
‘TODOS CALÇAM 40’
CÂMARA DE MACEIÓ APROVA 13º PARA VEREADORES, AUMENTO DO  
DUODÉCIMO, DA VERBA DE GABINETE E DO NÚMERO DE ASSESSORES

Ficou para o último dia de 
2021 a decisão da Câmara de 
Maceió em aprovar a LDO e o 
PPA, indispensáveis à gestão 

municipal. Ao todo, 25 verea-
dores compareceram à sessão. 
Desses, 23 votaram pela apro-
vação de LDO e PPA. O presi-

dente Galba Neto se absteve. 
O vereador Léo Dias votou 
contra. Os vereadores aumen-
taram de R$ 69 mil para R$ 75 

mil/mês a verba de gabinete de 
cada um deles, 13º para cada 
um deles, reajustaram a verba 
indenizatória para cada um 

deles e aprovaram mais asses-
sores para cada um deles. É um 
escândalo, não é? Uma festa 
com dinheiro público.
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Família inteira é espancada 
ao sair de show de sertanejo

6 e 8

Vítimas de espancamento foram atacadas por dois pitboys, quando aguardavam carro para voltar para casa; agressores foram presos e liberados

Trabalhadores recebem atendimento

BOM COMEÇO
Sine Maceió 
inicia o ano  
com 94 vagas 
de emprego

Dois pintores 
são vítimas 
de descarga 
elétrica

Cai índice 
de acidentes 
nas estradas 
de Alagoas
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Brasil projeta crescimento de 0,36%; 
Alagoas tem a perspectiva de 6,5%

ECONOMIA
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rthur Lira (PP), Isnaldinho 
Bulhões (MDB), Marx Beltrão 
(PSD), Nivaldo Albuquerque 
(PTB), Sérgio Toledo (PL), Seve-
rino Pessoa (PRB), Paulão (PT), 
Pedro Vilela (PSDB) e Tereza 
Nelma (PSDB).

Desses nomes que estão nos 
mandatos, quais deles devem 
retornar à Câmara dos Depu-
tados em 2023? A pergunta 
que se faz – nos bastidores da 
política alagoana – é quem vai 
continuar no mandato por mais 
quatro anos.

Na eleição de 2018, o parla-
mentar mais votado foi João 
Henrique Caldas, o JHC (PSB), 
que hoje ocupa o mandato de 
prefeito de Maceió. Daí, para 
onde vão os votos do ex-depu-
tado federal mais votado nas 

duas últimas eleições? Eis a 
questão em tese!

Porém, de imediato, o 
primeiro nome que os “espe-
cialistas da política” analisam 
é do presidente da Câmara dos 
Deputados. 

Arthur Lira é, hoje, o parla-
mentar mais forte no Brasil 
– já que está na cadeira da presi-
dência da Câmara – e ganhou 
musculatura política em 
Alagoas para ser um dos mais 
votados em 2022.

A cadeira de ‘De Lira’, 
portanto, dizem que está garan-
tida, por mais quatro anos, e 
com uma votação que pode 
surpreender em 2022. Uma 
mistura de Política x Poder que 
obteve Lira em 2021.

Por outro lado, se analisar-

mos os mais votados de 2018, 
vem Marx Beltrão (139.458 
votos), Sérgio Toledo (98.201 
votos) e Nivaldo Albuquerque 
(84.956 votos) como os cinco 
primeiros colocados. Esses 
garantem que se reelegem para 
mais um mandato na capital 
federal.

Assim como, Isnaldinho 
Bulhões (71.847 votos), Severino 
Pessoa (70.413 votos), Paulão 
(60.900 votos) e Tereza Nelma 
(44.207 votos) que completam a 
lista dos que querem continuar 
representantes de Alagoas em 
Brasília.

Ainda temos o deputado 
Pedro Vilela (37.203 votos) que 
era suplente, na vaga de JHC, e 
assumiu em janeiro deste ano. 
Mas que também será candi-

dato à reeleição no próximo 
ano.

Por conta do quociente elei-
toral, federações partidárias, 
“sobras” e candidatos “novos”, 
muitos mandatários já traba-
lham com uma média de votos 
abaixo do esperado.

Repetir a mesma votação, no 
entanto, é um tanto que impos-
sível e também não é comum 
em uma nova eleição. O resul-
tado, todavia, vai depender do 
trabalho/destaque durante o 
mandato.

Com alguns nomes novos 
na disputa pela Câmara dos 
Deputados, a tendência é que 
os donos dos mandatos façam 
alianças que deem sustenta-
ção (base eleitoral) para uma 
votação viável com a ajuda dos 

considerados “escadinhas”.
Afinal, o retorno dos nove 

(9) é quase que incerto, impro-
vável e impossível.

Haverá mudanças nessa 
lista, de fato, por conta das 
conjunturas políticas; cada 
eleição é uma eleição (enten-
dam isso); e as articulações nos 
bastidores são pesadas lá em 
Brasília – onde tudo acontece 
e quase que ninguém sabe de 
nada. Será?

Por fim, se depender do R$ 
5,1 bilhões do fundo de finan-
ciamento de campanha elei-
toral… é uma outra história! 
Façam suas apostas e veremos 
quais dos 9 (nove) federais 
retornam à Câmara dos Depu-
tados em 2023?

#VidaQueSegue
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A s  i n s t i t u i ç õ e s  d o 
chamado sistema de Justiça 
não poderão mais escamotear 
diante dos desafios de vida 
ou morte que o Ministério 
Público e o Judiciário têm em 
2022.

N e n h u m a  d e s c u l p a 
poderá adiar desfechos para 
os crimes cometidos pela 
extrema direita, nas mais 
variadas frentes, nem mesmo 
sob o pretexto de que este é 
um ano de eleições. Chega de 
desculpas.

Há casos  pendentes , 
alguns em estado de putre-
fação, que envolvem Bolso-
naro, os filhos de Bolsonaro, 
os cúmplices da família, os 
financiadores de fake news e 
do gabinete do ódio. E tem a 
lista da CPI do Genocídio com 
os pedidos de indiciamento de 
81 pessoas.

Não pode ficar como 
pergunta sem reposta a ques-
tão central do relatório da CPI: 
as instituições terão condições 
de levar adiante as investi-
gações, o enquadramento e 
a condenação de Bolsonaro, 
de generais, de coronéis e de 
gente sem farda e fardada 
que atuava nas entranhas da 
pandemia?

As facções envolvidas com 
os negócios da cloroquina e 
da vacina serão submetidas 

ao rigor das leis em 2022, ou o 
MP e o Judiciário irão sucum-
bir às manobras protelatórias 
e às pressões do submundo da 
política?

Nomes de protagonistas 
que se repetem no noticiário 
do bolsonarismo, como o do 
empresário Luciano Hang, 
ficarão impunes? O véio da 
Havan e outros denunciados 
pela comissão continuarão 
escapando do cerco da Justiça?

Passa também por essas 
dúvidas o caso de donos e 
médicos da Prevent envol-
vidos no que se consagrou 
chamar de a clínica da morte, 
com a manipulação de trata-
mentos e de certidões de 
óbitos.

Médicos acusados da 
fraude de atestados, e que 
estão na lista da CPI, vão assu-
mir sozinhos as culpas por 
atos que caracterizam crimes 
graves? Não é uma questão 
banal.

Como não é singela a 
dúvida sobre a capacidade de 
MP e Judiciário de conduzir 
sem temores os casos envol-
vendo os oficiais de Pazuello e 
seus negociadores de vacinas 
dentro do Ministério da Saúde.

É muito mais do que inves-
tigar e julgar omissões e ações 
negacionistas. É perseguir a 
verdade em torno das quadri-

lhas organizadas dentro 
do governo para comprar e 
vender vacinas superfatura-
das e que muitas vezes nem 
existiam.

No dia 29 de setembro, 
quando do depoimento do 
véio da Havan, o senador 
Humberto Costa afirmou: “O 
senhor Luciano Hang está 
rindo porque acha que a CPI 
não vai dar em nada, que é 
uma brincadeirinha. Vai dar, 
vai dar”.

Será mesmo que vai dar? 
Será que o véio não continuará 
rindo? E será que o Congresso 
retomará a CPI das Fake 
News? O Supremo conseguirá 
se impor diante dos dribles da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica de Augusto Aras?

Em 2022, o Supremo terá 
de provar que não mais ficará 
resignado e assustado diante 
de constrangimentos seme-
lhantes aos impostos por 
Sergio Moro na Lava-Jato. E 
que Alexandre de Moraes não 
estará sozinho na luta contra 
os crimes do bolsonarismo.

Será o ano em que o 
sistema de Justiça terá de 
provar que de fato funciona 
e que não enfrenta apenas 
nomes da série C da extrema 
direita de Sara Winter, Allan 
dos Santos, Daniel Silveira e 
Roberto Jefferson.

O Ministro Paulo Guedes,  
em carta ao presidente Jair 
Bolsonaro, já mandou dizer que 
não quer nem saber de reajuste 
salarial para os servidores 
públicos federais.

Guedes é aquele ser que se 
acha imperador. Arrogante, 
mentiroso e bufão.  E com 
esse perfil tem atacado como 
pode as diversas categorias do 
funcionalismo público.

Já chamou servidores de 
vagabundos, parasitas e agora 
diz ao presidente da República 
que se der aumento salarial vão 
todos parar no “meio da lama”, 
como em Brumadinho (MG).

O ser é de fato asqueroso. Ele 
não pensa nos pais e mães de 
famílias que há anos cumprem 
suas missões dentro das repar-

tições públicas, tocando a 
máquina do País.

A preocupação dele é 
apenas com os seus colegas do 
mercado financeiro que emba-
lam seus lucros e os levam para 
offshores em paraísos fiscais.

Esse tem sido o tipo de gente 
que hoje domina as relações 
e decisões de governo. Nada 
de empatia, solidariedade e 
respeito aos semelhantes. Só 
acintosos achincalhes.

O País virou de cabeça para 
baixo, a desumanidade ocupou 
espaços, a intolerância e o ódio 
se fizeram marcas, a partir de 
uma gente que emergiu dos 
esgotos, exatamente para jogar 
os desafetos na lama.

Tal como recomenda o 
senhor Paulo Guedes.

2022: o ano em que as instituições reagem 
ou são comidas pelo bolsonarismo

Depois de chamar servidor de 
parasita, Guedes diz que dar 

aumento é jogar todos na lama

2022: Quais dos 9 (nove) federais retornam à 
Câmara dos Deputados em 2023?
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Laís Pita
Com portais

Os filhos dos 
arapiraquen-
ses Marlon 

e Tânia Cristina, farmacêu-
tico e ginecologista, respec-
tivamente, foram agredidos 
ontem, em Maceió. O fato 
aconteceu na porta de uma 
casa de show onde um cantor 
sertanejou se apresentou, em 
Jaraguá.

Tânia Cristina -  mãe e sogra 
das vítimas - gravou um vídeo 
denunciando o caso. A filha, 
que é médica e tem 29 anos, 
denunciou que foi vítima de 
espancamento. O marido dela, 
de 29 anos, e o irmão de 23 anos, 
ambos estudantes de medicina, 
também foram agredidos.

Segundo o relato da mulher, 
os três, junto com a namorada 
do irmão, saíram do evento 
antes do término da última 
banda, e esperavam do lado 
de fora, sentados no meio-fio, a 
chegada da mãe dela, já que não 
conseguiram pedir um carro 
por aplicativo.

Foi quando os agresso-
res, um personal trainer e um 

empresário do ramo fitness, 
cujos nomes não foram revbela-
dos, passaram por eles e come-
çaram a importunar as jovens. 

Segundo as vítimas, os 
homens já teriam sido bastante 
agressivos e perguntado se eles 
estavam armados. Tentando 
evitar o pior, as mulheres 
responderam que não e pedi-
ram que eles fossem embora, o 
que não foi atendido.

“Quando nós dissemos 
que ninguém estava armado 
eles ‘voaram’ em cima do 
meu irmão. Um deles deu um 
mata-leão e começou a bater 
na cabeça dele. O outro foi 
pra cima do meu marido, que 
até esse momento não tinha 
se envolvido e estava ainda 
sentado cochilando, já que a 
gente estava muito cansado 
pelo plantão que fizemos na 
noite anterior. Ele acordou já 
sendo espancado”.

Numa tentativa de inti-
midar os dois agressores, a 
médica contou que pegou o 
celular e começou a gravá-los e 
pedir que parassem a sessão de 
violência. Foi quando um deles 
partiu para cima dela, conse-
guiu tirar o aparelho de suas 

mãos e o jogou no mar, junto 
com os documentos pessoais 
dela e do marido.

“Minha cunhada tentou 
empurrar um deles para ver se 
ele saía de cima do meu irmão, 
mas ele não saía. Aí eu peguei 
meu celular e comecei a falar: 
‘moço você tá [sic] matando 
meu irmão, para de matar 
meu irmão. Eu estou filmando, 
você vai ser preso’. Foi quando 
o que estava agredindo meu 
esposo, largou ele e veio pra 
cima de mim e me bateu, me 
empurrou, arranhou meus 
braços, pisou nos meus pés 
para roubar meu celular, saiu 
correndo e jogou meu celular 
no mar, com todas as provas. 
Eu ainda tentei pegar o celular, 
mas não consegui”.

POLÍCIA CHEGOU
Quando retornou ao local 

da agressão, a médica disse 
que os pais já haviam chegado, 
assim como policiais militares, 
de um batalhão não identifi-
cado, que cessaram a panca-
daria. Nesse momento, ela 
fala que os policiais queriam 
liberar todos, mas que o pai 
dela insistiu que a situação 

fosse encaminhada à Central 
de Flagrantes.

Os policiais concordaram, 
mas apenas um deles tentou 
com muita persistência dissu-
adir as vítimas de efetuar a 
denúncia e insistiu que nesse 
caso todos precisariam ser leva-
dos como autores, inclusive 
no camburão da viatura, o que 
acabou acontecendo.

“Esse policial ficou tentando 
me coagir. Dizia que eu seria 
prejudicada no meu trabalho 
para que eu não denunciasse. 
Ele ficou dizendo que eu estava 
bêbada, mas eu disse que faria 
teste do bafômetro, que seria 
algemada, se fosse preciso, mas 
que denunciaria”.

“Foi quando eles nos joga-
ram no camburão. O meu 
pai foi no carro dele atrás da 
viatura, mas ele saíram com 
muita velocidade, justamente 
para que eles não conseguis-
sem acompanhar. Meu irmão 
e meu esposo com trauma na 
cabeça, o carro pulando sem 
parar. Aí eles pararam numa 
rua, nem sei onde a gente 
estava. Abriram a porta da 
mala e perguntaram mais uma 
vez se a gente queria denun-

ciar. Eu disse que sim. Foi 
quando eles fecharam a porta 
com tudo [sic] e depois nos 
levaram para a delegacia”.

A mulher disse ainda que 
mesmo na delegacia o policial 
ficou agressivo com os pais 
dela, que já são idosos. E que 
os agressores – conduzidos 
por outra viatura – ficavam 
desferindo palavras de baixo 
calão contra ela, o marido, o 
irmão, a cunhada e os pais, 
sem que houvesse interven-
ção policial para contê-los. 
Eles foram liberados logo 
depois.

A família disse que tomou 
conhecimento que um dos 
suspeitos já esteve envolvido 
em outro caso de agressão como 
o de agora, há alguns anos. Um 
advogado já foi chamado para 
acompanhar o caso e formalizar 
as denúncias através de bole-
tins de ocorrência. A respeito 
da conduta do policial militar, 
a família explicou que já entrou 
em contato com o comando 
da PM no estado, aguarda o 
agendamento de uma reunião 
e estuda uma forma de forma-
lizar denúncia contra ele 
também.
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Família inteira é espancada 
por pitboys na saída de show

VIOLÊNCIA OCORREU EM JARAGUÁ: quatro jovens - dois homens e duas mulheres - foram agredidos em via pública

Militares do Batalhão de 
Polícia Rodoviário (BPRv) regis-
traram 15 acidentes durante 
a Operação Réveillon Seguro, 
iniciada na última quinta-feira 
(30) e encerrada ontem. Do 
número total de acidentes, uma 
pessoa morreu e outras sete 
ficaram feridas nas rodovias 
alagoanas. Comparado ao ano 
anterior, uma redução de 25% 
foi observada pelos agentes. 

O acidente com óbito acon-
teceu na noite da sexta-feira (31), 
quando um motociclista seguia 
na AL-420, no povoado Bom 
Nome 2, em Arapiraca, quando 
se chocou contra um barranco. 
Adelmo Barros de Lima Júnior 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

De acordo com os dados do 
BPRv, houve ainda uma redu-
ção de 30% nos acidentes com 
escoriações. Em comparação 
com o ano passado, 10 pessoas 
sofreram com os ferimentos, 
enquanto neste último, sete 
foram vítimas. 

O setor de estatística do bata-
lhão também evidenciou que 
três pessoas foram flagradas 
dirigindo embriagadas durante 
as fiscalizações dos militares e 
oito recusaram fazer o teste do 
etilômetro. 

Segundo a comandante 
do BPRv, major Josiene Lima, 
o fluxo de veículos nas rodo-
vias foi maior do que no ano 
passado devido a flexibilização 
da pandemia. Para ela, a queda 
nos principais indicadores foi 
fruto dos trabalhos dos mili-
tares e da conscientização dos 
motoristas. 

“A queda é reflexo de um 
trabalho efetivo do BPRv focado 
na fiscalização e orientação dos 
condutores, bem como na inten-
sificação dos testes de alcoole-
mia. Isso incidiu na evolução 
de ocorrências de flagrantes 
de embriaguez e consequen-
temente inibindo a ação de 
condutores que insistem em 
infligir as normas de trânsito”, 
pontuou a major.

RODOVIAS

Cai em 25% índice 
de acidentes em AL

Dois pintores foram 
socorridos após serem víti-
mas de descarga elétrica nas 
proximidades da rotatória 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), em Arapiraca, 
hoje pela manhã. Eles sofre-
ram o choque no momento 
em que um fio de alta 
tensão atingiu o andaime 
que haviam montado para 
trabalhar.

Testemunhas disseram 
ao site Já é Notícia que os 
dois trabalhadores arma-
ram a estrutura para pintar 
um estabelecimento, perto 
da rede de energia elétrica, 
e  e s tavam puxando  o 
andaime no momento do 
acidente. Com a descarga, 
eles foram jogados para 
trás.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (Samu) esteve no local 

e agiu com os primeiros 
socorros das vítimas. O 
homem de 33 anos, identi-
ficado como Cícero Correio 
da Silva Junior, e outro 
rapaz ainda não identifi-
cado, apenas responderam 
ao estímulo de dor. 

Logo depois, os pinto-
res foram levados para o 
Hospital de Emergência do 
Agreste (HEA), na mesma 
cidade. Uma equipe do 
Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv) também foi 
acionada, para realizar o 
ordenamento do trânsito. 

NOTA DO SAMU 
O Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgên-
cia (Samu) de Alagoas foi 
acionado, na manhã desta 
segunda-feira (3),  para 
atender uma ocorrência de 
descarga de choque elétrico 

na AL 220 em Arapiraca, 
p r ó x i m o  d o  H o s p i t a l 
Chama.

Entre as duas vítimas, 
um homem de 33 anos 
identificado como Cícero 
Correio da Silva Junior, foi 
socorrido por uma Unidade 
de Suporte Básico (USB) 
do Samu Alagoas e enca-
minhado para o Hospital 
de Emergência do Agreste 
(HEA) sem verbal izar , 
respondendo apenas a estí-
mulo doloroso e indicando 
dores nas pernas.

O u t r a  v í t i m a ,  u m 
homem não identificado, 
foi encaminhado para o 
Hospital de Emergência do 
Agreste (HEA) sem falar, 
t a m b é m  r e s p o n d e n d o 
apenas a estímulo doloroso 
e indicando dores na perna.

Fonte: TNH1 com Já é 
Notícia 

ARAPIRACA

Pintores são vítimas 
de descarga elétrica



Ricardo Rodrigues
Repórter

No  ú l t i m o 
dia do ano, 
n a  s e x t a -

-feira, 31 de dezembro de 
2021, a Câmara Municipal 
de Maceió aprovou o Orça-
mento de Maceió para 2022, 
no valor de R$ 3,1 bilhões. 
Dos 25 vereadores presentes à 
sessão, apenas um, Leonardo 
Dias (PSD), votou contra, 
mas o placar ficou de 23 a 1, 
porque o presidente, Galba 
Novaes Neto (MDB), preferiu 
se abster.  

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) garante a previsão de 
gastos com as despesas públi-
cas da prefeitura e da Câmara. 
Os gastos têm como base as 
receitas municipais, oriundas 
da arrecadação própria e dos 
recursos federais, via transfe-
rências constitucionais, como 
o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Do montante aprovado, 
quase R$ 40 milhões serão 
distribuídos pelos vereado-
res com suas bases eleitorais, 
entidades e causas. Já que 
R$ 12 milhões foram desti-
nados às emendas cidadãs e 
R$ 27,1 milhões às emendas 
parlamentares. Os verea-
dores aumentaram o valor 
do duodécimo da Câmara, 
fixando em R$ 84 milhões os 
gastos do legislativo em 2022. 

O plenário da Câmara 
também aprovou o 13° salá-
rio para os vereadores, o 
reajuste da Verba Indeniza-
tória Parlamentar (VIAP); 
além do aumento do valor 
da verba de gabinete para o 
pagamento de funcionários e 
do número de cargos ligados 
à Mesa Diretora. A verba de 
gabinete pulou R$ 69 mil para 
R$ 75 mil. Foram autorizadas 
também a contratação de pelo 
menos mais 25 cargos comis-
sionados. 

Outros gastos definidos, 
durante a aprovação do Orça-
mento: R$ 839 milhões para a 
Saúde; R$ 571 milhões para 
a Educação; R$ 525 milhões 
para a Previdência; R$ 248 
milhões para a Infraestru-
tura; R$ 184 milhões para a 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Social; e 
R$ 143 milhões para ações em 
defesa das crianças e adoles-
centes. 

A  C â m a r a  a p r o v o u 
também os pareceres do 
Plano Plurianual (PPA) e suas 

respectivas emendas. O texto 
é um planejamento dos inves-
timentos e ações da gestão 
municipal para o próximo 
quadriênio 2022-2025. Foi 
aprovado ainda o direito do 
prefeito JHC (PSB), de rema-
nejar os recursos, durante o 
exercício fiscal, sem autori-
zação do Poder Legislativo 
Municipal. 

VOZ DISSONANTE
A sessão presidida pelo 

vereador Galba Nova Neto 
teve apenas uma voz disso-
nante, no tocante à apro-
vação da LOA. O vereador 
Leonardo Dias foi o único 
que votou contra a proposta 
de Orçamento aprovada. 

Ele disse que votou contra, 
por não concordar com um 
aumento de R$ 12 milhões no 
duodécimo do Poder Legis-
lativo. “A Casa propôs um 
reajuste do duodécimo para 
R$ 84 milhões. Em 2020, esse 
valor foi de aproximada-
mente R$ 72 milhões. Para 
esse ano, estava previsto R$ 
77 milhões. Eu propus uma 
emenda destinando R$ 3,5 
milhões do duodécimo para 
a Assistência Social, mas 
fui vencido. Fui contrário, 
portanto, ao aumento de R$ 
12 milhões”, argumentou o 
vereador.

Durante  a  sessão da 
última sexta-feira, Dias fez 
a sustentação oral da sua 

discordância com o Orça-
mento aprovado. Além do 
aumento do duodécimo 
da Câmara, ele defendeu a 
redução da margem de rema-
nejamento do Executivo sem 
autorização do Legislativo. 
Esses foram os dois pontos 
maiores de discordância em 
relação ao Orçamento.

Segundo sua assessoria, 
Dias também foi contra o 
aumento da verba indeni-
zatória de ação parlamen-
tar (VIAP), que subiu de R$ 
10.500 para R$ 15 mil. Ele 
foi contra ainda o aumento 
de cargos da Mesa Dire-
tora, mas também foi voto 
vencido. Seria a favor do 13º 
salário, mas como a proposta 
veio dentro do combo dos 
demais benefícios aos repre-
sentantes do povo, terminou 
votando contra o próprio 
benefício. 

REPERCUSSÃO
Procuramos ouvir a presi-

dência da Câmara, por meio 
da assessoria do vereador 
Galba Novaes Neto, mas não 
foi possível devido ao recesso 
parlamentar que segue até 
15 de fevereiro. Por isso, 
não teremos a repercussão 
oficial do comando do legis-
lativo sobre a críticas feitas 
pelo vereador Leonardo Dias 
sobre a aprovação do Orça-
mento. 

“Foi tanto suspense na 

votação da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), pelos vere-
adores de Maceió, que até 
exalou cheiro ruim. Após 
uma sequência de adiamen-
tos, enfim, matéria foi apro-
vada no último dia do ano, 
com surpresas desagradáveis 
na distribuição dos  R$ 3,1 
bilhões”, comentou um inter-
nauta, ao ler a notícia sobre a 
aprovação do Orçamento, nas 
redes sociais.

Para ele, de imediato, o 
choque foi o reajuste generoso 
do duodécimo do Legislativo. 
“A verba de gabinete de cada 
vereador já era absurdamente 
alta, mas ganhou incremento 
de R$ 6 mil, passando de R$ 69 
mil e ficando em R$ 75 mil”.

“Além disso, a partir de 
agora os parlamentares (que 
já ganham demais) também 
passarão a receber 13º salá-
rio. Outra aberração: foram 
criados mais 25 cargos comis-
sionados na Câmara. Histori-
camente, boa parte do pessoal 
que recebe na folha da casa 
não dá um dia sequer de 
serviço”. 

“Ainda ass im,  novas 
nomeações serão feitas. O 
gordo orçamento de Maceió 
tem tudo para favorecer o 
desenvolvimento da cidade 
e seus habitantes, depende 
da prioridade. Apesar da boa 
condição financeira, temos 
um os mais baixos indicado-
res sociais”. 

O internauta diz ainda que 
“a prefeitura é superavitária, 
mas esbarramos em bolsões 
de miséria, sofremos trágicas 
consequências da escassez de 
geração de renda, e capenga-
mos em pequenas decisões 
administrativas: os servido-
res efetivos recebem abaixo 
do estabelecido no plano de 
cargos e se submetem a humi-
lhação para que seus direitos 
sejam respeitados”. 

“Tanto a saúde como a 
educação funcionam apenas 
com o trivial. No trânsito, por 
sua vez, o que funciona são 
as penalidades aos conduto-
res de veículos. O transporte 
público continua sucateado 
e sem grade de horário sufi-
ciente para a demanda”.

“Diante desses e outros 
desafios, como serão utili-
zados os R$ 3,1 bilhões?”, 
questiona o internauta. 
Acrescentando: Em tese, R$ 
12 milhões vão para emen-
das cidadãs. Outros R$ 27,1 
milhões, para emendas (não 
impositivas) apresentadas 
pelos parlamentares.  

“Cada centavo pode 
ser otimizado ou desperdi-
çado. Depende da gestão, e 
do nosso olhar de fiscal das 
contas públicas, mas atenção 
porque na propaganda do 
governo a cidade está mara-
vilhosa para todos. Torcemos 
para alcançar essa realidade”, 
finalizou o internauta.
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Orçamento de Maceió para 2022 
é aprovado em R$ 3,1 bilhões

MANOBRA BENEFICIOU VEREADORES, que terão direito a 13º salário, aumento na verba de gabinete e mais assessores

Divulgação

Mesa da Câmara de Maceió ́ cozinhou’ votação de LDO e PPA em fogo brando até o último momento; manobra favoreceu, no final, vereadores de todos os lados



No primeiro 
dia útil do 
ano novo o 

Sine Maceió oferece, a partir de 
hoje (03), 94 vagas de emprego 
em diversas áreas de atuação, 
desde o Ensino Fundamental ao 
nível superior. Uma excelente 
oportunidade para aqueles que 
necessitam iniciar 2022 inserido 
no mercado de trabalho.

Aos interessados, os currí-
culos podem ser entregues de 
maneira presencial ou online. 

O candidato que optar pela 
entrega presencial deverá 
comparecer de segunda a sexta 
no local, que fica no 2º piso do 
Shopping Popular, de 8h às 14h, 
em frente ao parque infantil, 
munido de seus documentos e 
uma cópia do currículo.

O Sine Maceió informa 
ainda que os interessados 
devem enviar o currículo para 
o imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. Para 

mais informações o número de 
contato é o 0800 082 6205.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para torneiro mecanico, 
cozinheira, gerente de restau-
rante, estoquista, comercial de 
vendas, consultor externo de 
vendas, chapeiro, auxiliar de 
produção e encanador.

Há ainda vagas para 
pedreiro, topógrafo, operador 
de máquinas pesadas, opera-
dor de empilhadeira e ajudante 
de carga e descarga.
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VAGAS EM DIVERSAS ÁREAS: interessados devem entregar currículo presencialmente ou por meio digital através do e-mail

Divulgação

A partir de hoje (03) até 
o próximo dia 14, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) inicia a oferta de 3.000 
mil vagas para estudantes da 
Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos (EJAI). A matrícula 
pode ser feita, de forma presen-
cial, nas 46 escolas de Maceió 
que ofertam a modalidade.

De acordo com a Semed, as 
matrículas ocorrem de forma 
presencial para que os estu-
dantes possam tirar suas dúvi-
das em relação à mudança da 
matriz curricular da EJAI. A 
partir de agora, a matrícula, 
renovação da mesma e pedidos 
de transferência interna desses 
alunos para o próximo ano, 
acontecem em período distinto 
do ensino regular que passa a 
ser semestral.

A matrícula vai permitir o 
vinculo do estudante novato à 

Unidade de Ensino, e para isso, 
os pais ou responsável legal ou 
o estudante, maior de idade, 
deve apresentar, diversos docu-
mentos no ato da matrícula.

Entre eles, certidão de nasci-
mento, RG ou de casamento, 
comprovante de residência 
atualizado (dos últimos três 
meses), Cartão do Programa 
“Bolsa Família”, caso possua, 
e NIS do estudante beneficiado 
pelo Auxílio Brasil, disponibi-
lizado nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs).

Os interessadose devem 
levar ainda o Cartão SUS, 
03(três) fotos 3x4 atualiza-
das, Documento original de 
comprovação de escolaridade, 
CPF do estudante, RG e CPF do 
Responsável, Histórico Médico 
Escolar e termo de autorização 
do uso de imagem (disponível 
na Unidade Escolar).

3 MIL VAGAS

Semed inicia hoje as
matrículas para EJAI

Divulgação

A Prefeitura de Maceió, 
por meio Secretaria Municipal 
de Assistência Social, informa 
que estão sendo convocadas 
54 pessoas do cadastro de 
reserva dos pré-aprovados 
no Programa CNH Social. 
Desses, são 45 vagas para 
categoria moto e nove para 
a categoria carro, das vagas 
remanescentes. 

Os interessados devem 
comparecer à sede do Cadas-
tro Único (Cadúnico), amanhã 
(04) e na quarta-feria (05), das 
08h às 14h. Os selecionados 
terão até dois dias para apre-
sentar a documentação. Caso 

não compareçam no prazo, 
será chamado o próximo da 
fila. A Sede do Cadastro Único 
fica localizada na Av. Menino 
Marcelo, S/N – Serraria (ao 
lado da farmácia Drogasil).

O programa CNH Social 
emitirá a primeira carteira 
Carteira Nacional de Habi-
litação gratuitamente para 
usuários do Cadastro Único 
(Cadúnico) ,  garantindo 
assim mais oportunidades 
no mercado de trabalho para 
esse público. Os participantes 
podem optar pelo Curso de 
Formação de Condutores nas 
categorias carro ou moto.

As aulas, que começam no 
próximo dia 17 janeiro, serão 
ministradas pelo Serviço 
Social do Transporte e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte. As 
aulas práticas e teóricas deve-
rão durar em torno de três 
meses.

Segundo a diretora de 
Proteção Social Básica, Aline 
Pedrosa, foram convocados 
novos candidatos, visto que 
54 dos pré-aprovados não 
compareceram para fazer a 
comprovação ou apresenta-
ram alguma irregularidade 
documental.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNH Social: Prefeitura 
convoca 54 candidatos 

O primeiro dia útil do 
ano de 2022 chegou mas para 
garantir a tranquilidade da 
população durante a virada 
do ano, a Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social (Semscs) 
montou a Operação Réveillon. 
A força tarefa contou com um 
total de 264 servidores, sendo 
160 agentes de fiscalização e 
104 guardas municipais.

As equipes atuaram em 
diversos pontos da orla de 
Maceió orientando os ambu-
lantes sobre os locais em que 
eles poderiam se instalar para 
comercializar seus produtos. 

Outro papel dos agente foi 
garantir e alertar sobre a proi-
bição da venda de churrasqui-
nho em espetos de madeira e, 
em vias públicas, de bebidas 
em garrafas de vidro.

Para Thiago Prado, secre-
tário municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, o ordenamento feito 
garantiu que todos pudessem 
aproveitar o espaço público 
da melhor maneira possível. 
“Fizemos uma verdadeira 
força tarefa para assegurar 
um melhor ordenamento e 
uma melhor distribuição dos 
comerciantes informais ao 

longo da orla nos bairros de 
Ponta Verde, Pajuçara e Jati-
úca”. 

Os agentes de fiscaliza-
ção também ordenaram os 
comerciantes informais que 
se instalaram próximos aos 
pontos de queima de fogos. 
Houve  ainda fiscalização nas 
festas privadas, em 24 locais 
que solicitaram o alvará de 
permissão.

Agentes da SMTT fize-
ram ainda o bloqueio das vias 
entre as praias de Pajuçara e 
Ponta Verde, no trecho que vai 
da feirinha do artesanato até a 
Super Pizza.

OPERAÇÃO RÉVEILLON

Força tarefa garante 
tranquilidade ‘na virada’

Ricardo Rodrigues
Repórter

No  ú l t i m o 
dia do ano, 
n a  s e x t a -

-feira, 31 de dezembro de 
2021, a Câmara Municipal 
de Maceió aprovou o Orça-
mento de Maceió para 2022, 
no valor de R$ 3,1 bilhões. 
Dos 25 vereadores presentes à 
sessão, apenas um, Leonardo 
Dias (PSD), votou contra, 
mas o placar ficou de 23 a 1, 
porque o presidente, Galba 
Novaes Neto (MDB), preferiu 
se abster.  

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) garante a previsão de 
gastos com as despesas públi-
cas da prefeitura e da Câmara. 
Os gastos têm como base as 
receitas municipais, oriundas 
da arrecadação própria e dos 
recursos federais, via transfe-
rências constitucionais, como 
o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Do montante aprovado, 
quase R$ 40 milhões serão 
distribuídos pelos vereado-
res com suas bases eleitorais, 
entidades e causas. Já que 
R$ 12 milhões foram desti-
nados às emendas cidadãs e 
R$ 27,1 milhões às emendas 
parlamentares. Os verea-
dores aumentaram o valor 
do duodécimo da Câmara, 
fixando em R$ 84 milhões os 
gastos do legislativo em 2022. 

O plenário da Câmara 
também aprovou o 13° salá-
rio para os vereadores, o 
reajuste da Verba Indeniza-
tória Parlamentar (VIAP); 
além do aumento do valor 
da verba de gabinete para o 
pagamento de funcionários e 
do número de cargos ligados 
à Mesa Diretora. A verba de 
gabinete pulou R$ 69 mil para 
R$ 75 mil. Foram autorizadas 
também a contratação de pelo 
menos mais 25 cargos comis-
sionados. 

Outros gastos definidos, 
durante a aprovação do Orça-
mento: R$ 839 milhões para a 
Saúde; R$ 571 milhões para 
a Educação; R$ 525 milhões 
para a Previdência; R$ 248 
milhões para a Infraestru-
tura; R$ 184 milhões para a 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Social; e 
R$ 143 milhões para ações em 
defesa das crianças e adoles-
centes. 

A  C â m a r a  a p r o v o u 
também os pareceres do 
Plano Plurianual (PPA) e suas 

respectivas emendas. O texto 
é um planejamento dos inves-
timentos e ações da gestão 
municipal para o próximo 
quadriênio 2022-2025. Foi 
aprovado ainda o direito do 
prefeito JHC (PSB), de rema-
nejar os recursos, durante o 
exercício fiscal, sem autori-
zação do Poder Legislativo 
Municipal. 

VOZ DISSONANTE
A sessão presidida pelo 

vereador Galba Nova Neto 
teve apenas uma voz disso-
nante, no tocante à apro-
vação da LOA. O vereador 
Leonardo Dias foi o único 
que votou contra a proposta 
de Orçamento aprovada. 

Ele disse que votou contra, 
por não concordar com um 
aumento de R$ 12 milhões no 
duodécimo do Poder Legis-
lativo. “A Casa propôs um 
reajuste do duodécimo para 
R$ 84 milhões. Em 2020, esse 
valor foi de aproximada-
mente R$ 72 milhões. Para 
esse ano, estava previsto R$ 
77 milhões. Eu propus uma 
emenda destinando R$ 3,5 
milhões do duodécimo para 
a Assistência Social, mas 
fui vencido. Fui contrário, 
portanto, ao aumento de R$ 
12 milhões”, argumentou o 
vereador.

Durante  a  sessão da 
última sexta-feira, Dias fez 
a sustentação oral da sua 

discordância com o Orça-
mento aprovado. Além do 
aumento do duodécimo 
da Câmara, ele defendeu a 
redução da margem de rema-
nejamento do Executivo sem 
autorização do Legislativo. 
Esses foram os dois pontos 
maiores de discordância em 
relação ao Orçamento.

Segundo sua assessoria, 
Dias também foi contra o 
aumento da verba indeni-
zatória de ação parlamen-
tar (VIAP), que subiu de R$ 
10.500 para R$ 15 mil. Ele 
foi contra ainda o aumento 
de cargos da Mesa Dire-
tora, mas também foi voto 
vencido. Seria a favor do 13º 
salário, mas como a proposta 
veio dentro do combo dos 
demais benefícios aos repre-
sentantes do povo, terminou 
votando contra o próprio 
benefício. 

REPERCUSSÃO
Procuramos ouvir a presi-

dência da Câmara, por meio 
da assessoria do vereador 
Galba Novaes Neto, mas não 
foi possível devido ao recesso 
parlamentar que segue até 
15 de fevereiro. Por isso, 
não teremos a repercussão 
oficial do comando do legis-
lativo sobre a críticas feitas 
pelo vereador Leonardo Dias 
sobre a aprovação do Orça-
mento. 

“Foi tanto suspense na 

votação da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), pelos vere-
adores de Maceió, que até 
exalou cheiro ruim. Após 
uma sequência de adiamen-
tos, enfim, matéria foi apro-
vada no último dia do ano, 
com surpresas desagradáveis 
na distribuição dos  R$ 3,1 
bilhões”, comentou um inter-
nauta, ao ler a notícia sobre a 
aprovação do Orçamento, nas 
redes sociais.

Para ele, de imediato, o 
choque foi o reajuste generoso 
do duodécimo do Legislativo. 
“A verba de gabinete de cada 
vereador já era absurdamente 
alta, mas ganhou incremento 
de R$ 6 mil, passando de R$ 69 
mil e ficando em R$ 75 mil”.

“Além disso, a partir de 
agora os parlamentares (que 
já ganham demais) também 
passarão a receber 13º salá-
rio. Outra aberração: foram 
criados mais 25 cargos comis-
sionados na Câmara. Histori-
camente, boa parte do pessoal 
que recebe na folha da casa 
não dá um dia sequer de 
serviço”. 

“Ainda ass im,  novas 
nomeações serão feitas. O 
gordo orçamento de Maceió 
tem tudo para favorecer o 
desenvolvimento da cidade 
e seus habitantes, depende 
da prioridade. Apesar da boa 
condição financeira, temos 
um os mais baixos indicado-
res sociais”. 

O internauta diz ainda que 
“a prefeitura é superavitária, 
mas esbarramos em bolsões 
de miséria, sofremos trágicas 
consequências da escassez de 
geração de renda, e capenga-
mos em pequenas decisões 
administrativas: os servido-
res efetivos recebem abaixo 
do estabelecido no plano de 
cargos e se submetem a humi-
lhação para que seus direitos 
sejam respeitados”. 

“Tanto a saúde como a 
educação funcionam apenas 
com o trivial. No trânsito, por 
sua vez, o que funciona são 
as penalidades aos conduto-
res de veículos. O transporte 
público continua sucateado 
e sem grade de horário sufi-
ciente para a demanda”.

“Diante desses e outros 
desafios, como serão utili-
zados os R$ 3,1 bilhões?”, 
questiona o internauta. 
Acrescentando: Em tese, R$ 
12 milhões vão para emen-
das cidadãs. Outros R$ 27,1 
milhões, para emendas (não 
impositivas) apresentadas 
pelos parlamentares.  

“Cada centavo pode 
ser otimizado ou desperdi-
çado. Depende da gestão, e 
do nosso olhar de fiscal das 
contas públicas, mas atenção 
porque na propaganda do 
governo a cidade está mara-
vilhosa para todos. Torcemos 
para alcançar essa realidade”, 
finalizou o internauta.
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Orçamento de Maceió para 2022 
é aprovado em R$ 3,1 bilhões

MANOBRA BENEFICIOU VEREADORES, que terão direito a 13º salário, aumento na verba de gabinete e mais assessores

Divulgação

Mesa da Câmara de Maceió ́ cozinhou’ votação de LDO e PPA em fogo brando até o último momento; manobra favoreceu, no final, vereadores de todos os lados



6 O DIA DIGITAL  l  3 de janeiro  I  2022

ALAGOAS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Bia Alexandrino
Repórter

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) registrou uma semana 
sem óbitos no Estado, de 
acordo com os boletins 
epidemiológicos publicados 
diariamente pelo Centro de 
Informações Estratégicas e 
Resposta em Vigilância em 
Saúde CIEVS/AL. Assim, 

Alagoas tem sete dias conse-
cutivos sem óbitos, desde a 
última segunda-feira, pelo 
novo coronavírus no Estado.

Essa é a primeira vez que 
Alagoas não registra mortes 
pelo novo coronavírus por sete 
dias consecutivos.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
lembra que isso se deve à vaci-
nação e aos protocolos sani-
tários. “É muito gratificante 
saber que estamos há uma 

semana sem mortes pelo novo 
coronavírus no Estado. Apro-
veito para reiterar que vacinas 
salvam vidas e ainda temos 
um caminho pela frente na luta 
contra a Covid-19, por isso peço 
para que todos os alagoanos se 
vacinem e continuem usando 
máscara”, afirmou o gestor.

O Boletim Epidemioló-
gico da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), de ontem, 
confirma 13 novos casos de 
Covid-19 em Alagoas. Dessa 

forma, o estado tem um total 
de 242.104 casos confirma-
dos do novo coronavírus até o 
momento, dos quais 89 estão em 
isolamento domiciliar. Outros 
235.436 pacientes já finalizaram 
o período de isolamento, não 
apresentam mais sintomas e, 
portanto, estão recuperados 
da doença. Há 2.810 casos em 
investigação epidemiológica. 
Não foram registradas mortes 
por Covid-19 em território 
alagoano. Com isso, Alagoas 

tem 6.383 óbitos por Covid-19.

PRIMEIRA MORTE PELO 
NOVO CORONAVÍRUS
A primeira morte registrada 

em Alagoas, conforme o Bole-
tim Epidemiológico da Secreta-
ria de Estado da Saúde foi em 30 
de março de 2020. Naquele dia, 
um homem de 64 anos, natu-
ral do Estado do Acre, morreu 
vítima da Covid-19 em Alagoas. 
A informação foi divulgada no 
dia 31 de março de 2020.

Pela 1a vez, Alagoas está há uma 
semana sem óbitos por Covid

DE ACORDO com boletim epidemiológico da Sesau, não são registradas mortes desde o último dia 27 no Estado

Letícia Pascoalino
Repórter

O Governo de Alagoas 
divulgou, na última quinta-
-feira, os dados referentes à 
estimativa anual até o terceiro 
trimestre de 2021 do Produto 
Interno Bruto (PIB) do estado. A 
apresentação ocorreu durante 
coletiva de imprensa realizada 
na sede da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), que é 
responsável pelo levantamento 
junto ao IBGE.

De acordo com os dados 
apresentados, estima-se um 
crescimento de 6,50%, em rela-
ção ao mesmo período de 2020. 
O avanço é justificado pelo 
resultado positivo em todos os 
setores: Agropecuária (9,82%), 
Indústria (7,89%) e Serviços 
(5,39%). 

“Alagoas foi o estado que 
sofreu menor queda do PIB em 
2020 e a estimativa para 2021 
também é muito boa. Além 
disso, foi um dos poucos esta-
dos brasileiros que fechou 2020 
com mais empregos formais 
do que o ano anterior, isso é 
reflexo de uma economia que 
se mostra estável e que não 
apresenta grandes variações”, 
pontuou o titular da Seplag, 
Fabrício Marques Santos.

O superintendente de 
Produção da Informação e do 
Conhecimento, Robson Bran-
dão, explica que a estimativa 
trimestral do PIB é uma análise 
de curto prazo para entender 
como está a conjuntura econô-
mica do estado.

“A cada dois anos, o IBGE 

faz o cálculo consolidado e esse 
resultado estimado pode sofrer 
variação. Isso ocorre porque 
há uma dinâmica na econo-
mia e os dados podem variar, 
mas de forma geral o resultado 
final é bem próximo à estima-
tiva, já que os dados utilizados 
para o cálculo da estimativa 
são encontrados nas bases do 
IBGE e do Ministério do Traba-
lho e Emprego”, esclareceu. “A 
equipe faz a coleta destas infor-
mações e aplica em metodolo-
gia indicada pela literatura para 
auxiliar o estado a identificar 
como está o comportamento da 
economia alagoana”, comple-
mentou o superintendente.

Na agropecuária no acumu-
lado do ano de 2021, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior, variou positivamente 
em 9,82%, tendo em vista cres-
cimento nas estimativas de 
produção das lavouras: cana-de-
-açúcar (18,04%), laranja (9,61%), 
banana (24,74%), abacaxi 
(4,85%), coco-da-baía (0,76%), 
amendoim (0,79%), feijão (em 
grão) (75,64%), milho (34,62%), 
tomate (10,71%), arroz (47,03%) 
e batata doce (2,31%). Os demais 
produtos: fumo (em folha) 
(-4,26%) e mandioca (-1,86%) 
tiveram variação negativa.

Já a indústria alagoana 
expandiu 7,89%, acarretado, em 
especial, pelo comportamento 
observado em seus subsetores: 
indústria de transformação 
(28%), construção (9,74%), eletri-
cidade e gás, água, esgoto, ativi-
dades de gestão de resíduos e 
descontaminação (17,13%). Em 
contrapartida, o subsetor indús-
tria extrativa apresentou queda 

de 26,36%, motivada pela redu-
ção na produção de petróleo e 
gás natural.

O setor de Serviços (5,39%) 
teve seu crescimento influen-
ciado pelos subsetores: admi-
nistração, educação e saúde 
pública, defesa e seguridade 
social (6,92%); comércio e repa-
ração de veículos automotores 
e motocicletas (3,99%); ativi-
dades profissionais, científi-
cas e técnicas, administrativas 
e serviços complementares 
(4,52%); alojamento e alimenta-
ção (6,34%); e transporte, arma-
zenagem e correio (13,78).

A estimativa trimestral do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
é um indicador que mostra a 
tendência do desempenho da 
economia de forma conjuntu-
ral em curto prazo e visa ante-
cipar, em caráter preliminar, o 
comportamento da economia 
com base no PIB. Vale desta-
car que os dados e resultados 
apresentados são preliminares 
e sujeitos a retificações, pois são 
ajustados anualmente conforme 
o cronograma de atualização do 
sistema de Contas Regionais do 
IBGE retifica os pesos dos seto-
res e subsetores.

REESTIMATIVA DO PIB 2020
Além da estimativa do PIB 

2021, a Seplag repassou, com 
base nas atualizações do IBGE, 
os dados referentes a 2020. De 
acordo com o levantamento, 
houve um decréscimo de 
0,35% sobre igual período de 
2019. Justificado pelo resultado 
negativo nos setores da Agro-
pecuária (0,78%) e de Serviços 
(0,34%). 

PIB 2021

AL apresenta estimativa 
de crescimento de 6,5%

Dicom TJ/AL

O Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJAL) celebrou convê-
nio com o Ministério da Justiça 
para aperfeiçoar e ampliar o 
sistema de videoconferência 
que interliga varas criminais, 
delegacias e o sistema prisional 
do Estado. O projeto tem valor 
de R$ 3,5 milhões.

O  T J A L  a p r e s e n t o u 
proposta para ter acesso aos 
recursos disponibilizados pela 
União, sendo a única Corte de 
Justiça do país contemplada. 
O Tribunal ficou na quinta 
colocação entre as dez institui-
ções selecionadas.

De acordo com o diretor 
de Tecnologia da Informação 
do TJAL, José Baptista Neto, 
os recursos contemplarão 110 
salas de videoconferência em 
Alagoas. “A maioria já traba-
lha com videoconferência, 
mas os equipamentos são de 
2015, 2016, e já carecem de 
uma atualização tecnológica”.

Ainda segundo o diretor, 
os equipamentos novos vão 
auxiliar as Varas, delegacias e 
unidades prisionais na reali-

zação de audiências com réus 
presos. “A modernização do 
parque tecnológico também 
vai ajudar bastante nas audi-
ências de custódia em todo o 
Estado”, destacou.

José Baptista explicou 
que, uma vez reservado o 
dinheiro pelo Governo Fede-
ral, o TJAL iniciará processo 
licitatório para aquisição dos 
equipamentos e das licenças 
de software necessários para 
as videoconferências.

“O Departamento de Patri-
mônio do Tribunal receberá 
os equipamentos assim que 
forem adquiridos e caberá à 
Diati a instalação nas unida-
des”, explicou. 

O convênio, assinado pelo 
vice-presidente do TJAL, 
desembargador José Carlos 
Malta Marques, tem vigência 
de 24 meses. O projeto envol-
veu articulação de diversos 
setores do Tribunal, como 
Subdireção, Diati, Assessoria 
de Planejamento e Moderni-
zação do Judiciário (APMP), 
e Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carce-
rário (GMF).

VIDEOCONFERÊNCIA

TJ: Convênio vai 
melhorar 110 salas

Caio Loureiro

Tribunal de Justiça vai modernizar e ampliar sistema de videoconferência
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O m i n i s t r o 
d a  S a ú d e , 
M a r c e l o 

Queiroga, disse que as vacinas 
contra Covid para crianças 
devem ser distribuídas para 
os estados na segunda quin-
zena de janeiro.

“Na segunda quinzena 
elas começam a chegar e 
serão distribuídas como nós 
temos distribuído”, disse 
em conversa com jornalistas 
hoje.

Segundo membros do 
Ministério da Saúde, as vaci-
nas começam a chegar a partir 
do dia 10 de janeiro, mas elas 
precisam passar pelo processo 
de segurança antes de serem 
distribuídas. Ainda não há um 
cronograma definido.

Em nota recente, a pasta afir-
mou ser favorável à vacinação 
desse público. Porém, ressal-
tou que a decisão depende do 
desfecho da consulta pública 
que está em andamento.

“No dia 5 de janeiro, após 
ouvir a sociedade, a pasta 
formalizará sua decisão e, 

mantida a recomendação, a 
imunização desta faixa etária 
deve iniciar ainda em janeiro”, 
diz o comunicado.

A intenção da pasta é 
recomendar que crianças de 
5 a 11 anos sejam vacinadas 
contra a Covid-19, desde que 

mediante a apresentação de 
prescrição médica e consenti-
mento dos pais.

De acordo com o ministro 
da Saúde, a decisão final será 
dos pais, prática que já ocorre 
hoje. “Os pais são livres para 
levar os seus filhos para rece-

ber essa vacina”, afirmou em 
coletiva de imprensa.

A data coincide com o 
prazo estabelecido pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski, do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), para o governo prestar 
informações sobre a vacina-

ção infantil. Lewandowski é 
relator de um pedido do PT 
relacionado ao assunto.

A secretária extraordinária 
de enfrentamento à Covid-19, 
Rosana Leite de Melo, afir-
mou em nota técnica enviada 
ao STF que a vacina contra 
Covid-19 desenvolvida para 
crianças é segura, que o imuni-
zante é uma ferramenta de 
proteção e que a vacinação vai 
atenuar interrupções de aulas 
na pandemia.

“Antes de recomendar a 
vacinação [contra a] Covid-
19 para crianças, os cientis-
tas realizaram testes clínicos 
com milhares de crianças e 
nenhuma preocupação séria 
de segurança foi identifi-
cada”, afirmou a secretária 
em nota técnica concluída no 
último dia 19.

A posição de Melo, que 
integra a equipe de Queiroga, 
contraria questionamentos 
sobre a segurança da vacina 
feitos pelo ministro e princi-
palmente pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Queiroga: “Vacina para crianças 
na segunda quinzena de janeiro”

IMUNIZANTES começam a chegar a partir do dia 10 de janeiro, mas elas precisam passar pelo processo de segurança

Getty Images

Ministro Queiroga: “Na segunda quinzena elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído”

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
divulgou nota na noite deste 
domingo, 2, em que “contrain-
dica o embarque de passa-
geiros que possuem viagens 
programadas em navios de 
cruzeiro para os próximos 
dias”. A nota é divulgada após 
a agência pedir ao Ministério 
da Saúde a interrupção da 
atual temporada de cruzei-
ros. Já são 174 casos confirma-
dos de covid desde a semana 
passada em navios. A Anvisa 
também impediu,  neste 
domingo, o embarque de 3 
mil passageiros no navio MSC 
Splendida.

De acordo com a Anvisa, o 
impedimento ocorre “devido 
ao reconhecimento pelas auto-
ridades locais de saúde e pela 
Anvisa, da existência de trans-
missão sustentada de covid 
entre tripulantes”. A notifica-
ção, segundo a agência, ocor-
reu no sábado, 1º.

Na mesma nota, a agên-
cia reafirmou a necessidade 

de suspender a temporada 
de cruzeiros. A medida deve 
ser tomada pelo Ministério 
da Saúde, que afirmou até o 
momento que avalia medidas 
cabíveis. “Em razão do grave 
risco à saúde da população, 
a Anvisa já recomendou ao 
Ministério da Saúde, desde 
o dia 31/12, que revisitasse a 
posição sobre a temporada de 
navios de cruzeiros”.

A MSC Cruzeiros, respon-
sável pela operação do navio 
MSC Splendida, também 
divulgou nota na noite deste 
domingo em que confirma 
não ter recebido autorização 
para realizar o embarque de 
hóspedes no porto de Santos, 
onde o navio estava atracado. 
A companhia não divulgou o 
número de passageiros que 
embarcariam neste domingo.

O MSC Splendida é um 
dos navios que registraram 
casos positivos de covid desde 
a semana passada - os outros 
dois são o Costa Diadema e o 
MSC Preziosa, de responsa-

bilidade da mesma empresa. 
O Preziosa, deste domingo, 
chegou ao Rio de Janeiro com 
28 casos confirmados do coro-
navírus - sendo dois tripu-
lantes e 26 passageiros. Neste 
caso, a Anvisa autorizou o 
embarque de novos passagei-
ros. Ao todo, até o momento, 
são 174 casos já notificados 
em navios atracados na costa 

brasileira durante a atual 
temporada.

A MSC Cruzeiros, ainda 
em nota, afirma que os passa-
geiros que embarcariam neste 
domingo têm algumas opções 
a partir de agora. Solicitar uma 
carta de crédito no valor origi-
nal do cruzeiro, a ser resgatada 
em qualquer outro cruzeiro 
até 31 de dezembro deste ano. 

A pessoa pode, ainda, pedir o 
reembolso dos pacotes.

“No fim dessa tarde, a 
Companhia recebeu a infor-
mação das autoridades de 
que, infelizmente, o MSC 
Splendida, que está atual-
mente em Santos operando 
cruzeiros somente no litoral 
brasileiro, não foi autorizado 
a realizar o embarque dos 
hóspedes para seu próximo 
cruzeiro, em razão dos limi-
tados casos positivos identi-
ficados a bordo”, afirmou a 
nota.

“A MSC Cruzeiros está 
operando desde agosto de 
2020 e, até o momento, rece-
beu, com segurança e respon-
sabilidade, mais de um milhão 
de hóspedes em seus navios 
em todo o mundo, graças 
a um protocolo de saúde e 
segurança que foi reconhe-
cido como tendo estabelecido 
o padrão para a indústria 
em geral e outros setores”, 
continuou o comunicado da 
empresa.

CRUZEIROS

Anvisa contraindica embarques e impede 
ingresso em navio atracado em Santos

Reuters

Desde a semana passada, foram confirmados 174 casos de covid em navios
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Bia Alexandrino
Repórter

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S a ú d e 

(Sesau) registrou uma semana 
sem óbitos no Estado, de 
acordo com os boletins 
epidemiológicos publicados 
diariamente pelo Centro de 
Informações Estratégicas e 
Resposta em Vigilância em 
Saúde CIEVS/AL. Assim, 

Alagoas tem sete dias conse-
cutivos sem óbitos, desde a 
última segunda-feira, pelo 
novo coronavírus no Estado.

Essa é a primeira vez que 
Alagoas não registra mortes 
pelo novo coronavírus por sete 
dias consecutivos.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
lembra que isso se deve à vaci-
nação e aos protocolos sani-
tários. “É muito gratificante 
saber que estamos há uma 

semana sem mortes pelo novo 
coronavírus no Estado. Apro-
veito para reiterar que vacinas 
salvam vidas e ainda temos 
um caminho pela frente na luta 
contra a Covid-19, por isso peço 
para que todos os alagoanos se 
vacinem e continuem usando 
máscara”, afirmou o gestor.

O Boletim Epidemioló-
gico da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), de ontem, 
confirma 13 novos casos de 
Covid-19 em Alagoas. Dessa 

forma, o estado tem um total 
de 242.104 casos confirma-
dos do novo coronavírus até o 
momento, dos quais 89 estão em 
isolamento domiciliar. Outros 
235.436 pacientes já finalizaram 
o período de isolamento, não 
apresentam mais sintomas e, 
portanto, estão recuperados 
da doença. Há 2.810 casos em 
investigação epidemiológica. 
Não foram registradas mortes 
por Covid-19 em território 
alagoano. Com isso, Alagoas 

tem 6.383 óbitos por Covid-19.

PRIMEIRA MORTE PELO 
NOVO CORONAVÍRUS
A primeira morte registrada 

em Alagoas, conforme o Bole-
tim Epidemiológico da Secreta-
ria de Estado da Saúde foi em 30 
de março de 2020. Naquele dia, 
um homem de 64 anos, natu-
ral do Estado do Acre, morreu 
vítima da Covid-19 em Alagoas. 
A informação foi divulgada no 
dia 31 de março de 2020.

Pela 1a vez, Alagoas está há uma 
semana sem óbitos por Covid

DE ACORDO com boletim epidemiológico da Sesau, não são registradas mortes desde o último dia 27 no Estado

Letícia Pascoalino
Repórter

O Governo de Alagoas 
divulgou, na última quinta-
-feira, os dados referentes à 
estimativa anual até o terceiro 
trimestre de 2021 do Produto 
Interno Bruto (PIB) do estado. A 
apresentação ocorreu durante 
coletiva de imprensa realizada 
na sede da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag), que é 
responsável pelo levantamento 
junto ao IBGE.

De acordo com os dados 
apresentados, estima-se um 
crescimento de 6,50%, em rela-
ção ao mesmo período de 2020. 
O avanço é justificado pelo 
resultado positivo em todos os 
setores: Agropecuária (9,82%), 
Indústria (7,89%) e Serviços 
(5,39%). 

“Alagoas foi o estado que 
sofreu menor queda do PIB em 
2020 e a estimativa para 2021 
também é muito boa. Além 
disso, foi um dos poucos esta-
dos brasileiros que fechou 2020 
com mais empregos formais 
do que o ano anterior, isso é 
reflexo de uma economia que 
se mostra estável e que não 
apresenta grandes variações”, 
pontuou o titular da Seplag, 
Fabrício Marques Santos.

O superintendente de 
Produção da Informação e do 
Conhecimento, Robson Bran-
dão, explica que a estimativa 
trimestral do PIB é uma análise 
de curto prazo para entender 
como está a conjuntura econô-
mica do estado.

“A cada dois anos, o IBGE 

faz o cálculo consolidado e esse 
resultado estimado pode sofrer 
variação. Isso ocorre porque 
há uma dinâmica na econo-
mia e os dados podem variar, 
mas de forma geral o resultado 
final é bem próximo à estima-
tiva, já que os dados utilizados 
para o cálculo da estimativa 
são encontrados nas bases do 
IBGE e do Ministério do Traba-
lho e Emprego”, esclareceu. “A 
equipe faz a coleta destas infor-
mações e aplica em metodolo-
gia indicada pela literatura para 
auxiliar o estado a identificar 
como está o comportamento da 
economia alagoana”, comple-
mentou o superintendente.

Na agropecuária no acumu-
lado do ano de 2021, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior, variou positivamente 
em 9,82%, tendo em vista cres-
cimento nas estimativas de 
produção das lavouras: cana-de-
-açúcar (18,04%), laranja (9,61%), 
banana (24,74%), abacaxi 
(4,85%), coco-da-baía (0,76%), 
amendoim (0,79%), feijão (em 
grão) (75,64%), milho (34,62%), 
tomate (10,71%), arroz (47,03%) 
e batata doce (2,31%). Os demais 
produtos: fumo (em folha) 
(-4,26%) e mandioca (-1,86%) 
tiveram variação negativa.

Já a indústria alagoana 
expandiu 7,89%, acarretado, em 
especial, pelo comportamento 
observado em seus subsetores: 
indústria de transformação 
(28%), construção (9,74%), eletri-
cidade e gás, água, esgoto, ativi-
dades de gestão de resíduos e 
descontaminação (17,13%). Em 
contrapartida, o subsetor indús-
tria extrativa apresentou queda 

de 26,36%, motivada pela redu-
ção na produção de petróleo e 
gás natural.

O setor de Serviços (5,39%) 
teve seu crescimento influen-
ciado pelos subsetores: admi-
nistração, educação e saúde 
pública, defesa e seguridade 
social (6,92%); comércio e repa-
ração de veículos automotores 
e motocicletas (3,99%); ativi-
dades profissionais, científi-
cas e técnicas, administrativas 
e serviços complementares 
(4,52%); alojamento e alimenta-
ção (6,34%); e transporte, arma-
zenagem e correio (13,78).

A estimativa trimestral do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
é um indicador que mostra a 
tendência do desempenho da 
economia de forma conjuntu-
ral em curto prazo e visa ante-
cipar, em caráter preliminar, o 
comportamento da economia 
com base no PIB. Vale desta-
car que os dados e resultados 
apresentados são preliminares 
e sujeitos a retificações, pois são 
ajustados anualmente conforme 
o cronograma de atualização do 
sistema de Contas Regionais do 
IBGE retifica os pesos dos seto-
res e subsetores.

REESTIMATIVA DO PIB 2020
Além da estimativa do PIB 

2021, a Seplag repassou, com 
base nas atualizações do IBGE, 
os dados referentes a 2020. De 
acordo com o levantamento, 
houve um decréscimo de 
0,35% sobre igual período de 
2019. Justificado pelo resultado 
negativo nos setores da Agro-
pecuária (0,78%) e de Serviços 
(0,34%). 

PIB 2021

AL apresenta estimativa 
de crescimento de 6,5%

Dicom TJ/AL

O Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJAL) celebrou convê-
nio com o Ministério da Justiça 
para aperfeiçoar e ampliar o 
sistema de videoconferência 
que interliga varas criminais, 
delegacias e o sistema prisional 
do Estado. O projeto tem valor 
de R$ 3,5 milhões.

O  T J A L  a p r e s e n t o u 
proposta para ter acesso aos 
recursos disponibilizados pela 
União, sendo a única Corte de 
Justiça do país contemplada. 
O Tribunal ficou na quinta 
colocação entre as dez institui-
ções selecionadas.

De acordo com o diretor 
de Tecnologia da Informação 
do TJAL, José Baptista Neto, 
os recursos contemplarão 110 
salas de videoconferência em 
Alagoas. “A maioria já traba-
lha com videoconferência, 
mas os equipamentos são de 
2015, 2016, e já carecem de 
uma atualização tecnológica”.

Ainda segundo o diretor, 
os equipamentos novos vão 
auxiliar as Varas, delegacias e 
unidades prisionais na reali-

zação de audiências com réus 
presos. “A modernização do 
parque tecnológico também 
vai ajudar bastante nas audi-
ências de custódia em todo o 
Estado”, destacou.

José Baptista explicou 
que, uma vez reservado o 
dinheiro pelo Governo Fede-
ral, o TJAL iniciará processo 
licitatório para aquisição dos 
equipamentos e das licenças 
de software necessários para 
as videoconferências.

“O Departamento de Patri-
mônio do Tribunal receberá 
os equipamentos assim que 
forem adquiridos e caberá à 
Diati a instalação nas unida-
des”, explicou. 

O convênio, assinado pelo 
vice-presidente do TJAL, 
desembargador José Carlos 
Malta Marques, tem vigência 
de 24 meses. O projeto envol-
veu articulação de diversos 
setores do Tribunal, como 
Subdireção, Diati, Assessoria 
de Planejamento e Moderni-
zação do Judiciário (APMP), 
e Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carce-
rário (GMF).

VIDEOCONFERÊNCIA

TJ: Convênio vai 
melhorar 110 salas

Caio Loureiro

Tribunal de Justiça vai modernizar e ampliar sistema de videoconferência



Agência Brasil

O m e r c a d o 
f inance i ro 
d i m i n u i u 

novamente a previsão para 
o crescimento da economia 
brasileira em 2022. As proje-
ções constam do primeiro 
boletim Focus de 2022, divul-
gado hoje (3), em Brasília, pelo 
Banco Central. O documento 
reúne a projeção para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos do país e aponta para um 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 0,36% ante 0,42% estimado 
na semana passada.

O mercado também redu-
ziu a previsão do PIB - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - para o ano 
de 2021, para 4,50%. Na semana 
anterior, a estimativa era de 
que o PIB ficasse em 4,51%. Há 
quatro semanas, o boletim esti-
mou um crescimento de 4,71% 
em 2021.

Para 2023 e 2024, a proje-
ção do mercado financeiro se 
manteve estável na relação com 
a semana anterior, com expan-
são do PIB em 1,80% e 2%, 
respectivamente.

Para 2022, a estimativa 
de inflação ficou em 5,03%, a 

mesma da semana passada. 
Para 2021, a previsão para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a 
inflação oficial do país, também 
variou para baixo, de 10,02% 
para 10,01%. É a quarta redução 
depois de 35 semanas consecu-
tivas de alta da projeção. Para 

2023 e 2024, as previsões são de 
3,41% e 3%, respectivamente.

TAXA DE JUROS
A previsão para a taxa 

básica de juros, a Selic, ao final 
de 2022, ficou em 11,50% no 
ano, a mesma da semana ante-
rior. Atualmente, a taxa defi-

nida pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) está em 
9,25% ao ano. Para a próxima 
reunião do órgão, em fevereiro, 
o Copom já sinalizou que deve 
elevar a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.

Para o fim de 2023, a estima-
tiva é de que a taxa básica caia 

para 8% ao ano. E para 2024, a 
previsão é de Selic em 7% ao 
ano.

A expectativa do mercado 
para a cotação do dólar em 2022 
é R$ 5,60, a mesma da semana 
anterior. Para 2023, a previsão é 
de que o dólar fique em R$ 5,40 
e, em 2024, em R$ 5,30.
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Mariana Lima
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Juan Simon é estu-
dante do ensino 
médio em Maceió, 

tem 17 anos e há 13 convive 
com o diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). Esta modalidade é mais 
rara porque decorre da destrui-
ção das células pancreáticas 
por um processo imunológico 
- ao contrário do DM2, fruto da 
deficiência na produção natural 
de insulina pelo corpo - e desco-
berta, em geral, de forma mais 
traumática pelas famílias.

“Foi um baque, na verdade. 
Ele ficou internado dez dias 
no hospital, foi para a UTI e o 
quadro se agravou muito, quase 
entrando na cetoacidose, que  é 
um quadro bastante grave do 
diabetes. Os médicos nos expli-
caram, resumidamente, que o 
Juan pegou um vírus e o corpo 
dele, no esforço de combater 
essa doença, afetou a produção 
da insulina, deixando-o diabé-
tico”, conta Simone Araújo, 
mãe de Juan.

A cetoacidose diabética 
ocorre quando a glicemia 
aumenta muito, desidratando o 
paciente e causando dor abdo-
minal e vômitos, por exemplo. 
As crianças vão ao hospital para 
lidar com esses sintomas e, nos 
exames detalhados para identi-
ficar a causa, descobrem a DM1. 
Um quadro que impressiona 
ainda mais quando se tem em 
mente um garotinho de 4 anos.

“Foi muito difícil a princípio, 
muita luta. Tivemos que abrir 
mão de muita coisa por uns 
dois anos até o Juan se adaptar, 
mas por ser uma criança, muito 
novinho, a reeducação alimen-
tar dele foi mais fácil. Difícil foi 
para nós, os pais”, relembra 
Simone. 

De fato, eles tiveram que 
adaptar a alimentação de toda 
a família para que Juan não se 
sentisse excluído ou constran-
gido de alguma forma. Abri-

ram mão de fazer ou receber 
algumas visitas familiares até 
que mãe e filho aprendessem 
mais sobre o que ele podia 
ou não comer. “Nas festinhas 
infantis, eu fazia o pratinho dele 
de acordo com a quantidade de 
carboidratos e ele entendia que 
não podia comer muito, e ainda 
fazia a medição da glicose direi-
tinho”, completa.

“DIABETES COMUM”
Juan não tem a chamada 

diabetes comum, que é a diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2), preva-
lente em 90% dos pacientes 
adultos no mundo e que vem 
crescendo entre os adolescen-
tes e jovens adultos devido ao 
sedentarismo e maus hábitos 
alimentares. Este tipo de diabe-
tes tem desenvolvimento mais 
lento, tanto que pode ser rever-
tida se o quadro pré-diabético 
for identificado nos exames 
regulares de saúde.

De acordo com as socie-
dades Brasileira e Americana 

de Diabetes, a aferição de 
glicemia nas crianças pode 
começar aos 10 anos de idade 
ou no início da puberdade (“o 
que vier primeiro”, segundo 
os especialistas). Devem ser 
rastreadas as crianças com 
sobrepeso/obesidade e mais 
um fator de risco para diabe-
tes, como histórico familiar 
de DM2, histórico de diabetes 
materno durante a gestação, 
hipertensão arterial e dislipi-
demia, entre outros itens.

“As doenças crônicas do 
adulto, como diabetes, obesi-
dade e hipertensão, têm início 
na infância, através dos hábi-
tos de vida adquiridos. É 
justamente em idades preco-
ces que construímos atitudes 
que vamos repetir pelo resto 
da vida. Uma criança que 
não ingere frutas e verduras 
e nem se exercita dificilmente 
irá virar um adulto que tenha 
esses hábitos”, orienta a médica 
Edoarda Vasco de Albuquer-
que, doutora em Endocrinolo-

gia pela Universidade de São 
Paulo (USP) e professora do 
Centro Universitário Tiraden-
tes (Unit/AL).

Para mudar este quadro, é 
essencial o envolvimento dos 
cuidadores - pais, familiares 
e agregados - no incentivo a 
um estilo de vida saudável e 
respeito a eventuais restrições 
alimentares. Neste ponto, é 
importante falar com a escola 
e os amigos da criança, se for 
necessário.

“Juan sempre foi um 
menino muito consciente, mas 
passamos uma fase muito difí-
cil entre os 11 e 14 anos, porque 
ele queria comer alguma coisa 
com os amigos e não podia, 
uns colegas não entendiam o 
que ele tinha e zoavam que ele 
não podia comer isso ou aquilo. 
Outros ainda ficavam impres-
sionados ou rindo quando ele 
precisava medir a glicemia e 
precisei ter paciência, conver-
sar muito com ele sobre isso”, 
pondera Simone Araújo.

Um esforço de conscienti-
zação que a endocrinologista 
Edoarda Vasco recomenda. 
“Falar de prevenção em 
saúde na sua forma mais 
importante é incentivar crian-
ças e adolescentes a terem um 
estilo de vida saudável desde 
cedo, a fim de diminuir doen-
ças crônicas não transmissí-
veis, como infarto, acidente 
vascular cerebral (AVC) e até 
mesmo câncer”.

E um movimento que 
o próprio Juan Simon não 
entende porque precisa ser tão 
repetido para que as pessoas 
- de todas as idades - adotem. 
“Alguns amigos já me pergun-
taram o que eu posso comer, 
mas quando eu explico eles 
ficam rindo e fazendo brinca-
deira. Eles não levam a sério 
essa questão de comer direito e 
fazer exercícios para não desen-
volver alguma coisa no futuro, 
não sabem que é quase um 
privilégio que têm”, destaca o 
jovem.

Diabetes: Crianças e jovens 
também precisam estar atentos

HÁBITOS E ALIMENTAÇÃO saudáveis ajudam a prevenir diabetes tipo 2 e são essenciais para controlar o tipo 1

Agência Brasil
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ções constam do primeiro 
boletim Focus de 2022, divul-
gado hoje (3), em Brasília, pelo 
Banco Central. O documento 
reúne a projeção para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos do país e aponta para um 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 0,36% ante 0,42% estimado 
na semana passada.

O mercado também redu-
ziu a previsão do PIB - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - para o ano 
de 2021, para 4,50%. Na semana 
anterior, a estimativa era de 
que o PIB ficasse em 4,51%. Há 
quatro semanas, o boletim esti-
mou um crescimento de 4,71% 
em 2021.

Para 2023 e 2024, a proje-
ção do mercado financeiro se 
manteve estável na relação com 
a semana anterior, com expan-
são do PIB em 1,80% e 2%, 
respectivamente.

Para 2022, a estimativa 
de inflação ficou em 5,03%, a 

mesma da semana passada. 
Para 2021, a previsão para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a 
inflação oficial do país, também 
variou para baixo, de 10,02% 
para 10,01%. É a quarta redução 
depois de 35 semanas consecu-
tivas de alta da projeção. Para 

2023 e 2024, as previsões são de 
3,41% e 3%, respectivamente.

TAXA DE JUROS
A previsão para a taxa 

básica de juros, a Selic, ao final 
de 2022, ficou em 11,50% no 
ano, a mesma da semana ante-
rior. Atualmente, a taxa defi-

nida pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) está em 
9,25% ao ano. Para a próxima 
reunião do órgão, em fevereiro, 
o Copom já sinalizou que deve 
elevar a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.

Para o fim de 2023, a estima-
tiva é de que a taxa básica caia 

para 8% ao ano. E para 2024, a 
previsão é de Selic em 7% ao 
ano.

A expectativa do mercado 
para a cotação do dólar em 2022 
é R$ 5,60, a mesma da semana 
anterior. Para 2023, a previsão é 
de que o dólar fique em R$ 5,40 
e, em 2024, em R$ 5,30.
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OAB vai fiscalizar compra de 
votos nas eleições de 2022

NOVO PRESIDENTE DA ORDEM promete também defender moradores nos bairros atingidos pela Braskem

Ricardo Rodrigues
Repórter

O novo presi-
d e n t e  d a 
Ordem dos 

Advogados Brasil em Alagoas 
(OAB/AL) prometeu uma 
Ordem mais atuante, não só 
em defesa dos advogados 
como da democracia e da 
sociedade alagoana. Vagner 
Paes foi empossado no cargo 
de presidente, junto com a 
nova direção da OAB/AL, no 
primeiro dia do ano de 2022, 
em solenidade realizada na 
sede da instituição, no bairro 
de Jacarecica, litoral Norte de 
Maceió. 

Em entrevista à imprensa, 
Vagner disse que a nova dire-
toria vai renovar as comis-
sões existentes e atuar mais 
incisivamente em defesa dos 
direitos fundamentais da 
população, bem como das 
prerrogativas dos advogados. 
Deu como exemplo as eleições 
de 2022, atuando no combate à 
compra de votos; e exigindo o 
acesso imediato dos operado-
res do direito aos magistrados, 
quando da tomada de deci-
sões importantes, que envol-
vam casos de violações aos 
direitos humanos e de risco de 
vida. 

“Coibir práticas ilícitas de 
captação de votos”, nas eleições 
deste ano, será uma das missões 
da diretoria Ordem, conforme 
prometeu o novo presidente, 
Vagner Paes, em entrevista à 
TV Gazeta, nesta segunda-feira. 
Segundo ele, a Ordem vai cons-
tituir uma comissão eleitoral, 
composta por vários advoga-
dos, para atuar firmemente no 
combate à compra de votos e à 
propaganda enganosa via fake 
news. O presidente prometeu 
também renovar as comissões 
existentes e criar outras, caso 
seja preciso. 

Vagner Paes disse ainda que 
a Ordem vai atuar também em 
defesa dos moradores dos bair-
ros atingidos pela mineradora 
Braskem, que estejam sofrendo 
qualquer tipo de injustiça. 
Para ele, é missão da Ordem 
defender o cidadão em casos 
de repercussão de violações de 
direitos, sejam eles de natureza 
humana, ambiental ou patri-
monial. “Não vamos nos omitir 
em atuar em defesa da popula-
ção nos casos de repercussão e 
nos grandes eventos”, garantiu 
Paes, colocando em primeiro 
plano o caso da população atin-

gida pela mineração.
O presidente prometeu 

também cobrar maior cele-
ridade da Justiça no atendi-
mento aos jurisdicionados. 
Ele afirmou que, se for o caso, 
a Ordem vai oficiar à Corre-
gedoria de Justiça, toda vez 
que um magistrado se negar 
a receber um advogado, em 
busca de decisões impor-
tantes, como liminares que 
envolvam casos de violações 
à integridade física ou risco 
de vida das partes. Segundo 
ele, o contato do advogado 
com o magistrado, numa hora 
dessas, é fundamental impor-
tância para resolver o caso e 
evitar mortes.

Nesse sentido, a comissão 
de saúde pública da Ordem terá 
papel fundamental, na defesa 
do acesso da população mais 
pobre ao direito um tratamento 
de qualidade. A nova direto-
ria da Ordem promete uma 
atuação firme em defesa do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
da melhoria no atendimento 
da rede pública de saúde e no 
combate à pandemia de Covid-
19, exigindo vacinação para 
todos, mas sempre segundo as 
recomendações das autorida-
des sanitárias e os protocolos 
estabelecidos.  

Na área do conhecimento, 
a nova diretoria da Ordem 
estará atuando em defesa 

da qualidade do ensino e na 
melhor formação dos advoga-
dos, combatendo os casos de 
atuação ilegal da profissão e o 
envolvimento de integrantes 
da categoria com a criminali-
dade. Nesse sentido, a Ordem 
não vai admitir erros. Por isso, 
o advogado que se envolver 
em ilicitudes deverá respon-
der por seus erros na comissão 
de ética, tendo direito à defesa, 
mas podendo ter seu registro 
cassado, caso seja considerado 
culpado. 

POSSE FESTIVA SERÁ 
DIA 26 DE JANEIRO
A posse solene dos advo-

gados Vagner Paes e Natália 
Von Sohsten, como presidente 
e vice-presidente da OAB/AL, 
foi no último sábado (1º), no 
auditório da sede da Ordem, na 
Praia de Jacarecica. Eles foram 
eleitos em novembro do ano 
passado, com 3.280 votos, e vão 
comandar a entidade pelo triê-
nio 2022-2024. A posse festiva 
da nova diretoria da Ordem 
acontece no dia 26 de janeiro.

Durante a cerimônia de 
posse, Vagner Paes destacou 
que a nova diretoria da Ordem 
vai atuar para unir a categoria e 
defender as prerrogativas dos 
advogados, o pleno acesso à 
Justiça e os direitos e garantias 
individuais. Natália Von Sohs-
ten acrescentou que o mandato 

deve ser pautado por trabalho. 
“Temos um grupo bastante 
heterogêneo e vamos buscar 
atender a todos os segmentos, 
para que a Casa da Advocacia 
reflita toda pluralidade que 
existe na advocacia alagoana”, 
afirmou.

Além do presidente Vagner 
Paes e da vice-presidente 
Natália Von Sohsten, toma-
ram posse Victor Pontes, como 
diretor-tesoureiro; Henrique 
Vasconcellos, como secretário-
-geral; e Any Ayres, como secre-
tária-geral adjunta. Pela Caixa 
de Assistência, assumiram 
Leonardo de Moraes, como 
presidente; Pedro Acioly, como 
vice-presidente; Ianara Vascon-
celos, como secretária-geral; 
Tássia Costa, como secretária-
-geral adjunta; e Raphael Marti-
niano Dias, como tesoureiro.

De acordo com Victor 
Pontes, diretor-tesoureiro da 
OAB/AL, a nova diretoria está 
empenhada em fazer uma 
gestão voltada para toda a 
classe, indistintamente, com o 
objetivo de resgatar o protago-
nismo da advocacia. “Nossa 
meta é priorizar projetos que 
consigam atingir e beneficiar 
o maior número possível de 
advogados, e que tenham 
maior impacto na vida profis-
sional e pessoal deles”, obser-
vou o novo diretor.

N o  m e s m o  s e n t i d o , 

Leonardo de Moares, presi-
dente da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAA/AL), 
destacou que será prioridade 
para a nova diretoria ampliar 
e tornar mais efetivos os servi-
ços oferecidos pela CAA/AL. 
“Vamos iniciar com a virtu-
alização de todos os proces-
sos internos e contratos. A 
reforma do prédio histórico 
terá absoluta prioridade. Um 
dos grandes desejos da advo-
cacia é saber como são realiza-
dos os gastos das receitas da 
Ordem. Por isso, criaremos o 
portal da transparência. Nos 
mais a mais, implementare-
mos a efetiva anuidade zero, 
auxílio e incentivos nunca 
vistos ao esporte, cultura, 
lazer e, espacialmente, à saúde 
do advogado e da advogada”, 
concluiu Moraes.

Também foram empossados 
os presidentes das subseções de 
Arapiraca, Daniel Fernandes, 
com os conselheiros da Subse-
ção; de Delmiro Gouveia, Gerd 
Nilton; de Palmeira dos Índios, 
Marcus Ribeiro; de Penedo, 
Luciana Alves; de Santana do 
Ipanema, Raul Teodósio; de 
São Miguel dos Campos, Tássia 
Rejane; de União dos Palmares, 
Paula Sarmento.

A posse dos conselheiros 
federais acontecerá em soleni-
dade agendada pelo Conselho 
Federal da OAB nacional.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Natalia Von Sohsten, Vagner Paes, Victor Pontes, Henrique Vasconcelos e Any Ayres formam a nossa Diretoria da OAB em Alagoas


