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A Anvisa aprovou hoje 
a aplicação do imunizante 
CoronaVac em crianças e 
adolescentes com idade entre 
6 e 17 anos - exceto em casos 
de menores imunossuprimi-
dos (com baixa imunidade). 
A decisão foi tomada durante 
reunião extraordinária da 
diretoria colegiada. Crianças 
e adolescentes com comor-
bidades também poderão 
receber a vacina, que será 
aplicada em duas doses, com 
intervalo de 28 dias. A vacina 
é a mesma utilizada atual-
mente na imunização de 
adultos, sem nenhum tipo de 
adaptação para uma versão 
pediátrica. A decisão foi 
unânime. Ao todo, cinco dire-
tores votaram a favor da libe-
ração: Meiruze Sousa Freitas, 
Alex Machado Campos, 
Rômison Rodrigues Mota, 
Cristiane Rose Jourdan e o 
próprio diretor-presidente da 
Anvisa, Antônio Barra Torres.

Saúde avança 
em vacinação 
de crianças sem 
comorbidades

Diretório do PT 
em Maceió aceita 
argumentos para 
voto do Dr. Valmir

   10 E 11 ANOS

   TUDO CERTO!
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“Orelhão”
 faz 50 anos, 
abandonado, 
sujo e ‘mudo’
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Anvisa libera a CoronaVac  
para crianças e adolescentes

QUATRO DIRETORES MAIS O PRESIDENTE PUBLICARAM OS NOMES NA DECISÃO QUE LIBEROU A VACINA NO PAÍS

   FOGO NA ÁREA NOBRE

Fogo consome cômodo de cobertura em 
incêndio hoje pela manhã, na Ponta Verde

O Corpo de Bombeiros 
precisou apagar mais um 
incêndio em Maceió. Hoje 
pela manhã, perto das 10h, 
um quarto da cobertura do 
Edifício Dom Henrique, na 
Ponta Verde, pegou fogo e a 
fumaça chamou a atenção 
dos moradores do prédio 

e dos vizinhos. No local, 
pessoas informaram que o 
fogo teve início após uma 
explosão no apartamento. 
As chamas foram contro-
ladas pelos bombeiros 
que chegaram ao local no 
tempo-resposta previsto 
para a situação. Os mora-

dores informaram que 
a p a r t a m e n t o  é  u s a d o 
para aluguel por tempo-
rada e que o imóvel foi 
desocupado hoje pela 
manhã, pouco antes do 
incêndio. Portanto, não 
houve feridos no inci-
dente nem o fogo se alas-

trou para outros andares 
o u  a p a r t a m e n t o s  d o 
prédio. No rescaldo, ficou 
comprovado que o fogo se 
restringiu a um cômodo 
do apartamento. O laudo 
com as causas do inci-
dente será emitido dentro 
de dez dias.

Ascom CBM/AL

EQUIPES DOS BOMBEIROS

Estiveram no local e debelaram as chamas em poucos minutos de atuação; fogo destruiu um quarto na cobertura do Edifício Dom Henrique 
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“O PT é o meu partido mas eu quero ser candidato de 
um movimento pela restauração da democracia neste 
país”. E este movimento, disse Lula na entrevista às 
mídias independentes, é que garantirá a reconstrução do 
país, a redução da pobreza e da desigualdade, a retomada 
do crescimento econômico e tudo o mais que é necessá-
rio para virarmos a página infeliz do governo Bolsonaro.

A meu ver, este foi um dos recados mais importantes 
do ex-presidente na entrevista retransmitida pela TV 247 
e outros veículos digitais do campo progressista.

O lulismo sempre foi maior que o PT e mais ainda terá 
que ser nessa eleição absolutamente singular e determi-
nante do futuro. A estruturação deste movimento, que 
eu chamaria de salvação nacional, passa pelas alianças 
mais amplas, passa pela escolha de um vice de centro 
ou centro-direita, passa pela aglutinação de forças que 
vão além do PT. Passa pelo diálogo com toda a sociedade, 
inclusive com o mercado, disse ele, mas levando em 
conta, primordialmente, aqueles que estão sobrevivendo 
em dificílimas condições — os trabalhadores, os pobres, 
os desempregados e os que enfrentam a pandemia sob a 
indiferença e o descaso do governo. Aliás, um dos mais 
momentos em que ele mais se exaltou foi ao falar das 
agruras sanitárias e da pobreza que grassa tanto quanto 
a variante ômicron.

Embora não tenha sido assim explícito, Lula sinali-
zou que este movimento que o levará à Presidência deve 
passar também pela devolução das Forças Armadas ao 
seu papel constitucional, valorizando-as como insti-
tuições do Estado, para lá destes fardados que foram 
para o governo Bolsonaro em troca de umas boquinhas. 
Lembrou ter tido com eles uma relação pacífica e disse 
ter certeza de que existem nas Forças Armadas muitos 
oficiais preocupados com a soberania e o interesse 
nacional.

E assim, juntando diferentes pontos da entrevista, 
vimos Lula acenar em todas estas direções.

Deixou claro que está disposto a ter Alckmin como 
vice, e que uma vez batido o martelo os rebeldes do PT 
acatarão a decisão, como (quase) sempre fizeram. Deixou 
claro que vai conversar também com Gilberto Kassab, do 
PSD, avançando em busca de apoios mais conservado-
res ainda para garantir a ampliação do movimento “volta 
Lula” e a futura governabilidade.

Disse não acreditar que Bolsonaro tentará um golpe 
contra o resultado da eleição. Que pode até sair pelos fundos 
do Palácio, como fez Figueiredo, o último ditador, mas que 
quem ganhar vai tomar posse e vai governar. Aleluia.

E, também por tudo o que disse e não disse, viu-se 
que, embora alegando que ainda não é candidato, tem 
pronto o roteiro de campanha e as linhas fundamentais 
do que fará no governo para tirar o país do atoleiro em 
que chafurda em todas as áreas: na economia, na questão 
sanitária, na questão ambiental, no retrocesso industrial, 
na política externa e tudo o mais.

Bolsonaro tem todas as razões para estar nervoso, 
escalando Ciro Nogueira como porta-voz do terrorismo 
eleitoral, que esbarra num fato elementar: Lula já foi 
testado no governo, tem legado e o povo tem memória.
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Impressionante e elogiável a conduta da ex-senadora 
Heloísa Helena. É dela a aceitação e sugestão para que seu 
partido, Rede, libere os seus militantes diante da divisão 
interna sobre apoiar e se aliar a Lula (PT) ou Ciro Gomes 
(PDT).

O partido está dividido entre o grupo do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) , que defende o apoio ao presidenciá-
vel do PT já no primeiro turno e o de Marina Silva (Rede-AC), 
citada inclusive pra ser vice de Ciro.

‘’Alguns dos nossos mais queridos parlamentares, como 
Randolfe e Túlio [Gadêlha] (PE), querem apoiar Lula. Eu e 
outros [queremos dar apoio] ao Ciro. Então vamos ter muita 
paciência revolucionária de não criarmos problemas inter-
namente, pois a nossa unidade interna é infinitamente mais 
importante diante da duríssima batalha que vamos enfren-
tar”, afirmou Heloísa.

Mas no posicionamento de HH parece que há um cálculo 
político correto também alimentado por uma mágoa.

É que há necessidade de a sigla eleger mais de dez depu-
tados federais para superar a cláusla de barreira -  ‘’disposi-
tivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de 
um partido que não alcança um determinado percentual de 
votos’’.

Quanto a mágoa, Heloísa, que foi eleita senadora pelo PT 
em 1998 e expulsa em 2003, disse a Julia Chaib, da Folha de S. 
Paulo, ‘’que já foi vítima do ‘marketing da pistolagem’”, mas 
prefere “não esquecer o nome dos mandantes que pagam e 
se beneficiam politicamente desses crimes’’.

O problema é que o pensador e executor do dito “marke-
ting da pistolagem”  nos governos e nas campanhas eleito-
rais petistas agora é o atual chefe da propaganda de Ciro 
Gomes, o marqueteiro João Santana.

Heloísa age como conciliadora, mas não esquece ‘a 
pancadaria do passado’.

Heloísa vira conciliadora, mas não 
esquece ‘a pancadaria do passado’

   ARTIGO  |  Voney Malta *
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Com recursos dos cofres 
municipais, da ordem de R$ 
2,3 milhões, a Prefeitura de 
Maceió, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, vai 
construir, no Conjunto Maceió 
I, na Cidade Universitária, 
mais um Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI). A 
ordem de serviços foi assinada, 
ontem (19), pelo vice-prefeito, 
Ronaldo Lessa.

O novo equipamento 
social vai atender 188 crian-
ças da região, e vai contar com 
playground, jardins, salas de 

aula e de atividades, área de 
amamentação, fraldário, com 
espaço para receber crianças 
de 0 a 5 anos de idade.

Para o vice-prefeito, este 
é mais um compromisso da 
gestão com a comunidade 
da Cidade Universitária, que 
necessita de mais equipamen-
tos educacionais. “Essa creche 
é fundamental para a comuni-
dade, e é um compromisso da 
nossa gestão. Temos muitos 
conjuntos novos, mas sem 
nenhum equipamento para a 
comunidade”, afirmou Lessa.

A nova creche segue o 
padrão do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), tem área de 
1.575m², e previsão para ser 
entregue à comunidade em 
nove meses.

De acordo com a Semed, 
esta é a quinta ordem de 
serviço de espaços educacio-
nais é autorizado em Maceió. 
O início da construção ocor-
rerá, a partir de hoje (20), 
quando a empresa já inicia 
a instalação do canteiro de 
obras.

ORDEM foi assinada ontem pelo vice-prefeito Ronaldo LessaMaceió
NOVO CMEI beneficiará centenas de famílias; Comunidade do Conjunto Maceió I destaca importância da nova creche para a região

Cidade Universitária vai ganhar 
nova creche para 188 crianças

RONALDO LESSA

Assinou a ordem de serviço de mais um Centro Municipal de Educação Infantil

POPULAÇÃO

Aproveitou a oportunidade para garantir mais uma dose da vacina

Luan Oliveira/Ascom Semed

Victor Vercant/Ascom SMS

   COMBATE À COVID    EM QUATRO PONTOS DA CIDADE

   SAIU NO D.O.M.

Prefeitura instala ponto de 
vacinação no Centro de Maceió

Vacinação segue para crianças 
de 10 e 11 sem comorbidades

Portaria proíbe eventos em 
espaço públicos em Maceió

Como uma estratégia para 
avançar ainda mais o número 
de pessoas vacinadas contra 
a Covid-19, a Prefeitura de 
Maceió, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
disponibiliza um ponto de 
vacinação no Centro da capi-
tal. As equipes ficarão até o 
próximo dia 29 deste mês, 
no horário das 9h às 16h. Aos 
sábados, a ação será realizada 
das 9h às 13h.  

Instalado pela primeira 
vez no calçadão do comércio, 
no último sábado (15), para a 
ação do Dia D da Vacina em 
Maceió, o posto de vacinação 
itinerante contra a Covid-19 
registrou uma grande adesão 
da população e, com isso, 
a ação retorna como mais 
opção para a população, no 
combate à pandemia.

No ponto de vacinação 
do centro comercial – loca-
lizado próximo ao posto da 
Polícia Militar, no cruza-
mento das ruas do Comércio 

e do Livramento – a equipe 
tem à disposição, a primeira 
dose, a segunda dose e a de 
reforço também, para todos 
os públicos da campanha, 
com exceção do infantil, 
na faixa etária menor de 11 
anos, que recebem o imuni-
zante em apenas quatro 
pontos da capital.

A iniciativa, que se soma 
aos demais 36 pontos de vaci-
nação disponibilizados pela 
prefeitura, tem o objetivo de 
facilitar ainda mais o acesso, 
especialmente, para quem 
trabalha naquela área, inclu-
sive aos sábados, com expe-
diente corrido, sem poder se 
deslocar aos pontos de vaci-
nação.

Para a presidente da 
Aliança Comercial, Andreia 
Geraldo, a iniciativa da Secre-
taria Municipal de Saúde é de 
grande importância, e repre-
senta um apoio direto da 
Prefeitura à manutenção das 
atividades produtivas.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, já iniciou a imuni-
zação contra a Covid-19 de 
crianças de 10 e 11 anos sem 
comorbidades. A vacinação 
pediátrica acontece nos quatro 
pontos fixos, que funcionam 
no Maceió Shopping (Manga-
beiras), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal 
do Osman Loureiro (Clima 
Bom) e Papódromo (Vergel).

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 segue os critérios 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde para vacinação de 
crianças, tendo começado, 
na segunda-feira (17), pelas 
crianças de 5 a 11 anos com 
deficiência permanente e/
ou comorbidades, e avança 
agora, por ordem decrescente 
de idade, contemplando agora 

as crianças de 11 e 10 anos. 
As demais faixas de público 
serão anunciadas à medida 
que houver disponibilidade de 
doses.

Caso os pais não este-
jam presentes, é necessário o 
preenchimento do termo de 
assentimento para adminis-
tração da vacina cominarty-
-pfizer pediátrica+ cópia do 
documento de identificação 
do pai ou mãe, o qual ficará 
retido no ato da vacinação + 
caderneta de vacinação da 
criança + cpf ou cartão sus.

Em portaria publicada no 
Diário Oficial do Município, 
na edição de hoje (20), a Prefei-
tura de Maceió determina a 
suspensão de eventos festivos 
de médio e grande portes, em 
áreas públicas que depen-
dam da autorização munici-
pal. A medida visa combater 
a pandemia e, consequente-
mente, o avanço da Covid-19 
na capital.

Com a publicação da Porta-
ria, estão suspensas as emissões 
de autorização para a realiza-
ção de eventos festivos, eventos 
carnavalescos e shows musi-

cais em logradouros públicos. 
A proibição não atinge eventos 
culturais, religiosos e esporti-
vos de pequeno porte, que não 
envolvam grande aglomeração 
de público.

Para idealizar esta medida, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) levou 
em consideração, que ao deli-
berar sobre eventos em locais 
públicos, as aglomerações 
tendem a ser recorrentes.

Para Thiago Prado, titu-
lar da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 

Convívio Social, um dos moti-
vos para a medida ser tomada 
foi pela dificuldade do moni-
toramento do cumprimento 
dos protocolos sanitários nos 
eventos em área pública.

Os alvarás de autorização 
que já foram emitidos pela 
Semscs para a realização de 
eventos em logradouros públi-
cos, estão revogados e não se 
adequam a esta portaria.

A Prefeitura de Maceió 
também tornou público que 
não irá promover nenhuma 
festa durante o período de 
carnaval neste ano de 2022. 
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“O PT é o meu partido mas eu quero ser candidato de 
um movimento pela restauração da democracia neste 
país”. E este movimento, disse Lula na entrevista às 
mídias independentes, é que garantirá a reconstrução do 
país, a redução da pobreza e da desigualdade, a retomada 
do crescimento econômico e tudo o mais que é necessá-
rio para virarmos a página infeliz do governo Bolsonaro.

A meu ver, este foi um dos recados mais importantes 
do ex-presidente na entrevista retransmitida pela TV 247 
e outros veículos digitais do campo progressista.

O lulismo sempre foi maior que o PT e mais ainda terá 
que ser nessa eleição absolutamente singular e determi-
nante do futuro. A estruturação deste movimento, que 
eu chamaria de salvação nacional, passa pelas alianças 
mais amplas, passa pela escolha de um vice de centro 
ou centro-direita, passa pela aglutinação de forças que 
vão além do PT. Passa pelo diálogo com toda a sociedade, 
inclusive com o mercado, disse ele, mas levando em 
conta, primordialmente, aqueles que estão sobrevivendo 
em dificílimas condições — os trabalhadores, os pobres, 
os desempregados e os que enfrentam a pandemia sob a 
indiferença e o descaso do governo. Aliás, um dos mais 
momentos em que ele mais se exaltou foi ao falar das 
agruras sanitárias e da pobreza que grassa tanto quanto 
a variante ômicron.

Embora não tenha sido assim explícito, Lula sinali-
zou que este movimento que o levará à Presidência deve 
passar também pela devolução das Forças Armadas ao 
seu papel constitucional, valorizando-as como insti-
tuições do Estado, para lá destes fardados que foram 
para o governo Bolsonaro em troca de umas boquinhas. 
Lembrou ter tido com eles uma relação pacífica e disse 
ter certeza de que existem nas Forças Armadas muitos 
oficiais preocupados com a soberania e o interesse 
nacional.

E assim, juntando diferentes pontos da entrevista, 
vimos Lula acenar em todas estas direções.

Deixou claro que está disposto a ter Alckmin como 
vice, e que uma vez batido o martelo os rebeldes do PT 
acatarão a decisão, como (quase) sempre fizeram. Deixou 
claro que vai conversar também com Gilberto Kassab, do 
PSD, avançando em busca de apoios mais conservado-
res ainda para garantir a ampliação do movimento “volta 
Lula” e a futura governabilidade.

Disse não acreditar que Bolsonaro tentará um golpe 
contra o resultado da eleição. Que pode até sair pelos fundos 
do Palácio, como fez Figueiredo, o último ditador, mas que 
quem ganhar vai tomar posse e vai governar. Aleluia.

E, também por tudo o que disse e não disse, viu-se 
que, embora alegando que ainda não é candidato, tem 
pronto o roteiro de campanha e as linhas fundamentais 
do que fará no governo para tirar o país do atoleiro em 
que chafurda em todas as áreas: na economia, na questão 
sanitária, na questão ambiental, no retrocesso industrial, 
na política externa e tudo o mais.

Bolsonaro tem todas as razões para estar nervoso, 
escalando Ciro Nogueira como porta-voz do terrorismo 
eleitoral, que esbarra num fato elementar: Lula já foi 
testado no governo, tem legado e o povo tem memória.

Lula além do PT
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Impressionante e elogiável a conduta da ex-senadora 
Heloísa Helena. É dela a aceitação e sugestão para que seu 
partido, Rede, libere os seus militantes diante da divisão 
interna sobre apoiar e se aliar a Lula (PT) ou Ciro Gomes 
(PDT).

O partido está dividido entre o grupo do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) , que defende o apoio ao presidenciá-
vel do PT já no primeiro turno e o de Marina Silva (Rede-AC), 
citada inclusive pra ser vice de Ciro.

‘’Alguns dos nossos mais queridos parlamentares, como 
Randolfe e Túlio [Gadêlha] (PE), querem apoiar Lula. Eu e 
outros [queremos dar apoio] ao Ciro. Então vamos ter muita 
paciência revolucionária de não criarmos problemas inter-
namente, pois a nossa unidade interna é infinitamente mais 
importante diante da duríssima batalha que vamos enfren-
tar”, afirmou Heloísa.

Mas no posicionamento de HH parece que há um cálculo 
político correto também alimentado por uma mágoa.

É que há necessidade de a sigla eleger mais de dez depu-
tados federais para superar a cláusla de barreira -  ‘’disposi-
tivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de 
um partido que não alcança um determinado percentual de 
votos’’.

Quanto a mágoa, Heloísa, que foi eleita senadora pelo PT 
em 1998 e expulsa em 2003, disse a Julia Chaib, da Folha de S. 
Paulo, ‘’que já foi vítima do ‘marketing da pistolagem’”, mas 
prefere “não esquecer o nome dos mandantes que pagam e 
se beneficiam politicamente desses crimes’’.

O problema é que o pensador e executor do dito “marke-
ting da pistolagem”  nos governos e nas campanhas eleito-
rais petistas agora é o atual chefe da propaganda de Ciro 
Gomes, o marqueteiro João Santana.

Heloísa age como conciliadora, mas não esquece ‘a 
pancadaria do passado’.

Heloísa vira conciliadora, mas não 
esquece ‘a pancadaria do passado’

   ARTIGO  |  Voney Malta *

* Jornalista. Portal CadaMinuto* Colunista/comentarista do Brasil247, fundadora e ex-presidente da EBC/TV



O delegado Robervaldo 
Davino, do 6º Distrito da 
Capital, informou hoje que, 
após ter feito representação, 
a Justiça decretou a prisão 
de dois homens, de 26 e 36 
anos de idade, que aplicaram 
golpes contra um delegado 
aposentado da Polícia Civil 
de Alagoas.

Os dois homens, residen-
tes em um estado do Sudeste 
do país, foram identificados, 
depois de uma investigação 
feita pela equipe do 6º DP.

Os golpistas se passam 
por funcionários do estabe-
lecimento bancário, onde a 
vítima tem conta, e pedem 
que esta se dirija a uma 

agência para atualizar seu 
cadastro, em um dos caixas 
eletrônicos.

Quando a vítima chega ao 
caixa, os criminosos voltam a 
ligar e dizem o passo-a-passo 
de como esta deve proceder.

Conseguem, então, fazer 
transferências para as contas 
deles em outros bancos, na 
maioria dos casos, usando o 
sistema pix.

Segundo foi apurado, o 
primeiro golpe contra o dele-
gado aposentado aconteceu 
em julho do ano passado, 
quando a vítima teve R$ 6 mil 
transferidos para as contas 
dos golpistas. A instituição 
bancária reconheceu o fato 

e restituiu o dinheiro para a 
conta da vítima.

Um mês depois, antes 
da descoberta do golpe, os 
criminosos voltaram a agir 
e fizeram a transferência 
de R$ 13.800,00 da conta 
do delegado aposentado, 
dinheiro que ainda não foi 
restituído.

A vítima garante que não 
efetuou quaisquer transfe-
rências.

“A nosso pedido, a Justiça 
quebrou o sigilo bancário 
dos dois acusados e ficou 
provado que houve a trans-
ferência dos valores citados 
para as contas deles”, afir-
mou Robervaldo Davino.

O diretório do PT de 
Maceió decidiu não punir o 
vereador Valmir Gomes, pelo 
voto dele a favor da farra com 
os recursos do Orçamento, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Maceió, no 
último dia do ano de 2021. 
Segundo nota oficial, divul-
gada pelo partido, com data 
de ontem (19/1), Dr. Valmir 
fez autocritica da sua postura 
e prometeu tem mais cuidado 
ao votar em projetos polêmi-
cos, principalmente aqueles 
que envolvam a concessão de 
benesses para os vereadores 
da capital. 

A nota oficial foi redigida 
logo após uma reunião do 
diretório municipal, realizada 
na noite de ontem. Segundo o 

presidente do PT de Maceió, 
Marcelo Nascimento,  o 
partido repudia a farra do 
orçamento e se compromete 
cerrar fileira com os demais 
segmentos da sociedade 
na derrubada as benesses 
distribuídas aos vereadores, 
como o aumento da verba de 
gabinete, o reajuste da verba 
indenizatória, a criação de 25 
novos cargos de comissão e o 
pagamento do 13º salário dos 
vereadores. 

Sobre a aprovação do 
Orçamento de Maceió para 
2022, fixado em R$ 3,1 bilhão, 
o PT de Maceió fez essa obser-
vação: “Essa votação, que 
aconteceu no último dia 31 
de dezembro de 2021, além 
de incorrer em inconstitucio-
nalidades e irregularidades 
legais diante dos decretos que 
apontam a prioridade orça-
mentária para o combate a 

pandemia da Covid-19, revela 
a insensibilidade de prefeito 
e vereadores, que deixam de 
lado a prioridade de atender a 
população de Maceió que está 
em estado de vulnerabilidade 
social”. 

De acordo com Marcelo 
Nascimento, o partido deu 
uma nova chance ao vereador 
Dr. Valmir, mas fez o alerta, 
da próxima vez, a reação será 
bem mais rigorosa. “Acata-
mos a autocrítica do verea-
dor Valmir Gomes, que – em 
nome de assegurar emen-
das para projetos sociais no 
Orçamento 2022 – votou ao 
conjunto do projeto, sem 
destacar os aspectos negati-
vos que estavam ali contidos”, 
afirmou Nascimento, acres-
centando que “doravante 
estaremos mais vigilantes 
para que situações semelhan-
tes não se repitam”.

As Centrais Já! de todo o 
estado de Alagoas estarão 
com a capacidade de atendi-
mento reduzida, a partir da 
próxima segunda-feira (24), 

em decorrência da quanti-
dade de servidores afastados 
por infecção de Covid-19 e/ou 
síndromes gripais.

A Superintendência de 

Atendimento ao Cidadão 
(Sac) informa que diante deste 
cenário, alguns atendimentos 
serão remanejados. Por isso é 
fundamental que quem tem 

agendamento previsto para os 
próximos dias fique atento ao 
e-mail e mantenha os dados 
do sistema atualizado, para 
que a equipe possa entrar em 

contato.
Para alteração no cadas-

tro, o cidadão pode entrar em 
contato com o SAC por meio 
do telefone (82) 98876-7341.

REDUÇÃO TERÁ INÍCIO na próxima segunda-feira; sem data para normalizarAlagoas
MEDIDA se deu em razão do afastamento de servidores por Covid-19 e síndromes gripais

Centrais Já! têm capacidade de 
atendimento reduzida no Estado

FRANCISCO MALAQUIAS,

procurador geral do Estado, e Luís Vale, coordenador do Centro de Estudos

   PERÍODO ELEITORAL    ESTELIONATO

   FICOU TUDO EM CASA

PGE lança cartilha com ‘o que 

pode e o que não pode’ neste ano

Decretada prisão de homens 
que deram golpe em delegado

PT Maceió aceita retratação 
do vereador Dr. Valmir Gomes

O Procurador-Geral do 
Estado de Alagoas, Fran-
cisco Malaquias, e o Coorde-
nador do Centro de Estudos, 
Luís Vale, lançaram a Edição 
2022 da Car t i lha sobre 
“Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos em Perí-
odo Eleitoral”.

Este é um manual com 
uma série de orientações do 
que pode e o que não pode 
ser feito neste ano, quando 
teremos disputa para os 
cargos de presidente, gover-
nador, senador e deputados 
federal e estadual. A carti-
lha é de fácil entendimento 
e está acessível, exclusiva-
mente, em formato digital 
no site: www.pge.al.gov.br

O principal objetivo é 
evitar a prática de atos inde-
vidos por agentes públicos, 

candidatos ou não, fazendo 
com que o pleito ofereça 
condições isonômicas para 
todos que estão na disputa.

“Esse é  um trabalho 
minucioso que teve início 
com o Dr. Gabriel Ivo e 
continuidade com o Dr. Luís 
Vale, sendo reeditada todos 
os anos de eleição. Desta 
forma, a PGE reafirma, mais 
uma vez, seu compromisso 
com a legalidade”, afirmou 
o Procurador-Geral, Fran-
cisco Malaquias.

“Um dos papéis da PGE 
é orientar toda a Adminis-
tração Pública quanto à 
correta aplicação do orde-
namento jurídico. Desse 
modo, a cartilha serve como 
instrumento de prevenção 
de ilícitos, harmonizando a 
atuação dos agentes públi-
cos com a legislação de 
regência”, acrescentou o 
Coordenador do Centro de 
Estudos, Luís Vale.
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 O Tribunal de Contas da 
União (TCU) vai se tornar 
uma arena de disputa neste 
ano eleitoral. Nos próximos 
meses, a Corte analisará 
atos de pré-candidatos, 
como o ex-juiz da Lava Jato 
Sérgio Moro e o ex-procu-
rador Deltan Dallagnol – 
ambos do Podemos –, além 
de medidas tomadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
que concorre ao segundo 
mandato, e por aliados do 
governo.

O caso que mais ganhou 
os holofotes, nos últimos 
dias, envolve os honorá-
rios recebidos por Moro 
quando ele prestou servi-
ços à consultoria ameri-
cana Alvarez & Marsal , 
administradora judicial da 
Odebrecht. O ministro do 
TCU Bruno Dantas deter-
minou que a consultoria 
apresente os documentos 
sobre a saída de Moro, em 
outubro, quando ele deci-
diu concorrer à Presidência. 
Dantas quer informações 
sobre os valores pagos ao 
ex-juiz, que foi ministro da 
Justiça. Moro classificou a 
ação como “leviana”.

A menos de nove meses 
das eleições, o TCU virou 
alvo de ataques dos mais 
variados espectros polí-
t i c o s.  Pr é - c a n d i d a t o  à 
Presidência,  o  senador 
Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE) protocolou ante-
ontem uma representação 
na Procuradoria-Geral da 
República contra Dantas, 

acusando-o de abuso de 
autoridade. “O sistema não 
se contenta com a volta 
da impunidade e busca 
vingança contra aqueles que 
trabalharam no combate à 
corrupção”, disse o senador 
ao Estadão/Broadcast. O 
ministro do TCU não quis 
se manifestar.

A  A s s o c i a ç ã o  d o s 
Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) 
e a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) defende-
ram, em nota, a atuação de 
Dantas ao afirmarem que 
o ministro age “de forma 
transparente e no contexto 
do devido processo legal”.

Podemos e Cidadania 
abriram negociações para 
uma aliança eleitoral, como 
mostrou o Estadão. Vieira 
teve atuação destacada na 
CPI da Covid, mas já admite 
desistir da disputa em nome 
de uma chapa mais ampla 
para enfrentar Bolsonaro, 
que, desde novembro, está 
no PL.

Diárias
E x - c o o r d e n a d o r  d a 

força-tarefa da Lava Jato 
em Curitiba e filiado recen-
t e m e n t e  a o  Po d e m o s , 
Dallagnol, por sua vez, é 
investigado no TCU em 
processo que analisa uma 
“indústria de pagamento 
de diárias e passagens” a 
procuradores “escolhidos a 
dedo” pela operação. A rela-
toria do caso também está 
com Dantas. Dallagnol quer 

concorrer a uma vaga de 
deputado federal. Especia-
listas ouvidos pelo Estadão/
Broadcast observaram que 
eventual punição do TCU a 
Moro e a Dallagnol pode, no 
limite, torná-los inelegíveis 
com base na Lei da Ficha 
Limpa, embora o tema seja 
polêmico.

Na prática, as grandes 
questões do mundo público 
têm passado pelo crivo do 
tribunal, como atos relacio-
nados à saúde, à infraestru-
tura, ao meio ambiente e à 
educação. Processos sobre 
gastos de Bolsonaro com 
cartão corporativo também 
desembarcaram ali .  Até 
b a n d e i ra s  d o  g ov e r n o, 
como a desestatização da 
Eletrobras e a desonera-
ção da folha de pagamento 
continuam na mira do TCU. 
Existem, ainda, mais de 360 
ações instauradas na Corte 
que têm como foco a gestão 
do governo na pandemia de 
covid-19. Órgão de controle 
externo do governo federal, 
o TCU auxilia o Congresso 
na fiscalização da execução 
orçamentária.

Saúde
Ne s t e  a n o,  o  t r i b u -

nal dará andamento, por 
e x e m p l o,  a o  p r o c e s s o 
administrativo que quer 
responsabilizar o ex-minis-
t r o  d a  Sa ú d e  E d u a rd o 
Pazuello por omissão na 
crise sanitária e possíveis 
irregularidades na compra 
de medicamentos. O gene-

ral quer concorrer a uma 
vaga na Câmara dos Depu-
tados.

O Palácio do Planalto 
teme que o tribunal atue 
para prejudicar aliados de 
Bolsonaro nas eleições. O 
argumento é o de que há 
uma ofensiva do Ministé-
rio Público junto ao TCU 
contra o primeiro escalão. 
O procurador Lucas Rocha 
Furtado tem feito uma série 
de representações tanto 
contra o governo quanto 
contra integrantes da Lava 
Jato.

Furtado afirmou que é 
papel do MP fiscalizar qual-
quer governo. “Me pergun-
tam se seria uma perseguição. 
Não é. Uma etapa do processo 
é a execução. Outra, a fiscali-
zação”, disse ele ao Estadão/
Broadcast.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) já avalia a 
possibilidade de ampliar o 
departamento que atua no 
tribunal. Hoje são oito advo-
gados dedicados a defender 
atos do governo ali. A ideia é 
que ao menos um advogado 
da União em cada minis-
tério seja deslocado para 
ajudar em processos na 
Corte de contas.

Visibilidade
Para André Rosilho, coor-

denador do Observatório 
do TCU da FGV Direito SP, 
o tribunal tem sido um ator 
político cada vez mais rele-
vante. Na prática, ganhou 
mais visibilidade em 2016, 

quando o impeachment de 
Dilma Rousseff foi motivado 
pela rejeição de suas contas 
na Corte. À época, o relator 
do processo no Senado foi 
Antonio Anastasia, recém-
-aprovado pelo Congresso 
para assumir uma cadeira 
no TCU.

“Desde 2016, o tribunal 
demonstrou protagonismo 
no campo político. É possí-
vel que, em 2022, a pauta 
política no TCU seja cada 
vez mais vista, principal-
mente com processos que 
analisam atos de futuros 
candidatos”, disse Rosilho.

A composição do TCU 
passará por mudanças em 
2022. Em julho, a presidente 
do tribunal, Ana Arraes, vai 
se aposentar. Ainda não 
está definido quem ocupará 
o cargo. Atual vice-presi-
dente, Dantas assumirá o 
comando da Corte em 2023, 
mas há uma discussão jurí-
dica sobre a possibilidade 
de ele comandar o tribunal 
logo após a saída de Arraes. 
Caso não seja possível, o 
decano, Walton Alencar 
Rodrigues, é um dos cotados 
para o mandato-tampão.

Anastasia assumirá a 
vaga do ministro Raimundo 
Ca r re i ro,  q u e  f o i  i n d i-
cado por Bolsonaro para 
a  e m b a i x a d a  d o  Bra s i l 
em Portugal. Em conver-
sas reservadas, aliados de 
Bolsonaro aval iam que 
Anastasia, hoje no PSD, 
p o d e  d a r  t r a b a l h o  a o 
governo.

MINISTRO QUER SABER dos honorários pagos pela Alvarez & Marsal ao ex-juiz          Brasil
MORO E DALLAGNOL estão no radar dos ministros da Corte de Contas e podem perder direito às respectivas candidaturas                                                  

Julgamentos colocam o TCU 
na briga eleitoral deste ano
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   INSS

Teto para aposentadorias e pensões será de R$ 7.087
O Diário Oficial da União 

(DOU) de hoje, confirma que 
o valor máximo de aposenta-
dorias e pensões pagas pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) vai subir de R$ 
6.433,57 para R$ 7.087,22 em 
2022. Este também será o 
valor de referência máximo 
para calcular as contribui-
ções à Previdência Social.

“A partir de 1º de janeiro 
de 2022, o salário de benefí-

cio e o salário de contribuição 
não poderão ser inferiores a 
R$ 1.212,00 nem superiores 
a R$ 7.087,22”, estabelece 
a portaria que oficializa o 
reajuste de aposentados que 
ganham acima de um salário 
mínimo e é assinada pelos 
ministérios da Economia e 
do Trabalho e Previdência.

O valor é calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-

dor (INPC), usado como 
referência para reajustes 
salariais e benefícios previ-
denciários - que ficou em 
10,16% no ano passado, 
segundo dado divulgado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) na semana passada.

Pela legislação, aposen-
tadorias, auxílio-doença, 
auxílio-reclusão e pensão 
por morte pagas pelo INSS 

não podem ser inferiores 
ao salário mínimo, de R$ 
1.212 para este ano. O piso 
não repõe a inflação do ano 
passado, já que incorporou a 
diferença do salário mínimo 
de 2021, que também tinha 
ficado abaixo da inflação do 
ano anterior.

O  a t o  p u b l i c a d o  n o 
Diário Oficial dispõe sobre 
os valores de outros bene-
fícios, como auxílio por 

incapacidade temporária, 
aposentadorias dos aero-
nautas, pensão especial 
paga a vítimas da síndrome 
da talidomida, benefícios 
concedidos a pescadores e 
seringueiros, além de bene-
fícios assistenciais como 
pensão especial para depen-
dentes de vítimas de hemo-
diálise e aqueles voltados 
para idosos e pessoa com 
deficiência.

O delegado Robervaldo 
Davino, do 6º Distrito da 
Capital, informou hoje que, 
após ter feito representação, 
a Justiça decretou a prisão 
de dois homens, de 26 e 36 
anos de idade, que aplicaram 
golpes contra um delegado 
aposentado da Polícia Civil 
de Alagoas.

Os dois homens, residen-
tes em um estado do Sudeste 
do país, foram identificados, 
depois de uma investigação 
feita pela equipe do 6º DP.

Os golpistas se passam 
por funcionários do estabe-
lecimento bancário, onde a 
vítima tem conta, e pedem 
que esta se dirija a uma 

agência para atualizar seu 
cadastro, em um dos caixas 
eletrônicos.

Quando a vítima chega ao 
caixa, os criminosos voltam a 
ligar e dizem o passo-a-passo 
de como esta deve proceder.

Conseguem, então, fazer 
transferências para as contas 
deles em outros bancos, na 
maioria dos casos, usando o 
sistema pix.

Segundo foi apurado, o 
primeiro golpe contra o dele-
gado aposentado aconteceu 
em julho do ano passado, 
quando a vítima teve R$ 6 mil 
transferidos para as contas 
dos golpistas. A instituição 
bancária reconheceu o fato 

e restituiu o dinheiro para a 
conta da vítima.

Um mês depois, antes 
da descoberta do golpe, os 
criminosos voltaram a agir 
e fizeram a transferência 
de R$ 13.800,00 da conta 
do delegado aposentado, 
dinheiro que ainda não foi 
restituído.

A vítima garante que não 
efetuou quaisquer transfe-
rências.

“A nosso pedido, a Justiça 
quebrou o sigilo bancário 
dos dois acusados e ficou 
provado que houve a trans-
ferência dos valores citados 
para as contas deles”, afir-
mou Robervaldo Davino.

O diretório do PT de 
Maceió decidiu não punir o 
vereador Valmir Gomes, pelo 
voto dele a favor da farra com 
os recursos do Orçamento, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Maceió, no 
último dia do ano de 2021. 
Segundo nota oficial, divul-
gada pelo partido, com data 
de ontem (19/1), Dr. Valmir 
fez autocritica da sua postura 
e prometeu tem mais cuidado 
ao votar em projetos polêmi-
cos, principalmente aqueles 
que envolvam a concessão de 
benesses para os vereadores 
da capital. 

A nota oficial foi redigida 
logo após uma reunião do 
diretório municipal, realizada 
na noite de ontem. Segundo o 

presidente do PT de Maceió, 
Marcelo Nascimento,  o 
partido repudia a farra do 
orçamento e se compromete 
cerrar fileira com os demais 
segmentos da sociedade 
na derrubada as benesses 
distribuídas aos vereadores, 
como o aumento da verba de 
gabinete, o reajuste da verba 
indenizatória, a criação de 25 
novos cargos de comissão e o 
pagamento do 13º salário dos 
vereadores. 

Sobre a aprovação do 
Orçamento de Maceió para 
2022, fixado em R$ 3,1 bilhão, 
o PT de Maceió fez essa obser-
vação: “Essa votação, que 
aconteceu no último dia 31 
de dezembro de 2021, além 
de incorrer em inconstitucio-
nalidades e irregularidades 
legais diante dos decretos que 
apontam a prioridade orça-
mentária para o combate a 

pandemia da Covid-19, revela 
a insensibilidade de prefeito 
e vereadores, que deixam de 
lado a prioridade de atender a 
população de Maceió que está 
em estado de vulnerabilidade 
social”. 

De acordo com Marcelo 
Nascimento, o partido deu 
uma nova chance ao vereador 
Dr. Valmir, mas fez o alerta, 
da próxima vez, a reação será 
bem mais rigorosa. “Acata-
mos a autocrítica do verea-
dor Valmir Gomes, que – em 
nome de assegurar emen-
das para projetos sociais no 
Orçamento 2022 – votou ao 
conjunto do projeto, sem 
destacar os aspectos negati-
vos que estavam ali contidos”, 
afirmou Nascimento, acres-
centando que “doravante 
estaremos mais vigilantes 
para que situações semelhan-
tes não se repitam”.

As Centrais Já! de todo o 
estado de Alagoas estarão 
com a capacidade de atendi-
mento reduzida, a partir da 
próxima segunda-feira (24), 

em decorrência da quanti-
dade de servidores afastados 
por infecção de Covid-19 e/ou 
síndromes gripais.

A Superintendência de 

Atendimento ao Cidadão 
(Sac) informa que diante deste 
cenário, alguns atendimentos 
serão remanejados. Por isso é 
fundamental que quem tem 

agendamento previsto para os 
próximos dias fique atento ao 
e-mail e mantenha os dados 
do sistema atualizado, para 
que a equipe possa entrar em 

contato.
Para alteração no cadas-

tro, o cidadão pode entrar em 
contato com o SAC por meio 
do telefone (82) 98876-7341.

REDUÇÃO TERÁ INÍCIO na próxima segunda-feira; sem data para normalizarAlagoas
MEDIDA se deu em razão do afastamento de servidores por Covid-19 e síndromes gripais

Centrais Já! têm capacidade de 
atendimento reduzida no Estado

FRANCISCO MALAQUIAS,

procurador geral do Estado, e Luís Vale, coordenador do Centro de Estudos

   PERÍODO ELEITORAL    ESTELIONATO

   FICOU TUDO EM CASA

PGE lança cartilha com ‘o que 

pode e o que não pode’ neste ano

Decretada prisão de homens 
que deram golpe em delegado

PT Maceió aceita retratação 
do vereador Dr. Valmir Gomes

O Procurador-Geral do 
Estado de Alagoas, Fran-
cisco Malaquias, e o Coorde-
nador do Centro de Estudos, 
Luís Vale, lançaram a Edição 
2022 da Car t i lha sobre 
“Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos em Perí-
odo Eleitoral”.

Este é um manual com 
uma série de orientações do 
que pode e o que não pode 
ser feito neste ano, quando 
teremos disputa para os 
cargos de presidente, gover-
nador, senador e deputados 
federal e estadual. A carti-
lha é de fácil entendimento 
e está acessível, exclusiva-
mente, em formato digital 
no site: www.pge.al.gov.br

O principal objetivo é 
evitar a prática de atos inde-
vidos por agentes públicos, 

candidatos ou não, fazendo 
com que o pleito ofereça 
condições isonômicas para 
todos que estão na disputa.

“Esse é  um trabalho 
minucioso que teve início 
com o Dr. Gabriel Ivo e 
continuidade com o Dr. Luís 
Vale, sendo reeditada todos 
os anos de eleição. Desta 
forma, a PGE reafirma, mais 
uma vez, seu compromisso 
com a legalidade”, afirmou 
o Procurador-Geral, Fran-
cisco Malaquias.

“Um dos papéis da PGE 
é orientar toda a Adminis-
tração Pública quanto à 
correta aplicação do orde-
namento jurídico. Desse 
modo, a cartilha serve como 
instrumento de prevenção 
de ilícitos, harmonizando a 
atuação dos agentes públi-
cos com a legislação de 
regência”, acrescentou o 
Coordenador do Centro de 
Estudos, Luís Vale.
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Inser ido na Rota  do 
Charme no litoral norte de 
Alagoas, o município de 
Japaratinga está mirando no 
futuro e busca, no presente, 
parcerias que venham a 
contribuir com a capacita-
ção de mão de obra local. 
E foi pensando nisso que o 
prefeito do município, José 
Severino – o Del -, visitou 
o presidente do Sistema 
Fecomércio, Sesc, Senac 
de Alagoas, Gilton Lima. O 
encontro aconteceu na tarde 
desta segunda-feira, 17, na 
sede da Fecomércio.

Agradecendo a confiança, 
Lima falou sobre estimular 
a formação de mão de obra 
nas áreas de gastronomia, 
hotelaria e turismo podem 
contribuir para o crescimento 
da cidade, que já conta com 
uma boa infraestrutura e 
vocacionada naturalmente 
para essas atividades. “A Casa 
do Comércio está à disposi-
ção para desenvolver projetos 
para capacitar a população 
e ajudar a levar benefícios à 
cidade, contribuindo para 
que as pessoas encontrem 
um trabalho digno ou possam 
montar seus próprios negó-

cios”, disse.
Japaratinga tem, segundo 

dados do Instituto Brasileiro 
de Estatísticas e Geogra-
fia (IBGE), 8.403 habitan-
tes, mas somente 13.7% 
da população economica-
mente ativa possui ocupa-
ção com uma renda média 
de 1,5 salários mínimos.  
Aumentar esse percentual 

para levar autonomia finan-
ceira e fomentar a economia 
é o objetivo do gestor muni-
cipal. “É um município com 
grande potencial para cres-
cer. Minha preocupação é 
abrir portas para capacitar 
para que 50 a 60% da renda 
que circular fique dentro do 
município”, afirmou Del. 
Ele reforçou que a maior 

empresa local é o turismo, 
área que requer boa qualifi-
cação de profissionais, uma 
vez que o turista bem tratado 
retorna. “Essa parceria será 
muito positiva. Estamos 
prontos para abraçar o que 
for de bom para o municí-
pio”, ressaltou o gestor.

Segundo dados levantados 
pelo Instituto Fecomércio AL, 

95,92% dos empregos formais 
são dos segmentos de Comér-
cio e Serviços, respondendo 
por 31,27% do PIB. Do total de 
empresas, 93,81% das empre-
sas são de porte MEI e micro-
empresas. Embora entre 2010 
e 2019 o PIB tenha evoluído de 
R$ 45.971 para R$ 172.721,52, 
um crescimento de mais de 
275%, a cidade ainda tem um 
número considerável de habi-
tantes inscritos em progra-
mas de assistência social; daí 
a importância de trabalhar a 
capacitação como ferramenta 
de autonomia.

Para dar andamento às 
tratativas, uma nova reunião 
será agendada entre técni-
cos do Sistema e repre-
sentantes do município. 
Participaram do encontro 
de hoje os conselheiros da 
Fecomércio, Manoel Baía e 
Ana Luíza Freira; a gerente 
comercial do Senac, Daniela 
Freitas; o assessor de plane-
jamento e marketing do Sesc, 
Robson Ferreira; assessora da 
Fecomércio, Cláudia Pessôa; 
o assessor econômico, Victor 
Hortencio; e o empresário 
João Batista, ex-presidente do 
SindCFC.

O superintendente da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Allan Souza, se reuniu 
ontem com o co-fundador da 
Rede Cenafro e coordenador 
da Câmara Empresarial de 
Afroempreendedores, Jona-
than Silva. Com a presença do 
assessor técnico da Federação, 
via acesso remoto, o encontro 
teve como pauta a discussão 
de medidas a serem tomadas 
para viabilizar o desenvolvi-
mento do setor no estado.

Souza ressaltou que o 
momento pede um alinha-
mento de ações estruturantes 
por meio de um planejamento 
estratégico e, para tanto, já 
definiu um novo encontro 
para a próxima semana, agora 
com a presença dos demais 
membros da câmara, com 
o objetivo de formalizar um 

direcionamento para o ano de 
2022. “A Fecomércio é a casa do 
empresário. E a nossa ideia é 
abrir caminhos. Nosso intuito 

é promover o desenvolvi-
mento da categoria”, observou.

Para o assessor técnico 
da Fecomércio AL, Eduardo 

Medeiros, o planejamento 
estratégico é fundamental 
para alcançar os pleitos da 
câmara. “Ele vai nos ajudar a 

identificar quais são as dores 
da categoria. E é um norte 
para o objetivo de prospec-
tar novos empreendedores. 
Afinal, a intenção é de que a 
câmara consiga abranger os 
afroempreendedores de todo 
o estado”, explicou.

Silva, por sua vez, destacou 
que o alinhamento da cate-
goria com a Federação, por 
meio da câmara empresarial, 
é positivo tanto para a Feco-
mércio, pela oportunidade 
de trabalhar com o incentivo 
à diversidade e à inclusão, 
quanto para os afroempreen-
dedores, que ganham o apoio 
de uma entidade compro-
metida com o levantamento 
de indicadores, por meio do 
Instituto Fecomércio, e com a 
articulação junto a parlamen-
tares na busca por políticas 
públicas direcionadas para o 
setor.

ENCONTRO discutiu medidas para viabilizar o desenvolvimento do setorMercado
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Para quem não sabe direito 
o que significa a expressão “a 
ficha ainda não caiu” e conti-
nua “mais por fora que umbigo 
de vedete” ou “mais perdido 
que cachorro de mudança”, 
lembramos que a ficha tele-
fônica passou a existir há 
cerca de meio século, quando 
foram instalados, no Brasil, os 
primeiros telefones públicos, 
os famosos “orelhões”. Sem 
ficha, ligações só a cobrar. 
Mas, sem orelhões, as fichas 
tornaram-se obsoletas, dificil-
mente encontradas, a não ser 
nas mãos de colecionadores. 

Inaugurados em 20 de 
janeiro de 1972, os “orelhões” 
completam 50 anos, nesta 
quinta-feira, com os dias 
contados. Ainda existem e 
funcionam, por força da lei, 
mas são poucos e cada vez 
mais raros. Tanto nas capitais, 
como nas cidades do interior, 
não é fácil encontra-los. 

Em 2001, o Brasil atingia 
seu ápice de “orelhões” em 
ruas com 1,38 milhões de tele-
fones públicos. Duas déca-
das depois, esse número caiu 
em 86% com o desligamento 
desses aparelhos. 

Com a chegada dos smar-
tphones e celulares, nos últi-
mos anos, as pessoas foram 
optando por ligações por meio 
dos dispositivos móveis, e 
os orelhões ficando cada vez 
mais fora de uso. 

Atualmente, seja diretamente 
pelo whatsapp ou através das 
operadoras, as pessoas prefe-
rem fazer suas ligações via 
telefonia móvel. Conversam, 
mandam mensagens, fotos e 
vídeos, sem se darem conta 
dessa evolução; sem perce-
ber o quando a da tecnologia 
móvel mudou a maneira de se 
comunicarem. 

Antes da invasão da telefo-
nia celular, no início dos anos 
90, com a chegada dos famo-
sos “tijolões”, a opção era a 
telefonia fixa, oferecida pelos 
aparelhos convencionais 
residenciais ou por meio dos 
orelhões, nas ruas e praças dos 
grandes centros, até os recôn-
ditos do país. Do início da 
década de 70 para cá, milhões 
de telefones públicos se espa-
lharam pelo País. No entanto, 
duas décadas depois, no início 
dos anos 90, esse número caiu 
em 86%, com o desligamento 
desses aparelhos. 

Desde então, as empresas 
telefônicas foram investindo 
cada vez mais em telefonia 
móvel e cada vez menos nos 
telefones públicos.  Aos 
poucos, foram desativando os 
orelhões, principalmente nos 
grandes centros. Com isso, as 
pessoas passaram a ter a sensa-
ção de que os orelhões sumi-
ram das ruas. Se não sumiram 
totalmente, estão cada vez 
mais raros. Em Maceió, são 
poucos os que ainda resistem, 
mesmo assim a maioria está 
fora de uso, vítima da falta de 
manutenção e do vandalismo. 

Segundo o gerente da 
Anatel em Alagoas, 

Douglas Aquino 
de Melo, são 

poucos 
o s 

orelhões em funcionamento 
na capital, porque as empre-
sas foram desobrigadas da sua 
manutenção onde a tecnologia 
da telefonia celular funciona 
perfeitamente. Já nas cidades 
do interior, principalmente 
nos municípios pequenos e 
onde a telefonia móvel não 
tem um bom sinal, as opera-
doras são obrigadas a cuidar 
de seus orelhões. No entanto, 
por força da lei, as ligações 
passaram a ser gratuitas e não 
precisam de ficha. 

Orelhão de graça nas  
cidades pequenas

Até os anos 90, de acordo 
com a Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações), 
havia cerca de 62% dos 
orelhões ativos, processando, 
em média, até duas chama-
das por dia, considerando as 
ligações recebidas e realiza-
das. Na virada do século, com 
a proliferação dos celulares, 
os “orelhões” e os telefones 
convencionais foram virando 
peça de museu. Mesmo assim, 
segundo a Anatel, até a última 
década do século passado, 
ainda existiam 768 mil 
orelhões espalhados pelo País. 
Desses, mais de 40 mil apenas 
em São Paulo. 

Atualmente, esse número 
é bem menor. Os que existem 
ainda funcionam por força 
da lei. Afinal, eles são muito 
importantes, principalmente 
em cidades pequenas do 
interior, em locais onde ainda 
não há disponibilidade de 
linhas residenciais. Segundo a 
Anatel, todos os lugares com 

mais de 

100 habitantes devem ser 
atendidos com pelo menos um 
orelhão disponível 24 horas. 
Além disso, esses orelhões 
precisam realizar chamadas 
de longa distância nacionais e 
internacionais.

No interior de Alagoas, 
nas cidades pequenas, ainda 
encontramos um ou outro 
orelhão em funcionamento. 
Já em Maceió e cidades como 
Arapiraca está cada vez mais 
difícil encontrar orelhões que 
funcionem. Por falta de manu-
tenção ou vítimas do vanda-
lismo, a maioria se encontra 
quebrado, fora do gancho, em 
péssimo estado de conserva-
ção. Tudo porque, em 2018, 
por meio de decreto, a Anatel 
“liberou” as empresas de tele-
fonia da obrigação de investir 
em orelhões. 

Essa medida foi pensada 
a fim de melhorar o investi-
mento no sinal 4G da telefonia 
móvel, que ainda não chega 
em quase 1.500 áreas isoladas 
no Brasil, apesar da tecnolo-
gia 5G já ter sido anunciada 
para entrar em operação em 
meados deste ano, nas capitais 
e principais cidades do país. 
Para saber onde tem orelhão 
funcionando na cidade, o 
usuário deve acessar o site 
‘Fique Ligado’ da Anatel. Lá é 
possível verificar com precisão 
a localização de “orelhões” em 
todo o país e também desco-
brir se eles estão ou não com o 
serviço ativo.

Linha do tempo
Ao completar 50 anos, 

o orelhão já não tem mais o 
fôlego de outrora e encontra-
-se meio fora do gancho. O 
modelo foi criado pela desig-
ner paulista Chu Ming Silveira, 
em 1971, quando estava à 
frente do Departamento de 
Projetos da Companhia Tele-
fônica Brasileira.  A escolha 
pelo modelo – que foi expor-
tado para países como Peru, 
Colômbia, Paraguai, Angola, 
Moçambique e China –, tinha 
como objetivo dar ao usuário a 
melhor acústica possível para 
ele fazer uma ligação.

O formato peculiar rendeu 
ao telefone público outros 
apelidos, como “tulipa” e 
“capacete de astronauta”, 
mas se popularizou como 
“orelhão”. No entanto, seu 
nome oficial é “Chu II”. O “Chu 
I”, apelidado de “orelhinha”, 
que tinha um formato menor e 
fora projetado para ambientes 
fechados, mas não se popula-
rizou. O primeiro “orelhão” foi 
inaugurado na cidade do Rio 
de Janeiro, em 20 de janeiro 
de 1972. Cinco dias depois, 
ocorreu a inauguração em São 
Paulo. 

Na década de 1990, as 
fichas telefônicas deram 
vez aos cartões telefônicos – 
tecnologia que se tornou item 
de colecionador, por conta das 
imagens, ilustrações e temas 
abordados em suas edições. 
As fichas saíram de cena, mas 
ficaram marcadas na memó-
ria do povo brasileiro, por 
citações em textos literários e 
composições musicais, como 
na música “Bye, Bye, Brasil”, 
composta por Chico Buar-

que para o filme do cineasta 
alagoano Cacá Diegues. 

HÁ 50 ANOS  nascia o popular “Orelhão”; comunicação à distância boa e barataEspecial
INAUGURADO em 20 de janeiro de 1972, o ‘Orelhão’ resiste em algumas cidades, mas virou peça de museu, com a invasão do celular

A última ficha caiu
Ricardo Rodrigues

Repórter
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Telefone público completa 50 anos sumido e fora do gancho

Inser ido na Rota  do 
Charme no litoral norte de 
Alagoas, o município de 
Japaratinga está mirando no 
futuro e busca, no presente, 
parcerias que venham a 
contribuir com a capacita-
ção de mão de obra local. 
E foi pensando nisso que o 
prefeito do município, José 
Severino – o Del -, visitou 
o presidente do Sistema 
Fecomércio, Sesc, Senac 
de Alagoas, Gilton Lima. O 
encontro aconteceu na tarde 
desta segunda-feira, 17, na 
sede da Fecomércio.

Agradecendo a confiança, 
Lima falou sobre estimular 
a formação de mão de obra 
nas áreas de gastronomia, 
hotelaria e turismo podem 
contribuir para o crescimento 
da cidade, que já conta com 
uma boa infraestrutura e 
vocacionada naturalmente 
para essas atividades. “A Casa 
do Comércio está à disposi-
ção para desenvolver projetos 
para capacitar a população 
e ajudar a levar benefícios à 
cidade, contribuindo para 
que as pessoas encontrem 
um trabalho digno ou possam 
montar seus próprios negó-

cios”, disse.
Japaratinga tem, segundo 

dados do Instituto Brasileiro 
de Estatísticas e Geogra-
fia (IBGE), 8.403 habitan-
tes, mas somente 13.7% 
da população economica-
mente ativa possui ocupa-
ção com uma renda média 
de 1,5 salários mínimos.  
Aumentar esse percentual 

para levar autonomia finan-
ceira e fomentar a economia 
é o objetivo do gestor muni-
cipal. “É um município com 
grande potencial para cres-
cer. Minha preocupação é 
abrir portas para capacitar 
para que 50 a 60% da renda 
que circular fique dentro do 
município”, afirmou Del. 
Ele reforçou que a maior 

empresa local é o turismo, 
área que requer boa qualifi-
cação de profissionais, uma 
vez que o turista bem tratado 
retorna. “Essa parceria será 
muito positiva. Estamos 
prontos para abraçar o que 
for de bom para o municí-
pio”, ressaltou o gestor.

Segundo dados levantados 
pelo Instituto Fecomércio AL, 

95,92% dos empregos formais 
são dos segmentos de Comér-
cio e Serviços, respondendo 
por 31,27% do PIB. Do total de 
empresas, 93,81% das empre-
sas são de porte MEI e micro-
empresas. Embora entre 2010 
e 2019 o PIB tenha evoluído de 
R$ 45.971 para R$ 172.721,52, 
um crescimento de mais de 
275%, a cidade ainda tem um 
número considerável de habi-
tantes inscritos em progra-
mas de assistência social; daí 
a importância de trabalhar a 
capacitação como ferramenta 
de autonomia.

Para dar andamento às 
tratativas, uma nova reunião 
será agendada entre técni-
cos do Sistema e repre-
sentantes do município. 
Participaram do encontro 
de hoje os conselheiros da 
Fecomércio, Manoel Baía e 
Ana Luíza Freira; a gerente 
comercial do Senac, Daniela 
Freitas; o assessor de plane-
jamento e marketing do Sesc, 
Robson Ferreira; assessora da 
Fecomércio, Cláudia Pessôa; 
o assessor econômico, Victor 
Hortencio; e o empresário 
João Batista, ex-presidente do 
SindCFC.

O superintendente da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomér-
cio AL), Allan Souza, se reuniu 
ontem com o co-fundador da 
Rede Cenafro e coordenador 
da Câmara Empresarial de 
Afroempreendedores, Jona-
than Silva. Com a presença do 
assessor técnico da Federação, 
via acesso remoto, o encontro 
teve como pauta a discussão 
de medidas a serem tomadas 
para viabilizar o desenvolvi-
mento do setor no estado.

Souza ressaltou que o 
momento pede um alinha-
mento de ações estruturantes 
por meio de um planejamento 
estratégico e, para tanto, já 
definiu um novo encontro 
para a próxima semana, agora 
com a presença dos demais 
membros da câmara, com 
o objetivo de formalizar um 

direcionamento para o ano de 
2022. “A Fecomércio é a casa do 
empresário. E a nossa ideia é 
abrir caminhos. Nosso intuito 

é promover o desenvolvi-
mento da categoria”, observou.

Para o assessor técnico 
da Fecomércio AL, Eduardo 

Medeiros, o planejamento 
estratégico é fundamental 
para alcançar os pleitos da 
câmara. “Ele vai nos ajudar a 

identificar quais são as dores 
da categoria. E é um norte 
para o objetivo de prospec-
tar novos empreendedores. 
Afinal, a intenção é de que a 
câmara consiga abranger os 
afroempreendedores de todo 
o estado”, explicou.

Silva, por sua vez, destacou 
que o alinhamento da cate-
goria com a Federação, por 
meio da câmara empresarial, 
é positivo tanto para a Feco-
mércio, pela oportunidade 
de trabalhar com o incentivo 
à diversidade e à inclusão, 
quanto para os afroempreen-
dedores, que ganham o apoio 
de uma entidade compro-
metida com o levantamento 
de indicadores, por meio do 
Instituto Fecomércio, e com a 
articulação junto a parlamen-
tares na busca por políticas 
públicas direcionadas para o 
setor.

ENCONTRO discutiu medidas para viabilizar o desenvolvimento do setorMercado
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A ansiedade afeta mais 
de 18 milhões de brasileiros 
e os transtornos mentais são 
responsáveis por mais de um 
terço das pessoas incapacita-
dos nas Américas, de acordo 
com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Nesse contexto, agora no 
mês de janeiro, a OMS passou 
a reconhecer a síndrome de 
Burnout como um fenômeno 
relacionado ao trabalho. A 
entidade ainda define a condi-
ção como “resultante de um 
estresse crônico associado 
ao local de trabalho que não 
foi adequadamente adminis-
trado”. 

Para o psiquiatra Pedro 
Victor Santos, atualmente, 
é bastante difícil encontrar 
profissionais que não tenham 
apresentado algum sintoma 
da síndrome. Ele ressalta os 
riscos desse alto grau de recor-
rência na sociedade.

“Burnout tem se tornado 
mais e mais recorrente. É cada 
vez mais difícil encontrar um 
profissional de alguma área 
que não tenha apresentado 
sintomas de Burnout. De modo 
geral, estima-se que até 20% da 
população trabalhadora apre-
senta quadro de síndrome de 
Burnout. A depender da área, 
pode chegar a mais de 60% dos 
profissionais”, afirma. 

De acordo com uma 
pesquisa publicada pela 
International Stress Manage-
ment Association, o Brasil é 
um dos locais no mundo com 
as maiores incidências desse 
transtorno, cerca de 30% dos 
brasileiros sofrem com sinto-
mas de Burnout.

A psicóloga e professora de 
Psicologia Organizacional da 
Unit Alagoas, Karolline Helcias 
Pacheco, acredita que a pande-
mia e a elevada cobrança por 
parte das empresas foram 
cruciais para a piora da saúde 
mental dos trabalhadores.

“O ambiente de trabalho, 
nos últimos dois anos com 
a pandemia, tem sido sim 
um ambiente que requer um 
olhar mais cuidadoso, pois 
vem sendo fonte de adoeci-
mento para muitos – diante 
do contexto pandêmico, das 

exigências e das cobranças que 
fazem parte da rotina de traba-
lho. Isso pode sim ser mais um 
agravante para o surgimento 
de adoecimentos a nível 
psíquico”, pontua a professora.

E complementa: “Lógico 
que os ambientes institucio-
nais requerem, em sua rotina,  
cobranças por metas, produ-
ções etc., mas o que vemos 
hoje é um desgaste emocional 
dos trabalhadores, fazendo 
com que repercuta de forma 
negativa quando se fala em 
exigências e cobranças. Pode-
mos dizer que enfrentar tais 
exigências tem sido mais difí-
cil emocionalmente para os 
trabalhadores”.

A Mídia Caeté conversou 
também com um funcioná-
rio de uma empresa, aqui de 
Alagoas, que preferiu não se 
identificar. Para preservar a 
sua identidade, vamos chamá-
-lo de Carlos Lopes. Ele reitera 
que, em locais onde trabalhou, 
o dia a dia é pautado em quan-
tidade e não em qualidade.

“É importante salien-
tar que, em muitos locais, a 
exigência não é centrada na 
qualidade do trabalho entre-
gue, mas na quantidade. Essa 
busca por resultados de alta 
performance, muitas vezes 
sem um mínimo de organi-
zação interna, é uma porta de 
entrada gigantesca para adoe-
cer trabalhadores que, infeliz-
mente e na maioria das vezes, 
precisam aguentar esse tipo de 
situação”, diz.

Pandemia e trabalho
Carlos Lopes continua o 

raciocínio afirmando que a 
pandemia pegou todos de 
surpresa, inclusive as empre-
sas. Para ele, muitas dessas 
organizações já se diziam 
voltadas à transformação 
digital, mas não possuíam o 
mínimo de estudo teórico ou 
prático para redirecionar um 
ambiente que antes era 100% 
presencial para um 100% 
remoto. 

“Para muitos funcionários, 
essa travessia foi caótica. Não 
ter um mínimo de suporte – 
psicológico, estrutural e finan-
ceiro – piorou ainda mais a 
situação. Algumas empresas 
ainda ensaiaram a oferta de 
‘benefícios’ para os funcioná-
rios, mas oferecer um aplicativo 

que possui meditação no catá-
logo não resolve os problemas 
de ninguém. O movimento 
aconteceu na contramão: no 
lugar de suporte e auxílio para 
as diversas vivências que cada 
funcionário estava passando, 
recebeu-se ainda mais traba-
lho”, relata o funcionário. 

Um novo conceito que veio 
à tona recentemente é a “Exaus-
tão Pandêmica”. O psiquiatra 
Pedro Victor Santos atribui esse 
sentimento ao isolamento e 
frisa que as empresas precisam 
ter um olhar atento em relação 
às consequências dessa época 
na saúde mental dos colabora-
dores.

“A Covid-19 aumentou a 
sensação de solidão devido ao 
isolamento social. Além disso, 
aumentou a ansiedade devido 
à contaminação relacionada 
ao vírus, sem contar as milha-
res de pessoas que perderam 
familiares para a doença. A 
uma empresa que preze por 
seus empregados, cabe o 
cuidado em relação às cobran-
ças excessivas por rendimento, 
pelo fato de que estamos em 
um momento de difícil conci-
liação entre tempo, motivação 
e produtividade”. 

Seguindo a mesma linha 
de pensamento, a professora 
Karolline Helcias Pacheco rela-
ciona tal exaustão à insegu-
rança emocional e econômica 
ocasionada pelo período.

“A pandemia intensificou 
esse sentimento de exaustão 
e insegurança, bem como 
trouxe a possibilidade de um 
eventual abalo econômico. 
Então, o trabalhador lida com 
várias frentes – responsabili-
dades do cotidiano, se manter 
saudável, cuidar da família – e 
ainda com a responsabilidade 
de atingir uma renda que lhe 
seja confortável e que arque 
com suas despesas. Isso tudo 
vem afetando de forma direta 

os trabalhadores, pois – além 
de dar resultados necessários 
– a remuneração precisa dar 
conta dos custos e dos impac-
tos econômicos, que também 
entram fortemente como 
mais um gatilho para o adoe-
cimento psíquico”, contextua-
liza a psicóloga.

Õbrigações das empresas
De acordo com Pedro 

Victor Santos, existem sim 
formas de as empresas lidarem 
com os transtornos de saúde 
mental recorrentes entre os 
funcionários. O psiquiatra 
afirma que a promoção de 
saúde e a prevenção de agravos 
devem ser prioridades.

“É preciso promover locais 
menos insalubres para o traba-
lho, modificar a ideia de ser 
obrigação do empregado estar 
sempre disponível (fato ainda 
maior nos tempos de isola-
mento social e WhatsApp), 
diminuir a frequência de reuni-
ões, assim como oferecer orien-
tações sobre sinais e sintomas 
de transtornos de saúde mental 
e como proceder para se cuidar 
e procurar um profissional 
especializado na área”, elenca.

Pedro mantém o discurso 
lembrando que muito é 
prometido e pouco é, de fato, 
executado nas organizações.

“A impressão que fico, 
em relação aos cuidados das 
organizações com suporte 
emocional de seus funcioná-
rios, é de que muito é falado 
sobre tomar as melhores 
medidas, mas pouco é visto ou 
percebido por quem teria seus 
benefícios. Então, acredito que 
se as empresas dispuserem de 
meios para suporte emocional, 
que deixem claro e que façam 
ser acessíveis e discretos”.

Carlos Lopes conta que a 
temática de saúde mental tem 
sido comum nas conversas 
com amigos, familiares e cole-

gas de trabalho e cobra que um 
suporte emocional seja ofere-
cido pelas empresas.

“O suporte emocional 
deveria estar presente em 
setores de Recursos Huma-
nos, mas sabemos que muitas 
empresas nem RH possuem, 
por aí já sabemos a ausência de 
preocupação das empresas em 
olhar com mais cuidado para 
as vivências de seus funcio-
nários. Não é que falta maior 
investimento, é que nem 
investimento existe. A impor-
tância de oferecer esse suporte 
traria funcionários mais reali-
zados, confortáveis, seguros 
e plenos de que seriam escu-
tados. Sabemos que, quando 
um dos setores da vida não 
vai bem, nenhum outro irá. 
Não adianta exigir alta perfor-
mance se você não se importa 
em como está a saúde mental 
do seu funcionário”, conclui.

Já a psicóloga Karolline 
Helcias Pacheco diz que ainda 
é discreta a atenção à saúde 
mental dos colaboradores. 

“Evoluímos quanto ao 
olhar para a saúde do traba-
lhador a nível orgânico e 
físico, mas, em relação ao 
âmbito emocional, ainda há 
um esquecimento por grande 
parte dos gestores. Não se 
percebe ainda que o adoeci-
mento psíquico pode muitas 
vezes trazer prejuízo maiores 
para a própria empresa. Adoe-
cimentos como a depressão e 
transtorno de ansiedade são 
preocupantes e atingem dire-
tamente funções cognitivas 
importantes na execução de 
um trabalho”.

Assédio moral
Karolline fala ainda sobre 

como identificar possíveis 
práticas abusivas dentro 
ambiente de trabalho.

“As práticas abusivas 
podem ser identificadas 
dentro do que lhe é pedido pelo 
seu gestor e não entra nas suas 
descrições de atividades. O que 
ocorre é que muitos funcioná-
rios não sabem ao certo qual 
é o seu papel na empresa, 
suas funções detalhadas. 
Isso o fragiliza. Assim, o que 
lhe é pedido ele entende que 
deve fazer. Dessa forma, fica 
mais vulnerável a um abuso 
no trabalho e, consequente-
mente, sobrecarregado”.

PSIQUIATRA diz que é difícil encontrar profissionais sem algum sintomaSaúde
CONDIÇÃO caracteriza-se pelo esgotamento físico e mental oriundo do excesso de trabalho 

Burnout: síndrome traz prejuízos 
severos para a saúde mental

Marcel Leite
Mídia Caeté

OMS AFIRMA

Que Burnout é resultante de um estresse associado ao local de trabalho
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Com a nobre missão de 
resgatar e incentivar a conclu-
são dos estudos na rede 
pública estadual, o programa 
Vem Que Dá Tempo registrou 
mais de 4 mil inscritos para 
as duas etapas do processo, 
que consiste na realização do 
curso preparatório e na prova 
que garante o certificado 
de escolaridade. Para sanar 
as dúvidas restantes, assim 
como apresentar as supera-
ções, a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) promove 
uma live com os bolsistas e 
professores envolvidos. O 
encontro acontece no canal 
da Educação no Youtube. 

À frente da pasta da educa-
ção, o secretário Rafael Brito 
ressalta que o programa 
inovador incentiva jovens e 
adultos que abandonaram os 
estudos a voltarem às aulas e 
assim melhorarem de vida. 
“Com o empenho do governa-
dor Renan Filho, nós iremos 

bonificar os interessados a 
voltarem aos estudos com 
uma bolsa de até 500 reais. O 
Vem Que Dá Tempo dá uma 
nova oportunidade de vida 
a centenas de alagoanos e, 
junto com o Educação Para o 
Emprego, o estudante ainda 
sai capacitado para conquis-
tar seu espaço no mercado 
de trabalho. Ou seja, comple-
tamos o ciclo onde trazemos 
ele de volta aos estudos e 
concluímos o processo com a 
conquista do emprego, dando 
mais qualidade de vida para 

todos esses jovens e adultos”, 
explica o secretário.

Para Dir lene Monte, 
supervisora do EJA (Educa-
ção para Jovens e Adultos) e 
uma das participantes da live, 
esse encontro é importante 
para que todos consigam 
entender a importância desse 
projeto na educação. “Vamos 
falar sobre o engajamento do 
projeto, que está sendo bem 
legal. Esse encontro vai refor-
çar todo o suporte e incen-
tivo para os envolvidos. Esse 
programa é um marco para 

a educação Alagoana, sem 
dúvidas nenhuma.”, explica.

Tira-Dúvidas
A live acontece no canal 

da educação e vai esclare-
cer todas as dúvidas sobre o 
programa Vem que Dá Tempo. 
O encontro terá a participação 
dos Gerentes Regionais da 9ª e 
11ª Gere, respectivamente as 
que tiveram maiores núme-
ros de inscritos no programa, 
além de sintetizar técnicas 
para alcançar muito mais 
alagoanos.

Sobre o programa
Criado em Julho de 2021, 

o Vem Que Dá Tempo é um 
programa que busca acelerar 
a escolarização dos Alago-
anos e combater a taxa de 
analfabetismo que por muito 
tempo foi uma triste realidade 
do estado. O programa tem o 
objetivo de dar suporte à esco-
larização de jovens e adultos 
em Alagoas, principalmente 
aqueles em vulnerabilidade 
social. Os estudantes têm 
direito a bolsas de estudos 
pela permanência, além de 
um bônus pela aprovação. 
Cada aluno do EJA pode rece-
ber até R$ 500.

Lembrando que o candi-
dato deve ser maior de idade 
e estar a pelo menos dois 
anos afastado dos estudos. 
As inscrições acontecem 
durante todo o ano de 2022 
em 441 polos de ensino da 
rede pública. Para mais infor-
mações é só acessar o site do 
escolaweb (https://www.
escolaweb.educacao.al.gov.
br/pagina/vem-que-da-
-tempo).

SEDUC promove live com os bolsistas e professores envolvidosEducação

PROGRAMA

atingou a marca de 4 mil inscritos em apenas 2 meses após o lançamento

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO promove ‘live’ no canal da Educação, no Youtube, com as principais conquistas e tira-dúvidas

Programa Vem Que Dá Tempo 
ultrapassa quatro mil inscritos

Beatriz Rodrigues
Ascom Seduc
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 Jonathan Lins

A ansiedade afeta mais 
de 18 milhões de brasileiros 
e os transtornos mentais são 
responsáveis por mais de um 
terço das pessoas incapacita-
dos nas Américas, de acordo 
com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Nesse contexto, agora no 
mês de janeiro, a OMS passou 
a reconhecer a síndrome de 
Burnout como um fenômeno 
relacionado ao trabalho. A 
entidade ainda define a condi-
ção como “resultante de um 
estresse crônico associado 
ao local de trabalho que não 
foi adequadamente adminis-
trado”. 

Para o psiquiatra Pedro 
Victor Santos, atualmente, 
é bastante difícil encontrar 
profissionais que não tenham 
apresentado algum sintoma 
da síndrome. Ele ressalta os 
riscos desse alto grau de recor-
rência na sociedade.

“Burnout tem se tornado 
mais e mais recorrente. É cada 
vez mais difícil encontrar um 
profissional de alguma área 
que não tenha apresentado 
sintomas de Burnout. De modo 
geral, estima-se que até 20% da 
população trabalhadora apre-
senta quadro de síndrome de 
Burnout. A depender da área, 
pode chegar a mais de 60% dos 
profissionais”, afirma. 

De acordo com uma 
pesquisa publicada pela 
International Stress Manage-
ment Association, o Brasil é 
um dos locais no mundo com 
as maiores incidências desse 
transtorno, cerca de 30% dos 
brasileiros sofrem com sinto-
mas de Burnout.

A psicóloga e professora de 
Psicologia Organizacional da 
Unit Alagoas, Karolline Helcias 
Pacheco, acredita que a pande-
mia e a elevada cobrança por 
parte das empresas foram 
cruciais para a piora da saúde 
mental dos trabalhadores.

“O ambiente de trabalho, 
nos últimos dois anos com 
a pandemia, tem sido sim 
um ambiente que requer um 
olhar mais cuidadoso, pois 
vem sendo fonte de adoeci-
mento para muitos – diante 
do contexto pandêmico, das 

exigências e das cobranças que 
fazem parte da rotina de traba-
lho. Isso pode sim ser mais um 
agravante para o surgimento 
de adoecimentos a nível 
psíquico”, pontua a professora.

E complementa: “Lógico 
que os ambientes institucio-
nais requerem, em sua rotina,  
cobranças por metas, produ-
ções etc., mas o que vemos 
hoje é um desgaste emocional 
dos trabalhadores, fazendo 
com que repercuta de forma 
negativa quando se fala em 
exigências e cobranças. Pode-
mos dizer que enfrentar tais 
exigências tem sido mais difí-
cil emocionalmente para os 
trabalhadores”.

A Mídia Caeté conversou 
também com um funcioná-
rio de uma empresa, aqui de 
Alagoas, que preferiu não se 
identificar. Para preservar a 
sua identidade, vamos chamá-
-lo de Carlos Lopes. Ele reitera 
que, em locais onde trabalhou, 
o dia a dia é pautado em quan-
tidade e não em qualidade.

“É importante salien-
tar que, em muitos locais, a 
exigência não é centrada na 
qualidade do trabalho entre-
gue, mas na quantidade. Essa 
busca por resultados de alta 
performance, muitas vezes 
sem um mínimo de organi-
zação interna, é uma porta de 
entrada gigantesca para adoe-
cer trabalhadores que, infeliz-
mente e na maioria das vezes, 
precisam aguentar esse tipo de 
situação”, diz.

Pandemia e trabalho
Carlos Lopes continua o 

raciocínio afirmando que a 
pandemia pegou todos de 
surpresa, inclusive as empre-
sas. Para ele, muitas dessas 
organizações já se diziam 
voltadas à transformação 
digital, mas não possuíam o 
mínimo de estudo teórico ou 
prático para redirecionar um 
ambiente que antes era 100% 
presencial para um 100% 
remoto. 

“Para muitos funcionários, 
essa travessia foi caótica. Não 
ter um mínimo de suporte – 
psicológico, estrutural e finan-
ceiro – piorou ainda mais a 
situação. Algumas empresas 
ainda ensaiaram a oferta de 
‘benefícios’ para os funcioná-
rios, mas oferecer um aplicativo 

que possui meditação no catá-
logo não resolve os problemas 
de ninguém. O movimento 
aconteceu na contramão: no 
lugar de suporte e auxílio para 
as diversas vivências que cada 
funcionário estava passando, 
recebeu-se ainda mais traba-
lho”, relata o funcionário. 

Um novo conceito que veio 
à tona recentemente é a “Exaus-
tão Pandêmica”. O psiquiatra 
Pedro Victor Santos atribui esse 
sentimento ao isolamento e 
frisa que as empresas precisam 
ter um olhar atento em relação 
às consequências dessa época 
na saúde mental dos colabora-
dores.

“A Covid-19 aumentou a 
sensação de solidão devido ao 
isolamento social. Além disso, 
aumentou a ansiedade devido 
à contaminação relacionada 
ao vírus, sem contar as milha-
res de pessoas que perderam 
familiares para a doença. A 
uma empresa que preze por 
seus empregados, cabe o 
cuidado em relação às cobran-
ças excessivas por rendimento, 
pelo fato de que estamos em 
um momento de difícil conci-
liação entre tempo, motivação 
e produtividade”. 

Seguindo a mesma linha 
de pensamento, a professora 
Karolline Helcias Pacheco rela-
ciona tal exaustão à insegu-
rança emocional e econômica 
ocasionada pelo período.

“A pandemia intensificou 
esse sentimento de exaustão 
e insegurança, bem como 
trouxe a possibilidade de um 
eventual abalo econômico. 
Então, o trabalhador lida com 
várias frentes – responsabili-
dades do cotidiano, se manter 
saudável, cuidar da família – e 
ainda com a responsabilidade 
de atingir uma renda que lhe 
seja confortável e que arque 
com suas despesas. Isso tudo 
vem afetando de forma direta 

os trabalhadores, pois – além 
de dar resultados necessários 
– a remuneração precisa dar 
conta dos custos e dos impac-
tos econômicos, que também 
entram fortemente como 
mais um gatilho para o adoe-
cimento psíquico”, contextua-
liza a psicóloga.

Õbrigações das empresas
De acordo com Pedro 

Victor Santos, existem sim 
formas de as empresas lidarem 
com os transtornos de saúde 
mental recorrentes entre os 
funcionários. O psiquiatra 
afirma que a promoção de 
saúde e a prevenção de agravos 
devem ser prioridades.

“É preciso promover locais 
menos insalubres para o traba-
lho, modificar a ideia de ser 
obrigação do empregado estar 
sempre disponível (fato ainda 
maior nos tempos de isola-
mento social e WhatsApp), 
diminuir a frequência de reuni-
ões, assim como oferecer orien-
tações sobre sinais e sintomas 
de transtornos de saúde mental 
e como proceder para se cuidar 
e procurar um profissional 
especializado na área”, elenca.

Pedro mantém o discurso 
lembrando que muito é 
prometido e pouco é, de fato, 
executado nas organizações.

“A impressão que fico, 
em relação aos cuidados das 
organizações com suporte 
emocional de seus funcioná-
rios, é de que muito é falado 
sobre tomar as melhores 
medidas, mas pouco é visto ou 
percebido por quem teria seus 
benefícios. Então, acredito que 
se as empresas dispuserem de 
meios para suporte emocional, 
que deixem claro e que façam 
ser acessíveis e discretos”.

Carlos Lopes conta que a 
temática de saúde mental tem 
sido comum nas conversas 
com amigos, familiares e cole-

gas de trabalho e cobra que um 
suporte emocional seja ofere-
cido pelas empresas.

“O suporte emocional 
deveria estar presente em 
setores de Recursos Huma-
nos, mas sabemos que muitas 
empresas nem RH possuem, 
por aí já sabemos a ausência de 
preocupação das empresas em 
olhar com mais cuidado para 
as vivências de seus funcio-
nários. Não é que falta maior 
investimento, é que nem 
investimento existe. A impor-
tância de oferecer esse suporte 
traria funcionários mais reali-
zados, confortáveis, seguros 
e plenos de que seriam escu-
tados. Sabemos que, quando 
um dos setores da vida não 
vai bem, nenhum outro irá. 
Não adianta exigir alta perfor-
mance se você não se importa 
em como está a saúde mental 
do seu funcionário”, conclui.

Já a psicóloga Karolline 
Helcias Pacheco diz que ainda 
é discreta a atenção à saúde 
mental dos colaboradores. 

“Evoluímos quanto ao 
olhar para a saúde do traba-
lhador a nível orgânico e 
físico, mas, em relação ao 
âmbito emocional, ainda há 
um esquecimento por grande 
parte dos gestores. Não se 
percebe ainda que o adoeci-
mento psíquico pode muitas 
vezes trazer prejuízo maiores 
para a própria empresa. Adoe-
cimentos como a depressão e 
transtorno de ansiedade são 
preocupantes e atingem dire-
tamente funções cognitivas 
importantes na execução de 
um trabalho”.

Assédio moral
Karolline fala ainda sobre 

como identificar possíveis 
práticas abusivas dentro 
ambiente de trabalho.

“As práticas abusivas 
podem ser identificadas 
dentro do que lhe é pedido pelo 
seu gestor e não entra nas suas 
descrições de atividades. O que 
ocorre é que muitos funcioná-
rios não sabem ao certo qual 
é o seu papel na empresa, 
suas funções detalhadas. 
Isso o fragiliza. Assim, o que 
lhe é pedido ele entende que 
deve fazer. Dessa forma, fica 
mais vulnerável a um abuso 
no trabalho e, consequente-
mente, sobrecarregado”.

PSIQUIATRA diz que é difícil encontrar profissionais sem algum sintomaSaúde
CONDIÇÃO caracteriza-se pelo esgotamento físico e mental oriundo do excesso de trabalho 
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NOVOS PROJETOS E SONHOS são necessários para manter a vida em movimento.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

WED APP I

Os sócios Cindy Noel, da New Wed Feira Tendência, e Natacha 

Casado e Kenyo Lapenda, da Ingresso Prime, lançam o Wed 

App, na quarta-feira, dia 2 de fevereiro em Recife. Nomes 

importantes e que são referência no mercado de casamentos 

de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte já 

confirmaram presença no evento que vai reunir profissionais e 

convidados. 

IMPARÁVEL I

O contador consultivo Fabiano Azevedo está em São Paulo 

para ministrar treinamentos para contadores, participar de 

eventos, gravar cursos online e entregar conteúdo relevante 

para a OMIE, o maior ERP de Gestão em nuvem do Brasil, 

do qual ele é o embaixador oficial. Entre um compromisso e 

outro, pausa para fazer um registro.

DEPOIS DO BEIJO I

O que será rolou entre Anitta e Hugo Novaes depois do beijo 

no “Domingão com o Huck”? O poeta alagoano foi o escol-

hido pela “Poderosa” entre os candidatos a namorado.

Não sei… Só sei que ele voltou mais vaidoso que nunca e já se 

entregou aos cuidados da Dra. Palmyra Santa Rosa e tratou 

de suavizar as linhas de expressão com botox. #Vaidosoéele

DO NADA… I

Quem nunca ouviu uma frase “recheada de inveja”, que começa sempre com “do 

nada” ou “de repente”, quando finalmente, conseguiu alcançar o sucesso em uma 

jornada?

A artista plástica Bárbara Gueiros da @barbaraombak tem ouvido frases assim 

desde que suas telas ganharam o mundo. Mas sabe o que ela tem feito com isso 

tudo? Pintado ainda mais e conquistado um sucesso maior do que sonhou.

Voa Garota, voa! 

#AmorPeloGame I

O Boticário se une à equipe feminina de uma das principais organizações de eSports do país e lança sua primeira campanha 

para impulsionar as mulheres do cenário. A marca, que já havia entrado no mundo gamer e realizado ações no jogo Avakin, 

agora dá início a uma parceria de longo prazo com a Black Dragons.
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