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Câmara de Penedo 
tem até novembro 

para exonerar 64 
comissionados
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   POLÍCIA

Guarnições da Rotam apreendem 65kg 
de maconha em abordagem, na AL-101

Na luta contra o crime, 
os organismos de segurança 
se saíram melhor hoje, na 
primeira metade do dia 
em Alagoas. Pelo menos no 
combate ao tráfico de drogas, 
que tem se acentuado a cada 
dia com mais policiais nas 
ruas fazendo abordagens e 
incursões. No final da manhã 
de hoje, numa abordagem 
ao condutor do veículo 
Sandero, de cor branca e placa 
QLI-4100/AL, foram encon-
trados 65kg de maconha pren-
sada. A droga estava separada 
em tabletes e camuflada no 
encosto do banco traseiro do 
veículo. A abordagem foi feita 
por policiais de duas guar-
nições da Rotam, na rodovia 
AL-101 Sul, trecho que fica 
entre Barra de São Miguel e 
Francês (Marechal Deodoro), 
no sentido Maceió. O condu-
tor do veículo foi levado 
para a Central de Flagrantes, 
onde seria lavrado o Auto de 
Flagrantes I. 
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PREFEITO APROVA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, MAS NEGA AUMENTO DE R$ 6,4 MILHÕES PARA CUSTEIO DO LEGISLATIVO

Cultura popular 
em Alagoas

 perde o Mestre 
José Laurentino
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C o m  d i p l o m a c i a  e 
deixando o espaço para o 
diálogo com a Câmara Muni-
cipal escancarado, o prefeito 
JHC vetou o aumento do 
duodécimo aprovado pelos 
vereadores, na “sessão da 
vergonha”, dia 31 de dezembro 
passado. Os vereadores apro-
varam, na Lei Orçamentária 
Anual (481-2021) o montante 
de R$ 84 milhões para o 
duodécimo, cuja peça origi-
nal tratava de R$ 77,6 milhões. 
Mas, houve um acréscimo de 
R$ 6,4 milhões com emenda 
de bancada.  Sob a alega-
ção de não cometer Crime 
de Responsabilidade, JHC 
aprovou a Lei, mas vetou o 
aumento no duodécimo, 
mantendo o valor de R$ 77,6 
milhões. Isso inviabiliza outra 
proposta gananciosa dos 
vereadores: aumento de 25 
cargos na Câmara. Página 4

JHC veta “duodécimo mais 
generoso” para a Câmara 

Maconha era 
levada para preso 
em pacotes 
de biscoitos

Farra termina 
com um morto a 
tiros na Pajuçara 
e três presos

Mulher usava 
criança de colo 
para disfarçar 
tráfico na orla

Em Batalha, 
PM enconta arma 
e munições com 
cliente de bar
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VEÍCULO SANDERO: 

Droga estava escondida em tabletes, por trás do encosto do banco traseiro; condutor ficou nervoso ao ver os policiais                  

Ascom/CPC

Covid-19 vitimou 
mais crianças do 
que adolescentes 
em Alagoas

Mais de R$ 36 mi 
na política de 
editais para 
projetos culturais

   ESPECIAL

   LEI ALDIR BLANC
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ATUAL GOVERNO chamou sambistas de escória maldita

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  André Jamaica

“Samba e política não devem se misturar.” Quem 
repete esse palpite infeliz, prova que não sabe o que 
diz, que está completamente deslocado da concepção 
e do contexto do samba no Rio de Janeiro.

Aqueles que se dizem sambistas - e incluo neste 
conceito músicos, público, produtores, do-nos de 
casas de samba- têm obrigação de saber que o samba 
chegou a ser proibido no Rio de Janeiro no século XIX. 
Só chegamos até aqui porque lá atrás, muita gente se 
dispôs a resistir, logo, ser sambista sempre foi um ato 
político. “ Desde que o samba é assim”

O sambista que diz que samba e política não devem 
se misturar nunca ouviu ou não prestou a menor 
atenção em Zé Keti, Candeia, Martinho da Vila, Beth 
Carvalho, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Aldir 
Blanc, só pra citar alguns.

O sambista que diz que samba e política não 
devem se misturar não faz ideia do que aconte-ce 
num desfile de escolas de samba, nunca ouviu falar 
em Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola. Não seguiu 
o mendingo Joãozinho Beija Flor.

O atual governo numa de suas primeiras medi-
das, extinguiu o ministério da cultura, rebai-xando o 
ministério á condição de secretaria, cujo atual secre-
tário é uma pessoa absolutamen-te desimportante e 
extremamente limitado intelectualmente, o que nos 
dá uma justa medi-da da nenhuma importância que 
o governo dá a esse setor. Por isso estão gritando FORA 
BOLSONARO! nas rodas de samba.

O atual governo chamou sambistas da importância 
de Nei Lopes e Martinho da Vila de escória maldita. 
Por isso estão gritando FORA BOLSONARO! nas rodas 
de samba.

O atual governo disse que a Fundação Palmares 
não teria nenhum centavo pra macumbeiro. O que 
nos dá uma boa noção do que esse governo pensa 
sobre sambistas históricas como Tia Ciata e Clara 
Nunes. Por isso estão gritando FORA BOLSONARO! 
nas rodas de samba.

O atual governo excluiu da lista de personalida-
des negras, por ideologia, nomes como Elza Soares, 
Gilberto Gil e Martinho da Vila. Por isso estão gritando 
FORA BOLSONARO! nas rodas de samba.

O atual governo não lamentou as mortes dos 
sambistas Aldir Blanc, Beth Carvalho, Elza Soa-res ( a 
voz do milênio, a maior cantora da história desse país, 
a Rainha da porra toda), Monar-co, Nelson Sargento 
mas arrumou tempo pra lamentar a morte de um 
tal MC Reaça. Por isso estão gritando FORA BOLSO-
NARO! nas rodas de samba.

E não me causa espanto que aqueles que dizem 
que samba e política não devem se misturar, queiram 
que a gente aguente calados a todos esses ataques, 
expondo suas visceras ditatori-ais e seus analfabetis-
mos funcionais sobre o samba. Por isso estão gritando:

FORA BOLSONARO!

Sobre os gritos de 
“Fora Bolsonaro” nas 
rodas de samba
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EXPEDIENTE

‘Suas Excelências’, as circunstâncias, teimam em atuar 
de modo ativo em todas as eleições. Delas surgem novas e 
surpreendentes lideranças.

E aqui vou citar algumas aleatoriamente como exemplo 
de quem soube se beneficiar das circunstâncias históricas.  

Geraldo Bulhões foi deputado federal por Alagoas de 
1971-1991. Estilo silencioso e articulador. Amizade e ação 
nos bastidores o fizeram ser o candidato do então presi-
dente Fernando Collor, derrotando o deputado federal 
Renan Calheiros - líder de Collor na  Câmara - numa dura 
disputa iniciada em 1990 e concluída em janeiro de 1991, 
após a ocorrência de fraudes.

Ronaldo Lessa, após ser deputado estadual se elegeu 
vereador. Como não havia nenhum nome competitivo nas 
esquerdas no pleito seguite, decidiu disputar a Prefeitura 
de Maceió. Mas o seu grupo o queria mesmo era como vice 
de Téo Vilela - não foi aceito - contra José Bernardes, candi-
dato do governador Geraldo Bulhões.

Na campanha Vilela ficou carimbado como candi-
dato dos usineiros e Bernardes sofreu com a rejeição do 
desgaste dos seus apoiadores, o governo GB e o do presi-
dente Collor.

Em 1º de janeiro de 1993 Lessa assumiu a Prefeitura de 
Maceió, elegeu e reelegeu Kátia Born sua sucessora e ainda 
foi governador por dois mandatos.

Portanto, são ‘trocentos’ casos de  circunstâncias que 
alteram e transformam trajetórias aqui e alhures.

E nesse lado da história não há forte nem fraco, mas 
sim quem constrói um caminho sabendo ouvir, conversar 
e reunir diferentes forças em torno de um projeto, de um 
objetivo.

Há quem pense que o deputado estadual Paulo Dantas 
não é competitivo na disputa pelo governo. A radiografia 
do momento revela uma intensa movimentação de forças 
políticas na capital e no interior, me disse uma fonte.

Essa mesma fonte avalia que ‘’o crescimento vem sendo 
orgânico e progressivo e tem surpreendido por superar o 
planejado.’’

E quando abril chegar, ‘’PD vai ser turbinado natural-
mente pela energia da caneta governamental. Vai ter a 
oportunidade de mostrar que aquele gestor municipal, lá 
em Batalha, que elevou o IDEB do  município, terá a oportu-
nidade de se destacar no comando do Estado. E ainda terá o 
apoio do muito bem avaliado governador Renan Filho’’

São as ‘Suas Excelências’, as circunstâncias, que trazem 
oportunidades, agindo.

Qual a legítima circunstância que 
pode levar Paulo Dantas ao governo?

   ARTIGO  |  Voney Malta *
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Agentes da Operação 
Policial Litorânea integrada 
(Oplit) prenderam ontem à 
noite, na Praia da Pajuçara, 
uma mulher de 28 anos de 
idade, acusada de tráfico de 
drogas.

A equipe policial foi infor-
mada de que uma mulher, 
com uma criança no colo e 
que mora em uma barraca, 
armada na praia, ao lado da 
Feirinha de Artesanato, na 
Pajuçara, estaria praticando 
o tráfico.

Os agentes foram até o 
local e, após longo período 
de buscas, que contaram 
com o apoio de policiais 
militares, foram encontra-
dos na barraca uma quantia 
de crack, balança de preci-
são e R$ 45,00, em espécie, 
supostamente arrecadados 
com a venda da droga.

A pedido da mulher, a 
equipe se dirigiu até a casa de 
uma tia dela, no Trapiche da 
Barra, para deixar a criança. 
Em seguida, a mulher foi 
levada para a Central de 
Flagrantes, no bairro do 
Farol, onde foi autuada.

Numa ação conjunta, 
coordenada pela delegada 
regional Daniella Andrade, 
policiais civis e militares do 
Centro Integrado de Segu-
rança Pública (CISP) de Bata-
lha e militares do 7º Batalhão 
de Santana do Ipanema fize-
ram a apreensão de drogas e 
munições.

A operação aconteceu na 
noite de sábado (29), no bairro 
Funil, e o material apreendido 
estava em um bar, onde se 
realizava uma festa.

Foram encontrados 27 
pinos de cocaína, 32 “bombi-
nhas” de crack e seis muni-
ções, calibre 32. O material 
apreendido foi levado para 
a Delegacia Regional de 
Delmiro Gouveia, onde foram 
realizados os devidos procedi-
mentos.

A Polícia Penal flagrou 
autuou uma mulher tentando 
entrar com maconha no 
sistema prisional.  Mas, 
durante o processo de revista 
de pertences, a experiência 
com os comportamentos 
de parentes de presos aliada 
à tecnologia empregada na 
varredura dos itens, permitiu 
aos policiais penais identifi-
carem a droga e impedirem o 
acesso.

Esta é a corporação que 
hoje detém a prerrogativa de 
fazer a segurança interna e em 
áreas vizinhas de unidades 
carcerárias, bem como atuar 

junto aos presos, depois que 
esses passam à condição de ter 
sentença judicial.

A mulher, que apresentou, 
no momento de triagem para 
acesso ao interior do sistema, 
documentação identificando-
-se como Juliana dos Santos, 
tentava entrar na Casa de 
Custódia de Maceió.

De acordo com a chefia do 
Grupo de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática (Gerit), “a 
maconha estava camuflada 
em um pacote de biscoito”.

Para tentar burlar as dife-
rentes etapas der triagem e 
inspeção de pertences, os 

parentes dos internos buscam 
diversas maneiras de tentar 
esconder os itens que tentam 
fazer chegar até eles, em espe-
cial, drogas e celulares.

Mas, não raro os policiais 
penais se deparavam com 
a tentativa de ingresso com 
armas. 

“Graças à expertise da 
equipe policial da Casa de 
Custódia, a droga foi locali-
zada e a mulher recebeu voz 
de prisão”, informou a chefia 
do Gerit. Tão logo se deu o 
flagrante, e a mulher receber 
voz de prisão, foi encaminhada 
para a Central de Flagrantes.

A madrugada foi agitada na 
Rua Ouvidor Batalha, na Paju-
çara. Depois de ouvir disparos 
de armas de fogo, morado-
res acionaram a polícia e um 
sequestro foi constatado, além 
do corpo de um jovem, de 20 a 
25 anos, morto a tiros, dentro 
da casa onde três suspeitos 
foram presos e um vizinho, 
feito refém, libertado com 
vida, sem nenhum arranhão. 

A abordagem policial foi 
feita por policias do Bata-
lhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope) e do Geren-
ciamento de Crise da PM, 
no início da manhã de hoje. 
Depois de muita negociação, 

entre os policiais e um dos 
suspeitos, o morador feito 
refém foi liberado. Em seguida, 
a polícia invadiu a casa e pren-
deu os suspeitos. 

De acordo com relato de 
vizinhos, os suspeitos partici-
pavam de uma farra em uma 
das casas da Rua Ouvidor 
Batalha. Depois dos tiros, com 
a chegada da polícia, eles se 
refugiaram na casa vizinha e 
fizeram o morador de refém. 
Tudo indica, que a confusão foi 
entre os suspeitos, que bebiam 
e usavam droga, antes dos tiros 
e possivelmente do assassi-
nato de um deles.

Uma policial do Gerencia-
mento de Crise da PM disse 
que, de acordo com os vizi-
nhos, os homens se desen-
tenderam e começaram uma 

briga. Quando ouviram o 
barulho, os vizinhos aciona-
ram a polícia e um deles teve a 
casa invadida pelos suspeitos 
e foi feito refém, até a interven-
ção policial. 

Durante a briga entre os 
suspeitos, um jovem de 20 a 25 
anos, que bebia com eles, foi 
morto. Até o final da manhã, 
a polícia não tinha divulgado 
o nome dele. Já o refém, iden-
tificado como Rodrigo, ficou 
por mais 4 horas sob o poder 
dos suspeitos, sendo libertado 
por volta das 7h15 da manhã, 
graças a operação policial 
muito bem-sucedida. 

Além dos policias do 
Bope e do Gerenciamento 
de Crise de PM, peritos do 
Perícia Oficial e do Instituto 
Médico Legal (IML) estiveram 

no local, onde recolheram o 
corpo do jovem morto e fize-
ram os primeiros levanta-
mentos sobre o caso, que será 
investigado pela Delegacia de 
Homicídio da Polícia Civil.

Depois de l ibertado, 
Rodrigo conversou com poli-
ciais e com vizinhos da Rua 
Ouvidor Batalha. Ele disse 
que passou momentos de 
aflição, mas se manteve tran-
quilo e confiante num desfe-
cho sem derramamento de 
sangue. Segundo Rodrigo, 
deve ter havido um desenten-
dimento entre o jovem morto 
e as demais pessoas que 
bebiam com a vítima. Depois 
de cometerem o crime, os 
suspeitos invadiram a casa 
de Rodrigo pela varanda do 
primeiro andar e o fizeram 

refém. 
Uma policial disse que o 

refém deu sorte, porque a polí-
cia já tinha sido acionada pela 
vizinhança, quando ouviram 
os tiros. Quando chegaram ao 
local, os policiais iniciaram as 
negociações com os suspei-
tos e resolveram o caso, sem 
precisar do uso de força. Só 
depois de invadir a casa onde 
houve a farra foi que a polícia 
encontrou o corpo do jovem 
morto a tiros. 

A autoria do assassinato 
ainda não foi revelada, mas 
está entre os três homens  
que participaram da farra e se 
entregaram à polícia. Antes da 
ação policial, eles fizeram um 
morador refém e tocaram o 
terror na Rua Ouvidor Bata-
lha, na Pajuçara.

DESENTENDIMENTO durante a bebedeira gerou discussão e a morte a tirosPolícia
FARRA DA MORTE: Festa acabou em tragédia, mas PM foi acionada e prendeu todos os envolvidos no crime

Um jovem morto a tiros, um 
homem feito refém e três presos

Ricardo Rodrigues 
Repórter

ARMA E MUNIÇÕES

Apreendidas em bar, numa revista

DROGA ESTAVA

camuflada em pacote de biscoitos; comida ainda é o meio mais comum usado para tentar cometer esse tipo de violação
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   TRÁFICO    NO SERTÃO

Mulher que vendia 
drogas na orla tinha 
criança no colo para 
disfarçar o crime

Ação policial 
apreende drogas 
e munições num 
bar de Batalha

   APREENSÃO

Mulher é flagrada tentando entrar 
na Casa de Custódia com maconha

Polícia Penal

Ascom/PC



O Sine Maceió oferece, a 
partir de hoje (16), 79 vagas 
de emprego em diversas áreas 
de emprego, desde o Ensino 
Fundamental ao nível supe-
rior, com ou sem experiência 
na função. Uma grande opor-
tunidade para aqueles que 
necessitam de um emprego 
ou buscam uma nova área no 
mercado de trabalho. 

Além das vagas destinadas 
exclusivamente para pessoas 
com deficiência, o Sine Maceió 
ofer-ta ainda vagas para quem 
deseja estágio.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.

com, com a vaga escolhida 
especificada no assunto do 
e-mail. Para quem optar 
pela forma presencial, basta 
comparecer à unidade, 
munido de seus documentos 
pessoais, das 8h às 14h.

O atendimento é feito na 
unidade do Sine Maceió, no 
2º piso do Shopping Popu-
lar, no Cen-tro, de segunda 
a sexta-feira, por ordem de 
chegada. Para informações, 
o Sine dispõe do número de 
WhatsApp no (82) 9 8879-1919. 
Os interessados podem ligar 
ainda para o 0800 082 6205.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para auxiliar de cozi-

nha, auxiliar de manutenção 
predial, auxiliar de eletricista, 
auxiliar de refrigeração, auxi-
liar administrativo, assistente 
de Departa-mento Pessoal, 
cozinheira, calceteiro, está-
gio em marketing, extágio em 
contabilidade, en-tregador, 
eletricista, garçom, faxineira e 
lavador de carros.

Há ainda vagas para 
mecanico em refrigeração, 
marketing e vendas, oficial de 
manutenção predial, promo-
tor de vendas, passadeira, 
recepcionista, recepcionista 
hospitalar, vendendor externo, 
torneiro mecânico e técnico de 
manutenção predial.

O prefeito por Maceió, JHC 
(PSB), sancionou, com vetos, 
a Lei de número 481/2021 
(Lei Orçamentária Anual) 
que estima a receita e fixa 
a despesa do município de 
Maceió para este ano (2022). 
Dentre os vetos está à emenda 
de número 5001, que visava 
aumentar o duodécimo de 
R$ R$ 77,6 milhões para R$ 84 
milhões a ser repassado para a 
Casa de Mário Guimarães.

Depois de ter sido apro-
vado pela Câmara de Maceió, 
o projeto da Lei Orçamentá-
ria Anual seguiu para análise 
do Executivo. Agora, retorna 
à casa legislativa para que os 
vetos sejam apreciados.

Com a negativa do atual 

gestor do município, o valor 
volta a ser de R$ 77,6 milhões. 
No entanto, os vereadores 
ainda podem tentar derrubar 
o veto do prefeito JHC.

O novo Orçamento de 
Maceió foi fixado em R$ 
3.168.545.561,00. Os maiores 
investimentos previstos para 
esse ano se darão em Educação 
(R$ 570.634.470,00) e Saúde 
(R$ 854.701.311,00). Além 
desses, a Prefeitura ainda deve 
gastar mais de R$ 500 milhões 
com Previdência Social. Para 
a pasta de Assistência Social, 
estão previstos pouco mais de 
R$ 70 milhões.

Como justificativa, JHC, 
destacou que a emenda dos 
edis “aduz a uma revisão nas 
receitas efetivamente arreca-
das em 2021 pelo município de 
Maceió, importando em um 

duodécimo superior ao fixado 
no PL de nº 481/2021 enviado 
pelo Poder Executivo, sendo 
contudo, apresentar a memó-
ria de cálculo desse novo valor 
duodecimal”.

“Cumpre esclarecer que, a 
base de cálculo do duodécimo 
encontra-se prevista no art. 
29-A da Constituição Federal 
de 1988 e, que os limites cons-

titucionalmente estabelecidos 
são apenas para fixação de 
um teto máximo. Esclarece-se 
ainda que, quando da aprova-
ção do PL nº 481/2021, o exer-
cício financeiro de 2021 ainda 
estava em curso, portanto 
não teria receita efetivamente 
arrecada do exercício, mas 
sim arrecadação até o mês de 
novembro. Findo o exercício, 

aplicou-se ao montante das 
receitas tributárias e das trans-
ferências tributárias inseridas 
no §5º do art. 153 e nos arts. 
158 e 159, efetivamente arre-
cadadas no exercício de 2021, 
encontramos um teto duode-
cimal inferior ao ambicionado 
pelo Poder Legislativo. Nesse 
sentido, e a despeito de reco-
nhecer a sublime relevância do 
Poder Legislativo, bem assim o 
trabalho desempenhado pelo 
conjunto de seus membros em 
favor do Município de Maceió, 
entende-se que repassar 
acima deste valor implica em 
extrapolamento do percen-
tual indicado no Art.29-A da 
Constituição Federal de 1988 e 
por conseguinte, em crime de 
responsabilidade, razão pela 
qual se veta”, complementa o 
veto.

PREFEITO sancionou com vetos a Lei Orçamentária Anual de 2022Maceió
VALOR ESTIMADO era de R$ 84 milhões, mas com o veto volta a R$ 77,6 milhões; vereadores podem derrubar o veto de JHC

Duodécimo: Prefeito JHC veta 
aumento aprovado pela Câmara

PREFEITO JHC

vetou aumento do duodécimo que havia sido aprovado pela Câmara

79 VAGAS

De emprego em diversas áreas são ofertadas pelo Sine: em muitos casos não é necessário experiência na área pretendida 

Divulgação

Divulgação
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   EDUCAÇÃO    MAIS SETE DIAS   MERCADO DE TRABALHO

Confirmação das 
matrículas da rede 
municipal só vai 
até hoje (31)

Iprev prorroga 
a suspensão do 
atendimento 
presencial

Sine Maceió oferece 79 vagas 
de emprego em diversas áreas

A Secretaria Municipal de 
Educação informa que confir-
mação da matrícula dos novos 
alunos da rede foi prorrogada, e 
só pode ser feita até hoje (31). O 
procedimento deve ser feito na 
escola onde o estudante conse-
guiu a vaga, com a apresentação 
da documentação necessária. 
Os pais e responsáveis devem 
levar a documentação neces-
sária no ato da confirmação 
da matrícula, como certidão 
de nascimento, CPF, Cartão do 
SUS, Duas fotos 3x4, Histórico 
esco-lar, RG ou CPF do respon-
sável e comprovante de resi-
dência do responsável.

De acordo com Emília 
Caldas, secretária adjunta de 
Gestão Educacional, na rede 
ainda há muitas escolas com 
os funcionários afastados em 
virtude da Covid-19.

Emília explica ainda que, 
caso a confirmação não seja 
feita no prazo, a vaga em ques-
tão volta-rá a ser ofertada para 
a comunidade. “As escolas 
estão sinalizadas, os funcio-
nários têm equi-pamentos de 
proteção individual, ou seja, 
está tudo preparado à espera 
desses pais ou res-ponsáveis”, 
assegura.

O Instituto de Previ-
dência dos Servidores 
P ú b l i c o s  d e  Ma c e i ó 
(Iprev) informa que pror-
rogará a suspensão no 
atendimento presen-
cial por mais sete dias, 
a partir de hoje (31). 
Usuários continuam a 
ser atendidos através dos 
canais virtuais do Insti-
tuto.

As medidas foram 
renovadas devido aos 
c a s o s  d e  s í n d ro m e s 
gripais e Covid-19 no 
município de Maceió. 
Os servidores continuam 
com as atividades admi-
nistrativas, intercalando 
entre o regime de rodízio 
presencial e home-office.

Com a  medida,  o 
Iprev Maceió informa 
que os segurados e servi-
dores que precisarem 
entrar em contato com o 
Iprev, têm à disposição os 
canais como o WhatsApp 
(82) 8882-8072, o tele-
-fone fixo (82) 3312-5250, 
além do e-mail: atendi-
mento@iprev.maceio.
al.gov.br

Jornal de Alagoas



A Procuradoria Geral do 
Estado, através da Procura-
doria Judicial, obteve decisão 
liminar na 16ª Vara da Fazenda 
Estadual, que evita que o Poder 
Executivo fique sem os servi-
ços de telefonia prestados 
pelas empresas OI telefonia e 
Telemar. A juíza Maria Ester 
Cavalcanti Manso reconheceu 
a alegação de que o Estado teria 
um dano grande com o encer-
ramento unilateral dos serviços 
a partir do dia 1º de fevereiro. A 

liminar reforça que os serviços 
podem ser prestados pelo perí-
odo de mais 12 meses, inclusive, 
com o comodato de aparelhos.

Desde maio do ano passado 
que as partes negociam a reno-
vação do contrato de telefonia, 
mas, conforme os documentos 
juntados nos autos, as empre-
sas começaram a colocar uma 
série de obstáculos para o 
prolongamento da prestação 
do serviços. 

O contrato com as empre-

sas é vigente desde agosto de 
2018, sendo renovado através 
de aditivos desde então. Só que 
neste caso, as empresas come-
çaram a negociação e depois 
não retornaram mais os conta-
tos. Sendo assim, a Agência de 
Modernização da Gestão de 
Processos (AMGESP) solici-
tou que a PGE Alagoas ingres-
sasse com uma ação judicial 
para defender os interesses do 
Estado na prestação de serviços 
ao cidadão. 

O Instituto de Identificação 
da Perícia Oficial de Alagoas 
lançou hoje, o app RG Digi-
tal, uma versão otimizada da 
Carteira de Identidade física 
para ser acessada por celula-
res smartphones. O aplicativo, 
100% biométrico, busca simpli-
ficar e garantir ao cidadão o 
acesso com segurança aos 
dados pessoais do documento 
de identidade.

 A partir de agora, quase 

meio milhão de alagoanos com 
identidades emitidas a partir de 
agosto de 2019, poderão baixar 
o aplicativo RG Digital Alagoas, 
desenvolvido pela empresa de 
tecnologia Vsoft. O app, dispo-
nível gratuitamente nas versões 
iOS e androide, permite aos 
proprietários do documento 
físico carregar a versão digital 
do RG no seu celular. 

A superintendência do 
Instituto de Identificação 
de Alagoas garante que o 
processo é seguro, rápido e 
simples. Basta fazer o down-
load do aplicativo RG Digi-

tal Alagoas, fazer a leitura do 
Código QR no verso da carteira 
de identidade, criar uma conta 
pessoal -registrando nome e 
e-mail - e, em seguida, validar 
a identidade através do reco-
nhecimento facial. 

Anízio Amorim, superin-
tendente do órgão, explicou 
que o aplicativo utiliza inteli-
gência artificial, identificação 
através da captura da face e 
cruzamento de dados admi-
nistrados pelo Estado através 
do sistema de Identificação 
Biométrica Automatizada 
(Abis). 

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
assinou um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC) 
com a Câmara Municipal de 
Penedo para que o referido 
parlamento promova a extin-
ção e posterior exoneração 
de 64 cargos em comissão até 
o próximo mês de novem-
bro. A medida extrajudicial 
foi formalizada de modo a 
cumprir a recomendação 

anteriormente expedida pelo 
promotor de Justiça Wesley 
Fernandes Oliveira, titular 
da 2ª Promotoria de Justiça 
daquela comarca.

O TAC faz parte do proce-
dimento preparatório nº 
01.2020.00000005-2 e foi 
formalizado no sentido de 
que sejam extintos 64 cargos 
comissionados, correspon-
dentes ao número de cargos 
em comissão que excedem o 
quantitativo de cargos efeti-
vos, de forma que se respeite 
a proporcionalidade de um 
cargo em comissão para cada 

cargo efetivo.
De acordo com Wesley 

Fernandes, o objetivo do 
acordo de forma escalonada 
visou o atendimento do prin-
cípio da continuidade do 
serviço público. Nele, ficou 
consignado que serão imedia-
tamente extintos 34 cargos 
comissionados, mais 12 cargos 
em abril e, por fim, os outros 18 
no mês de novembro.

O não cumprimento
Em caso de descumpri-

mento injustificado do TAC, a 
Câmara Municipal de Penedo 

terá que pagar uma multa 
diária e pessoal, na pessoa 
do seu presidente, de R$ 1 
mil para cada dia de atraso 
até o efetivo cumprimento da 
obrigação.

É impor tante  desta-
car que a multa prevista no 
termo de ajustamento será 
aplicada sem prejuízo das 
demais sanções penais, civis 
e administrativas que forem 
cabíveis, e ainda será atua-
lizada monetariamente no 
momento de seu pagamento 
judicial ou extrajudicial e 
revertida em favor de enti-

dade filantrópica em atuação 
naquele município.

Caberá a fiscalização 
do cumprimento das obri-
gações constantes no TAC 
à 2ª Promotoria de Justiça 
de Penedo. “Vale ressaltar 
que a assinatura do TAC não 
impede o Ministério Público 
de prosseguir com a apura-
ção ou promover a respon-
sabilidade sobre eventuais 
danos ao patrimônio público 
ocorridos em virtude da 
atuação dos vereadores neste 
caso em questão”, informou o 
promotor de Justiça.

ACORDO DEVE SER cumprido até novembro deste ano  ou incidirá em multaAlagoas
DOCUMENTO Foi assinado entre a Câmara de Vereadores e o Ministério Público Estadual; os excedentes serão exonerados

TAC estabelece extinção de 64 
cargos na Câmara de Penedo

Aarão José
Ascom Perícia Oficial

Janaína Ribeiro 
Ascom MP/AL
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   TELEFONIA

   IDENTIFICAÇÃO

PGE consegue liminar para 
a manutenção dos serviços

Perícia Oficial lança aplicativo 
para o RG Digital Alagoas

   MOVIMENTOS DE SEM-TERRA...

...Dão início à semana de 

manifestações em Maceió

Trabalhadores rurais 
sem-terra – ligados à Frente 
Nacional de Luta (FNL), 
Terra Livre, Movimento de 
Luta Pela Terra (MLT), Liga 
dos Camponeses Pobres 
(LCP) e Movimento Terra, 
Tra-balho e Liberdade 
(MTL) –, iniciam hoje uma 
série de manifestações em 
Maceió, com o objetivo de 
defender a reforma agrária 
e ter acesso a parte do espó-
lio do grupo João Lyra. 

De acordo com infor-
mações do comando do 
movimento, divulgadas nas 
redes sociais, essa jornada 
de luta inclui protestos na 
frente da sede do Tribu-
nal de Justiça, bloqueio 
na entrada do Porto de 
Maceió e ocupação da sede 
do Incra, além de passe-
ata pelas ruas de Maceió. 
Cerca de mil integrantes do 
movimento, acampados na 
Praça Sinimbu, participam 
das mani-festações. 

“Essa grande mobiliza-
ção tem como intuito lutar 
pela reforma agrária e pelos 
seus direitos, com rela-
ção as terras das usinas do 
grupo João Lyra”, afirmou 
Marcos Antônio da Silva, 
co-nhecido como Marrom, 
que faz parte do comando 
do movimento. Segundo 

ele, os militantes preten-
dem ocupar o Cais do Porto 
de Maceió, por tempo inde-
terminado, até obter uma 
reunião em conjunto com 
o Governador do Estado e o 
Tribunal de Justiça. 

“ J á  r e c e b e m o s  o 
Gerenciamento de Crise 
da PM e apresentamos 
nossas demandas”, afir-
-mou Marrom, acrescen-
tando que a militância 
montou acampamento na 
Praça Sinimbu no último 
domingo. Não há previsão 
de saída, mas a jornada 
inclui pelo menos três dias 
de ativi-dades em Maceió, 
com várias manifestações, 
incluindo um protesto na 
frente da sede do Tribu-
nal de Justiça, na Praça 
Deodoro, no Centro. 

“Estamos com mais 
de mil famílias de quase 
todas regiões do Estado. 
Temos integrantes do 
movimento de Jequiá da 
Praia, Junqueiro, Campo 
Alegre, Teotônio Vilela, 
Arapiraca,  Cor ur i-pe, 
Un i ã o  d o s  Pa l m a re s , 
Branquinha,  Joaquim 
Gomes, Murici, Capela, 
Cajueiro, Jundiá, Cam-
-pestre, Maragogi, Matriz 
de Camaragibe, São Luiz 
do Quintude, Novo Lino, 
Messias, entre outros”, 
informou Marrom, da 
coordenação da FNL.

Ricardo Rodrigues
Repórter



Casos de violência contra 
jornalistas seguem elevados 
no Brasil, repetindo pratica-
mente os mesmos números 
de 2020, quando a violência 
explodiu e bateu recorde. É 
o que aponta o Relatório da 
Violência contra Jornalistas e 
Liberdade de Imprensa – 2021, 
publicado anualmente pela 
Federação Nacional dos Jorna-
listas (FENAJ), a partir dos 
dados coletados pela própria 
entidade e pelos Sindica-
tos da categoria em todos os 
estados do Brasil. O relatório 
foi lançado hoje (27/01), com 
apoio do Fundo de Direitos 
Humanos dos Países Baixos, 
como parte das atividades 
virtuais do Fórum Social das 
Resistências.

O número de agressões 
a jornalistas e a veículos de 
comunicação manteve-se 
nas alturas em 2021 e, pelo 
segundo ano consecutivo, 
foi o maior desde que a série 
histórica começou a ser feita 
na década de 1990, relata a 
presidenta da FENAJ, Maria 
José Braga. No ano que passou, 
foram 430 casos, dois a mais 
que os 428 registrados em 
2020.

“A continuidade das viola-
ções à liberdade de imprensa 
no Brasil está claramente 
associada à ascensão de Jair 
Bolsonaro à Presidência da 
República”, afirma Maria José. 
Segundo ela, foram repetidos 
praticamente mesmos núme-
ros, com acréscimo de deten-
ção e prisões e aumento dos 
casos de censura.

A censura, segundo ela, 
chegou a passar a descredibi-
lização da imprensa, violên-
cia mais comum nos últimos 
relatórios, e hoje ocupa o 
primeiro lugar nos ataques. 
A categoria descredibilização 
foi criada em 2019 a partir da 
própria postura do presidente 
da República que, desde que 
assumiu o poder, passou a 
atacar sistematicamente os 
jornalistas e os veículos de 
comunicação. A maioria das 
censuras foi cometida por diri-

gentes da Empresa Brasileira 
de Comunicação (EBC), apare-
lhada pelo governo federal.

Foram registradas 140 
ocorrências de censura, 138 
cometidas dentro da EBC.  
As censuras representaram 
32,56% do total de casos, 
enquanto a descredibilização 
da imprensa respondeu por 
30,46%  (foram 131 ocorrên-
cias no total).

Além da censura, cresceu 
também o número de casos 
de atentados contra jorna-
listas e de violência contra a 
organização dos trabalhado-
res. Foram quatro atentados e 
oito ataques a entidades/diri-
gentes sindicais.  Nas demais 
categorias, houve decréscimo, 
sendo que na maioria a redu-
ção registrada foi pequena.

Mas a presidenta acredita 
que haja subnotificação dos 
casos, pois muitos profissio-
nais não procuram as entida-
des de classe com medo de 
retaliação e também de expo-
sição.

Bolsonaro segue como 
principal agressor

O presidente Jair Bolso-
naro (PL), assim como nos dois 
anos anteriores, foi o principal 
agressor, juntamente com 
outros políticos e seus asses-
sores. Sozinho ele foi respon-
sável por 147 casos (34,19% do 
total), sendo 129 episódios de 
descredibilização da imprensa 
(98,47% da categoria) e 18 
agressões verbais.

Para atacar os jornalistas, 
o presidente da República 
usou adjetivos como “cana-
lha”, “quadrúpede”, “picare-
tas”, “idiota”, além de mandar 
uma profissional calar a boca. 
Apoiadores do presidente e 
políticos e assessores  também 
figuram no rol dos principais 
responsáveis pelos ataques.

Maria José diz que a enti-
dade teme pelo aumento das 
violências em 2022, ano de 
eleição, e cobrou a agilização 
da tramitação pelo Congresso 
Nacional do projeto de lei de 
federalização da apuração 
dos crimes contra jornalistas, 
na tentativa de combater a 
violência que cresce ano a ano. 
A presidenta cobrou também 
um protocolo de atuação das 
polícias nos casos de violência 

contra a categoria e informou 
que a FENAJ tentou travar essa 
discussão, sem sucesso, com o 
Ministério da Justiça.

Homens são maioria das 
vítimas

Os jornalistas do sexo 
masculino são maior ia 
entre as vítimas de violên-
cia em decorrência do exer-
cício profissional, apesar 
de a categoria ser constitu-
ída majoritariamente por 
mulheres. Do total de jorna-
listas vítimas de agressões, 
128 são do sexo masculino, 
o que corresponde a 55,89% 
do total. Entre as mulheres, 
61 (26,64%) foram vítimas 
de algum tipo de violência, 
a maioria delas com viés 
machista e misógino.

Em 40 casos (17,47%) os 
profissionais não foram identi-
ficados ou a violência foi contra 
equipes, o que não permitiu 
a classificação por gênero. No 
entanto, ressalta a presidenta 
da FENAJ, que as mulhe-
res são as principais vítimas 
dos ataques virtuais, majo-
ritariamente também com 
cunho machista e violento. 
“Os ataques às mulheres têm 
uma característica peculiar. 
Elas são atacadas na sua vida 
vida pessoal, na sua qualidade 
de mulher, com xingamentos 
como vagabunda, puta, louca”.

DF é recordista de casos 
no país

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Distrito Federal, sede 
do Poder Executivo Federal, foi 
o recordista de casos, com 150 
ocorrências, o que representa 
mais da metade dos registros 
(56,90%). Neste quantitativo 
estão incluídos os 138 casos 
de censuras registrados na 

Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), que tem sede no 
DF. No total, a Região Centro-
-Oeste teve 269 casos.

O Sudeste, que durante 
anos foi o campeão em núme-
ros de casos de violência contra 
jornalistas, manteve-se como 
a segunda região mais violenta 
para o exercício da profissão, 
mesma posição ocupada em 
2020. Foram 69 ocorrências 
(23,23% do total). O estado de 
São Paulo foi o mais violento 
da região e o segundo em 
nível nacional, com 45 casos 
(15,15% do total).

No Nordeste, houve 25 
casos de violência contra 
jornalistas (8,42% do total) 
e a Bahia foi o estado mais 
violento.

Na região Sul do país, foram 
18 casos de agressões a jorna-
listas, o que representa 6,06% 
do total. Entre os estados do 
Sul, o Paraná registrou o maior 
número de ocorrências.

A Região Norte mantém-se 
com menor número de casos 
de violência contra a categoria. 
Em 2021, foram 16 ocorrências 
(5,39% do total), um número a 
menos do que no ano anterior. 
O Pará manteve-se como o 
mais violento da região

As tentativas de descre-
dibilização da imprensa por 
meio de ataques a veículos de 
comunicação e a jornalistas, 
por serem genéricas e generali-
zadas, não foram divididas por 
região/estado.

Agressões verbais e  
físicas apresentam redução

A maior redução em 
termos de números abso-
lutos foi na categoria agres-
sões verbais, com 18 casos a 
menos, em comparação com 
o ano anterior. Também houve 

decréscimo nas agressões físi-
cas, com seis casos a menos, 
em 2021.

Em termos de porcentu-
ais, as maiores quedas foram 
nas categorias assassinato, 
injúria racial/racismo e impe-
dimentos ao exercício profis-
sional.  Foram registrados 
dois casos de assassinato e 
de injúria racial, em 2020, e 
uma ocorrência de cada, em 
2021 . Houve ainda sete casos 
de impedimento ao exercício 
profissional em 2021, contra 
14, em 2020. Nas três catego-
rias houve, portanto, decrés-
cimo de 50%.

No caso do racismo, a presi-
denta acredita que a ação firme 
da justiça que vem conde-
nando os agressores pode ter 
contribuído para essa queda, 
mas ainda há, segundo ela, 
muitos casos subnotificados, 
como em todas as categorias 
de violência elencadas no rela-
tório.

Profissionais de TV são 
mais agredidos

Em 2021, os profissionais 
da EBC foram vítimas de 138 
ataques (37,40%) seguidos 
pelos profissionais de TV em 
94 ataques (25,47%). Maria 
José Braga destaca que, histo-
ricamente, os profissionais 
de emissoras de TV são mais 
atacados, especialmente por 
serem mais identificados ao 
portar equipamentos e trajes 
específicos. Em terceiro lugar 
estão os profissionais de mídia 
digital, somando 44 ataques. 
Em 30 casos (8,13%) a mídia 
dos profissionais não foi iden-
tificada.

FENAJ cobra ação do 
poder público, das empresas 
e da sociedade

De acordo com a presi-
denta, a  FENAJ e os Sindica-
tos de Jornalistas denunciam, 
durante todo o ano, as agres-
sões ocorridas, buscam apoiar 
as vítimas e pressionam as 
autoridades competentes para 
que haja apuração célere para 
a identificação dos agressores 
e a consequente responsabili-
zação e  punição dos culpados, 
mas é preciso que as entidades 
republicanas e a sociedade 
ajam de maneira mais efetiva 
para coibir os casos e cobrar 
das autoridades ações mais 
efetivas.

JAIR BOLSONARO continua sendo o principal agressor da categoriaBrasil
EM 2021, a Censura ultrapassou a Descredibilização da Imprensa entre os tipos de violência registrados pela FENAJ

Bolsonaro mantém patamar
elevado de ataque a jornalistas

Portal Notícias ao Minuto

RELATÓRIO DE 2021

Da Fenaj com 68 páginas detalha todas as agressões sofridas pelos jornalistas

Getty Images
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O período escolar vai 
começar e o Shopping Pátio 
Maceió está  preparado 
para ajudar pais e filhos na 
hora de comprar o mate-
rial. As melhores marcas do 
shopping center especiali-
zadas em papelaria ofere-
cem diferentes opções de 
mochilas, lancheiras, cader-
nos e estojos para todos os 
estilos e bolsos. Para quem 
prefere a comodidade de 
comprar sem sair de casa, o 
Pátio Maceió Online é a dica 
perfeita e traz frete grátis e 
entrega no mesmo dia. 

“Sabemos que as crianças 
ficam empolgadas para voltar 
à escola e usar o material novo, 
por isso, separamos tudo que 
elas precisam para tornar esse 
momento ainda mais especial. 
Nos-sas lojas estão prepara-
das para ajudar nessa missão 
oferecendo condições imper-
díveis”, diz Amanda Nunes, 
gerente de Marketing do Shop-
ping Pátio Maceió. 

Mochilas, estojos e lanchei-

ras de diferentes estam-
pas, como personagens do 
universo lúdi-co, são encon-
trados na Ilahui, Baggagio e Le 
Postiche, enquanto Kalunga, 
Le Biscuit e Casas Vieira ofere-
cem itens de papelaria, como 
bloco de anotações, cadernos, 
canetas, régua e pastas. Quem 
preferir comprar no conforto 
de casa, conta com o Pátio 
Maceió Online, que oferece 

promoções e descontos espe-
ciais, frete grátis e a entrega no 
mesmo dia para os pedidos 
realizados até às 17h. Basta 
acessar https://www.patio-
shoppingmaceio.com.br/ e 
conferir. Além disso, o empre-
endimento segue dando dicas 
de produtos escolares na 
página do Instagram - @shop-
pingpatiomaceio. 

O Shopping Pátio Maceió 

segue com todas as rígidas 
normas sanitárias, como o 
uso de másca-ras obrigató-
rio, disponibilização de álcool 
em gel e intensificação na 
limpeza. O shopping cen-ter 
abre as portas de segunda-feira 
a sábado, das 9h às 22h, e aos 
domingos e feriados, das 12h 
às 21h. 

O Shopping Pátio Maceió 
é administrado pela Saphyr 

Shopping Centers, uma das 
mais impor-tantes empre-
sas do setor, e segue as novas 
normas orientadas pelo Grupo 
sempre focadas na saúde e 
bem-estar de clientes, lojis-
tas e colaboradores. Saúde é 
prioridade e o Grupo Saphyr 
e todos os seus empreendi-
mentos estão comprometidos 
com a sociedade para ven-cer 
a covid-19.

DIVERSAS opções de marcas especializadas estão disponíveis no shopping centerMercado
PAIS E FILHOS encontram tudo que precisam nas lojas físicas do shopping ou no marketplace que oferece frete grátis

Shopping Pátio Maceió entra
no ritmo de volta às aulas

 
Assessoria 

SHOPPING PÁTIO

Oferece diversas opções de lojas e marcas especializadas para compras de material escolar

Divulgação
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Casos de violência contra 
jornalistas seguem elevados 
no Brasil, repetindo pratica-
mente os mesmos números 
de 2020, quando a violência 
explodiu e bateu recorde. É 
o que aponta o Relatório da 
Violência contra Jornalistas e 
Liberdade de Imprensa – 2021, 
publicado anualmente pela 
Federação Nacional dos Jorna-
listas (FENAJ), a partir dos 
dados coletados pela própria 
entidade e pelos Sindica-
tos da categoria em todos os 
estados do Brasil. O relatório 
foi lançado hoje (27/01), com 
apoio do Fundo de Direitos 
Humanos dos Países Baixos, 
como parte das atividades 
virtuais do Fórum Social das 
Resistências.

O número de agressões 
a jornalistas e a veículos de 
comunicação manteve-se 
nas alturas em 2021 e, pelo 
segundo ano consecutivo, 
foi o maior desde que a série 
histórica começou a ser feita 
na década de 1990, relata a 
presidenta da FENAJ, Maria 
José Braga. No ano que passou, 
foram 430 casos, dois a mais 
que os 428 registrados em 
2020.

“A continuidade das viola-
ções à liberdade de imprensa 
no Brasil está claramente 
associada à ascensão de Jair 
Bolsonaro à Presidência da 
República”, afirma Maria José. 
Segundo ela, foram repetidos 
praticamente mesmos núme-
ros, com acréscimo de deten-
ção e prisões e aumento dos 
casos de censura.

A censura, segundo ela, 
chegou a passar a descredibi-
lização da imprensa, violên-
cia mais comum nos últimos 
relatórios, e hoje ocupa o 
primeiro lugar nos ataques. 
A categoria descredibilização 
foi criada em 2019 a partir da 
própria postura do presidente 
da República que, desde que 
assumiu o poder, passou a 
atacar sistematicamente os 
jornalistas e os veículos de 
comunicação. A maioria das 
censuras foi cometida por diri-

gentes da Empresa Brasileira 
de Comunicação (EBC), apare-
lhada pelo governo federal.

Foram registradas 140 
ocorrências de censura, 138 
cometidas dentro da EBC.  
As censuras representaram 
32,56% do total de casos, 
enquanto a descredibilização 
da imprensa respondeu por 
30,46%  (foram 131 ocorrên-
cias no total).

Além da censura, cresceu 
também o número de casos 
de atentados contra jorna-
listas e de violência contra a 
organização dos trabalhado-
res. Foram quatro atentados e 
oito ataques a entidades/diri-
gentes sindicais.  Nas demais 
categorias, houve decréscimo, 
sendo que na maioria a redu-
ção registrada foi pequena.

Mas a presidenta acredita 
que haja subnotificação dos 
casos, pois muitos profissio-
nais não procuram as entida-
des de classe com medo de 
retaliação e também de expo-
sição.

Bolsonaro segue como 
principal agressor

O presidente Jair Bolso-
naro (PL), assim como nos dois 
anos anteriores, foi o principal 
agressor, juntamente com 
outros políticos e seus asses-
sores. Sozinho ele foi respon-
sável por 147 casos (34,19% do 
total), sendo 129 episódios de 
descredibilização da imprensa 
(98,47% da categoria) e 18 
agressões verbais.

Para atacar os jornalistas, 
o presidente da República 
usou adjetivos como “cana-
lha”, “quadrúpede”, “picare-
tas”, “idiota”, além de mandar 
uma profissional calar a boca. 
Apoiadores do presidente e 
políticos e assessores  também 
figuram no rol dos principais 
responsáveis pelos ataques.

Maria José diz que a enti-
dade teme pelo aumento das 
violências em 2022, ano de 
eleição, e cobrou a agilização 
da tramitação pelo Congresso 
Nacional do projeto de lei de 
federalização da apuração 
dos crimes contra jornalistas, 
na tentativa de combater a 
violência que cresce ano a ano. 
A presidenta cobrou também 
um protocolo de atuação das 
polícias nos casos de violência 

contra a categoria e informou 
que a FENAJ tentou travar essa 
discussão, sem sucesso, com o 
Ministério da Justiça.

Homens são maioria das 
vítimas

Os jornalistas do sexo 
masculino são maior ia 
entre as vítimas de violên-
cia em decorrência do exer-
cício profissional, apesar 
de a categoria ser constitu-
ída majoritariamente por 
mulheres. Do total de jorna-
listas vítimas de agressões, 
128 são do sexo masculino, 
o que corresponde a 55,89% 
do total. Entre as mulheres, 
61 (26,64%) foram vítimas 
de algum tipo de violência, 
a maioria delas com viés 
machista e misógino.

Em 40 casos (17,47%) os 
profissionais não foram identi-
ficados ou a violência foi contra 
equipes, o que não permitiu 
a classificação por gênero. No 
entanto, ressalta a presidenta 
da FENAJ, que as mulhe-
res são as principais vítimas 
dos ataques virtuais, majo-
ritariamente também com 
cunho machista e violento. 
“Os ataques às mulheres têm 
uma característica peculiar. 
Elas são atacadas na sua vida 
vida pessoal, na sua qualidade 
de mulher, com xingamentos 
como vagabunda, puta, louca”.

DF é recordista de casos 
no país

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Distrito Federal, sede 
do Poder Executivo Federal, foi 
o recordista de casos, com 150 
ocorrências, o que representa 
mais da metade dos registros 
(56,90%). Neste quantitativo 
estão incluídos os 138 casos 
de censuras registrados na 

Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), que tem sede no 
DF. No total, a Região Centro-
-Oeste teve 269 casos.

O Sudeste, que durante 
anos foi o campeão em núme-
ros de casos de violência contra 
jornalistas, manteve-se como 
a segunda região mais violenta 
para o exercício da profissão, 
mesma posição ocupada em 
2020. Foram 69 ocorrências 
(23,23% do total). O estado de 
São Paulo foi o mais violento 
da região e o segundo em 
nível nacional, com 45 casos 
(15,15% do total).

No Nordeste, houve 25 
casos de violência contra 
jornalistas (8,42% do total) 
e a Bahia foi o estado mais 
violento.

Na região Sul do país, foram 
18 casos de agressões a jorna-
listas, o que representa 6,06% 
do total. Entre os estados do 
Sul, o Paraná registrou o maior 
número de ocorrências.

A Região Norte mantém-se 
com menor número de casos 
de violência contra a categoria. 
Em 2021, foram 16 ocorrências 
(5,39% do total), um número a 
menos do que no ano anterior. 
O Pará manteve-se como o 
mais violento da região

As tentativas de descre-
dibilização da imprensa por 
meio de ataques a veículos de 
comunicação e a jornalistas, 
por serem genéricas e generali-
zadas, não foram divididas por 
região/estado.

Agressões verbais e  
físicas apresentam redução

A maior redução em 
termos de números abso-
lutos foi na categoria agres-
sões verbais, com 18 casos a 
menos, em comparação com 
o ano anterior. Também houve 

decréscimo nas agressões físi-
cas, com seis casos a menos, 
em 2021.

Em termos de porcentu-
ais, as maiores quedas foram 
nas categorias assassinato, 
injúria racial/racismo e impe-
dimentos ao exercício profis-
sional.  Foram registrados 
dois casos de assassinato e 
de injúria racial, em 2020, e 
uma ocorrência de cada, em 
2021 . Houve ainda sete casos 
de impedimento ao exercício 
profissional em 2021, contra 
14, em 2020. Nas três catego-
rias houve, portanto, decrés-
cimo de 50%.

No caso do racismo, a presi-
denta acredita que a ação firme 
da justiça que vem conde-
nando os agressores pode ter 
contribuído para essa queda, 
mas ainda há, segundo ela, 
muitos casos subnotificados, 
como em todas as categorias 
de violência elencadas no rela-
tório.

Profissionais de TV são 
mais agredidos

Em 2021, os profissionais 
da EBC foram vítimas de 138 
ataques (37,40%) seguidos 
pelos profissionais de TV em 
94 ataques (25,47%). Maria 
José Braga destaca que, histo-
ricamente, os profissionais 
de emissoras de TV são mais 
atacados, especialmente por 
serem mais identificados ao 
portar equipamentos e trajes 
específicos. Em terceiro lugar 
estão os profissionais de mídia 
digital, somando 44 ataques. 
Em 30 casos (8,13%) a mídia 
dos profissionais não foi iden-
tificada.

FENAJ cobra ação do 
poder público, das empresas 
e da sociedade

De acordo com a presi-
denta, a  FENAJ e os Sindica-
tos de Jornalistas denunciam, 
durante todo o ano, as agres-
sões ocorridas, buscam apoiar 
as vítimas e pressionam as 
autoridades competentes para 
que haja apuração célere para 
a identificação dos agressores 
e a consequente responsabili-
zação e  punição dos culpados, 
mas é preciso que as entidades 
republicanas e a sociedade 
ajam de maneira mais efetiva 
para coibir os casos e cobrar 
das autoridades ações mais 
efetivas.

JAIR BOLSONARO continua sendo o principal agressor da categoriaBrasil
EM 2021, a Censura ultrapassou a Descredibilização da Imprensa entre os tipos de violência registrados pela FENAJ

Bolsonaro mantém patamar
elevado de ataque a jornalistas

Portal Notícias ao Minuto

RELATÓRIO DE 2021

Da Fenaj com 68 páginas detalha todas as agressões sofridas pelos jornalistas

Getty Images
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A população de Ipioca, 
no litoral Norte de Maceió, 
recebeu no último sábado 
as ações do projeto Saúde 
Vai Até Você, por meio do 
qual a Secretaria Municipal 
de Saúde oferta assistência 
em serviços não disponí-
veis no dia a dia da comuni-
dade. O trabalho foi sediado 
na Unidade de Saúde Jorge 
David Nasser.

Inicialmente desenvol-
vido para atuar em feiras 
e mercados públicos,  o 
projeto também presta aten-
dimento em localidades que 
precisam de serviços como 
a vacinação contra a Covid-
19, um dos mais procurados 
neste sábado.

Além da oferta de vaci-
nação contra Covid-19, 
enquanto estava na sala de 
espera, a comunidade parti-
cipou de ações de educa-
ção em saúde, voltadas ao 
controle da hanseníase, 

orientações em saúde bucal, 
testes rápidos para detecção 
de sífilis, HIV e hepatites, 
aferição de pressão arte-
rial e glicemia, que verifica 
a quantidade de açúcar no 
sangue. Os usuários recebe-
ram orientação psicossocial 
e com nutricionista e ainda 
obtiveram informações 
sobre a saúde do homem e 
do trabalhador.

P a r a  o  g e r e n t e  d a 
unidade, Jailson Silva, o 
projeto facilita o acesso a 
serviços de saúde a pessoas 
que precisam da assistência 
nos dias de funcionamento 
de segunda a sexta-feira. Ele 
enfatizou que a importância 
do Saúde Vai Até Você está 
no fato de que muita gente 
não tem tempo de parar um 
pouco, durante a semana, 
para cuidar da saúde.

“O serviço proporciona 
aos usuários o acesso a 
o r i e n t a ç õ e s  e  s e r v i ç o s 
como a vacinação contra a 
Covid-19, disponibilizada 
pela primeira vez aqui na 
comunidade. As pessoas 
receberam bem a ação, 

tomando sua segunda dose 
e o reforço, completando 
o ciclo vacinal, sem ter a 
necessidade de se deslocar 
para outras localidades por 
estar disponível no bairro”, 
comentou o gerente.

Mo r a d o r  d e  Ip i o c a , 
Emannoel José Silva dos 
Santos, soube por um carro 
de som que a unidade dispo-
nibilizaria a vacina contra 
a  Covid-19  e foi tomar a 
dose de reforço. “Foi ótimo 
saber que poderia me vaci-
nar aqui perto de casa, no 
sábado, dia em que a maio-
ria das pessoas está em sua 
residência e pode aproveitar 
para colocar a saúde em dia. 
Aproveitei para completar a 
vacinação”, comentou.

O professor  Rober to 
Santana também foi tomar 
a dose de reforço da vacina 
e destacou a funcionalidade 
do projeto. “A vinda da vaci-
nação e dos serviços até a 
comunidade é muito bom, 
pr incipalmente porque 
viabiliza o acesso ao serviço 
para quem não tem como se 
deslocar até outro bairro”.

A estudante Ana Clara 
Nascimento, de 12 anos, 
esteve na unidade com o pai, 
Josivaldo Lins, para tomar a 
vacina contra a Covid-19. Ela 
também recebeu orientações, 
o kit do programa de Saúde 
Bucal e contou que não tinha 
tomado a vacina porque ficou 
gripada, mas estava ansiosa 
pela imunização.

“ V á r i a s  p e s s o a s  d a 
f a m í l i a  t i ve ra m  Cov i d , 
mas ninguém apresentou 
sintomas graves. A vacina 
amenizou muito a situa-
ção, evitou muitas mortes. É 
muito importante que todas 
as pessoas aproveitem o 
atendimento, hoje, aqui no 
posto, para se cuidar”,  disse 
Josivaldo Lins.

O projeto  Saúde Vai Até 
Você também promove 
a ç õ e s  d e  e d u c a ç ã o  e m 
saúde, como palestras em 
sala de espera em alusão às 
campanhas do Ministério 
da Saúde. Enquanto aguar-
davam o momento de tomar 
a vacina ou outros atendi-
mentos, os usuários rece-
beram orientações sobre 

o combate à hanseníase, 
doença que consta do calen-
dário de cores da Saúde, por 
meio da mobilização intitu-
lada Janeiro Roxo.

“ Fa z e m o s  a ç õ e s  d e 
educação continuada nas 
salas de espera de unida-
des de saúde e em projetos 
itinerantes como o Saúde 
Vai Até Você, uma impor-
tante proposta de mobiliza-
ção social da Secretaria de 
Saúde de Maceió, para levar 
a saúde até o usuário, ofere-
cendo serviços de que ele 
precisa, mas nem sempre 
tem acesso por questões 
como trabalho e necessi-
dade de deslocamento para 
outros bairros”, afirma a 
fisioterapeuta Gisélia Cícera 
dos Santos, monitora da sala 
de espera.

O Saúde Vai Até Você é 
realizado pelos programas 
estratégicos da Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
inclui serviços do Núcleo 
A m p l i a d o  d e  Sa ú d e  d a 
Família (Nasf ), IST/Aids, 
Gerência de Saúde Bucal, 
Gerência de Imunização.

COMUNIDADE participou de ações de educação em saúdeSaúde
‘SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ’ facilita acesso da comunidade a serviços como vacinação, testes rápidos e orientação psicossocial

Projeto da SMS leva assistência 
para a população de Ipioca

Ascom SMS

POPULAÇÃO

de Ipioca participa do projeto Saúde Vai Até Você, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde 

TRABALHO

foi sediado na Unidade de Saúde Jorge David Nasser

Fotos: Bruno Wesley/Ascom SMS
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O ano de 2021 foi muito 
especial para o desenvol-
vimento do setor cultural 
em Alagoas. Como forma 
de incentivo às produções 
artísticas em nosso estado, 
o Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult),   foi 
responsável pela adminis-
tração de parte do recurso 
da Lei de Emergência Cultu-
ral Aldir Blanc, direcionada 
pela Secretaria Especial da 
Cultura, do Ministério do 
Turismo. Aprovada em junho 
de 2020, a Lei serviu como 
um apoio emergencial ao 

setor cultural durante a crise 
sanitária, ocasionada pela 
Covid-19 nesses últimos dois 
anos.

Ao todo, foram realizados 
17 certames com um investi-
mento total de R$ 36.946.500 
em diversos segmentos cultu-
rais: música, artesanato, lite-
ratura, cultura e manifestação 
popular, projetos culturais, 
pontos, coletivos e espaços 
culturais, artes visual e digi-
tal, artes cênicas, patrimônio 
e audiovisual. Foram mais de 
1.800 premiações, que bene-
ficiaram grupos, artistas indi-
viduais e produções culturais, 
contribuindo assim para que 
muitos sonhos saíssem do 
papel no ano de 2021.

A cantora alagoana Suzi 

Mariana foi uma das contem-
pladas no segmento musical. 
Em novembro, ela lançou seu 
novo EP “Pagando o Preço”, 
premiado por meio do edital 
Zailton Sarmento.  “O projeto 
só foi possível graças ao apoio 
da Lei Aldir Blanc que nos 
apresentou uma luz no fim 
do túnel. Sim, quem é artista 
independente e vive/traba-
lha com arte sabe do que tô 
falando. O sentimento é grati-
dão.”, disse a artista.

No segmento fotografia, 
um dos destaques foi o lança-
mento do fotolivro “O Guer-
reiro dá Força Para Viver”, de 
Tayná Almeida. O projeto 
concretizou-se a partir da 
produção de registros de inte-
grantes do grupo de Guer-

reiro São Pedro Alagoano, de 
Maceió.  “O objetivo foi apre-
sentar o período de eferves-
cência do folguedo, ocorrido 
entre os anos de 1930 e 1960”, 
destacou a rainha e coordena-
dora do Guerreiro São Pedro 
Alagoano, Maria Helena.

Falando em projetos 
inovadores, a grande reporta-
gem multimídia da jornalista 
Laís Falcão chama atenção 
pela originalidade. O projeto 
‘Na Maré Das Lives: O fenô-
meno das transmissões de 
shows online em Alagoas 
durante o primeiro ano da 
pandemia de Covid-19’ docu-
mentou em texto, imagens, 
áudios, vídeos e infográficos 
o trabalho dos fazedores de 
cultura alagoanos nesse perí-

odo. “Em tempos pandêmi-
cos, os artistas precisaram se 
reinventar e procurar alter-
nativas para demonstrar sua 
arte”, disse a jornalista.

Para a secretária de Estado 
da Cultura, Mellina Freitas, 
a Lei Aldir Blanc Alagoas foi 
um importante instrumento 
de apoio ao setor no Estado 
durante a pandemia. “A sensa-
ção é de dever cumprido. 
Conseguimos finalizar o ano 
de 2021 com 100% dos recur-
sos pagos”, destacou. “Os 
editais foram fundamentais 
nesse período tão difícil para 
a nossa cultura. Vimos muitos 
sonhos e projetos saindo do 
papel. Esta foi uma conquista 
construída por muitas mãos”, 
finalizou a titular da pasta.

AO TODO, foram 17 editais em diversos segmentos culturais Cultura
IMPACTADO pela pandemia, segmento cultural teve amplo apoio dado a grupos e artistas por meio de editais

Aldir Blanc: Secult investiu 
quase R$ 37 milhões  em 2021

Camylla Thomasya
Ascom Secult

MAIS DE 1.800

Premiações beneficiaram grupos, artistas individuais e produções culturais
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no Cinesystem!

FIQUE LIGADO!

   NOTA DE PESAR
Comunicamos com pesar o falecimento do mestre de 
Guerreiro, José Laurentino Sirilo, Patrimônio Vivo de 
Alagoas ocorrido na manhã deste Domingo (30) em 
Penedo, onde vivia atualmente.  
O FOCUARTE consternado, manifesta seus votos de 

pesar, solidariza-se com a família 
enlutada e agradece a Deus pela 

oportunidade de ter tido entre 
nós este importante ancestral 

que hoje se tornou um 
Encantado!  
Mestre Laurentino 

recebeu em 2012 o 
Prêmio de Culturas Popula-

res - 100 anos de Mazzaropi e 
em 2015 foi decla-

rado Patrimô-
nio Vivo de 

Alagoas.

 Divulgação

A população de Ipioca, 
no litoral Norte de Maceió, 
recebeu no último sábado 
as ações do projeto Saúde 
Vai Até Você, por meio do 
qual a Secretaria Municipal 
de Saúde oferta assistência 
em serviços não disponí-
veis no dia a dia da comuni-
dade. O trabalho foi sediado 
na Unidade de Saúde Jorge 
David Nasser.

Inicialmente desenvol-
vido para atuar em feiras 
e mercados públicos,  o 
projeto também presta aten-
dimento em localidades que 
precisam de serviços como 
a vacinação contra a Covid-
19, um dos mais procurados 
neste sábado.

Além da oferta de vaci-
nação contra Covid-19, 
enquanto estava na sala de 
espera, a comunidade parti-
cipou de ações de educa-
ção em saúde, voltadas ao 
controle da hanseníase, 

orientações em saúde bucal, 
testes rápidos para detecção 
de sífilis, HIV e hepatites, 
aferição de pressão arte-
rial e glicemia, que verifica 
a quantidade de açúcar no 
sangue. Os usuários recebe-
ram orientação psicossocial 
e com nutricionista e ainda 
obtiveram informações 
sobre a saúde do homem e 
do trabalhador.

P a r a  o  g e r e n t e  d a 
unidade, Jailson Silva, o 
projeto facilita o acesso a 
serviços de saúde a pessoas 
que precisam da assistência 
nos dias de funcionamento 
de segunda a sexta-feira. Ele 
enfatizou que a importância 
do Saúde Vai Até Você está 
no fato de que muita gente 
não tem tempo de parar um 
pouco, durante a semana, 
para cuidar da saúde.

“O serviço proporciona 
aos usuários o acesso a 
o r i e n t a ç õ e s  e  s e r v i ç o s 
como a vacinação contra a 
Covid-19, disponibilizada 
pela primeira vez aqui na 
comunidade. As pessoas 
receberam bem a ação, 

tomando sua segunda dose 
e o reforço, completando 
o ciclo vacinal, sem ter a 
necessidade de se deslocar 
para outras localidades por 
estar disponível no bairro”, 
comentou o gerente.

Mo r a d o r  d e  Ip i o c a , 
Emannoel José Silva dos 
Santos, soube por um carro 
de som que a unidade dispo-
nibilizaria a vacina contra 
a  Covid-19  e foi tomar a 
dose de reforço. “Foi ótimo 
saber que poderia me vaci-
nar aqui perto de casa, no 
sábado, dia em que a maio-
ria das pessoas está em sua 
residência e pode aproveitar 
para colocar a saúde em dia. 
Aproveitei para completar a 
vacinação”, comentou.

O professor  Rober to 
Santana também foi tomar 
a dose de reforço da vacina 
e destacou a funcionalidade 
do projeto. “A vinda da vaci-
nação e dos serviços até a 
comunidade é muito bom, 
pr incipalmente porque 
viabiliza o acesso ao serviço 
para quem não tem como se 
deslocar até outro bairro”.

A estudante Ana Clara 
Nascimento, de 12 anos, 
esteve na unidade com o pai, 
Josivaldo Lins, para tomar a 
vacina contra a Covid-19. Ela 
também recebeu orientações, 
o kit do programa de Saúde 
Bucal e contou que não tinha 
tomado a vacina porque ficou 
gripada, mas estava ansiosa 
pela imunização.

“ V á r i a s  p e s s o a s  d a 
f a m í l i a  t i ve ra m  Cov i d , 
mas ninguém apresentou 
sintomas graves. A vacina 
amenizou muito a situa-
ção, evitou muitas mortes. É 
muito importante que todas 
as pessoas aproveitem o 
atendimento, hoje, aqui no 
posto, para se cuidar”,  disse 
Josivaldo Lins.

O projeto  Saúde Vai Até 
Você também promove 
a ç õ e s  d e  e d u c a ç ã o  e m 
saúde, como palestras em 
sala de espera em alusão às 
campanhas do Ministério 
da Saúde. Enquanto aguar-
davam o momento de tomar 
a vacina ou outros atendi-
mentos, os usuários rece-
beram orientações sobre 

o combate à hanseníase, 
doença que consta do calen-
dário de cores da Saúde, por 
meio da mobilização intitu-
lada Janeiro Roxo.

“ Fa z e m o s  a ç õ e s  d e 
educação continuada nas 
salas de espera de unida-
des de saúde e em projetos 
itinerantes como o Saúde 
Vai Até Você, uma impor-
tante proposta de mobiliza-
ção social da Secretaria de 
Saúde de Maceió, para levar 
a saúde até o usuário, ofere-
cendo serviços de que ele 
precisa, mas nem sempre 
tem acesso por questões 
como trabalho e necessi-
dade de deslocamento para 
outros bairros”, afirma a 
fisioterapeuta Gisélia Cícera 
dos Santos, monitora da sala 
de espera.

O Saúde Vai Até Você é 
realizado pelos programas 
estratégicos da Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
inclui serviços do Núcleo 
A m p l i a d o  d e  Sa ú d e  d a 
Família (Nasf ), IST/Aids, 
Gerência de Saúde Bucal, 
Gerência de Imunização.

COMUNIDADE participou de ações de educação em saúdeSaúde
‘SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ’ facilita acesso da comunidade a serviços como vacinação, testes rápidos e orientação psicossocial

Projeto da SMS leva assistência 
para a população de Ipioca

Ascom SMS

POPULAÇÃO

de Ipioca participa do projeto Saúde Vai Até Você, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde 

TRABALHO

foi sediado na Unidade de Saúde Jorge David Nasser

Fotos: Bruno Wesley/Ascom SMS
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Há 14 dias iniciou a vaci-
nação de crianças contra a 
Covid-19 em Alagoas. Um 
alívio para muitos pais e 
mães que esperavam ansio-
s o s  a  o p o r t u n i d a d e  d e 
garantir a imunização de 
seus filhos contra a doença 
que já vitimou 37 crianças 
entre 0 e 11 anos somente 
no estado. O número é supe-
rior à quantidade de adoles-
centes – dos 12 aos 17 anos 
– que foram vítimas fatais 
da doença. Foram 20 fata-
lidades por complicações 
do novo coronavírus nessa 
faixa etária.

De acordo com dados 
coletados pela Agência Tatu 
no portal de dados aber-
tos de Alagoas, do total de 
mortes de crianças registra-
das no estado, 18 foram de 
bebês de menos de um ano. 
As crianças em idade vaciná-
vel, ou seja, entre 5 e 11 anos, 
contabilizaram dez mortes. 
Quase metade das crianças 
também não tinha comorbi-
dades.

P a r a  a  j o r n a l i s t a 
Thayanne Magalhães, mãe 
do Gabriel, de 8 anos, e do 
Vicente, de 5, vacinar sempre 
foi uma certeza. Por isso, ela 
já garantiu a primeira dose 
do mais velho e aguarda 
ansiosamente a chegada da 
vacinação para a faixa etária 
do caçula.

“Eu nunca tive nenhuma 
dúvida com relação à vacina, 
porque eu acredito na ciên-
cia e eu sempre ouvi as orien-
tações da OMS. Entre o final 
de 2020 e o início de 2021, 

eu vi dois casos de crian-
ças conhecidas, de pessoas 
próximas, que morreram 
com sequelas da covid e isso 
foi me deixando angustiada 
e mais ansiosa pela vacina”, 
relata.

Thayanne contou ainda 
que assim que soube da libe-
ração para as crianças de oito 
anos sem comorbidades, se 
direcionou a um dos pontos 
de vacinação. “Eu corri para a 
fila sem nenhuma dúvida de 
que eu estava fazendo aquilo 
para salvar a vida do meu 
filho, que vacinar é um ato 
de amor. A criança nasce e a 
gente vacina. O bebê chega 
a tomar três vacinas de uma 
vez só, ter reações, ter febre 
e toda mãe tem consciência 
disso”.

Em entrevista à repor-
tagem, a  infectologista 

Auriene Oliveira explica 
que as complicações pós 
Covid aparecem, em geral, 
duas ou três semanas após 
o quadro gripal. “Se nesse 
período a criança evolui com 
gravidade e precisa inter-
nar, o teste será realizado 
para confirmar a suspeita. 
Os hospitais e a vigilância 
epidemiológica estão aten-
tos. Com o momento epide-
miológico que estamos 
vivendo, a possibilidade de 
ser Covid está sempre em 
mente, sendo então feito o 
teste. Se confirmado, o óbito 
será registrado como conse-
quência da doença”, detalha 
a especialista.

Baixa adesão
Em Maceió, capital de 

Alagoas, a adesão à vacina-
ção infantil tem sido baixa. 

Até ontem (27), apenas 6.267 
crianças receberam a dose 
do imunizante pediátrico, 
uma estimativa de apenas 
6,42% do público infantil 
apto à vacinação. 

Segundo informações 
divulgadas pela Prefeitura 
de Maceió, algumas estra-
tégias foram adotadas para 
a vacinação deste público, 
como a tematização de 
quatro pontos, o Domin-
gão da Criança e utilização 
de elementos lúdicos que 
atraem as crianças.

O secretário executivo 
do Gabinete do Prefeito de 
Maceió, Claydson Moura, 
cobrou, recentemente, o 
comparecimento da popu-
lação a esses pontos.“Todos 
os servidores estão empe-
nhados em salvar vidas, mas 
isso só vai ser possível se 

as pessoas comparecerem 
aos pontos de vacinação, 
levarem seus filhos, seus 
sobrinhos, seus enteados. 
A eficácia e a segurança da 
vacina estão comprovadas 
pela Anvisa e a única conse-
quência de não se imunizar é 
a piora dos casos”.

A mãe do Gabriel e do 
Vicente ainda aconselha 
outros pais e mães. “Se eu 
pudesse falar alguma coisa 
pras outras mães seria isso: 
Se lembrar quantas vezes 
elas desconfiaram de todas 
as vacinas que ela já levaram 
os filhos para tomar. Não 
dá para entender quem não 
quer vacinar o filho, quem 
não quer livrar o filho de 
uma doença que pode levar 
à morte”, completa.

Para Thayanne, a vacina 
significa esperança de dias 
melhores. “Que as pessoas 
levem seus filhos para vaci-
nar, para que a idade possa 
diminuir e que todo mundo 
seja vacinado, finalmente, e 
que a gente possa ter espe-
rança do mundo voltar ao 
normal, porque não existe 
novo normal. Assim como 
outras pandemias aconte-
ceram e as vacinas salvaram 
a humanidade, a gente pode 
voltar ao normal de novo se 
as pessoas se vacinarem”.

A infectologista Auriene 
Oliveira também reforça a 
importância da vacinação 
para os pequenos. “A vacina 
é nossa grande arma para 
diminuir a possibilidade 
de quadros graves, redu-
zir internação e diminuir 
a circulação do vírus. Mas, 
mesmo assim, as medi-
das de distanciamento, 
uso de máscaras e higiene 
adequada de mãos são ainda 
essenciais”, finaliza.

VACINAÇÃO para as crianças está com baixa adesão em AlagoasEspecial
18 CRIANÇAS das 37 que morreram de Covid-19 no estado eram bebês com menos de um ano de idade

Covid vitimou mais crianças do 
que adolescentes em Alagoas

Agência Tatu

DOENÇA

vitimou 37 crianças entre 0 e 11 anos somente em Alagoas de acordo com dados coletado pela Agência Tatu

Ilustração: Edson Borges / Unsplash / Agência Tatu
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