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“Não esperava  
que eficácia da  

vacina ainda  
fosse discutida”
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O policial federal Flávio Moreno – bolsonarista de cartei-
rinha –mas sem mandato eletivo nenhum em Alagoas, ante-
cipou o calendário eleitoral e puxou de agosto para janeiro 
a campanha eleitoral em Alagoas. Por enquanto, ele está 
panfletando e adesivando carros, motos e fachadas de 
estabelecimentos com material de campanha de Bolso-
naro. Além disso, ele ainda usa o microfone para refor-
çar o slogan: “primeiro consertamos, agora avançamos”. 

Consertaram o quê? Como o Brasil está à beira 
do abismo, se avançar cai no buraco. A campa-

nha ocorre todo final de semana nas feiras de 
Maceió. Essas imagens foram na Feiri-

nha do Tabuleiro e ele mesmo 
posta nas suas redes sociais. 
Moreno pode estar cometendo 
um crime eleitoral previsto em 

pagamento de multa tanto por 
ele como pelo candidato dele. 

Tudo está previsto na Lei das 
Eleições nº 9.504/97. A ques-
tão que fala da propaganda 
eleitoral estabelece que 
não é permitida a campa-
nha antes de 15 de agosto. 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) deve se manifestar 

nos próximos dias. Moreno está pedindo voto e colo-
cando adesivos. Ou seja: fazendo campanha anteci-
pada. Calma, Moreno!  Página 3

BALAIADA:  
Quem será o  
sucessor de  

Márcio Roberto?
Página 10

Flávio Moreno queima largada 
e inicia a campanha eleitoral

BOLSONARISTA DE CARTEIRINHA,  POLICIAL FEDERAL ESTÁ PANFLETANDO E ADESIVANDO NAS FEIRAS DE MACEIÓ
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SÉRGIO MORO foi a mais bem acabada aberração do Judiciário brasileiro
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Opinião
   ARTIGO  |  Moisés Mendes *

O que irá sobrar de Sergio Moro, depois da completa desin-
tegração da sua imagem, talvez seja um advogado alquebrado. 
Não teremos quase mais nada do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, 
ex-quase ministro do Supremo, ex-consultor da Alvarez & Marsal 
e ex-candidato a candidato a presidente.

Sergio Moro deve estar carregando nas costas um fardo de 
arrependimentos. Não deveria ter sido ministro de Bolsonaro, 
mesmo que sua participação no governo fosse parte da compen-
sação pela estrutura montada para encarcerar Lula.

Não deveria ter saído do governo, depois de fracassar como 
protetor dos filhos de Bolsonaro, e assumir num pulo a função de 
garoto-propaganda da consultoria.

Não deveria ter aceito como natural a candidatura a presi-
dente, não sabendo nada da política que ele mesmo desqualifi-
cou por mais de cinco anos no lavajatismo.

Não deveria ter se reunido com Mamãe Falei como quem se 
reúne com um líder nacional. Não deveria ter visitado Joaquim 
Barbosa, para não ter que ler depois que havia sido inconveniente 
e oportunista.

Não deveria ter desafiado os jurista do Grupo Prerrogativas. 
E tampouco deveria ter tentado mudar o timbre da voz, porque a 
preocupação com a entonação mais grave o deixa inseguro, como 
mostram os vídeos mais recentes.

É complicada a situação do ex-juiz suspeito. Bolsonaro levou 
Moro para o governo porque sabiam que seriam aplaudidos por 
latifundiários, empresários, jornalistas, pastores, banqueiros, 
militares, garimpeiros, grileiros e milicianos.

Mas a consultoria deveria ter procurado Sergio Moro com 
tanta pressa? Estava tudo acertado e nada poderia ser adiado?

Que empáfia é essa da empresa americana que correu o risco 
de atrair Moro logo depois do juiz suspeito ter saído do esquema 
de Bolsonaro? Por que não esperou um pouco?

Uma determinação do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), permite acesso às informações da rela-
ção da Alvarez & Marsal com Moro.

Quanto o juiz ganhou? Em quantos processos de recupera-
ção judicial a consultoria atuou no tempo da Lava-Jato? Houve 
promiscuidade?

Moro deveria mesmo ter ido trabalhar para a empresa agora 
cercada pelo TCU? A soberba era tanta que, para os americanos, 
haveria sempre vantagem no fato de que o xerife do moralismo 
seria mostrado no seu portfólio como o grande craque.

Por que Moro foi trabalhar com tanto empenho e exposição 
para a Alvarez & Marsal, expondo uma relação suspeita que pode 
agora configurar crime grave?

É muito difícil arranjar explicação. Não há casualidade no fato 
de que Moro quebrou empresas que a consultoria ajuda a salvar, 
e a Odebrecht é a principal delas.

Num mundo normal, Moro não poderia ter sido protagonista 
dessa sequência de negócios com Bolsonaro e com a consultoria. 
Mas não há mais mundo normal.

O ex-juiz achou que com ele não aconteceria nada. Mas vai 
acontecer. A Lava-Jato já foi triturada pelo Supremo. Ele também 
será pulverizado por suas atitudes na Lava-Jato e pelas barbeira-
gens cometidas depois.

O ex-juiz tem um grave déficit de percepção da realidade, ou 
não cometeria tantos erros. Os desastres comprovam que Moro e 
Deltan Dallagnol não eram os melhores para fazer o que fizeram.

Eles eram os mais aptos, porque mais impulsivos e simpló-
rios. Fizeram o que outros servidores do Ministério Público e do 
Judiciário se negariam a fazer por respeito ao que é correto e legal.

Os dois foram os mais aptos para avançar sem freios, pisotear 
leis, normas e regras e seguir sempre em frente, fazendo o jogo da 
direita sem temer nada e ninguém.

Sergio Moro foi a mais bem acabada aberração do Judiciá-
rio brasileiro, porque evoluiu sob os aplausos dos que deveriam 
rejeitá-lo como herói e justiceiro. Está aí, quase abandonado pela 
própria direita, sem votos, sem perspectivas e sem turma fixa.

A turma do Podemos é temporária e só o acolheu por achar 
que ele teria alguma utilidade. Já é certo que não terá utilidade 
alguma. Tanto que a bancada do partido se prepara para largá-lo 
no acostamento.

Sergio Moro candidata-se hoje a ser ex-candidato a candidato 
a presidente. Depois, será o quê?

 Vai sobrar pouco 
de Sergio Moro
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Uma das tantas características – todas elas abomináveis 
– do governo do pior presidente da história da República é 
seu ministério, dividido entre os que não fazem nada, os que 
fingem que fazem e os que disputam ardorosamente o posto 
de mais grotesco.

Nenhum integrante do atual governo vale nada, mas alguns 
valem ainda menos que nada. Daí lutarem, cada um à sua 
maneira, para se mostrar pior que os demais.

Essa disputa vem promovendo, ao longo dos tempos, um 
intenso rodízio. Mas ultimamente o doutor Marcelo Queiroga, 
instalado na poltrona de ministro da Saúde, tem se mostrado 
imbatível.

Já conseguiu, entre outras façanhas, se mostrar ainda mais 
perigoso e daninho que seu antecessor, o inacreditável general 
da ativa do Exército brasileiro Eduardo Pazuello.  

Sabujo indecente, bajula de todas as formas possíveis e 
impossíveis Jair Messias. Transformado no mais veemente 
aprendiz de Genocida, Queiroga não mede esforços para se 
igualar e eventualmente buscar superar as aberrações expeli-
das pela boca presidencial. 

Na segunda-feira 17 de janeiro deu uma espetacular 
demonstração de até onde sua indecência é capaz de chegar.

Abrindo espaço na campanha criminosa contra a vacina-
ção, o doutor Queiroga afirmou que quase quatro mil pessoas 
morreram em razão de efeitos colaterais dos imunizantes. 
Mencionou um número exato: “3.935 óbitos”. Disse que era 
algo que estava comprovado. 

O palco para a mentira ministerial foi um dos mais ativos 
e disparatados canais oficiais da extrema-direita brasileira, a 
Jovem Pan. 

Na verdade, houve mortes por efeitos colaterais da vacina: 
onze. Isso mesmo: onze. Exatos 3.924 a menos que o mencio-
nado por Queiroga. 

É o número oficial reconhecido em novembro do ano 
passado pelo ministério da Saúde. Foram aplicadas até agora 
326 milhões de vacinas, e 159 milhões de pessoas receberam 
pelo menos a primeira dose. Onze delas morreram por efeitos 
colaterais da vacina.

Pressionado por jornalistas, o excelentíssimo senhor minis-
tro admitiu que a coisa não era bem assim: disse que os tais 
3.935 não são exatamente mortos, mas “casos que estão em 
observação”. 

Bem: na verdade, quem está permanentemente em obser-
vação é Marcelo Quiroga, e por dois lados pelo menos.

Um dos lados é a classe médica, a parte lúcida da sociedade, 
os meios de comunicação, parlamentares e os tribunais.

O outro lado é o atual morador do palácio presidencial. E é 
esse precisamente o único lado que interessa a ele.    

No exercício supremo de sua patética sabujice, Marcelo 
Queiroga é capaz de qualquer coisa. Qualquer, menos uma: 
dizer a verdade. 

 A mentira do sabujo

   ARTIGO  |  Eric Nepomuceno *

* Jornalista. Portal Brasil247* Jornalista. Portal Brasil247



Foi sancionado o projeto 
de autoria do deputado Inácio 
Loiola (PDT) que obriga a 
inclusão nas escrituras públi-
cas de compra e venda, de 
promessa de compra e venda 
e de permuta imobiliária do 
nome e do número de inscri-
ção do Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis 
(Creci-AL) e do número de 
inscrição do Sindicato dos 
Corretores de Imóveis (Sindi-
móveis) que intermediou a 
negociação. O governador 
Renan Filho sancionou o 
projeto aprovado na Assem-
bleia Legislativa. A fiscaliza-
ção da aplicação da lei 8.574 

publicada no Diário Oficial 
do Estado do último dia 10, 
poderá ser realizada pelo 
Procon, Sindimóveis, Creci e 
Corregedoria Geral de Justiça 
do Estado de Alagoas.

O deputado estadual 
Inácio Loiola considera a lei 
um avanço para classe de 
corretores de imóveis, porque 
ajuda a reconhecer e a valori-
zar o profissional que exerce 
o trabalho com seriedade e 
competência. “É uma vitória 
da categoria que o governa-
dor também reconheceu ao 
sancionar esse projeto de lei 
oriunda do Poder Legislativo”.

O presidente do Sindicato 

dos Corretores de Imóveis 
do Estado de Alagoas (Sindi-
móveis-AL), Vicente Lopes, 
destacou o empenho do 
parlamentar na defesa da 
causa dos profissionais corre-
tores ao trabalhar politica-
mente buscando o apoio da 
Assembleia Legislativa em 
favor da aprovação do projeto 
de lei que nasceu com o apoio 
total do Sindimóveis.

Essa iniciativa representa 
um marco para a categoria, 
disse Lopes, pois, esperava-
-se há bastante tempo a exis-
tência dessa lei no Estado, há 
exemplo do que ocorre em 
outras regiões do País.

Apesar de a campanha 
eleitoral, de acordo com a lei, 
ainda não ter começado, o 
policial federal Flávio Moreno 
já deu início à captação de 
votos para o seu candidato 
à Presidência da República, 
Jair Bolsonaro, que é candi-
dato à reeleição pelo PL. Cabo 
eleitoral da extrema direita 
em Alagoas, Moreno é visto 
constantemente nos finais 
de semana, fazendo campa-
nha para Bolsonaro, nas feiri-
nhas do Tabuleiro e Benedito 
Bentes. 

As fotos do deputado 
distribuindo panfletos, colo-
cando adesivos e pedindo 
votos dos eleitores da parte 
alta de Maceió, no último 
final de semana, foram enca-
minhadas à redação de O Dia, 
por um leitor que questionou 
a legalidade da atitude. Mas 
elas constam nas redes sociais 
de Moreno. Para o leitor, autor 
das fotos, Flávio Moreno teria 
“queimado a largada” e saído 
na frente dos concorrentes, 
ou seja, dos demais candida-
tos que vão disputar as elei-
ções de 2022, em Alagoas. 

Segundo o autor das fotos, 

Flávio Moreno vem fazendo 
campanha eleitoral anteci-
pada nas feiras, praças e ruas 
da capital, desde o início ano, 
pedindo voto e prometendo 
favores aos eleitores que inte-
ragem com ele, sem o menor 
constrangimento. O mensa-
geiro, que até o momento não 
quis se identificar, questiona 
a legalidade dessa atitude do 
parlamentar. Para ele, esse 
tipo de campanha deveria ser 
proibido.

De acordo com a lei, é 
crime eleitoral fazer campa-

nha antecipada, antes da 
data estabelecida pelo calen-
dário eleitoral, aprovado no 
final do ano passado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Segundo um advogado 
consultado pela reportagem 
de O Dia, o Artigo 36 da Lei 
das Eleições (Lei n° 9.504/97) 
diz que não é crime a anteci-
pação da campanha. Ou seja, 
a lei proíbe a propaganda elei-
toral antes de 15 de agosto do 
ano da eleição.

Por isso, Flávio Moreno, 
caso seja denunciado à Justiça 

Eleitoral, pode responder pela 
prática de propaganda eleito-
ral antecipada. Caso a denún-
cia seja acatada, ele pode ter 
uma eventual candidatura 
impugnada. No entanto, ele 
pode se defender dizendo 
que não estava pedindo 
voto explicitamente, apenas 
colando adesivos em residên-
cias e pontos comerciais de 
potenciais “apoiadores”. 

Para um advogado espe-
cialista em direito eleitoral, 
consultado pela reportagem, 
é muito tênue a linha que 

separa esse tipo de crime da 
legalidade. “A atitude do cida-
dão só configura propaganda 
eleitoral antecipada, se envol-
ver o pedido explícito de voto, 
menção à sua pretensa candi-
datura e exaltação às suas 
qualidades pessoais”, comen-
tou o advogado, consultado 
pela reportagem de O Dia. 

No entanto, como nas 
fotos Flávio Moreno veste 
camiseta de campanha, com 
o nome dele nas costas, e 
aparece colando adesivos 
do presidente Bolsonaro nas 
lojas e residências de “apoia-
dores”, a Justiça Eleitoral pode 
entender que essa atitude 
configure crime eleitoral e 
abrir um processo contra o 
parlamentar. Mas, para isso, 
a Justiça terá que ser provo-
cada. Se não houver denun-
cia, a atitude de Moreno fica 
por isso mesmo. 

Outro lado
A reportagem tentou 

ouvir o outro lado, mas Flávio 
Moreno não foi encontrado 
para dar explicações sobre 
a sua atitude. Por isso, até o 
fechamento desta edição, não 
conseguimos ouvi-lo sobre 
essa denúncia, mas o espaço 
fica aberto para sua defesa e 
explicações.

CAMPANHA OCORRE nas feiras de Maceió com adesivaço e panfletagemPolítica

SEM CONSTRANGIMENTO,

Flávio Moreno oferece adesivo de Bolsonaro 2022 para motorista; campanha eleitoral só começa dia 15 de agosto

CRIME ELEITORAL? Policial federal se intitula “representante de Presidente Bolsonaro” em Alagoas e começa a pedir votos

Flávio Moreno faz campanha 
política 6 meses antes do prazo

Ricardo Rodrigues
Repórter
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   INSCRIÇÃO NO CRECI

Sancionada lei do deputado Inácio Loiola que 
valoriza os corretores de imóveis em Alagoas

Ígor Pereira/ALE

Redes Sociais

PARA DEPUTADO, LEI

É um avanço porque reconhece e valoriza a categoria em Alagoas



Com o investimento de 
cerca de R$ 1,2 milhão, um 
quilômetro da via foi total-
mente recuperado, por meio 
do programa Mais Asfalto, 
Prefeitura de Maceió concluiu 
a pavimentação asfáltica de 
mais uma Avenida: Walter 
Ananias, no histórico bairro 
do Jaraguá. A ação atende uma 
antiga demanda dos morado-
res da região.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
informa que as equipes utiliza-
ram 2.100 toneladas de massa 
asfáltica na Avenida, que 
também recebeu melhorias 

em saneamento.
De acordo com o diretor 

de Manutenção de Vias Públi-
cas, Marcello Leopoldino, as 
equipes da Seminfra reali-
zaram os serviços de drena-
gem, em seguida, iniciaram a 
fresagem, que é a retirada do 
asfalto antigo, e a aplicação do 
novo recapeamento. “Ações 
como essa vão continuar ocor-
rendo e outros locais da capi-
tal serão contemplados com 
o programa ‘Mais Asfalto’, a 
exemplo das Avenidas Sando-
val Arroxelas, na Ponta Verde, e 
antiga Amélia Rosa, na Jatiúca”, 
assegura o diretor.

PAVIMENTAÇÃO atende antiga demanda dos moradoresMaceió
MAIS ASFALTO: Investimento de um quilômetro para pavimentação da Avenida Walter Ananias, no Jaraguá, custou R$ 1,2 milhão

Prefeitura conclui pavimentação 
asfáltica de mais uma avenida

AVENIDA

Walter Ananias, no histórico bairro do Jaraguá, recebe asfalto novo

21.670 CESTAS

básicas começam a ser entregues a pessoas inscritas no CadÚnico

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Ascom Semas
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   SEGURANÇA ALIMENTAR    SEM AGLOMERAÇÃO

   25 DE JANEIRO

Semas distribui cestas 
básicas no pátio da SMTT

Sedet informa: atedimento 
apenas com agendamento

SMTT fará primeira edição 
de leilão de veículos do ano

A Secretaria de Assis-
tência Social de Maceió dá 
sequência, hoje (19), com a 
distribuição das 21.670 cestas 
básicas para os beneficiários 
que informaram o endereço 
no CadÚnico, até agosto de 
2021, referentes aos bairros 
Cidade Universitária e Santos 
Dumont. A entrega ocorre no 
pátio da SMTT, no Tabuleiro 
do Martins, até amanhã (20).

A distribuição dos alimen-
tos é feita às famílias que estão 
inscritas no CadÚnico desde 
agosto de 2021, com renda 
por pessoa, de até R$ 89,00, o 
que caracteriza a situação de 
extrema pobreza. O represen-
tante familiar deve apresentar 
um documento de identidade 
com foto para receber a cesta 
básica.

Co m o  e x p l i c a  A l i n e 
Pedrosa, da Semas, para 

melhorar o fluxo do aten-
dimento, diminuir a fila e 
atender aos representantes 
familiares com qualidade, 
o órgão aumentou a equipe 
técnica para agilizar a distri-
buição das cestas básicas com 
as famílias que têm direito.

Para saber se tem direito 
ao benefício, ao confirmar sua 
renda per capita, o usuário 
pode acessar o meucadunico.
cidadania.gov.br/meucadu-
nico ou baixar o aplicativo 
Meu CadÚnico e ainda entrar 
em contato pelos números do 
aplicativo de mensagens (82) 
98882-8257 e (82) 98882-8212. 

Quem não tem acesso à 
internet, pode também tirar 
suas dúvidas ligando para o 
telefone (82) 3312-5924 ou 
indo a um CRAS mais próximo 
de seu domicílio, das 8h às 
13h.

Com o objetivo de evitar 
aglomerações e diminuir o 
tempo de espera dos usuá-
rios, a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) informa que os aten-
dimentos presenciais estão 
sendo feitos somente com 
agendamento prévio.  O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 14h. 

As pessoas que precisam 
de atendimento do órgão 

municipal, devem entrar em 
contato por meio do tele-
fone (82) 3312-5200 ou no 
site do órgão, pelo endereço 
eletrônico: (maceio.al.gov.
br).

Os Serviços para as Secre-
tarias Adjuntas de Meio 
Ambiente, Análise e Licen-
ciamento, e Planejamento 
Urbano, como licencia-
mento ambiental, licencia-
mento de obras, alvará de 
funcionamento e recepção 

técnica também devem ser 
agendados.

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Terri-
torial  e  Meio Ambiente 
(Sedet) possui uma extensa 
lista com mais de 50 servi-
ços oferecidos à população 
de Maceió, disponibilizados 
para pessoas físicas e jurídi-
cas, com a finalidade de uso 
em atividades residenciais, 
comerciais, industriais e de 
serviços.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) já definiu a data para 
o primeiro leilão de veículos 
do ano. Será no próximo dia 
25 de janeiro, e a edição ocor-
rerá somente na modalidade 
online através do site www.
focoleiloes.com.br, a partir das 
10h. Serão leiloados 116 lotes, 
com veículos que foram remo-
vidos por irregularidades e os 
proprietários não os procura-
ram no prazo de 60 dias.

A partir de hoje (19) até a 
próxima segunda-feira (24), 
como informa a SMTT, os 

bens estarão disponíveis para 
a visitação dos interessados, 
das 9h às 12h e das 14h às 16h, 
somente em dias úteis, no 
Pátio da Transguard. O local 
está situado na Avenida Doutor 
Durval de Góes Monteiro, 
9110, Tabuleiro do Martins.

De acordo com a SMTT, 
61 veículos se encontram nas 
condições de conservados, 43 
veículos caracterizados como 
sucata aproveitável e 10 como 
sucata aproveitável com motor 
inservível. Ainda serão arre-
matados dois lotes de sucatas 
inservíveis.

Após o leilão a pessoa 
que arrematar o item deverá 
pagar o boleto integralmente 
em até 24 horas. O compra-
dor também será responsável 
pelos impostos e tarifas gera-
das conforme o edital.

Cleane Carlos, da comissão 
de leilões, explica que os itens 
que serão leiloados não terão 
nenhuma garantia relacionada 
ao perfeito funcionamento. 
Seundo ela, os veículos que se 
encontram nas condições de 
conservados, nenhuma infra-
ção será transferida para o 
novo proprietário.



A Polícia Federal em 
Alagoas deflagrou na manhã 
desta quarta-feira, 19/01, a 
Operação “ALCATÉIA”, com o 
objetivo de cumprir 2 (dois) 
mandados de prisão preven-
tiva e 1 (um) mandado de 
busca e apreensão nas cidades 
de Maceió e São Miguel dos 
Campos. 

As hipóteses criminais 
apuradas pela Polícia Fede-
ral são o armazenamento e a 
disseminação de vídeos com 
cenas de pornografia infan-

til pela deepweb e de apli-
cativos de mensagens, bem 
como o estupro de vulnerá-
vel, corrupção de menores, 
favorecimento à prostituição 
de menores e facilitação de 
acesso à criança de material 
contendo cena de sexo explí-
cito ou pornográfica. 

As investigações são decor-
rência da análise do material 
apreendido durante a defla-
gração da operação LOBOS 
II, no dia 03 de dezembro de 
2021, em que foram identi-
ficadas conversas, nas quais 
dois suspeitos descrevem 
como abusavam sexualmente 
de crianças, inclusive com 

gravação das cenas dos abusos 
e compartilhamento entre 
ambos através de aplicati-
vos de mensagens. Os presos 
também são suspeitos de 
“alugar” crianças de famílias 
de baixa renda ou usuárias de 
drogas para praticar atos sexu-
ais, mediante pagamento em 
dinheiro às próprias crianças 
ou às suas mães. De acordo 
com as investigações, os presos 
tinham acesso à deepweb, 
onde planejavam vender 
pacotes de fotos e vídeos das 
vítimas. 

Um dos suspeitos já 
havia sido preso preventiva-
mente durante a deflagra-

ção da operação LOBOS II, 
por compartilhar arquivos 
contendo pornografia infantil 
na deepweb. A partir de agora 
ele também será investigado 
pelos abusos sexuais pratica-
dos contra crianças.  

Durante as buscas foram 
apreendidos dois pen-drives 
e um smartphone que serão 
periciados pela Polícia Fede-
ral. O resultado da análise 
do material apreendido será 
juntado no respectivo inqué-
rito policial. 

A Polícia Federal continu-
ará a investigar com o obje-
tivo de identificar e localizar 
as crianças que foram vítimas 

desses crimes e responsabili-
zar os pais ou parentes dessas 
crianças que foram coniventes 
ou que deixaram de adotar as 
medidas necessárias para que 
esses fatos não ocorressem.    

Por fim, os presos respon-
derão pelos crimes previstos 
nos artigos 240, § 2º, III, 241, 
241-A, 241-B e 241-D parágrafo 
único, I da Lei 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente), assim como pelos 
crimes previstos nos artigos 
217-A, 218 e 218-B, 218-C do 
Código Penal; com penas que, 
se somadas, podem chegar a 
64 (sessenta e quatro) anos de 
prisão.

Há um ano, Marta Antônia 
de Lima, 51 anos, fazia história 
em Alagoas. Supervisora Assis-
tencial do Hospital da Mulher 
(HM), Marta Antônia foi a 
primeira alagoana a tomar a 
vacina contra a Covid-19 no 
Estado.

Mulher negra de traços 
indígenas, Marta foi recebida 
pelo governador Renan Filho, 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, e pela 
equipe do Programa Nacional 
de Imunização (PNI), da Sesau, 
no Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA) para tomar a 
primeira dose do imunizante 
aplicado em Alagoas. Ela atua 
no SUS há 22 anos, sendo 11 
deles dedicados à Sesau.

Marta Antônia já tomou 
a sua dose de reforço, nunca 
contraiu Covid-19, mesmo 
trabalhando na linha de 
frente do Hospital da Mulher 
e da Maternidade Escola Santa 
Mônica, e enxerga na campa-
nha a chance para a redu-
ção de casos graves e óbitos. 
“Embora a campanha de 
vacinação esteja acelerada, a 
minha expectativa era de que 
passado um ano, mais pessoas 
estivessem vacinadas, e com 
seus esquemas de vacinação 

completos. E que não estivés-
semos mais discutindo a eficá-
cia da vacina. Os dados acerca 
da redução de casos graves e 
óbitos por Covid-19 eviden-
ciam a importância e eficácia 
da vacina”, diz.

Ela apela também para que 
as pessoas não relaxem com 
relação aos cuidados sanitá-
rios e apelou para que a popu-
lação conclua seu ciclo vacinal. 
“A vacina não nos liberou dos 
cuidados sanitários, como o 
uso de máscaras, lavagem das 
mãos e evitar aglomerações. 
Gostaria de fazer um apelo 
para que a população não 
deixe de se vacinar, complete 
seus esquemas vacinais e 
assim possamos controlar 
a proliferação da doença”, 
afirma a assistente social, que 
ainda vive o desafio de traba-
lhar na linha de frente.

Um ano atrás
Em 18 de janeiro de 2021, 

Alagoas recebia o primeiro 
lote de vacinas contra a 
Covid-19. As 87.760 doses de 
imunizantes da CoronaVac 
desembarcaram no Aero-
porto Internacional Zumbi do 
Palmares para o começo da 
imunização dos alagoanos, 
que iniciou no dia seguinte, 
19 de janeiro de 2021. Esta 
primeira remessa veio desti-
nada aos profissionais da 

saúde que atuavam na linha 
de frente do combate ao novo 
coronavírus, idosos com mais 
de 75 anos e indígenas aldea-
dos.

Este marco na luta contra 
a pandemia, que assola o país 
desde março de 2020, foi a 
esperança para o Estado que, 
até a chegada do primeiro lote 
de vacinas, já havia perdido 
2.629  pessoas para a Covid-
19 em território alagoano. Só 
no dia 18 de janeiro de 2021, 
313 pacientes estavam inter-
nadas em decorrência do 
novo coronavírus nos leitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
em âmbito estadual. Deste 
número, 122 ocupavam leitos 
da Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI).

Naquela primeira opor-
tunidade foram vacinados 

também trabalhadores de 
nove hospitais públicos do 
Estado, além dos profissionais 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), do 
Polo de Atendimento Regional 
da Covid-19 de Campo Alegre, 
das Centrais de Triagem de 
Maceió e Arapiraca, das Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) da capital e do interior 
e do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) Estadual e 
de Maceió.

Data também é marcada 
pelo início da vacinação  
infantil

E o aniversário de um ano 
da campanha também contou 
com o início da vacinação das 
crianças de cinco a 11 anos 
contra a Covid-19. Esta é mais 
uma da muitas conquistas que 

vêm ocorrendo desde o início 
da campanha de vacinação 
e está sendo comemorada 
pelas famílias alagoanas. Vale 
lembrar que os pais e cuida-
dores das crianças dessa faixa 
etária devem ficar atentos 
ao calendário vacinal do seu 
município de residência.

Vale informar também 
que, neste primeiro momento, 
serão imunizadas as crianças 
levando-se em consideração 
a seguinte ordem prioritá-
ria: (1) população de 5 a 11 
anos completos com defici-
ência permanente, comor-
bidade; (2) crianças de 5 a 11 
anos completos indígena ou 
quilombola; e (3) população 
de 11 anos completos.

Realizações em um ano 
de campanha

Agora a grande novidade é a 
vacinação dos pequenos, mas 
o Estado comemorou cada 
uma das realizações quando 
o assunto foi vacinação contra 
a Covid-19: da chegada do 
primeiro lote de vacinas ao 
fim de grupos prioritários 
para vacinação, da imuniza-
ção de 100% dos profissionais 
de saúde até a aprovação da 
Anvisa para novos imunizan-
tes, da disponibilização de 
dose de reforço para todos os 
adultos até o início da vacina-
ção dos adolescentes.

MARTA ANTÔNIA foi a primeira alagoana a ser imunizada contra o coronavirusAlagoas

MARTA ANTÔNIA

foi a primeira alagoana a tomar a vacina contra a Civd-19 em Alagoas

AFIRMAÇÃO foi dita pela supervisora Assistencial do HM, depois de um ano do início da campanha de imunização contra a Covid

“Não esperava que a eficácia da 
vacina ainda fosse discutida”

Ascom PF/AL
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   OPERAÇÃO ALCATÉIA

Polícia Federal deflagra em Alagoas operação 
de combate ao abuso sexual de crianças

Bia Alexandrino
Ascom Sesau

Olival Santos
Com o investimento de 

cerca de R$ 1,2 milhão, um 
quilômetro da via foi total-
mente recuperado, por meio 
do programa Mais Asfalto, 
Prefeitura de Maceió concluiu 
a pavimentação asfáltica de 
mais uma Avenida: Walter 
Ananias, no histórico bairro 
do Jaraguá. A ação atende uma 
antiga demanda dos morado-
res da região.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
informa que as equipes utiliza-
ram 2.100 toneladas de massa 
asfáltica na Avenida, que 
também recebeu melhorias 

em saneamento.
De acordo com o diretor 

de Manutenção de Vias Públi-
cas, Marcello Leopoldino, as 
equipes da Seminfra reali-
zaram os serviços de drena-
gem, em seguida, iniciaram a 
fresagem, que é a retirada do 
asfalto antigo, e a aplicação do 
novo recapeamento. “Ações 
como essa vão continuar ocor-
rendo e outros locais da capi-
tal serão contemplados com 
o programa ‘Mais Asfalto’, a 
exemplo das Avenidas Sando-
val Arroxelas, na Ponta Verde, e 
antiga Amélia Rosa, na Jatiúca”, 
assegura o diretor.

PAVIMENTAÇÃO atende antiga demanda dos moradoresMaceió
MAIS ASFALTO: Investimento de um quilômetro para pavimentação da Avenida Walter Ananias, no Jaraguá, custou R$ 1,2 milhão

Prefeitura conclui pavimentação 
asfáltica de mais uma avenida

AVENIDA

Walter Ananias, no histórico bairro do Jaraguá, recebe asfalto novo

21.670 CESTAS

básicas começam a ser entregues a pessoas inscritas no CadÚnico

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Ascom Semas
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   SEGURANÇA ALIMENTAR    SEM AGLOMERAÇÃO

   25 DE JANEIRO

Semas distribui cestas 
básicas no pátio da SMTT

Sedet informa: atedimento 
apenas com agendamento

SMTT fará primeira edição 
de leilão de veículos do ano

A Secretaria de Assis-
tência Social de Maceió dá 
sequência, hoje (19), com a 
distribuição das 21.670 cestas 
básicas para os beneficiários 
que informaram o endereço 
no CadÚnico, até agosto de 
2021, referentes aos bairros 
Cidade Universitária e Santos 
Dumont. A entrega ocorre no 
pátio da SMTT, no Tabuleiro 
do Martins, até amanhã (20).

A distribuição dos alimen-
tos é feita às famílias que estão 
inscritas no CadÚnico desde 
agosto de 2021, com renda 
por pessoa, de até R$ 89,00, o 
que caracteriza a situação de 
extrema pobreza. O represen-
tante familiar deve apresentar 
um documento de identidade 
com foto para receber a cesta 
básica.

Co m o  e x p l i c a  A l i n e 
Pedrosa, da Semas, para 

melhorar o fluxo do aten-
dimento, diminuir a fila e 
atender aos representantes 
familiares com qualidade, 
o órgão aumentou a equipe 
técnica para agilizar a distri-
buição das cestas básicas com 
as famílias que têm direito.

Para saber se tem direito 
ao benefício, ao confirmar sua 
renda per capita, o usuário 
pode acessar o meucadunico.
cidadania.gov.br/meucadu-
nico ou baixar o aplicativo 
Meu CadÚnico e ainda entrar 
em contato pelos números do 
aplicativo de mensagens (82) 
98882-8257 e (82) 98882-8212. 

Quem não tem acesso à 
internet, pode também tirar 
suas dúvidas ligando para o 
telefone (82) 3312-5924 ou 
indo a um CRAS mais próximo 
de seu domicílio, das 8h às 
13h.

Com o objetivo de evitar 
aglomerações e diminuir o 
tempo de espera dos usuá-
rios, a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente 
(Sedet) informa que os aten-
dimentos presenciais estão 
sendo feitos somente com 
agendamento prévio.  O 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 14h. 

As pessoas que precisam 
de atendimento do órgão 

municipal, devem entrar em 
contato por meio do tele-
fone (82) 3312-5200 ou no 
site do órgão, pelo endereço 
eletrônico: (maceio.al.gov.
br).

Os Serviços para as Secre-
tarias Adjuntas de Meio 
Ambiente, Análise e Licen-
ciamento, e Planejamento 
Urbano, como licencia-
mento ambiental, licencia-
mento de obras, alvará de 
funcionamento e recepção 

técnica também devem ser 
agendados.

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Terri-
torial  e  Meio Ambiente 
(Sedet) possui uma extensa 
lista com mais de 50 servi-
ços oferecidos à população 
de Maceió, disponibilizados 
para pessoas físicas e jurídi-
cas, com a finalidade de uso 
em atividades residenciais, 
comerciais, industriais e de 
serviços.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) já definiu a data para 
o primeiro leilão de veículos 
do ano. Será no próximo dia 
25 de janeiro, e a edição ocor-
rerá somente na modalidade 
online através do site www.
focoleiloes.com.br, a partir das 
10h. Serão leiloados 116 lotes, 
com veículos que foram remo-
vidos por irregularidades e os 
proprietários não os procura-
ram no prazo de 60 dias.

A partir de hoje (19) até a 
próxima segunda-feira (24), 
como informa a SMTT, os 

bens estarão disponíveis para 
a visitação dos interessados, 
das 9h às 12h e das 14h às 16h, 
somente em dias úteis, no 
Pátio da Transguard. O local 
está situado na Avenida Doutor 
Durval de Góes Monteiro, 
9110, Tabuleiro do Martins.

De acordo com a SMTT, 
61 veículos se encontram nas 
condições de conservados, 43 
veículos caracterizados como 
sucata aproveitável e 10 como 
sucata aproveitável com motor 
inservível. Ainda serão arre-
matados dois lotes de sucatas 
inservíveis.

Após o leilão a pessoa 
que arrematar o item deverá 
pagar o boleto integralmente 
em até 24 horas. O compra-
dor também será responsável 
pelos impostos e tarifas gera-
das conforme o edital.

Cleane Carlos, da comissão 
de leilões, explica que os itens 
que serão leiloados não terão 
nenhuma garantia relacionada 
ao perfeito funcionamento. 
Seundo ela, os veículos que se 
encontram nas condições de 
conservados, nenhuma infra-
ção será transferida para o 
novo proprietário.



Desde 2015, a conta de 
luz dos brasileiros subiu 
mais do que o dobro da 
inflação. Dados da Associa-
ção Brasileira dos Comer-
cializadores de Energia 
(Abraceel),  obtidos com 
exclusividade pelo Estadão/
Broadcast, apontam que a 
tarifa residencial acumula 
alta de 114% - ante 48% de 
inflação no mesmo período, 
uma diferença de 137%. 
Além das correções anuais 
nas tarifas, os últimos anos 
têm sido marcados pela 
criação de novos encargos e 
custos diretamente repassa-
dos para os consumidores.

O aumento nos últimos 
anos resulta do crescimento 
de encargos e subsídios 
(desconto a um setor ou um 
grupo, com custo dividido 
com os demais), da neces-
sidade de usar termoelétri-
cas, que geram energia mais 
cara, e do modelo de contra-
tação de energia.

Responsável pelo levan-
tamento, o vice-presidente 
de energia da Abraceel, 
Alexandre Lopes, ressalta 
que, em momentos de falta 
de chuvas, como em 2021, 
o custo tende a aumen-
tar, principalmente, para 
os consumidores residen-

ciais. O impacto para os que 
atuam no mercado livre - 
onde a energia é negociada 
diretamente com as gerado-
ras - é menor. Nos últimos 
sete anos, os preços neste 
ambiente oscilaram 25% 
abaixo da inflação.

“Temos custos de 2021 
ainda não repassados para 
as tarifas. Então, devemos 
ter um aumento acima da 
inflação em 2022. Quando 
o novo empréstimo ao setor 
elétrico começar a ser pago, 
impactará ainda mais as 

tarifas. Então, parte desses 
custos da crise será neste 
ano, e outras parcelas nos 
próximos anos”, afirmou.

O levantamento consi-
dera os dados desde 2015, 
no governo da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, logo 
após o Tesouro Nacional 
interromper repasses bilio-
nários para a  Conta de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE), fundo setorial 
cujos recursos são rateados 
entre todos os consumido-
res para bancar subsídios 

para algumas categorias. 
Conforme o ex-diretor da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) Edvaldo 
Santana, o corte levou a um 
“tarifaço” de 25% em feve-
reiro de 2015, e não parou 
mais.

Sem refresco
“Não terá refresco, pelo 

menos nos próximos três 
anos. No Orçamento de 2022 
há um aumento de quase 
25% na conta que banca 
os subsídios. E vai crescer 

muito mais até 2025”, disse 
Santana. Ele cita que os 
recursos para custear, por 
exemplo, a expansão da 
rede solar e eólica até 2025 
mais do que dobrarão - de 
R$ 11 bilhões, em 2022, para 
R$ 23 bilhões em 2025.

E x - p r e s i d e n t e  d a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) e professor de 
planejamento energético 
da UFRJ, Maurício Tolmas-
quim ressalta que outras 
m e d i d a s  a p r ov a d a s  n o 
Congresso também devem 
ter impacto negativo sobre 
o consumidor. Entre elas, a 
contratação de térmicas a 
gás onde não há infraestru-
tura para escoar o insumo, 
a criação de uma reserva 
de mercado para pequenas 
centrais hidrelétricas e a 
prorrogação de contratos de 
usinas antigas do Programa 
de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica 
(Proinfa).

“Esses ‘jabutis’,  fruto 
d a  a ç ã o  d e  l o b b i e s  n o 
Congresso e referendados 
pelo governo, terão forte 
i m p a c t o  s o b re  o  c u s t o 
futuro da energia”, afirmou 
Tolmasquim. As informa-
ções são do jornal O Estado 
de S. Paulo.

Mesmo após o início 
da campanha de vacina-
ção infantil contra a covid-
19, esta faixa etária segue 
enfrentando problemas 
para acessar os imunizantes. 
Múltiplos relatos de falhas 
na distribuição das vaci-
nas chamaram a atenção 
de deputados da Comissão 
Externa de Enfrentamento 
à covid-19, que planeja 
iniciar as atividades de 2022 
tratando da questão.

A l e x a n d r e  P a d i l h a 
(PT-SP), ex-ministro da Saúde 
entre 2011 e 2014, considera 
que esta primeira semana 
foi vacilante. “O início da 
campanha de vacinação não 
apenas mostrou o desprezo 

que o governo de Bolso-
naro tem pela vacinação e 
sua pouca responsabilidade 
com a saúde no Brasil, como 
também mostrou a sua total 
desorganização”, declarou.

Padilha classif icou a 
contratação de uma empresa 
inexperiente como “uma 
facada” ao programa de 
distribuição de vacinas do 
Sistema Único de Saúde. 
“Temos relatos de proble-
mas de todos os secretários 
estaduais sobre como que 
a vacina chegou, como foi a 
distribuição, que a quanti-
dade de doses que chegaram 
foi menor do que a previsão 
que foi feita”, relatou.

“A vacinação está muito 
aquém do que poderia ser. 
Poderíamos estar em uma 
etapa muito mais avançada 
e com um discurso avançado 

a respeito da vacina, que 
comprovadamente salvou 
vidas”, defendeu o deputado 
Aliel Machado (PSB-PR), 
membro da comissão.

O fato que mais chamou 
a atenção de Aliel Machado 
e  d e m a i s  m e m b ro s  d o 
colegiado foi a contrata-
ção sem licitação por parte 
do Ministério da Saúde de 
uma empresa inexperiente 
para fazer a distribuição dos 
imunizantes infantis, a Inter-
modal Brasil Logística (IBL). 
“Nosso questionamento é: 
por quê foi feita essa dispensa 
de licitação a uma empresa, 
se já tinha outro contrato 
vigente, com a possibilidade 
de fazer as entregas pelo 
mesmo valor?”.

Atrasos e falhas no arma-
zenamento das doses foram 
as principais queixas rece-

bidas pelos parlamentares. 
Um caso que se tornou notó-
rio ocorreu na Paraíba, onde 
parte das doses foram arma-
zenadas em caixas com gelo, 
em temperatura acima do 
necessário para a conserva-
ção dos imunizantes. “Esses 
problemas geram muitas 
dúvidas, além de trazer muita 
preocupação sobre o risco 
que estamos correndo de 
perda de vacinas, bem como 
o de prejuízo delas com a 
conservação fora da tempe-
ratura exigida na bula”, aler-
tou o parlamentar.

Empresa se defende
Em nota, o presidente da 

IBL, Jonas Spina Borlenghi, se 
posicionou sobre as críticas 
recebidas sobre seu desem-
penho na distribuição de 
vacinas pediátricas. “Grandes 

empresas do setor logístico 
foram visitadas por repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde, para que o órgão ates-
tasse que as premissas exigi-
das fossem atendidas com 
êxito”, ressaltou. Segundo 
o empresário, o motivo 
da preferência se deu pela 
adoção de um sistema que 
permite o acompanhamento 
em tempo real da localização 
e temperatura das caixas de 
vacinas.

O empresário também 
afirmou garantir que “não 
houve qualquer manobra, 
atitude ou deslize de nossos 
funcionários ou contratados 
que pudessem gerar preju-
ízos à integridade do medi-
camento em questão”, e que 
possui documentação que 
garante a lisura dos procedi-
mentos.

FAIXA ETÁRIA vem enfrentando problemas para acessar os imunizantesBrasil
FALHAS na distribuição das vacinas chamaram a atenção de deputados da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19

Parlamentares criticam erros do 
governo para vacinação infantil 

NAS ALTURAS:

Criação de novos encargos e custos são diretamente repassados para os consumidores; resultado: conta de energia mais cara
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Lucas Neiva
Congresso em Foco

   EM 7 ANOS

Conta de energia sobe mais do que o dobro da inflação



O nível de endividamento 
médio das famílias brasilei-
ras em 2021 foi o maior em 
11 anos, segundo a Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
divulgada ontem(18) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

De acordo com o levan-
tamento, o último ano apre-
sentou recorde do total de 
endividados, registrando uma 
média de 70,9% das famílias 
brasileiras, enquanto dezem-
bro alcançou o patamar 
máximo histórico com 76,3% 
do total de famílias. Segundo 
a CNC, as famílias recorreram 
mais ao crédito para sustentar 
o consumo.

Na avaliação por faixa de 
renda, o endividamento médio 
das famílias com até 10 salários 
mínimos mensais aumentou 
4,3 pontos percentuais (p.p), 
chegando 72,1% do total. Na 
faixa de renda superior, acima 

de 10 salários mínimos, o indi-
cador aumentou ainda mais, 
5,8 p.p., e fechou em 66%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, 
entre as famílias com rendi-
mentos acima de 10 salá-
rios mínimos, a demanda 
represada, em especial pelo 
consumo de serviços, fez o 
endividamento aumentar 
ainda mais expressivamente, 
em especial no cartão de 
crédito.

“O processo de imuniza-
ção da população possibilitou 
a flexibilização da pandemia, 
refletindo no aumento da 
circulação de pessoas nas áreas 
comerciais ao longo do ano, 
o que respondeu à retomada 
do consumo, principalmente 
de serviços”, disse Tadros, em 
nota.

Na comparação com 2020, 
das cinco regiões do país, 
apenas o Centro-Oeste apre-
sentou queda do índice, 0,3 
ponto percentual. O Norte 
registrou estabilidade, e o 
Sudeste se destacou com 
aumento de 5,9 ponto percen-
tual (p.p.), seguido pelo Sul 

(+5,5 p.p.) e o Nordeste (+4,5 
p.p.). Porém, considerando 
o total de endividados, o Sul 
contou com o maior percen-
tual, aproximando-se de 82%.

Inadimplência
Na direção oposta dos indi-

cadores de endividamento, 
no último ano, os números 
de inadimplência apresenta-
ram queda. De acordo com a 
pesquisa, o percentual médio 
de famílias com contas e/ou 
dívidas em atraso diminuiu 0,3 
p.p. na comparação com 2020, 
chegando a 25,2%.

Após iniciar 2021 em pata-
mar superior ao observado no 
fim do ano anterior, o percen-
tual mensal de inadimplência 

teve redução até maio, mas 
passou a apresentar tendên-
cia de alta desde então, alcan-
çando 26,2% em dezembro e 
ficando acima da média anual.

“O percentual de famílias 
que declararam não ter condi-
ções de pagar suas contas e/
ou dívidas em atraso e que, 
portanto, devem permane-
cer inadimplentes também 
contou com uma redução na 
comparação com 2020, 0,6 
p.p., totalizando 10,5% dos 
lares no país. Os números 
indicam que essa parcela de 
consumidores apresentou 
movimentos diferentes ao 
longo do ano. Enquanto, no 
primeiro semestre, o indica-
dor de inadimplência recor-

rente oscilou entre baixa e 
alta, a partir de julho passou a 
registrar tendência de queda, 
encerrando o ano em 10% do 
total de famílias, abaixo da 
média anual”, afirmou a CNC.

Para a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira, os números indicam 
que, ainda que em condições 
financeiras mais acirradas, 
os consumidores consegui-
ram quitar os compromissos 
financeiros e evitaram incre-
mento da inadimplência até o 
fim do terceiro trimestre. Nos 
últimos três meses do ano, no 
entanto, o indicador de contas 
em atraso aumentou, já indi-
cando tendência de alta para o 
início de 2022.

“Os consumidores seguirão 
enfrentando os mesmos desa-
fios financeiros da segunda 
metade de 2021, principal-
mente inflação, juros elevados 
e mercado de trabalho formal 
ainda frágil. Soma-se a isso o 
vencimento de despesas típi-
cas do primeiro trimestre, que 
deverá apertar ainda mais os 
orçamentos domésticos neste 
período”, disse Izis.

PESQUISA: dezembro alcançou o patamar histórico de 76,3% de endividadosMercado
DE ACORDO com a CNC, o endividamento alcançou mais de 70% das famílias brasileiras em 2021, maior índice em 11 anos 

Com economia sem rumo, país 
tem recorde de endividados

Ana Crisitina Campos
Agência Brasil

BOLSONARO E GUEDES

São os “capitães” da nau Economia que segue à deriva em mar turbulento

Clauber Cleber Caetano/PR
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Desde 2015, a conta de 
luz dos brasileiros subiu 
mais do que o dobro da 
inflação. Dados da Associa-
ção Brasileira dos Comer-
cializadores de Energia 
(Abraceel),  obtidos com 
exclusividade pelo Estadão/
Broadcast, apontam que a 
tarifa residencial acumula 
alta de 114% - ante 48% de 
inflação no mesmo período, 
uma diferença de 137%. 
Além das correções anuais 
nas tarifas, os últimos anos 
têm sido marcados pela 
criação de novos encargos e 
custos diretamente repassa-
dos para os consumidores.

O aumento nos últimos 
anos resulta do crescimento 
de encargos e subsídios 
(desconto a um setor ou um 
grupo, com custo dividido 
com os demais), da neces-
sidade de usar termoelétri-
cas, que geram energia mais 
cara, e do modelo de contra-
tação de energia.

Responsável pelo levan-
tamento, o vice-presidente 
de energia da Abraceel, 
Alexandre Lopes, ressalta 
que, em momentos de falta 
de chuvas, como em 2021, 
o custo tende a aumen-
tar, principalmente, para 
os consumidores residen-

ciais. O impacto para os que 
atuam no mercado livre - 
onde a energia é negociada 
diretamente com as gerado-
ras - é menor. Nos últimos 
sete anos, os preços neste 
ambiente oscilaram 25% 
abaixo da inflação.

“Temos custos de 2021 
ainda não repassados para 
as tarifas. Então, devemos 
ter um aumento acima da 
inflação em 2022. Quando 
o novo empréstimo ao setor 
elétrico começar a ser pago, 
impactará ainda mais as 

tarifas. Então, parte desses 
custos da crise será neste 
ano, e outras parcelas nos 
próximos anos”, afirmou.

O levantamento consi-
dera os dados desde 2015, 
no governo da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, logo 
após o Tesouro Nacional 
interromper repasses bilio-
nários para a  Conta de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE), fundo setorial 
cujos recursos são rateados 
entre todos os consumido-
res para bancar subsídios 

para algumas categorias. 
Conforme o ex-diretor da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) Edvaldo 
Santana, o corte levou a um 
“tarifaço” de 25% em feve-
reiro de 2015, e não parou 
mais.

Sem refresco
“Não terá refresco, pelo 

menos nos próximos três 
anos. No Orçamento de 2022 
há um aumento de quase 
25% na conta que banca 
os subsídios. E vai crescer 

muito mais até 2025”, disse 
Santana. Ele cita que os 
recursos para custear, por 
exemplo, a expansão da 
rede solar e eólica até 2025 
mais do que dobrarão - de 
R$ 11 bilhões, em 2022, para 
R$ 23 bilhões em 2025.

E x - p r e s i d e n t e  d a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) e professor de 
planejamento energético 
da UFRJ, Maurício Tolmas-
quim ressalta que outras 
m e d i d a s  a p r ov a d a s  n o 
Congresso também devem 
ter impacto negativo sobre 
o consumidor. Entre elas, a 
contratação de térmicas a 
gás onde não há infraestru-
tura para escoar o insumo, 
a criação de uma reserva 
de mercado para pequenas 
centrais hidrelétricas e a 
prorrogação de contratos de 
usinas antigas do Programa 
de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica 
(Proinfa).

“Esses ‘jabutis’,  fruto 
d a  a ç ã o  d e  l o b b i e s  n o 
Congresso e referendados 
pelo governo, terão forte 
i m p a c t o  s o b re  o  c u s t o 
futuro da energia”, afirmou 
Tolmasquim. As informa-
ções são do jornal O Estado 
de S. Paulo.

Mesmo após o início 
da campanha de vacina-
ção infantil contra a covid-
19, esta faixa etária segue 
enfrentando problemas 
para acessar os imunizantes. 
Múltiplos relatos de falhas 
na distribuição das vaci-
nas chamaram a atenção 
de deputados da Comissão 
Externa de Enfrentamento 
à covid-19, que planeja 
iniciar as atividades de 2022 
tratando da questão.

A l e x a n d r e  P a d i l h a 
(PT-SP), ex-ministro da Saúde 
entre 2011 e 2014, considera 
que esta primeira semana 
foi vacilante. “O início da 
campanha de vacinação não 
apenas mostrou o desprezo 

que o governo de Bolso-
naro tem pela vacinação e 
sua pouca responsabilidade 
com a saúde no Brasil, como 
também mostrou a sua total 
desorganização”, declarou.

Padilha classif icou a 
contratação de uma empresa 
inexperiente como “uma 
facada” ao programa de 
distribuição de vacinas do 
Sistema Único de Saúde. 
“Temos relatos de proble-
mas de todos os secretários 
estaduais sobre como que 
a vacina chegou, como foi a 
distribuição, que a quanti-
dade de doses que chegaram 
foi menor do que a previsão 
que foi feita”, relatou.

“A vacinação está muito 
aquém do que poderia ser. 
Poderíamos estar em uma 
etapa muito mais avançada 
e com um discurso avançado 

a respeito da vacina, que 
comprovadamente salvou 
vidas”, defendeu o deputado 
Aliel Machado (PSB-PR), 
membro da comissão.

O fato que mais chamou 
a atenção de Aliel Machado 
e  d e m a i s  m e m b ro s  d o 
colegiado foi a contrata-
ção sem licitação por parte 
do Ministério da Saúde de 
uma empresa inexperiente 
para fazer a distribuição dos 
imunizantes infantis, a Inter-
modal Brasil Logística (IBL). 
“Nosso questionamento é: 
por quê foi feita essa dispensa 
de licitação a uma empresa, 
se já tinha outro contrato 
vigente, com a possibilidade 
de fazer as entregas pelo 
mesmo valor?”.

Atrasos e falhas no arma-
zenamento das doses foram 
as principais queixas rece-

bidas pelos parlamentares. 
Um caso que se tornou notó-
rio ocorreu na Paraíba, onde 
parte das doses foram arma-
zenadas em caixas com gelo, 
em temperatura acima do 
necessário para a conserva-
ção dos imunizantes. “Esses 
problemas geram muitas 
dúvidas, além de trazer muita 
preocupação sobre o risco 
que estamos correndo de 
perda de vacinas, bem como 
o de prejuízo delas com a 
conservação fora da tempe-
ratura exigida na bula”, aler-
tou o parlamentar.

Empresa se defende
Em nota, o presidente da 

IBL, Jonas Spina Borlenghi, se 
posicionou sobre as críticas 
recebidas sobre seu desem-
penho na distribuição de 
vacinas pediátricas. “Grandes 

empresas do setor logístico 
foram visitadas por repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde, para que o órgão ates-
tasse que as premissas exigi-
das fossem atendidas com 
êxito”, ressaltou. Segundo 
o empresário, o motivo 
da preferência se deu pela 
adoção de um sistema que 
permite o acompanhamento 
em tempo real da localização 
e temperatura das caixas de 
vacinas.

O empresário também 
afirmou garantir que “não 
houve qualquer manobra, 
atitude ou deslize de nossos 
funcionários ou contratados 
que pudessem gerar preju-
ízos à integridade do medi-
camento em questão”, e que 
possui documentação que 
garante a lisura dos procedi-
mentos.

FAIXA ETÁRIA vem enfrentando problemas para acessar os imunizantesBrasil
FALHAS na distribuição das vacinas chamaram a atenção de deputados da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19

Parlamentares criticam erros do 
governo para vacinação infantil 

NAS ALTURAS:

Criação de novos encargos e custos são diretamente repassados para os consumidores; resultado: conta de energia mais cara

19 de janeiro     |     20226 O DIA Digital

Lucas Neiva
Congresso em Foco

   EM 7 ANOS

Conta de energia sobe mais do que o dobro da inflação



A Gerência de Atenção 
Psicossocial (GAP) da Secre-
taria de Saúde de Maceió 
promoveu um momento de 
acolhimento com servidores 
da pasta. A mobilização foi 
feita para conscientizar sobre 
a importância dos cuida-
dos com a saúde mental, em 
alusão à campanha do Janeiro 
Branco. No local, foram 
disponibilizadas mensagens 
de autocuidado e de incen-
tivo e também foi montada 
uma árvore dos desejos para 
motivar as pessoas a manter 
bons sentimentos e metas 
para o ano que se inicia. De 24 
a 28 de janeiro, unidades de 
saúde de Maceió desenvol-
vem ações voltadas à campa-
nha.

Roseane Farias, assistente 
social da Gerência de Aten-
ção Psicossocial do municí-
pio, explica que a ação busca 
chamar a atenção das pessoas 
para a campanha e mostrar 
que Maceió conta com uma 
rede disponível para aqueles 
que precisam de ajuda. “Os 
cuidados com a saúde mental 
normalmente são negligencia-
dos, pois cuidamos do corpo e 
esquecemos do nosso emocio-
nal. Então queremos mostrar 
que esse cuidado é necessário e 
que durante todo o ano temos 
profissionais disponíveis para 
auxiliar aqueles usuários que 
precisam de ajuda”.

A oferta desses serviços 
aos usuários do SUS ocorre 
de várias maneiras no muni-
cípio e é de livre acesso a toda 
a população. Tanto nas Unida-
des Básicas e de Referência em 
Saúde quanto nos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), 
dependendo da necessidade 
terapêutica de cada usuário.

A assistente social da GAP 
detalha como se dá o acesso a 
cada um desses serviços. “Em 
nossas unidades de saúde 
básicas e especializadas, 
vemos uma predominância de 
casos de ansiedade e depres-
são. Esses locais são portas de 
entrada para onde os usuários 
devem se dirigir caso neces-
site. Os profissionais fazem o 
acolhimento, a escuta e identi-
fica se é uma demanda clínica, 
que pode ser tratada na própria 
unidade ou se é preciso um 
cuidado mais especializado”, 
explica Roseana Farias. 

Nas situações de trans-
tornos mentais mais graves, 
o atendimento é feito nos 
Centros  de Assistência 
Psicossocial (Caps). “Devem 
procurar esse serviço aque-
les usuários cujo processo de 
sofrimento traga prejuízos 
para sua própria vida, como 
segurança, autocuidado, 
convivência, por exemplo. Nos 
Caps, a equipe identifica se a 
pessoa tem a necessidade de 
ser inserida no serviço, tanto 
para o atendimento médico e 
psicológico quanto em relação 
aos outros profissionais”. Para 
realizar a consulta em um dos 

Caps, não é necessário agen-
damento, basta comparecer 
ao local.

Já para casos de transtor-
nos mais leves, o cuidado do 
paciente pode ser feito nas 
próprias Unidades Básicas de 
Saúde pelo médico clínico ou 
com um encaminhamento 
para um psiquiatra ou psicó-
logo, que podem indicar o uso 
de medicações, atendimen-
tos psicoterápicos ou sessões 
em grupo e espaços de convi-
vência, o que ajuda aqueles 
pacientes que desenvolveram 
algum transtorno em virtude 
de isolamento ou solidão, prin-
cipalmente os mais idosos.

Parcerias 
A Gerência de Atenção 

Psicossocial também traba-
lha em parceria com diver-
sas áreas, como o Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família 
(Nasf), que em suas ativida-
des com os usuários abordam 
temas como convivência e 
saúde mental, o que contribui 
para a prevenção e promoção 
da saúde mental.

Encaminhamentos
O atendimento com 

psiquiatras é feito nas Unida-
des de Referência por meio 
de agendamento. A Unidade 
Básica onde o paciente é aten-
dido o direciona para a refe-
rência. Caso o paciente já seja 
atendido pela referência, lá 
mesmo ele consegue o enca-
minhamento. “Isso só ocorre 
com as Unidades de Saúde, 
no caso dos Caps o serviço é 
portas abertas, basta se dirigir 
até o local”, explica Roseane 
Farias.

Já para os atendimentos 
psicológicos, não é neces-
sário um encaminhamento. 
“Esse profissional existe nas 
unidades básicas de saúde 
de demanda espontânea, 
não as de saúde da família. 
O médico clínico pode enca-
minhar para a psicoterapia 
ou o próprio usuário pode 
buscar esse atendimento, 
a partir da identificação de 
sua própria necessidade. O 
psicólogo o acolhe, agenda 
as  consultas  e  inicia  o 
processo”, finaliza Roseane 

Farias, assistente social da 
Gerência de Atenção Psicos-
social.

MOBILIZAÇÃO foi feita para conscientizar sobre os cuidados com a saúde mentalSaúde
CAMPANHA enfatiza fluxo de atenção psicossocial e desenvolve ações de conscientização nas unidades

Janeiro Branco orienta para os 
cuidados com a saúde mental

Ana Cecília da Silva
Ascom/SMS

ROSEANE FARIAS

É a assistente social da Gerência de Atenção Psicossocial do município

Ascom/SMS
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   DISTRIBUIÇÃO RETOMADA

Saúde reabastece estoque de fraldas para adultos
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) reforçou, na 
última sexta-feira, a dispen-
sação de fraldas geriátricas 
descartáveis aos usuários 
cadastrados junto à Farmac 
(Farmácia de Maceió) – 
unidade responsável pela 
distribuição do produto no 
município – com a retomada 
da distribuição de fraldas 
tamanho M, G e EG adulto.

A regularização do esto-
que de fraldas para esses 
usuários foi possibilitada por 
uma compra emergencial 
realizada pelo município. A 

medida foi tomada, em cará-
ter excepcional, após duas 
atas de registro de preços 
terem sido canceladas pelos 
fornecedores vencedores nos 
processos licitatórios.

“Temos trabalhado conti-
nuamente para seguir a deter-
minação do prefeito JHC, de 
garantir toda a assistência 
à saúde que o maceioense 
precisa. E não mediremos 
esforços para buscar todas as 
medidas que assegurem que 
isso seja uma realidade para 
toda a população de Maceió”, 
afirmou a secretária munici-

pal de Saúde, Célia Fernan-
des.

A gerente de Demandas 
Excepcionais da Farmac, 
Bruna Fiori Rocha, informa 
que a Farmac também dispõe, 
no momento, de um bom 
estoque de fraldas descartá-
veis infantis, nos tamanhos P, 
M e EG. Esta última, inclusive, 
substituindo – com adap-
tações – o tamanho G, que 
aguarda a emissão de nota de 
empenho para o fornecedor.

“A compra emergen-
cial vai abastecer o estoque 
de fraldas de Maceió com 

um quantitativo de quase 
890 mil fraldas, de todos os 
tamanhos. Esse quantita-
tivo, porém, será dividido, 
para entrega em lotes sema-
nais. Das 450 mil unidades 
do tamanho G adulto, por 
exemplo, já recebemos 88 
mil, além do reforço de 28 
mil unidades tamanho M e 
52.500 unidades EG”, ressal-
tou Bruna Fiori.

O atendimento na Farmac 
é feito de segunda a sexta-
-feira (exceto feriados), no 
horário das 7h às 13h. Para 
atender à demanda de usuá-

rios nesta sexta-feira, serão 
distribuídas 200 fichas, sendo 
70 para a fila de prioridade e 
130 para a fila comum.

A Farmac está localizada 
na Avenida José Bandeira 
Bastos, s/n, no Tabuleiro dos 
Martins, após a Transpal do 
Tabuleiro, entrando na rua 
do Banco Itaú. A unidade 
é responsável pela dispen-
sação de fraldas, medica-
mentos, dieta, suplementos 
e correlatos que não fazem 
parte da Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais 
(Remume).

Programação do Janeiro Branco
24/01 – UBS José Tenório (Dia “D” 
- Atenção à Saúde dos Adoles-
centes);
26/01 – CAPSI Dr. Luiz da Rocha 
Cerqueira (Projeto “Cuidando do 
Cuidador”);
24 a 28/01 – CAPS Sadi Feitosa de 
Carvalho (Ações no território e no 
CAPS durante o mês de janeiro)

Unidades de Referência
- II Centro de Saúde Dr. Diógenes 
Jucá Bernardes (Praça da Maravi-
lha) (82) 3312-5499
- US Rolland Simon (Ponta 
Grossa) - (82) 3312 - 5503
- UBS Osvaldo Brandão Vilela 
(Ponta da Terra) - (82) 3312- 5498
- US Pitanguinha - (82) 3312 - 5516
- Pam Bebedouro (Petrópolis) - 
(82) 3312 - 5519
- US João Paulo II (Jacintinho) - 
(82) 3312 - 5534
- US Hamilton Falcão (Benedito 
Bentes) - (82) 3312 - 5546
- US Ib Gatto (Tabuleiro do 
Martins) - (82) 3312 - 5564
- US Vanderli Maria Andrade 
(Riacho Doce) - (82) 3312 - 5570

Serviços especializados
– Gerência de Atenção Psicos-
social (Prédio sede da Secretaria 
Municipal de Saúde – Centro) – 
(82) 3312-5466
– Caps Enfermeira Noraci Pedrosa 
(Jacintinho) – (82) 3312-5532
– Caps Dr. Sadi Feitosa de Carva-
lho (Chã de Bebedouro) – (82) 
3312-5521
– Caps AD. Dr. Everaldo Moreira 
(Farol) – (82) 3312-5517
– Caps Dr. Rostand Silvestre (Jati-
úca) – (82) 3312-5500
– Capsi Dr. Luiz da Rocha 
Cerqueira (Serraria) – (82) 3312-
5540



Pincel,  massinha de 
modelar, giz de cera, papel 
sulfite (ou ofício, como é 
mais conhecido), tubo de 
cola, caixa de lápis de cor, 
cadernos, livro de história 
infantil, lápis, apontador, 
caneta hidrográfica, tesoura 
sem ponta, tinta guache, 
papel sulfite, revistas para 
recorte, jogo educativo 
de acordo com a idade da 
criança, papel crepom… 
Esses são alguns dos itens 
permitidos pelos órgãos de 
defesa do consumidor para 
compor a lista de material 
escolar das crianças. Mas, 
qual a verdadeira utilidade 
das listas, e qual delas é a 
ideal?

Muitas vezes, as listas de 

material escolar assustam os 
pais e responsáveis por conter 
materiais que quem deve-
ria providenciar é a própria 
escola, ou porque podem 
nem sequer chegar a ser utili-
zados. E como saber se as 
instituições de ensino estão 
pedindo itens que o estudante 
não vai usar durante o desen-
volvimento das atividades em 
sala de aula? 

“É sempre importante 
pesquisar na internet as 
regulações sobre o que pode 
ou não ser requerido pela 
escola nas listas de material 
escolar. Afinal, elas devem 
conter apenas materiais de 
uso pedagógico e didático, 
que de fato serão usados 
pelo estudante em sala de 
aula”, explicou o professor 
Anderson Teixeira de Souza, 
docente do curso de Peda-
gogia EAD da Universidade 

Tiradentes (Unit EaD). 
Entre os itens que as 

instituições de ensino não 
podem pedir na lista de 
materiais dos seus alunos, 
estão o álcool hidrogenado, 
algodão, canetas para lousa, 
grampeador, pratos descar-
táveis, sabonetes, toner, 
papel higiênico, papel ofício, 

grampos para grampeador, 
lenços descartáveis, mate-
riais para higiene pessoal, 
remédios e produtos de 
marca. Normalmente, todos 
os materiais de uso pessoal 
podem ser solicitados pela 
escola, pois serão usados ao 
longo do ano escolar: 

Segundo especialistas, 

os colégios devem ter a ética 
de informar quais serão as 
atividades que serão desen-
volvidas ao longo do ano 
letivo. Isso porque a lista de 
itens deve ser condizente 
com as atividades informa-
das. Ou seja, objetos dura-
douros, como pastas para 
arquivar documentos do 
aluno, podem ser reaprovei-
tados de um ano para outro e 
não precisam ser solicitados 
novamente pela escola. No 
entanto, todo material soli-
citado deve ser utilizado pelo 
aluno durante o ano. 

“Os pais devem sempre 
estar atentos para evitar o 
abuso em relação ao direito 
dos consumidores. Portanto, 
quando chegar a lista de 
material, deve-se somente 
comprar aquilo que for estri-
tamente de uso pessoal”, 
orientou Teixeira.

Para avaliar a realidade 
dos estudantes da rede 
municipal e obter informa-
ções para o aprimoramento 
dos indicadores da Educa-
ção, 22 técnicos-estudantes 
do Observatório Educacio-
nal do Município de Maceió 
(Obem) iniciaram, na última 
segunda-feira (17), um levan-
tamento de dados através de 
questionários nas comuni-
dades escolares de todas as 
unidades do Município.

Ao todo, são realizadas 40 
perguntas para pais e fami-
liares de alunos. Com isso, 
são obtidos dados extra-
classe de aspectos relacio-
nados a saúde, lazer e acesso 
ao transporte dos alunos às 
escolas, fatores que podem 
influenciar indiretamente 
no aprendizado. A pesquisa 
é conduzida pelos douto-
randos Fillipe Nascimento e 
Erickson Calheiros e foi soli-

citada pela Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed) 
de Maceió.

O pesquisador Erikson 
Calheiros, da Universidade 
Federal de Pernambuco 
(UFPE) é um dos responsá-
veis na condução da coleta 
de dados do Observatório 
Educacional e explica a 
importância dessa apuração 
nas comunidades.

“Esses dados ajudarão 
o Município a desenvol-
ver mais políticas públicas 
para a melhoria do Índice 
de Educação Básica (Ideb) 
e de prováveis indicadores 
que posssam influência-lo”, 
afirmou o pesquisador.

Erikson explica como 
ocorre o processo da coleta 
de dados. “Nós temos uma 
cota por escolas nas regiões 
administrativas. Essa cota 
representa um conjunto de 
escolas que estão naquela 
região. Através dessa orga-
nização, os pesquisadores 
se dividem em grupos por 
regiões administrativas e, 

desta forma, conseguimos, 
de forma ordenada, captar 
os dados presencialmente. 
Essas informações influen-
ciam diretamente no Ideb, 
por exemplo”, concluiu.

A pesquisadora-estu-
dante, Rhylari Avelino, é 
uma dos 22 agentes que 
estão em campo. Ela explica 
o trabalho realizado pelos 
pesquisadores do Obem nas 
comunidades.

“Porta a porta, monta-
mos uma identi f icação 

das intercorrências do que 
pode influenciar no desen-
volvimento educacional de 
Maceió. Estamos fazendo 
uma pesquisa que percorre 
as áreas de todas as 142 
escolas da rede municipal, 
com perguntas de segu-
rança, lazer e saúde, tudo o 
que envolve e tem influência 
no desenvolvimento esco-
lar. Indo ao campo, conse-
guimos ter mais contato 
com os pais e alunos e ver a 
realidad da vivência e traje-

tória deles”, disse Rhylari.
A mãe de aluno e resi-

dente do bairro do Bebe-
douro, Marta Cristina, foi 
uma das primeiras a parti-
cipar dos questionários 
propostos.  “Acho muito 
importante, pois, assim, 
a Prefeitura saberá exata-
mente o que a popula-
ção está precisando para 
se desenvolver melhor”, 
avaliou a mãe.

Observatório
Inaugurado nos primei-

ros meses da gestão JHC, o 
Observatório é um labora-
tório de pesquisas quantita-
tivas e qualitativas voltadas 
para a obtenção de dados 
da Educação Municipal 
responsáveis pela formula-
ção de indicadores para o 
desenvolvimento de políti-
cas públicas. Suas pesqui-
sas são conduzidas pelos 
mestres pela Ufal e douto-
randos pela UFPE, Erickson 
Calheiros e Fillipi Nasci-
mento.

LEVANTAMENTO foi feito através de questionários nas comunidades escolaresEducação

EQUIPE

de 22 técnicos visitou as regiões administrativas da Educação

PROFESSOR

orienta que as listas devem conter apenas itens que de fato serão usados

PESQUISA levou técnicos-estudantes aos bairros das 143 escolas da Educação para obtenção de dados

Educação realiza a primeira 
pesquisa de campo do ‘Obem’

Nathan Araujo
Ascom Semed

Asscom Grupo Tiradentes

   MATERIAL ESCOLAR

Listas exigidas por escolas ao início do ano letivo 
devem conter apenas itens de uso pessoal do aluno 
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A Gerência de Atenção 
Psicossocial (GAP) da Secre-
taria de Saúde de Maceió 
promoveu um momento de 
acolhimento com servidores 
da pasta. A mobilização foi 
feita para conscientizar sobre 
a importância dos cuida-
dos com a saúde mental, em 
alusão à campanha do Janeiro 
Branco. No local, foram 
disponibilizadas mensagens 
de autocuidado e de incen-
tivo e também foi montada 
uma árvore dos desejos para 
motivar as pessoas a manter 
bons sentimentos e metas 
para o ano que se inicia. De 24 
a 28 de janeiro, unidades de 
saúde de Maceió desenvol-
vem ações voltadas à campa-
nha.

Roseane Farias, assistente 
social da Gerência de Aten-
ção Psicossocial do municí-
pio, explica que a ação busca 
chamar a atenção das pessoas 
para a campanha e mostrar 
que Maceió conta com uma 
rede disponível para aqueles 
que precisam de ajuda. “Os 
cuidados com a saúde mental 
normalmente são negligencia-
dos, pois cuidamos do corpo e 
esquecemos do nosso emocio-
nal. Então queremos mostrar 
que esse cuidado é necessário e 
que durante todo o ano temos 
profissionais disponíveis para 
auxiliar aqueles usuários que 
precisam de ajuda”.

A oferta desses serviços 
aos usuários do SUS ocorre 
de várias maneiras no muni-
cípio e é de livre acesso a toda 
a população. Tanto nas Unida-
des Básicas e de Referência em 
Saúde quanto nos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), 
dependendo da necessidade 
terapêutica de cada usuário.

A assistente social da GAP 
detalha como se dá o acesso a 
cada um desses serviços. “Em 
nossas unidades de saúde 
básicas e especializadas, 
vemos uma predominância de 
casos de ansiedade e depres-
são. Esses locais são portas de 
entrada para onde os usuários 
devem se dirigir caso neces-
site. Os profissionais fazem o 
acolhimento, a escuta e identi-
fica se é uma demanda clínica, 
que pode ser tratada na própria 
unidade ou se é preciso um 
cuidado mais especializado”, 
explica Roseana Farias. 

Nas situações de trans-
tornos mentais mais graves, 
o atendimento é feito nos 
Centros  de Assistência 
Psicossocial (Caps). “Devem 
procurar esse serviço aque-
les usuários cujo processo de 
sofrimento traga prejuízos 
para sua própria vida, como 
segurança, autocuidado, 
convivência, por exemplo. Nos 
Caps, a equipe identifica se a 
pessoa tem a necessidade de 
ser inserida no serviço, tanto 
para o atendimento médico e 
psicológico quanto em relação 
aos outros profissionais”. Para 
realizar a consulta em um dos 

Caps, não é necessário agen-
damento, basta comparecer 
ao local.

Já para casos de transtor-
nos mais leves, o cuidado do 
paciente pode ser feito nas 
próprias Unidades Básicas de 
Saúde pelo médico clínico ou 
com um encaminhamento 
para um psiquiatra ou psicó-
logo, que podem indicar o uso 
de medicações, atendimen-
tos psicoterápicos ou sessões 
em grupo e espaços de convi-
vência, o que ajuda aqueles 
pacientes que desenvolveram 
algum transtorno em virtude 
de isolamento ou solidão, prin-
cipalmente os mais idosos.

Parcerias 
A Gerência de Atenção 

Psicossocial também traba-
lha em parceria com diver-
sas áreas, como o Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família 
(Nasf), que em suas ativida-
des com os usuários abordam 
temas como convivência e 
saúde mental, o que contribui 
para a prevenção e promoção 
da saúde mental.

Encaminhamentos
O atendimento com 

psiquiatras é feito nas Unida-
des de Referência por meio 
de agendamento. A Unidade 
Básica onde o paciente é aten-
dido o direciona para a refe-
rência. Caso o paciente já seja 
atendido pela referência, lá 
mesmo ele consegue o enca-
minhamento. “Isso só ocorre 
com as Unidades de Saúde, 
no caso dos Caps o serviço é 
portas abertas, basta se dirigir 
até o local”, explica Roseane 
Farias.

Já para os atendimentos 
psicológicos, não é neces-
sário um encaminhamento. 
“Esse profissional existe nas 
unidades básicas de saúde 
de demanda espontânea, 
não as de saúde da família. 
O médico clínico pode enca-
minhar para a psicoterapia 
ou o próprio usuário pode 
buscar esse atendimento, 
a partir da identificação de 
sua própria necessidade. O 
psicólogo o acolhe, agenda 
as  consultas  e  inicia  o 
processo”, finaliza Roseane 

Farias, assistente social da 
Gerência de Atenção Psicos-
social.

MOBILIZAÇÃO foi feita para conscientizar sobre os cuidados com a saúde mentalSaúde
CAMPANHA enfatiza fluxo de atenção psicossocial e desenvolve ações de conscientização nas unidades

Janeiro Branco orienta para os 
cuidados com a saúde mental

Ana Cecília da Silva
Ascom/SMS

ROSEANE FARIAS

É a assistente social da Gerência de Atenção Psicossocial do município

Ascom/SMS
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   DISTRIBUIÇÃO RETOMADA

Saúde reabastece estoque de fraldas para adultos
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) reforçou, na 
última sexta-feira, a dispen-
sação de fraldas geriátricas 
descartáveis aos usuários 
cadastrados junto à Farmac 
(Farmácia de Maceió) – 
unidade responsável pela 
distribuição do produto no 
município – com a retomada 
da distribuição de fraldas 
tamanho M, G e EG adulto.

A regularização do esto-
que de fraldas para esses 
usuários foi possibilitada por 
uma compra emergencial 
realizada pelo município. A 

medida foi tomada, em cará-
ter excepcional, após duas 
atas de registro de preços 
terem sido canceladas pelos 
fornecedores vencedores nos 
processos licitatórios.

“Temos trabalhado conti-
nuamente para seguir a deter-
minação do prefeito JHC, de 
garantir toda a assistência 
à saúde que o maceioense 
precisa. E não mediremos 
esforços para buscar todas as 
medidas que assegurem que 
isso seja uma realidade para 
toda a população de Maceió”, 
afirmou a secretária munici-

pal de Saúde, Célia Fernan-
des.

A gerente de Demandas 
Excepcionais da Farmac, 
Bruna Fiori Rocha, informa 
que a Farmac também dispõe, 
no momento, de um bom 
estoque de fraldas descartá-
veis infantis, nos tamanhos P, 
M e EG. Esta última, inclusive, 
substituindo – com adap-
tações – o tamanho G, que 
aguarda a emissão de nota de 
empenho para o fornecedor.

“A compra emergen-
cial vai abastecer o estoque 
de fraldas de Maceió com 

um quantitativo de quase 
890 mil fraldas, de todos os 
tamanhos. Esse quantita-
tivo, porém, será dividido, 
para entrega em lotes sema-
nais. Das 450 mil unidades 
do tamanho G adulto, por 
exemplo, já recebemos 88 
mil, além do reforço de 28 
mil unidades tamanho M e 
52.500 unidades EG”, ressal-
tou Bruna Fiori.

O atendimento na Farmac 
é feito de segunda a sexta-
-feira (exceto feriados), no 
horário das 7h às 13h. Para 
atender à demanda de usuá-

rios nesta sexta-feira, serão 
distribuídas 200 fichas, sendo 
70 para a fila de prioridade e 
130 para a fila comum.

A Farmac está localizada 
na Avenida José Bandeira 
Bastos, s/n, no Tabuleiro dos 
Martins, após a Transpal do 
Tabuleiro, entrando na rua 
do Banco Itaú. A unidade 
é responsável pela dispen-
sação de fraldas, medica-
mentos, dieta, suplementos 
e correlatos que não fazem 
parte da Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais 
(Remume).

Programação do Janeiro Branco
24/01 – UBS José Tenório (Dia “D” 
- Atenção à Saúde dos Adoles-
centes);
26/01 – CAPSI Dr. Luiz da Rocha 
Cerqueira (Projeto “Cuidando do 
Cuidador”);
24 a 28/01 – CAPS Sadi Feitosa de 
Carvalho (Ações no território e no 
CAPS durante o mês de janeiro)

Unidades de Referência
- II Centro de Saúde Dr. Diógenes 
Jucá Bernardes (Praça da Maravi-
lha) (82) 3312-5499
- US Rolland Simon (Ponta 
Grossa) - (82) 3312 - 5503
- UBS Osvaldo Brandão Vilela 
(Ponta da Terra) - (82) 3312- 5498
- US Pitanguinha - (82) 3312 - 5516
- Pam Bebedouro (Petrópolis) - 
(82) 3312 - 5519
- US João Paulo II (Jacintinho) - 
(82) 3312 - 5534
- US Hamilton Falcão (Benedito 
Bentes) - (82) 3312 - 5546
- US Ib Gatto (Tabuleiro do 
Martins) - (82) 3312 - 5564
- US Vanderli Maria Andrade 
(Riacho Doce) - (82) 3312 - 5570

Serviços especializados
– Gerência de Atenção Psicos-
social (Prédio sede da Secretaria 
Municipal de Saúde – Centro) – 
(82) 3312-5466
– Caps Enfermeira Noraci Pedrosa 
(Jacintinho) – (82) 3312-5532
– Caps Dr. Sadi Feitosa de Carva-
lho (Chã de Bebedouro) – (82) 
3312-5521
– Caps AD. Dr. Everaldo Moreira 
(Farol) – (82) 3312-5517
– Caps Dr. Rostand Silvestre (Jati-
úca) – (82) 3312-5500
– Capsi Dr. Luiz da Rocha 
Cerqueira (Serraria) – (82) 3312-
5540



NO OSMAN LOUREIRO, vacinadora questiona grau de comorbidade no CID
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Balaiada

Oficiais revoltados 
Ainda sobre os oficiais da Polícia 
Militar, houve um rebuliço ontem na 
reunião da categoria, na Assomal. O 
encontro seria para tratar de assuntos 
administrativos, mas a pauta esquen-
tou. Os oficiais que estão indo para a 
reserva remunerada - descansar um 
pouco depois dos serviços prestados 
à corporação - querem segurança 
jurídica e financeira para não esquen-
tarem a cabeça. A categoria quer avan-
çar com as questões que envolvem a 
proteção social (paridade e integra-
lidade) e o quadro organizacional. O 
Governo do Estado estaria em débito 
com essas discussões junto aos oficiais. 
Um canal entre o Palácio República 
dos Palmares e o Oficialato estaria 
sendo criado para tratar desses assun-
tos com garantias de cumprimento. 
O tenente-coronel Olegário Marques 
Paes Jr está á frente das reivindica-
ções. Ele pede cautela aos colegas de 
farda e avanço nas negociações com o 
Governo.

Dobradinha: Cal/Breno
Uma dobradinha está desenhada para 
a eleição desse ano. O vereador Cal 
Moreira vem para deputado federal 
“casadinho” com Breno Albuquer-
que, que vai tentar a reeleição para 
deputado estadual. Com o mandato 
de vereador, Cal Moreira está de boa, 
na lagoa. Breno Albuquerque quer os 
votos que Cal Moreira tem no Jacinti-
nho, Feitosa e parte da orla lagunar. O 
deputado não é bobo. Pretende somar 
uns quatro ou cinco mil votos com essa 
parceria. Todos os políticos sabem que 
a transferência de votos não é coisa 
fácil. Mas eles conhecem bem os cami-
nhos que levam às urnas. 

Advogadas na disputa 
E a disputa pela vaga desembargador 
(ou desembargadora) no Tribunal de 
Justiça de Alagoas pelo Quinto Cons-
titucional ganhou ares femininos. 
Três advogadas entraram na disputa e 
acabaram com o “Clube do Bolinha”. A 
estratégia feminina envolve as advo-
gadas Cláudia Lany, Jamile Coelho e 
Lavínia Cavalcanti.  Mulheres e advo-
gadas respeitadas no Estado e com 
chances na batalha pela vaga conferida 
à OAB Seccional Alagoas. Cláudia Lany 
foi presidenta da Subseção da Ordem 
em Arapiraca. Jamile e Lavínia são 
advogadas atuantes em Maceió. Com 
a chegada delas, agora passa de dez 
a lista de candidatos (e candidatas) à 
vaga no TJ/AL.

Dúvida cruel
Hoje há uma grande incógnita no 
Ministério Público do Estado (MPE). 
Quem será o sucessor de Márcio 
Roberto Tenório de Albuquerque, o 
atual procurador-geral? Num passado 
recente, o então chefe do MPE em 
Alagoas, Eduardo Tavares, elegeu 
Sérgio Jucá, que elegeu Alfredo Gaspar 
de Mendonça Neto, que elegeu Márcio 
Roberto. Parou por aí. O atual chefe 
do MPE em Alagoas está com dificul-
dades – mesmo estando ainda muito 

longe para isso acontecer – de escolher 
o seu sucessor. Tudo por causa de um 
processo eleitoral meio conflituoso. 
Então, deixa a baleia cortar água.

Dona da vacina 
Uma vacinadora de um posto em 
Maceió questionou o nível da confor-
midade citado pelo CID, no atestado 
de uma criança que pretendia se vaci-
nar contra a Covid-19. Sinceramente, 
com a pandemia em alta, com os riscos 
a essa criança, isso era mesmo motivo 
de questionamento da vacinadora? 
Isso aconteceu no posto de vacinação 
do Osman Loureiro. Minutos depois, 
com o mesmo atestado médico, a 
criança foi vacinada no posto da Praça 
Padre Cícero, no Benedito Bentes. Se 
a criança não fosse imunizada e, nos 
próximos dias contraísse a enfermi-
dade e, devido à comorbidade, tivesse 
complicações mais graves, qual seria 
a responsabilidade dessa vacinadora 
metida à interpretadora de CID?

Maceió é Massa!

Maceió não para de receber elogios 
da mídia nacional por suas novas 
atrações de verão. A repercussão 
dos pontos turísticos com totens 
agigantados – como a cadeira de 
praia gigante, na Ponta Verde – 

deram um incremento a mais no 
nosso destino turístico. Palmas 
para a Prefeitura de Maceió, que 
teve essa excelente sacada. Além 
da cadeira gigante, da capelinha 
da Praia de Jaraguá e do balanço 
gigante no mirante da Santa 
Amélia, outros equipamentos deste 
tipo serão instalados nos próximos 
dias. (Ricardo Rodrigues)

Alunos vacinados 1 
As escolas públicas e particula-
res podem exigir que os alunos só 
frequentem as aulas se estiverem 
vacinados contra a Covid-19. O 
passaporte da vacina para estudan-
tes do ensino básico está garantido 
no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). Ou seja, desde o início 
dos anos 90, quando entrou em 
vigor, que o ECA é a favor da exigên-
cia da caderneta de vacinação em 
dia. Por isso, permite que as escolas 
exijam dos alunos o comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 e outras 
doenças. (RR)

Alunos vacinados 2
Na avaliação de juristas e especialista 
em direitos humanos, a exigência 
do passaporte de vacinação é uma 
atitude de respeito ao coletivo. Nesse 
sentido, apontam que o artigo 14 do 
ECA possibilita a obrigatoriedade do 
documento, apesar da orientação em 
contrário do governo federal. Os pais 
podem responder por maus tratos, 
mas seria importante que as escolas 
promovessem um diálogo com os 
resistentes à vacinação para não preju-
dicar os alunos. Afinal, as crianças não 
podem ser punidas pela ignorância 
dos pais.  (RR)

Negacionismo 
“O Judiciário não pode afagar delírios 
negacionistas”, disse a juíza Gláucia 
Falasarella Pereira, do Juizado Espe-
cial Criminal de Taguatinga (DF), ao 
negar o pedido de prisão do jornalista 
William Bonner. O apresentador do 
Jornal Nacional foi acusado (pasmem) 
de incentivo à vacinação contra a 
Covid-19. A acusação foi feita pelo 
advogado Wilson Karessawa, um 
seguidor da teoria ‘negacionista’,  para 
atrapalhar a vacinação contra a Covid-
19, no Brasil. Tem jeito?  (RR)

Orçamento da União 
O presidente Jair Bolsonaro tem até 
sexta-feira para sancionar o Orça-
mento da União/2022. A peça orça-
mentária com vários absurdos, está na 
mesa do ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, para ser maquiada e levada à 
sanção de Bolsonaro. Entre as previ-
sões orçamentárias, estão o reajuste 
salarial para as forças de segurança e 
aumento na verba do Fundo Partidá-
rio para as eleições de 2022, que deve 
pular de R$ 4,9 bilhões para mais de R$ 
5,7 bilhões. Além da verba secreta, via 
emendas de relator.  (RR)

Brinquedo do ‘04’
O filho ‘04’ do presidente Jair Bolso-
naro, Jair Renan Bolsonaro, ganhou de 
presente um programa de rádio, para 
divulgar seus eventos e personalidades 
do mundo artístico da capital federal. 
Desde o último dia 6 de janeiro, Renan 
comanda um programa de variedades 
na rádio Sucesso News, de Brasília. 
Na emissora, ele também produz o 
“Podcast Zero Quatro’, entrevistando 
artistas e pessoas da alta sociedade. 
Tudo dentro de um clima amigável e 
alta cordialidade.  

Petista na berlinda 
O diretório do PT de Maceió se reúne, 
hoje à noite, para decidir o que fazer 
com o vereador Dr. Valmir, quanto ao 
voto que ele deu favorável à farra do 
Orçamento de Maceió para 2022. A 
peça orçamentária, contendo várias 
benesses para os vereadores, entre elas 
um 13º salário, foi aprovada no apagar 
das luzes de 2021. Quinze integrantes 
do PT de Maceió devem participar 
da reunião. Eles poderão propor 
desde uma advertência pública até a 
expulsão do vereador dos quadros do 
partido.  (RR)

Biografia de Zilda Arns  
O livro ‘Zilda Arns: uma biografia’, de 
Ernesto Rodrigues, vale a pena ser 
lido. A obra oferece um retrato nítido e 
sem retoques da criadora da Pastoral 
da Criança e principal responsável 
pela histórica redução da mortali-
dade infantil no Brasil. Apresenta 
Zilda como uma mulher destemida e 
iluminada que soube conciliar ciência 
e fé, além de competência e coragem, 
para enfrentar o obscurantismo da 
Igreja e a incompetência de políticos. A 
médica sanitarista faleceu em 2010, no 
terremoto que devastou o Haiti.
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  Salto triplo na PM
Uma promoção por “ressarcimento de preterição” – aquela que contempla 
o tempo passado pelo oficial nas batalhas judiciais – deu uma sacudida na 
Polícia Militar esta semana. Principalmente entre Capitães e Majores. Esse 
efetivo envolve cerca de 200 policiais militares, mas outros oficiais, graduados 
ou não, também ficaram alarmados com a situação. Ocorre que, por decisão 
judicial o Capitão PM Moisés do Nascimento Acácio – médico, mas do QOC 
(Quadro de Oficiais Combatentes) passou para Tenente-Coronel, sem nem 
envergar a farda de major, nem colocar nos ombros as duas estrelas prateadas 
e a dourada. Na corporação, o fenômeno está sendo chamado de salto triplo. 
Há outros apelidos menos inocentes para o caso, mas a coluna vai preservar 
os leitores. O Decreto do Governo, em cumprimento à ordem judicial foi 
publicado no Diário Oficial e as duas estrelas douradas e uma prata (tenente-
-coronel) estão valendo desde a última segunda-feira. Na política normal de 
promoção, esse intervalo seria de, no mínimo, 12 anos. Uma temporada boa 
como capitão, outra como major e, na sequência, a promoção para tenente-
-coronel. Como não foi assim que ocorreu – principalmente com a queimada 
da etapa “major” – o oficialato ficou enfurecido. Quando isso acontece, 
prejudica o curso normal das promoções. Quem iria esperar menos para ser 
promovido pelas vias comuns, vai esperar um pouquinho mais.

  Ligeirinhas
• O ex-deputado João Caldas tem conversado no ouvido de muita gente da 
atual gestão de Maceió. A pauta tem sido a mesma: apoio para a sua eleição. 
Sobre o tom da conversa, ainda estamos apurando.

• Não pegou bem a prévia de Carnaval de São José da Lage ocorrida no final de 
semana com a autorização da Prefeitura local. A repercussão foi a pior possí-
vel. Pois bem, quem deu seus nós que os desate.

• Em Palmeira dos Índios, Executivo e Legislativo não estão falando a mesma-
língua. Às vezes, se entendem, às vezes fica tudo embaralhado. Fora de faixa.

Pedro Neto Secom/Maceió


