Zona da Mata 
e Vale do Paraíba, devem 
agendar a retirada das vaci-
nas por meio do endereço 
eletrônico redefrioalagoas@
gmail.com. Já os 46 muni-
cípios da II Macrorregião 
de Saúde, formada pelo 
Agreste, Sertão e Baixo São 
Francisco, deverão realizar 
o agendamento pelo e-mail 
creadiarapiraca@gmail .
com.

ESTADO também recebe mais 29.250 doses para o reforço dos adultosAlagoas
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Alta temporada é sinô-
nimo de sol, mar, férias e turis-
tas: a combinação perfeita 
para alavancar as vendas em 
diversos setores. Mas como 
aumentar o faturamento num 
mercado tão competitivo? 
Inovando! A consultoria em 
Inovação do Instituto Euvaldo 
Lodi Regional Alagoas (IEL/
AL) trouxe novas perspectivas 
para empresas como a Aquas 
Beachwear e a SolPlast, e elas 
já colhem os frutos deste traba-
lho.

De acordo com a coorde-
nadora de Inovação e Pesquisa 
do IEL/AL, Eliana Sá, cada 
empresa possui necessidades 
diferentes e as consultorias 
feitas por sua equipe ajudam 
os empresários a enxergar 
os gargalos, os processos de 
gestão e fluxos que precisam 
ser alterados de forma perso-
nalizada, para que, inovando, 

elas possam ser mais produti-
vas e lucrativas. Um exemplo é 
a Aquas Beachwear, uma marca 
de moda praia genuinamente 
alagoana que enxergou com a 
consultoria do IEL/AL o cami-
nho para alçar novos voos de 
forma segura. A Aquas investiu 
em novas ações de marketing 
para ampliar a exposição da 
marca. 

Além de ampliar sua 
presença em mídias digitais, 
a empresa também enxer-
gou a demanda por uma loja 
física e, neste começo de 2022, 
abriu as portas de sua primeira 
‘casa’, na paradisíaca Porto de 
Pedras, Litoral Norte alago-
ano. Segundo Goretti Barros, 
responsável pelo setor de 
produção da Aquas, durante 
a consultoria do IEL também 
foram detectadas outras neces-
sidades, como a implemen-
tação de uma impressora de 
código de barras e a implan-
tação de sistema de gestão de 
estoque. 

“Antes da consultoria do 

IEL nossa única vitrine era o 
Instagram. Agora aumenta-
mos nosso marketing nas redes 
sociais e temos uma loja física. 
Com a impressora de código de 
barras e do sistema de gestão e 
estoque aumentamos a nossa 
organização e trouxemos 
melhorias nos processos de 
vendas e controle do produto”, 
destaca Goretti Barros.

Os olhos atentos dos 
consultores são ainda mais 
detalhistas. “Na Aquas, detec-
tamos a necessidade de uma 
atuação mais forte na ques-
tão de mercado, exposição da 
marca, além do planejamento 
de algumas ações de marke-
ting nas redes sociais. De olho 
no mercado, a marca abriu 
uma loja na Rota de Milagres, 
justamente para impulsio-
nar as vendas de verão num 
dos locais mais badalados de 
Alagoas”, assinala Eliana Sá. 

Preparado para as festas
Já a SolPlast passou por 

um processo de consultoria 

de inovação com o objetivo de 
‘arrumar a casa’, organizando 
a produção e os processos 
internos, para conseguir aten-
der a demanda das festas de 
final de ano, que aumenta nos 
meses de novembro e dezem-
bro, mas ainda perdura em 
janeiro, diante do verão e da 
alta temporada. 

“Como a empresa produz e 
comercializa mesas, banque-
tas e cadeiras não somente 
para Alagoas, mas também 
para outros estados, o processo 
de logística acaba sendo bem 
pesado e os processos internos 
precisam estar bem organi-
zados para conseguir atender 
estas demandas sem passar 
por gargalos e dor de cabeça”, 
explica Eliana Sá.

O empresário Neto Mari-
nho aponta que as várias 
reuniões e oficinas de inova-
ção em processos promovidas 
pela consultoria do IEL/AL 
geraram transbordamentos 
de impacto, dentre os quais 
o envolvimento maior dos 

colaboradores,  que  permitiu 
conhecer melhor o potencial 
de cada um e aplicar as melho-
res ferramentas para apro-
veitá-los.

“Desenvolvemos um 
projeto de qualificação em 
cada área a partir da aplicação 
da metodologia de proces-
sos enxutos, trazendo mais 
conhecimento e participação 
de todos. Conseguimos ter 
comprometimento e envolvi-
mento, o que antes não exis-
tia. Hoje a equipe participa de 
tudo e os colaboradores procu-
ram melhorar dentro das 
suas áreas. Com isso, nossos 
esforços em atender melhor 
o cliente ficaram em primeiro 
lugar”, comemora o sócio-
-administrativo da SolPlast.

As consultorias realizadas 
pelo IEL/AL nas empresas 
Aquas e SolPlast fazem parte 
do Programa Avança + Indús-
tria, sendo resultado de um 
convênio entre o Sebrae/AL e 
a Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas (Fiea).

UNIÃO DA LOJA FÍSICA com as plataformas digitais é uma boa visãoMercado
COM CONSULTORIA do IEL, empresas varejistas alagoanas alavancam o faturamento no verão

Iniciativas que aumentam
as vendas na alta temporada                    

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria
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Câncer sempre é um 
assunto difícil de discutir, 
ainda mais quando se trata 
de um dos tipos mais inci-
dentes em mulheres no 
Brasil, o câncer de colo do 
útero. Mesmo sendo consi-
derado um dos mais preve-
níveis, este câncer registrou 
uma taxa de mortalidade, 
ajustada pela população 
mundial, de 5,33 óbitos/100 
mil mulheres, em 2019. Em 
2021, a estimativa foi de 
16.710 novos casos e esta 
incidência pode ter sido 
ainda maior, já que a pande-
mia contribuiu para atraso 
no diagnóstico e subnotifi-
cações.

Neste mês de janeiro, a 
cor verde alerta para preven-
ção e detecção precoce desse 
tipo de câncer. As sociedades 
brasileiras de cirurgia onco-
lógica e oncologia incenti-
vam campanhas efetivas no 
combate a doença e estimu-
lam políticas públicas para 
maior conscientização da 
sociedade.

Mas o que pode ser feito 
para mudar esse quadro? 
Segundo a cirurgiã onco-
lógica da Santa Casa de 
Maceió, Amanda Leite, o 
autocuidado é primordial 
para que a doença possa ser 
controlada. “De forma geral, 
os pacientes oncológicos 
foram muito prejudicados 
com a pandemia. Se antes 
já tinham o estigma de “não 
vou ao médico, porque pode 
ser câncer”, com a pandemia 
o medo de pegar covid-19 
diminuiu ainda mais a busca 
por atendimento. Em relação 

às mulheres, elas precisam se 
conhecer. Ter consultas peri-
ódicas com o ginecologista e 
realizar o exame preventivo 
(Papanicolau), pois com ele é 
possível sinalizar a presença 
de lesões e tratá-las antes 
que evoluam. O diagnóstico 
precoce é a chave do trata-
mento. Precisamos evitar 
ao máximo que a paciente 
chegue aos consultórios 
com sintomas, pois,  na 
maioria das vezes, quando 
ela os apresenta, a doença já 
está mais avançada”, alerta a 
especialista.

Sangramentos fora do 
ciclo menstrual, sangra-
mento a cada relação sexual, 
dor pélvica, secreção fétida, 
e desconforto ao urinar 
estão entre os sintomas 
mais frequentes. O diagnós-
tico vem a partir do exame 
ginecológico,  resultado 

da citologia, e da colpos-
copia seguida de biópsia. 
Confirmando a doença, o 
tratamento deve ser acom-
panhado por um especia-
lista que vai avaliar se o caso 
é cirúrgico ou se o trata-
mento deve ser com radio-
terapia/quimioterapia.

“Nem todo paciente que 
tem câncer de colo de útero 
tem indicação cirúrgica, só 
indicamos cirurgia quando 
o diagnóstico é feito na fase 
inicial, com grandes chances 
de cura. Nas fases avança-
das, o melhor tratamento é 
com radioterapia e quimio-
terapia. Mas ainda existe 
um estigma na população 
de que se não fizer a cirur-
gia é porque a paciente está 
“desenganada”. A chance 
de cura é menor, mas ainda 
existe”, diz a cirurgiã oncoló-
gica Amanda Leite.

O câncer do colo do 
útero, também chamado de 
câncer cervical, é causado 
pela infecção persistente por 
alguns tipos de HPV (chama-
dos de tipos oncogênicos). 
A infecção genital por esse 
vírus é muito frequente e na 
maioria das vezes não causa 
doença. Em alguns casos, 
ocorrem alterações celula-
res que podem evoluir para o 
câncer. O pico de incidência 
está entre mulheres de 40 até 
50 anos. Nos últimos anos, 
porém, o número de casos 
está aumentando entre 
jovens em torno dos 25 anos, 
principalmente em decor-
rência ao início precoce da 
atividade sexual e promis-
cuidade.

Vacinação
O Ministério da Saúde 

implementou no calendário 

vacinal, em 2014, a vacina 
tetravalente contra o HPV 
para meninas de 9 a 13 anos. 
A partir de 2017, o Ministério 
estendeu a vacina para meni-
nas de 9 a 14 anos e meninos 
de 11 a 14 anos. Essa vacina 
protege contra os tipos 6, 
11, 16 e 18 do HPV. Os dois 
primeiros causam verrugas 
genitais e os dois últimos são 
responsáveis por cerca de 
70% dos casos de câncer do 
colo do útero.

“Espera-se que a inci-
dência diminua muito após 
uma parcela significativa 
da população ser vacinada. 
Acredito que as campanhas 
educativas devem, além de 
reforçar junto aos pais sobre 
a importância da vacina, ser 
iniciadas na escola para atin-
gir o público alvo”, finalizou o 
cirurgiã oncológica Amanda 
Leite.

MÉDICA DA SANTA CASA DE MACEIÓ destaca a importância do autocuidadoSaúde
CONSULTAS PERIÓDICAS e vacinação estão entre as medidas para diminuir os casos

Câncer de colo do útero é o de 
maior incidência no Nordeste

Portal O Dia Mais

PAPANICOLAU:

Exame preventivo pode sinalizar a presença de lesões que serão tratadas antes que evoluam

 DIVULGAÇÃO/SANTA CASA
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Alta temporada é sinô-
nimo de sol, mar, férias e turis-
tas: a combinação perfeita 
para alavancar as vendas em 
diversos setores. Mas como 
aumentar o faturamento num 
mercado tão competitivo? 
Inovando! A consultoria em 
Inovação do Instituto Euvaldo 
Lodi Regional Alagoas (IEL/
AL) trouxe novas perspectivas 
para empresas como a Aquas 
Beachwear e a SolPlast, e elas 
já colhem os frutos deste traba-
lho.

De acordo com a coorde-
nadora de Inovação e Pesquisa 
do IEL/AL, Eliana Sá, cada 
empresa possui necessidades 
diferentes e as consultorias 
feitas por sua equipe ajudam 
os empresários a enxergar 
os gargalos, os processos de 
gestão e fluxos que precisam 
ser alterados de forma perso-
nalizada, para que, inovando, 

elas possam ser mais produti-
vas e lucrativas. Um exemplo é 
a Aquas Beachwear, uma marca 
de moda praia genuinamente 
alagoana que enxergou com a 
consultoria do IEL/AL o cami-
nho para alçar novos voos de 
forma segura. A Aquas investiu 
em novas ações de marketing 
para ampliar a exposição da 
marca. 

Além de ampliar sua 
presença em mídias digitais, 
a empresa também enxer-
gou a demanda por uma loja 
física e, neste começo de 2022, 
abriu as portas de sua primeira 
‘casa’, na paradisíaca Porto de 
Pedras, Litoral Norte alago-
ano. Segundo Goretti Barros, 
responsável pelo setor de 
produção da Aquas, durante 
a consultoria do IEL também 
foram detectadas outras neces-
sidades, como a implemen-
tação de uma impressora de 
código de barras e a implan-
tação de sistema de gestão de 
estoque. 

“Antes da consultoria do 

IEL nossa única vitrine era o 
Instagram. Agora aumenta-
mos nosso marketing nas redes 
sociais e temos uma loja física. 
Com a impressora de código de 
barras e do sistema de gestão e 
estoque aumentamos a nossa 
organização e trouxemos 
melhorias nos processos de 
vendas e controle do produto”, 
destaca Goretti Barros.

Os olhos atentos dos 
consultores são ainda mais 
detalhistas. “Na Aquas, detec-
tamos a necessidade de uma 
atuação mais forte na ques-
tão de mercado, exposição da 
marca, além do planejamento 
de algumas ações de marke-
ting nas redes sociais. De olho 
no mercado, a marca abriu 
uma loja na Rota de Milagres, 
justamente para impulsio-
nar as vendas de verão num 
dos locais mais badalados de 
Alagoas”, assinala Eliana Sá. 

Preparado para as festas
Já a SolPlast passou por 

um processo de consultoria 

de inovação com o objetivo de 
‘arrumar a casa’, organizando 
a produção e os processos 
internos, para conseguir aten-
der a demanda das festas de 
final de ano, que aumenta nos 
meses de novembro e dezem-
bro, mas ainda perdura em 
janeiro, diante do verão e da 
alta temporada. 

“Como a empresa produz e 
comercializa mesas, banque-
tas e cadeiras não somente 
para Alagoas, mas também 
para outros estados, o processo 
de logística acaba sendo bem 
pesado e os processos internos 
precisam estar bem organi-
zados para conseguir atender 
estas demandas sem passar 
por gargalos e dor de cabeça”, 
explica Eliana Sá.

O empresário Neto Mari-
nho aponta que as várias 
reuniões e oficinas de inova-
ção em processos promovidas 
pela consultoria do IEL/AL 
geraram transbordamentos 
de impacto, dentre os quais 
o envolvimento maior dos 

colaboradores,  que  permitiu 
conhecer melhor o potencial 
de cada um e aplicar as melho-
res ferramentas para apro-
veitá-los.

“Desenvolvemos um 
projeto de qualificação em 
cada área a partir da aplicação 
da metodologia de proces-
sos enxutos, trazendo mais 
conhecimento e participação 
de todos. Conseguimos ter 
comprometimento e envolvi-
mento, o que antes não exis-
tia. Hoje a equipe participa de 
tudo e os colaboradores procu-
ram melhorar dentro das 
suas áreas. Com isso, nossos 
esforços em atender melhor 
o cliente ficaram em primeiro 
lugar”, comemora o sócio-
-administrativo da SolPlast.

As consultorias realizadas 
pelo IEL/AL nas empresas 
Aquas e SolPlast fazem parte 
do Programa Avança + Indús-
tria, sendo resultado de um 
convênio entre o Sebrae/AL e 
a Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas (Fiea).

UNIÃO DA LOJA FÍSICA com as plataformas digitais é uma boa visãoMercado
COM CONSULTORIA do IEL, empresas varejistas alagoanas alavancam o faturamento no verão

Iniciativas que aumentam
as vendas na alta temporada                    

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria
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A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) sorteou 
ontem à tarde os confrontos 
da Copa do Brasil de 2022. Em 
busca do título inédito, o São 
Paulo inicia o torneio contra 
o Campinense-PB, enquanto 

o Santos, campeão em 2010, 
pega o Salgueiro.

Maior campeão da Copa 
do Brasil, com seis títulos, o 
Cruzeiro encara o Sergipe-SE. 
Já o Vasco da Gama terá uma 
pedreira pela frente, já que 
caiu contra a Ferroviária-SP, do 
técnico Elano, ex-Santos.

O Grêmio, campeão em 
cinco oportunidades, também 

não terá vida fácil, pois terá 
pela frente o Mirassol, de 
Eduardo Baptista. Seu rival, o 
Internacional pegará o Globo-
-RN.

Dos times campineiro, o 
Guarani teve mais sorte no 
sorteio em relação à Ponte 
Preta. O Bugre pega um estre-
ante da Copa do Brasil, o 
Maricá-RJ. A Macaca caiu 

contra o Cascavel-PR.

Regulamento
Os times foram divididos 

através do ranking da CBF. Os 
clubes do Pote A foram sortea-
dos contra os do Pote E. O Pote 
B frente as equipes do Pote F e 
assim por diante. As equipes da 
Libertadores entrarão apenas 
na Terceira Fase, assim como 
o Bahia, campeão da Copa do 

Nordeste, o Remo, da Copa 
Verde, e o Botafogo, da Série B.

Assim como aconteceu nas 
edições anteriores, a primeira 
fase será disputada em jogo 
único, com a equipe melhor 
ranqueada atuando fora de 
casa, mas com a possibilidade 
de avançar em caso de empate. 
As datas previstas para realiza-
ções das partidas são:23/02, 
24/02, 02/03 e 03/03.

Na  C o p a  d o  B r a s i l , 
conforme sorteio realizado 
pela CBF, em sua sede, no Rio 
de Janeiro, os três representan-
tes de Alagoas, CRB, CSA e ASA 
conheceram seus adversários 
na competição.

O CSA foi o primeiro time 
a conhecer o adversário. No 
sorteio, o time azulino enfren-
tará o Atlético de Alagoinhas, 
cidade do interior da Bahia. 
O CSA joga pelo empate em 
Alagoinhas. O time é o atual 
campeão baiano e vem cres-
cendo no futebol nordestino.

Em seguida, o ASA teve 
a definição do Cuiabá como 
adversário. O jogo será em 
Arapiraca, com o alvinegro 
precisando vencer o confronto. 
O Cuiabá classifica com o 
empate, por estar à frente do 
ASA no ranking da CBF.

E o CRB irá ao Rio de Janeiro 
para enfrentar o Portuguesa. O 
Galo classifica com o empate.

Segunda fase
O sorteio também definiu 

o confrontos e mandos para a 
segunda fase.  O vencedor do 
confronto entre Atlético-BA x 
CSA será o mandante da 2ª fase 
no confronto entre o vencedor 
de Trem (AP) x Paysandu.

Quem classificar entre ASA 
x Cuiabá irá encarar Lagarto 
(SE) x Figueirense, com o 
confronto entre o sergipano e 
o catarinense sendo o deten-
tor do mando de campo na 
segunda fase.

Por fim, o vencedor de 
Portuguesa-RJ e CRB será o 
mandante do  classificado 
entre Operário x Sampaio 
Corrêa.

SORTEIO DOS CONFRONTOS foi realizado ontem; divisão foi pelo rankingEsportes
MAIOR COMPETIÇÃO de futebol do país está prevista para iniciar no dia 23 de fevereiro; Alagoas terá três representantes

CBF sorteia os confrontos da 
primeira fase da Copa do Brasil

Futebol Interior
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CRB, CSA e ASA 
conhecem seus 
adversários

   COPINHA

   COPA ALAGOAS

Federação Paulista de Futebol divulga 
tabela completa das quartas de final

CSE empata com o Aliança fora de 
casa e mantém liderança do Grupo B

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou ontem 
à noite a tabela completa das 
quartas de final da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. São 
Paulo e Palmeiras jogarão na 
quarta-feira à noite e todos os 
confrontos terão transmissão 
do canal SporTV. A Rede Vida 
só vai mostrar ao vivo oi duelo 
entre Palmeiras e Oeste.

O sistema de mata-mata 
continua valendo. Quem 
vencer o jogo avança às semi-
finais. Em caso de empate 
no tempo normal, a vaga vai 
ser definida na cobrança de 
pênaltis. São cinco clubes 
paulistas, dois mineiros e 
um carioca. Entre eles, o 
Palmeiras, campeão estadual 
Sub-20, e o Mirassol, vice-

-campeão de 2021.

HOJE
19 HORAS
América-MG x Botafogo-RJ – 
Zezinho Magalhães, em Jaú
21H30
Mirassol x Santos – Fonte 
Luminosa, em Araraquara

AMANHÃ
19 HORAS
Palmeiras x Oeste – Arena 
Barueri, em Barueri
21H30
Cruzeiro x São Paulo – 
Anacleto Campanella, em 
São Caetano

Expectativa diferente da 
realidade. Após aplicar uma 
goleada por 6 a 0, no Migue-
lense, o CSE não conseguiu 
manter a mesma pegada e 
ficou apenas no empate sem 
gols com o Aliança no Está-
dio da Ufal, em Maceió, no 
domingo (16), pela segunda 
rodada da Copa Alagoas. 
O jogo teve transmissão ao 
vivo pela Rádio Viva FM 92,5.

Mesmo sem vencer, o 
CSE segue na boa. O Trico-
lor é o líder do Grupo B com 
4 pontos da Copa Alagoas. 
Na sequência, aparecem 
CRB com três pontos e um 
jogo a menos. O Tricolor 
de Palmeira dos Índios foi 
comandado interinamente 
por Sóstenes Félix, técnico 
do Sub-20.

Para a temporada 2022, 
a Copa Alagoas recebe um 

novo formato pela Fede-
ração Alagoana de Fute-
bol (FAF). Contando com a 

participação dos clubes da 
primeira e segunda divisão, 
a competição será dispu-

tada até o dia 10 de abril. Ao 
final da primeira fase, esta-
rão classificados os quatro 
primeiros clubes de cada 
grupo.

Grupo A tem ASA, Zumbi, 
Miguelense,  Desportivo 
Aliança, Jaciobá, Coruripe 
e Dimensão Saúde. Grupo 
B é composto por CRB, 
Murici,  CEO, FF Sports, 
CSE, Cruzeiro e Dínamo. O 
campeão garante uma vaga 
no Brasileiro da Série D em 
2022 e estará classificado 
para a seletiva da Copa do 
Brasil contra o terceiro colo-
cado do Alagoano.

O CSE volta a campo na 
próxima quarta-feira (19), 
desta vez, pelo Campeonato 
Alagoano em sua estreia 
contra o Cruzeiro. O jogo 
será no Coaracy da Mata 
Fonseca, em Arapiraca.

EMPATE SEM GOLS

CSE e Aliança não balançaram as redes em confronto válido pela segunda rodada

PORTAL TODOSEGUNDO



LGPD prevê a possibilidade de penas de até R$ 50 milhões por infração

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

18 de janeiro     |     2022 9O DIA Digital

  Qual a importância da 
proteção do seguro para riscos 
cibernéticos  para o mercado? 
A sigla LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) já se 
tornou familiar para a maior parte das empresas 
e organizações. Ela também foi incorporada ao 
cotidiano das pessoas físicas que tratam dados 
como parte de seu negócio – como dentistas, 
médicos, contadores e corretores de seguros, por 
exemplo.
Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD prevê a 
possibilidade de penas, que podem ser aplicadas 
pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados), chegando a R$ 50 milhões por infração.
As notícias sobre ataques por hackers a empre-
sas e órgãos de governo em todo o mundo têm 
mostrado a importância de o gerenciamento de 
riscos endereçar essas ameaças. Veja alguns dos 
ataques que chamaram a atenção em 2021:
>>Em maio, a brasileira JBS sofreu um ataque 
que comprometeu suas operações nos Estados 
Unidos. Segundo informações divulgadas, o 
retorno à normalidade só ocorreu após o paga-
mento de resgate de US$ 11 milhões.
>> Em junho, o Laboratório Fleury foi alvo de 
tentativa de ataque que afetou, durante uma 
semana, o sistema de acessos da empresa de 
diagnósticos.
>> Em outubro, a Porto Seguro, uma das maio-
res seguradoras do Brasil, sofreu um ataque que 
causou instabilidade nos canais de atendimento e 
de alguns sistemas da empresa.
>> Também em outubro, a Atento, uma grande 
provedora de serviços de call center, sofreu 
ataques que trouxeram impactos para os serviços 
de atendimento de vários clientes – dentre eles 
empresas financeiras, operadoras de planos de 
saúde e seguradoras.
>> Em novembro/2021, o iFood sofreu um ataque 
que trocou nomes de restaurantes por mensagens 
de cunho político. A empresa informou, à época, 
não ter identificado vazamento de dados pessoais.
>> Em dezembro, o site do Ministério da Saúde 
foi invadido por hackers, que impediram o acesso 

aos dados sobre a vacinação contra a pandemia 
da Covid-19 por vários dias.

  Conclusão
Em suma, para 2022, os especialistas acreditam 
que haverá aumento expressivo nos investimen-
tos em medidas de proteção para mitigação dos 
riscos e na utilização de seguros para redução das 
perdas financeiras, caso ocorram incidentes que 
resultem em danos.
A prevenção é a principal medida para reduzir 
esses riscos. Nessa linha, a tendência é que as segu-

radoras e seus clientes continuem investindo em 
duas frentes: na atualização permanente de suas 
barreiras tecnológicas de defesa e na educação dos 
seus funcionários para conscientização quanto aos 
riscos cibernéticos, buscando elevar ainda mais o 
seu engajamento com a segurança da informação, 
fortalecendo os seus sistemas de proteção.
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! 

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) sorteou 
ontem à tarde os confrontos 
da Copa do Brasil de 2022. Em 
busca do título inédito, o São 
Paulo inicia o torneio contra 
o Campinense-PB, enquanto 

o Santos, campeão em 2010, 
pega o Salgueiro.

Maior campeão da Copa 
do Brasil, com seis títulos, o 
Cruzeiro encara o Sergipe-SE. 
Já o Vasco da Gama terá uma 
pedreira pela frente, já que 
caiu contra a Ferroviária-SP, do 
técnico Elano, ex-Santos.

O Grêmio, campeão em 
cinco oportunidades, também 

não terá vida fácil, pois terá 
pela frente o Mirassol, de 
Eduardo Baptista. Seu rival, o 
Internacional pegará o Globo-
-RN.

Dos times campineiro, o 
Guarani teve mais sorte no 
sorteio em relação à Ponte 
Preta. O Bugre pega um estre-
ante da Copa do Brasil, o 
Maricá-RJ. A Macaca caiu 

contra o Cascavel-PR.

Regulamento
Os times foram divididos 

através do ranking da CBF. Os 
clubes do Pote A foram sortea-
dos contra os do Pote E. O Pote 
B frente as equipes do Pote F e 
assim por diante. As equipes da 
Libertadores entrarão apenas 
na Terceira Fase, assim como 
o Bahia, campeão da Copa do 

Nordeste, o Remo, da Copa 
Verde, e o Botafogo, da Série B.

Assim como aconteceu nas 
edições anteriores, a primeira 
fase será disputada em jogo 
único, com a equipe melhor 
ranqueada atuando fora de 
casa, mas com a possibilidade 
de avançar em caso de empate. 
As datas previstas para realiza-
ções das partidas são:23/02, 
24/02, 02/03 e 03/03.

Na  C o p a  d o  B r a s i l , 
conforme sorteio realizado 
pela CBF, em sua sede, no Rio 
de Janeiro, os três representan-
tes de Alagoas, CRB, CSA e ASA 
conheceram seus adversários 
na competição.

O CSA foi o primeiro time 
a conhecer o adversário. No 
sorteio, o time azulino enfren-
tará o Atlético de Alagoinhas, 
cidade do interior da Bahia. 
O CSA joga pelo empate em 
Alagoinhas. O time é o atual 
campeão baiano e vem cres-
cendo no futebol nordestino.

Em seguida, o ASA teve 
a definição do Cuiabá como 
adversário. O jogo será em 
Arapiraca, com o alvinegro 
precisando vencer o confronto. 
O Cuiabá classifica com o 
empate, por estar à frente do 
ASA no ranking da CBF.

E o CRB irá ao Rio de Janeiro 
para enfrentar o Portuguesa. O 
Galo classifica com o empate.

Segunda fase
O sorteio também definiu 

o confrontos e mandos para a 
segunda fase.  O vencedor do 
confronto entre Atlético-BA x 
CSA será o mandante da 2ª fase 
no confronto entre o vencedor 
de Trem (AP) x Paysandu.

Quem classificar entre ASA 
x Cuiabá irá encarar Lagarto 
(SE) x Figueirense, com o 
confronto entre o sergipano e 
o catarinense sendo o deten-
tor do mando de campo na 
segunda fase.

Por fim, o vencedor de 
Portuguesa-RJ e CRB será o 
mandante do  classificado 
entre Operário x Sampaio 
Corrêa.

SORTEIO DOS CONFRONTOS foi realizado ontem; divisão foi pelo rankingEsportes
MAIOR COMPETIÇÃO de futebol do país está prevista para iniciar no dia 23 de fevereiro; Alagoas terá três representantes

CBF sorteia os confrontos da 
primeira fase da Copa do Brasil
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CRB, CSA e ASA 
conhecem seus 
adversários

   COPINHA

   COPA ALAGOAS

Federação Paulista de Futebol divulga 
tabela completa das quartas de final

CSE empata com o Aliança fora de 
casa e mantém liderança do Grupo B

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou ontem 
à noite a tabela completa das 
quartas de final da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. São 
Paulo e Palmeiras jogarão na 
quarta-feira à noite e todos os 
confrontos terão transmissão 
do canal SporTV. A Rede Vida 
só vai mostrar ao vivo oi duelo 
entre Palmeiras e Oeste.

O sistema de mata-mata 
continua valendo. Quem 
vencer o jogo avança às semi-
finais. Em caso de empate 
no tempo normal, a vaga vai 
ser definida na cobrança de 
pênaltis. São cinco clubes 
paulistas, dois mineiros e 
um carioca. Entre eles, o 
Palmeiras, campeão estadual 
Sub-20, e o Mirassol, vice-

-campeão de 2021.

HOJE
19 HORAS
América-MG x Botafogo-RJ – 
Zezinho Magalhães, em Jaú
21H30
Mirassol x Santos – Fonte 
Luminosa, em Araraquara

AMANHÃ
19 HORAS
Palmeiras x Oeste – Arena 
Barueri, em Barueri
21H30
Cruzeiro x São Paulo – 
Anacleto Campanella, em 
São Caetano

Expectativa diferente da 
realidade. Após aplicar uma 
goleada por 6 a 0, no Migue-
lense, o CSE não conseguiu 
manter a mesma pegada e 
ficou apenas no empate sem 
gols com o Aliança no Está-
dio da Ufal, em Maceió, no 
domingo (16), pela segunda 
rodada da Copa Alagoas. 
O jogo teve transmissão ao 
vivo pela Rádio Viva FM 92,5.

Mesmo sem vencer, o 
CSE segue na boa. O Trico-
lor é o líder do Grupo B com 
4 pontos da Copa Alagoas. 
Na sequência, aparecem 
CRB com três pontos e um 
jogo a menos. O Tricolor 
de Palmeira dos Índios foi 
comandado interinamente 
por Sóstenes Félix, técnico 
do Sub-20.

Para a temporada 2022, 
a Copa Alagoas recebe um 

novo formato pela Fede-
ração Alagoana de Fute-
bol (FAF). Contando com a 

participação dos clubes da 
primeira e segunda divisão, 
a competição será dispu-

tada até o dia 10 de abril. Ao 
final da primeira fase, esta-
rão classificados os quatro 
primeiros clubes de cada 
grupo.

Grupo A tem ASA, Zumbi, 
Miguelense,  Desportivo 
Aliança, Jaciobá, Coruripe 
e Dimensão Saúde. Grupo 
B é composto por CRB, 
Murici,  CEO, FF Sports, 
CSE, Cruzeiro e Dínamo. O 
campeão garante uma vaga 
no Brasileiro da Série D em 
2022 e estará classificado 
para a seletiva da Copa do 
Brasil contra o terceiro colo-
cado do Alagoano.

O CSE volta a campo na 
próxima quarta-feira (19), 
desta vez, pelo Campeonato 
Alagoano em sua estreia 
contra o Cruzeiro. O jogo 
será no Coaracy da Mata 
Fonseca, em Arapiraca.

EMPATE SEM GOLS

CSE e Aliança não balançaram as redes em confronto válido pela segunda rodada
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Ontem começou cheia 
de emoção e esperança para 
pais e crianças de 5 a 11 anos 
com deficiência perma-
nente e/ou comorbidades 
em Maceió. O motivo foi o 
início da vacinação contra a 
Covid-19 para esse público 
nos quatro pontos fixos da 
capital - Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes).

O pequeno Sérgio Miguel 
Ferreira, de 10 anos, foi a 
primeira criança a ser vacinada 
no ponto do Maceió Shopping. 
Aguardando na fila desde as 
8h, a mãe de Sérgio, Maria 
Cícera Ferreira, quis garantir 
que o filho fosse o primeiro a 
se imunizar. “É uma alegria 
muito grande, uma emoção 
que não cabe em mim. Todos 
na nossa casa estão vacinados, 
só faltava ele, então é um alívio 
poder dar essa segurança para 
ele, que tem mielomeningo-
cele, condição onde ocorre 
uma falha no fechamento 
da estrutura do tubo neural”, 
explica.

Sérgio Miguel também se 
sente feliz por ter tomado a 
1ª dose da vacina e aproveita 

para deixar um recado para as 
crianças. “Todo o mundo tem 
que se vacinar para a gente 
se livrar dessa Covid o mais 
rápido. Me sinto muito bem 
de ter me vacinado”, comen-
tou. Após garantir sua imuni-
zação, ‘Serginho’ tirou fotos 
com os profissionais de saúde 
e alguns personagens infan-
tis como o Mickey e Pateta e 
recebeu um Certificado de 
Coragem.

A secretária municipal de 
Saúde, Célia Fernandes, visi-
tou o primeiro dia de vacina-
ção no Maceió Shopping e 
conversou com pais e respon-
sáveis e as crianças presentes 
nesse primeiro dia de vaci-
nação. Segundo a secretária, 
esse é um momento de muita 
alegria. “A gente como mãe, 
avó e médica se sente muito 
feliz por iniciar essa vacinação. 
Está tudo muito organizado, só 
aguardando os pais e crianças 
se vacinarem. Nossa campa-
nha de vacinação inicia hoje 
uma nova fase e, com certeza, 
será mais um sucesso”, come-
mora.

Ao longo de toda a semana, 
em todos os pontos de vaci-
nação destinados às crianças, 
estão sendo desenvolvidas 
atividades lúdicas como ofici-
nas de slime, personagens 
temáticos infantis, distribui-
ção de lanches, dores e certi-
ficados para as crianças para 
que as crianças possam se 

sentir mais à vontade durante 
a imunização.

Socorro Braga, enfermeira 
responsável pelo ponto de 
vacinação do Maceió Shop-
ping, diz que o sentimento é de 
adrenalina e alívio ao mesmo 
tempo. “Estamos todos ansio-
sos esperando por essa vaci-
nação das nossas crianças. 
Estamos preparados para 
receber esse público, temos 
vacinas, profissionais e estru-
tura suficiente para proporcio-
nar ambiente acolhedor para 
as crianças”, afirma.
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Quem também se vacinou 
nesta segunda-feira foi Ricky 
Juliano Gomes, de 6 anos, que 
tem Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Acompanhado 
da mãe, Luciene Gomes, o 
menino garantiu sua primeira 
dose de esperança e garante 
que não sentiu medo da 
vacina. “Estou feliz, não senti 
medo nenhum e nem doeu 
nada”.

A mãe de Ricky ressalta que 
o sentimento é de esperança 
em dias melhores. “Agora meu 
filho está mais forte para lutar 
contra essa pandemia. Estava 
ansiosa por esse momento. 
Hoje vim tomar minha terceira 
dose e trouxe ele para a 
primeira, quis vir vacinar junto 
para encorajá-lo”.

Os primeiros vacinados 
Assim como Sérgio Miguel, 

outras crianças se apressa-
ram para garantir o primeiro 
lugar entre os vacinados em 
cada ponto de vacinação. Na 
Praça Padre Cícero, no Bene-
dito Bentes, a primeira criança 
foi vacinada às 9h32. Rhuan 
Victor tem deficiência intelec-
tual. Luan Pablo Rafael, de 9 
anos, com deficiência intelec-
tual, também foi vacinado na 
manhã desta segunda-feira no 
local.

Já na Praça do Osman 
Loureiro, a primeira vaci-
nada foi Anariah Correia, de 
8 anos, portadora de imunos-

supressão. Em outros pontos 
da capital foram vacinados 
Yure Miguel de Lima, Gabriel 
da Silva Paulino, Jafé Rodri-
gues dos Santos Jr e João 
Felipe.

Sobre a vacinação
Os quatro pontos de vaci-

nação contam com salas 
climatizadas da Pfizer exclu-
sivamente para a vacinação 
pediátrica, conforme orien-
tação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
além de espaço temático deco-
rado e animadores.

Maceió recebeu 5.590 doses 
do imunizante e os técnicos da 
Gerência de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde 
participaram de treinamentos 
seguindo as recomendações 
específicas para a vacinação 
infantil.

Maceió seguirá os critérios 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde para vacinação de 
crianças, começando, nesta 
segunda-feira (17), pelas crian-
ças com deficiência perma-
nente ou comorbidades, e 
seguirá em ordem decrescente 
de idade, conforme a disponi-
bilidade de doses. Em seguida 
serão vacinadas as crianças 
sem comorbidades, conforme 
orienta o MS, também come-
çando pela faixa etária de 
11 anos. As demais faixas de 
público serão anunciadas nos 
dias seguintes.

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS começam a ser vacinadas contra a CovidEspecial

ENFERMEIRA

Socorro Braga é a responsável pelo ponto de vacinação do Maceió Shopping

ALEGRIA:

início da vacinação infantil contou com um clima de muita descontração no Maceió Shopping

INÍCIO da imunização na capital é marcada por manifestações de esperança e atividades lúdicas voltadas para as crianças

Emoção marca o primeiro dia 
de vacinação para as crianças

Ana Cecília da Silva
Ascom/SMS
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