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3EM MACEIÓ, SMTT PRORROGA PRAZO PARA CADASTRAMENTO DE MOTOTAXISTAS; CATEGORIA GANHA MAIS 30 DIAS

SÍNDROMES GRIPAIS VOLTAM A 
SUPERLOTAR UPAS NO ESTADO

EM QUATRO DIAS, UNIDADES DE MACEIÓ RECEBERAM MAIS DE DOIS MIL PACIENTES; CASOS CRESCEM EM ALAGOAS
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JUSTIÇA DECIDE:

Unimed deve 
pagar cirurgia 
reparadora 
em paciente

4

BALAIADA

10

Prefeito de  
Pilar gasta  
‘por conta’  
para brilhar

Comando da 
PM faz cara  
de paisagem  
para Ferreti

SSP pouco se 
importa com 
os delegados  
“estrelas”

MPF quer  
saber mais 
sobre ‘Chacina 
de Delmiro’

Estudantes da rede esta-
dual de ensino ou seus pais/
responsáveis legais têm até 
sexta-feira (7) para promo-
ver a renovação de matrícula 
para o ano letivo de 2022. O 
procedimento é necessário 
apenas para quem já é aluno 
da rede estadual e deve ser 
feito na secretaria escolar 
da unidade de ensino onde 
o aluno está matriculado. 
Quem possuir pendências 
na entrega de documenta-
ção também deve procurar 
a sua escola para resolver 
estas demandas e renovar a 
matrícula. “É muito impor-
tante que os estudantes ou 
seus responsáveis legais 
procurem as suas escolas 
para confirmarem a reno-
vação das suas matrículas e 
a continuidade dos estudos 
nestas mesmas instituições 
em 2022”, orienta Roseane 
Vasconcelos, superinten-
dente de Rede da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc).

REDE ESTADUAL

Renovação 
de matrícula
nas escolas 
vai até sexta

NA PONTA DO LÁPIS

Procon/AL faz pesquisa de  
preços de material escolar

Um dos períodos mais 
preocupantes para os pais 
de alunos está chegando. 
Com o avanço da vacina-
ção dos alagoanos, a volta 
do ensino presencial em 
Alagoas no ano de 2021 
foi retomada gradativa-
mente. Eventualmente, 
o ano letivo escolar de 
2022 se aproxima e assim 
o cuidado com as listas 
escolares precisa de uma 
atenção redobrada na hora 
da compra, já que os pais e 
os responsáveis começam 
a planejar as despesas 
nessa época. O Instituto 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon/
AL), realizou ontem, uma 
pesquisa de preços dos 
materiais escolares nas 
principais papelarias do 
Centro e em um shopping 
de Maceió. Fiscais do Procon anotam preços de cada item da “cesta de material escolar” para evitar abusos dos estabelecimentos

Ascom Procon/AL
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Felipe Camelo * Jornalista.  Portal Painel Notícias

Eita que já estamos no 3º dia de 
2022, que deve seguir acelerado.

Com tecnologia, tudo sendo 
transmitido praticamente em 
tempo real, ao vivo, ampulhetas 
viraram cronômetros e dispa-
rados, confirmam que vivemos 
desenfreados. 

Mas enfim, se já celebrei meu 
61º aniversário no último dia 11 
de março, consequentemente, 
estou vivendo meu 62º ano de 
vida e depois de muitos anos 
editando coluna social, cercado 
de 1/2 mundo de gente, tendo 
inclusive estado em 6 even-
tos numa noite, tenho sentido 
vontade e necessidade de encer-
rar esse ciclo e iniciar outro, de 
preferência, num ritmo desace-
lerado, e + intimista. 

Sempre acreditei ser impos-
sível viver sem saúde e amigos, 
incluindo família, obviamente. 
Entre minhas alegrias, manter 
amigos de infância e da vida 
toda, como 1 que “conheci” na 

maternidade, literalmente. Nasci 
dia 11 e ele dia 12, e nossas mães, 
ocupando quartos vizinhos na 
Paulo Neto. Crescemos vizi-
nhos “de calçada” na Pajuçara, 
e na mesma turma no colégio, e 
quando nos encontrávamos, a 
mesma felicidade. Assim como 
esse, outros muitos, inúmeros, 
que vim “colecionando” nesses 
anos todos. 

Uns com + frequência, outros 
menos, mas nos identificamos 
amigos. Diversas turmas me 
agregaram. A do Marista, a dos 
vizinhos, 1 de Arapiraca, a dos 
meus primos, 1 de gays, 1 de 
fotógrafos, outra de jornalistas, 1 
de artistas, 1 dos “cachorreiros”, 
outra, de colunistas… enfim, 
minha vida foi acontecendo 
com incontáveis amigos, que 
se complementam e formam 
minha existência.

Mas na verdade, essa posta-
gem no 1º dia “útil” de 2022, é 
1 mix de desabafo, pedido de 

desculpas e confirmação de 
que desejo tudo de melhor que 
houver nessa vida e em outras, 
crendo que ninguém é alguém 
sem outro alguém, pensamento 
meu que reforça que não pode-
mos viver sozinhos.

Não nos bastamos. 
Relações, inclusive sociais, 

são essenciais. Sei disso, mas 
nesse final de ano, confesso que 
deixei que 1 desejo meu defi-
nisse como seriam meus últimos 
dias de 2021, ano que foi bem 
difícil e doloroso de “encarar”, 
por diversos motivos.

 Assim, “me ouvi” e fiz como 
achei que seria melhor pra mim. 
Passei o Natal e o Réveillon bem 
introspectivo, procurando inte-
ragir comigo mesmo, de maneira 
bem intimista, fugindo de “obri-
gações”, inclusive sociais. Não 
sei exatamente porque, mas não 
tive vontade de cumprir ritos, 
e assim, aproveitei que estava 
sem muita conexão tecnológica, 

passei alguns dias sem entrar em 
redes sociais. Nem mesmo aqui 
no blog. Não tive vontade e me 
atendi. Não quis me forçar e pela 
1a vez, não desejei Feliz Natal 
nem Ano Novo pra ninguém, 
literalmente. 

Dias sem internet me fize-
ram bem, reafirmando para 
mim mesmo, que estar comigo 
é fundamental e necessário. 
“Conversar” com meu íntimo, 
rever, repensar, repercutir 
pensamentos e atitudes refor-
çou que estou certo. Nesse ano 
novo, quero seguir cercado por 
meus amigos, mas, principal-
mente, preciso estar comigo 
mesmo, me priorizar. Claro 
que não praticarei sentimentos 
mesquinhos, pequenos, como 
egoísmo, de pensar somente 
em mim. Esse não seria eu, mas 
pretendo, e vou, definir outro 
ritmo para minha vida. Afinal, 
creio que já vivi + da metade do 
meu tempo nessa existência, 

e esse “que me resta”, quero 
viver desacertado, priorizando 
os prazeres e não as obrigações.

Meu silêncio e ausência não 
significam falta de amizade ou 
carinho, de forma alguma. Pelo 
contrário. Me dar tempo serviu 
para reforçar minha energia e 
assim, estar + inteiro, + centrado.

E para ilustrar essa posta-
gem, pensei nesta fotografia que 
fiz no raiar do dia 1*, no jardim 
do casarão de minha família 
materna em Porto de Pedras, 
cuja centenária grade simboliza 
que realmente me isolei. Mas não 
me tranquei. Tanto que já estou 
em Maceió, pondo a vida em 
dia, respirando pausadamente 
e profundamente, preenchendo 
meu ser com consciência, além 
de ar, claro.

Certo de que serei entendido, 
repito, Feliz 2022, desejando que 
todos vivamos com tempo, para 
os outros, e principalmente, para 
nós mesmos. 

Vida e Tempo

Mácleim * Músico.Eric Nepomuceno * Jornalista e escritor. Portal Brasil247

O escritor e poeta Sidney 
Wanderley tem aprimorado a 
arte da equação das relações 
literárias equivalentes (o que me 
faz lembrar do seu maravilhoso 
poema Inequação), ou seja, sabe, 
com perfeição, ajustar sua prosa à 
prosa de outros autores sob o seu 
crivo. Sidney já havia usado esse 
artifício em ‘Notas Sobre Leitu-
ras’, lançado em 2018. Nele, teceu 
com absoluta maestria o que arra-
zoou sobre o que leu ao longo de 
dois anos, numa trama muitís-
simo bem-urdida, entre autores 
de sua preferência, filtrados e 
peneirados na bateia singular do 
viçosense arretado!

Dessa vez, para deleite dos 
apreciadores de sua verve lite-
rária, o aedo sem lira, da beira 
do Paraíba, nos brindou com 
‘Graciliano em Viçosa’, um livro 
imprescindível ao leitor atento 
ao que é bom! Escrito a quatro 
mãos, com a mestranda em 
literatura Júlia Cunha, Sidney 
amplia o foco sobre os 11 anos em 
que Graciliano Ramos viveu em 
Viçosa, numa pesquisa acurada 
e deliciosamente reveladora de 
personagens e coisas da meni-
nice do ícone alagoano. Como 
se não bastasse o enfoque histó-
rico, inclusive pondo em xeque 
alguns biógrafos do Mestre 
Graça, Sidney recheia os mais de 
30 capítulos com causos geniais e 
divertidíssimos, onde o riso não 
carece ser contido e corre frouxo, 
por parágrafos de puro deleite!

De tal modo, generosamente, 
ficamos sabendo sobre as filma-
gens de São Bernardo, o filme 
de Leon Hirszman, rodado em 
Viçosa, que, para a nossa sorte 
e em prol da literatura caeté, 
ceifou definitivamente a pretensa 
carreira rumo a Hollywood, do 
nosso querido Sidney Wanderley. 
Porém, lhe proporcionou provar 
o néctar da vingança, não do dire-
tor, mas do desdém dos colegas, 
que “momentaneamente tinham-
-se na conta de Maistroiannis e 
Delons”. 

Preciosidades, como o artigo 
do folclorista José Aloísio Bran-
dão Vilela, sobre o livro Caetés, 
que, por sua vez, gerou uma carta 
de agradecimento do Mestre 
Graça, estão entre os tesouros 
que encontramos em ‘Graciliano 
em Viçosa’. Como oferta final, 
temos o ensaio “O declínio da 
narrativa e a perda da experiência 
em Infância”, onde Julia Cunha, 
com o auxílio teórico do alemão 
Walter Benjamin, entre outros, 
amadurece a infância de ‘Infân-
cia’, o livro, numa narrativa quase 
que sem o visgo do quadradinho 
acadêmico. Por tanto, eis um 
livro para começar o ano inte-
ligentemente! E, com a devida 
permissão do poeta, parafrase-
ando versos do poema Inequa-
ção, eu diria: não se entra e sai 
deste livro, como se sai da amada: 
em nós algo se acrescenta, ou em 
nós algo há que falta. No +, MÚSI-
CABOAEMSUAVIDA!!!

No primeiro dia útil de 2022 
o inútil Jair Messias acordou 
internado num hospital de luxo 
em São Paulo. Desta vez, como a 
situação parece mais séria, nada 
de hospital militar.

Aliás, me apresso para corrigir 
a tremenda injustiça que acabo de 
cometer: Jair Messias é de insupe-
rável utilidade. Mas apenas para 
destroçar o país, atentar contra as 
instituições e proteger cúmplices, 
filhos e outros quetais que giram 
à sua volta.

Pois bem, voltando ao 
assunto: até o final da tarde não 
havia notícias concretas sobre seu 
estado de saúde. Sabia-se apenas 
que se trata de uma obstrução 
intestinal. E que tais obstruções 
podem, como tudo aliás nesta 
vida, ser menos ou mais grave. 

Enquanto seu médico prefe-
rido, o doutor Antônio Luiz 
Macedo, vinha do Caribe onde 
passava férias supostamente em 
avião da FAB – portanto, voando 
às custas do erário – corriam 
rumores de diversos tipos. 

Já o doutor em questão disse 
que o avião não era da FAB coisa 
nenhuma: tinha sido enviado 
pelo hospital paulistano. 

Leio que o jornal Folha de 
S.Paulo levantou orçamento em 
duas empresas de voos fretados. 
Resultado: um mínimo de 340 mil 
e um máximo de 680 mil reais. 

Resta saber se o hospital vai 
pagar do próprio bolso, digo, 
do próprio cofre, ou se o voo 
será pago pelo bolso de cada 

um de nós. Do senhor doutor, 
nem pensar. Do de Jair Messias, 
menos ainda. 

Voltando aos rumores, eles 
indicavam que seu quadro pode-
ria ser bem mais grave do que 
aparece no boletim do hospital, 
ou apenas preocupante. Resu-
mindo: de concreto, ninguém 
sabia nada ao certo, a não ser, 
claro, os médicos que atendem o 
obstruído.  

Como não poderia deixar de 
ser, os bolsonaristas, os sabujos 
do governo e o mais desequili-
brado do quarteto de filhotes, 
Carluxo, o vereador do Rio que 
mora em Brasília, logo asso-
ciaram a obstrução intestinal à 
famosa facada de 2018.

Mas sabe-se que há anos Jair 
Messias padece de doenças abdo-
minais, especialmente nos intesti-
nos. Nisso, ninguém fala. 

Pois há uma reportagem 
redonda aqui no 247, de autoria 
de Joaquim de Carvalho, rigo-
rosa e imperdível, revelando essa 
questão.

Mestre soberano na arte 
de manipular, Jair Messias, a 
senhora primeira-dama, filhotes 
e cúmplices sempre trataram de 
esconder este fato.

Bem: a exemplo de milhões 
e milhões de brasileiros minima-
mente lúcidos, espero com todas 
as minhas forças que Jair Messias 
se recupere o mais rápido possí-
vel, e que essa recuperação seja 
sólida. 

Só assim ele poderá ser defe-

nestrado nas urnas de outubro, 
perder a impunidade e ser levado 
para os tribunais onde respon-
derá por um robusto rosário de 
crimes.

O que me espanta, em meio 
ao caos em que o Brasil naufraga e 
diante das cenas dantescas prota-
gonizadas por Jair Messias nos 
últimos dias no belíssimo litoral 
de Santa Catarina, é que ninguém 
fale de outra obstrução padecida 
pelo senhor presidente, menos 
grave para ele, mas mortal para 
todo o país.

Estou me referindo à sua 
cada vez mais bestial e evidente 
e concreta obstrução cerebral. 
Do cérebro de Jair Messias só 
sai maldade, crueldade e desejo 
incontrolável de destruição.

Pensando bem, uma obstru-
ção até pode ser resultado do 
efeito colateral da outra.

Como o conteúdo de seu 
cérebro dá, a cada dia, mais e 
mais claros e sólidos indícios de 
ser exatamente o mesmo de seu 
intestino, essa é uma hipótese 
bastante consistente.

De tudo isso, ao menos uma 
certeza é clara de toda claridade: 
caso ocorra – e reitero meu mais 
forte desejo de que ocorra, e o 
mais rápido e firme possível –, a 
recuperação de Jair Messias será 
infinitas vezes mais fácil e menos 
dolorosa que a recuperação do 
país que ele destroça cada vez 
mais dia a dia, hora a hora, com 
persistência insuperável.

E isso sim, dói na alma.

Dos livros que li, 
Graciliano em Viçosa

 E da outra obstrução, ninguém diz nada?



Com a retirada 
de dezenas 
de toneladas 

de lixo e objetos descartados 
de forma irregular pela popu-
lação das galerias pluviais, 
equipes da coordenação 
de Drenagem da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) fizeram, ontem 
(04), serviços de desobstrução 
e limpeza em diversos pontos 
de alagamento. O trabalho foi 
feito nos bairros da Jatiúca, 
Gruta de Lourdes e Farol.

Segundo a Seminfra, a 
obstrução das galeias que 
causou vários transtornos à 
população em diversas ruas, 

foi ocasionada pelas fortes 
chuvas que atingiram a capi-
tal alagoana. O trabalho mobi-
lizou, durante todo o dia, 
várias equipes da Prefeitura 
de Maceió, na remoção de 
toneladas de lixo.

Como explica o coordena-
dor geral de Drenagem, Gabriel 
Rodas, é necessário que a popu-
lação evite fazer o descarte irre-
gular de lixo nas ruas, para que 
no período de chuva as galerias 
não venham ficar obstruídas e, 
consequentemente, provocar 
alagamentos. 

Segundo Rodas, com o 
descarte irregular de lixo, 
todo material é carreado 

para o sistema de drenagem, 
causando obstrução parcial 
ou total das galerias. “Nos 

serviços feitos diariamente 
pelas equipes da Seminfra são 
encontrados vários problemas 

provocadas pelo descarte irre-
gular de lixo”, afirma. 

Durante o ano de 2021, a 
Seminfra desobstruiu mais 
de 13 quilômetros de tubula-
ção da rede de drenagem. As 
ações beneficiaram diversos 
bairros, como o Centro, Ouro 
Preto, Vergel do Lago, Ponta 
Verde, Chã de Jaqueira, Santos 
Dumont, Levada, Trapiche da 
Barra, Tabuleiro do Martins, 
Jacintinho, Santa Lúcia, Farol, 
Mangabeiras, Jaraguá, Prado, 
Serraria, Bom Parto, Barro 
Duro, Pontal da Barra, Feitosa, 
Cambona, Ponta Grossa, 
Clima Bom, Cruz das Almas, 
Poço, Jatiúca, entre outros.

3O DIA DIGITAL  l  5 de janeiro  I  2022

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

Desobstrução das galerias é 
feita nos pontos de alagamento

SERVIÇOS OCORREM diariamente e foram intensificados na segunda e ontem, em virtude da chuva que atingiu a capital

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Superintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT), decidiu 
prorrogar o prazo para o cadas-
tro para a regulamentação de 
mototaxistas. Os profissionais 
da categoria têm até 30 dias para 
o cadastramento, e a medida 
visa garantir a oportunidade e 
estimular mais adesões desses 
profissionais.

Para efetar o cadastro, os 
interessados devem compa-
recer à SMTT e apresentar 
originais e cópias das certidões 
criminais estadual e federal,  
certidões de quitação militar e 
eleitoral, certidão do sindicato e 
atestado de saúde ocupacional 
(ASO).

Os valores variam entre 
R$ 25,00 a R$ 40,00, apólice de 
seguro, que tem o custo de R$ 
30,00, certificado do curso de 

mototaxista, Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) apta para 
transporte remunerado, CRLV, 
comprovante de residência 
atualizado no nome do permis-
sionário e duas fotos 3×4.

Quanto aos profissionais 
que têm autorizações provisó-
rias, expedidas com validade 
até 03/01/2022, não precisam 
realizar novo cadastramento, 
já que na publicação do Diário 
Oficial do Município a validade 
foi prorrogada.

O Sest/Senat possui uma 
possibilidade de filiação para 
os mototaxistas, com uma taxa 
no valor mensal de R$27,50, que 
possibilita a realização do curso 
sem valor adicional, e ainda 
a utilização de serviços como 
odontologia, nutrição, psicolo-
gia e fisioterapia, além de ativi-
dades esportivas, culturais e de 
lazer.

MOTOTAXISTAS

SMTT prorroga prazo
para cadastramento

Ascom SMTT

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Técnicos realizaram desobstrução de galerias em vários pontos da cidade

A parceria entre a Prefei-
tura de Maceió e o Senai 
Poço vai possibilitar a oferta 
de 242 vagas para cursos 
profissionalizantes de curta 
duração e totalmente gratui-
tos. As inscrições, para inte-
ressados a partir de 14 anos, 
têm início amanhã (06), das 
8h às 11h e das 14h às 17h, no 
Senai Poço.

Serão ofertados cursos 
para montador e reparador 
de computadores, auxiliar 
de operações logísticas, 

controlador e programador 
de produção, manipula-
dor de alimentos e auxiliar 
de almoxarifado. As aulas 
serão inciadas na próxima 
segunda-feira, dia 10.

Os interessados devem 
comparecer munidos de 
RG, CPF, comprovante de 
residência, comprovante de 
escolaridade e, no caso dos 
menores de 18 anos, com um 
dos pais ou responsável. 

De acordo com secre-
tário-adjunto Municipal 

da Juventude,  Rodolfo 
Barros, os cursos são para 
qualquer pessoa, já a partir 
dos 14 anos, uma vez que o 
mercado já contrata adoles-
centes com essa idade na 
modalidade jovem apren-
diz. 

Segundo Barros, Podem 
se inscrever desde que 
tenham concluído o 7° ano 
do ensino fundamental e 
será considerada a situação 
de vulnerabilidade social de 
cada pessoa.

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) informa 
que reabriu o edital interno 
para a contratação tempo-
rária de novos formadores, 
coordenadores e tutores 
para atuação nos programas 
de formação continuada de 
profissionais da rede munici-
pal de ensino de Maceió. São 
49 vagas disponíveis apenas 
para servidores da rede.

Os interessados devem 
fazer a inscrição até o próximo 
dia 12 de janeiro, através do 

link: https://doity.com.br/
processo-seletivo-interno-
-contratacao-temporaria-de-
-formadores-coordenadores-
-logistico-reabertura. Em 
caso de dúvidas, os interessa-
dos devem entrar em contato 
através do e-mail  cmf@
semed.maceio.al.gov.br.

Os novos contratados 
atuarão com carga horária 
de 20 horas e remuneração 
mensal de R$2.400,00, em 
diversas áreas do conhe-
cimento. O contrato terá 

duração de um ano, com 
possibilidade de renovação 
por mais um ano.

Para participar do processo 
seletivo interno, o candidato 
deverá, obrigatoriamente, 
ser servidor efetivo da rede e 
dispor de 20 horas para além 
da sua carga horária, para 
atuar nas ministrações de 
formação continuada. Além 
disso, deve ter especializa-
ção em educação e atender os 
demais critérios de especifici-
dades dispostos no edital.

PREFEITURA E SENAI

FORMADORES

Parceria oferece cursos 
profissionalizantes

Semed reabre seleção 
interna para contratação
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A 5ª Vara Cível 
de  Mace ió 
a c e i t o u  o 

pedido de tutela de urgência 
para determinar que o plano de 
saúde Unimed custeie cirurgia 
plástica reparadora de coxo-
plastia bilateral e lipoaspiração 
de dorso e flancos, para uma 
mulher que se submeteu a 
cirurgia bariátrica. A decisão, 

publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico de hoje, é do juiz 
Maurício César Breda Filho.

Foi concedido o prazo de 
cinco dias para que os procedi-
mentos sejam autorizados pela 
Unimed, sob pena de multa 
diária de R$ 500.

A paciente relatou no 
processo que era portadora 
de obesidade mórbida, tendo 

perdido 49 kg após se subme-
ter à cirurgia bariátrica para 
a redução do estômago. A 
redução drástica de peso após 
o procedimento teria deixado 
sequelas, ocasionando flacidez 
e acúmulo de pele em determi-
nadas regiões do corpo.

A mulher argumentou que 
as cirurgias solicitadas não 
possuem natureza estética, e 

afirmou estar sofrendo psicolo-
gicamente com a situação física 
atual do seu corpo, se privando 
de ir a locais públicos para 
evitar a exposição.

A operadora de saúde 
negou a realização das cirurgias 
reparadoras, argumentando 
que não possuem cobertura 
contratual.

Para o juiz, a espera da reali-

zação da cirurgia reparadora 
pode causar danos à saúde física 
e mental da mulher. “Além de o 
acúmulo de pele gerar riscos de 
futuras infecções, não se revela 
razoável fazer com que a parte 
requerente se submeta a uma 
longa espera, privando-se de 
frequentar locais com vergonha 
de expor seu corpo”, ressaltou 
Maurício Breda.

Unimed deve custear cirurgia 
plástica reparadora de mulher

REDUÇÃO DRÁSTICA DE PESO teria deixado sequelas; decisão judicial foi publicada hoje no Diário da Justiça Eletrônico

Marco Aurélio Mello
Repórter

O Programa Ronda no 
Bairro completou quatro anos 
de atuação em Maceió esta 
semana. Criado em janeiro de 
2018, através do Decreto Nº 
57.008, o programa hoje atua 
nos territórios do Centro, Jacin-
tinho, Orla marítima e, mais 
recentemente, no Benedito 
Bentes, contribuindo para a 
redução da criminalidade e da 
violência e trazendo novidades 
na forma de patrulhamento 
urbano, com os novos patinetes.

Com uma filosofia de 
proximidade, o programa tem 
como missão garantir tranqui-
lidade às áreas comerciais dos 
bairros delimitados de atua-
ção e das comunidades adja-
centes, promovendo sensação 
de segurança e prevenindo a 
violência. “Este é o diferen-
cial do Ronda. Ao longo deste 
tempo, nos consolidamos 
como parceiros das comuni-
dades, sendo referência para 
comerciantes, consumidores 

e população em geral, a partir 
do momento em que quebra-
mos paradigmas, mostrando 
que é possível fazer segurança 
e prevenir a violência além da 
forma tradicional”, afirma o 
superintendente do Ronda no 
Bairro, coronel Cícero Silva.

EFETIVO OPERACIONAL 
Atualmente, são oito guar-

nições por turno atuando a pé, 
de moto e de viatura no Centro 
de Maceió; sete patrulhas no 
Jacintinho por turno; 14 na 
Orla por turno; e 7 no Benedito 
Bentes, também por turno, 
somando, então, 25 agentes 
por turno no Centro; 22 no 
Jacintinho; 44 na Orla e 25 no 
Benedito Bentes.

SOCIAL
Além das at ividades 

operacionais, com as patrulhas 
nas ruas das 6h da manhã às 
14h30 e das 14h30 às 22h30, o 
Ronda no Bairro atua também 
na assistência e acolhimento à 
população em vulnerabilidade 
social, através de sua Equipe 

de Articulação e Mobilização 
Social, formada por psicólogos 
e assistentes sociais.

“Realizamos diariamente 
buscas ativas, quando conver-
samos com as pessoas em situ-
ação de rua, aconselhamos e 
tentamos convencer a receber 
o acolhimento. Registramos, 
só no ano passado, quase 500 
atendimentos. É um número 
significativo”, destaca a chefe 
da equipe Social, psicóloga 
Áurea Vasconcelos.

NOVIDADE
Ainda neste mês de janeiro, 

uma nova modalidade de 
policiamento vai iniciar suas 
atividades no território Orla: 
as patinetes. Serão duas guar-
nições por turno fazendo o 
patrulhamento, com quatro 
agentes de proximidade em 
cada uma delas. “O lança-
mento da modalidade acon-
teceu junto com a expansão 
para o Benedito Bentes e agora, 
efetivamente, vamos com as 
equipes para as ruas”, destaca 
o coronel Silva.

HÁ QUATRO ANOS....

...RB atua na prevenção
à violência em Maceió

 Ascom/Ronda do Bairro

Agentes do 17º Distrito 
Policial (17º DP), comandados 
pela delegada Liana Franca, 
localizaram na manhã de 
ontem o chefe de uma quadri-
lha que vinha furtando e 
roubando residências e esta-
belecimentos comerciais, na 
região do Povoado Massa-
gueira, na Ilha de Santa Rita, 
em Marechal Deodoro.

Segundo o chefe de opera-
ção, Antônio Augusto, após 
investigações, os policiais civis 
conseguiram chegar ao chefe 
da quadrilha, que foi encami-
nhado à delegacia do municí-
pio.

Com ele, foi recuperada 
uma espingarda Remington, 

calibre 28, roubada e avaliada 
em mais de R$ 30 mil.

Após o interrogatório do 
líder do grupo criminoso, o 
inquérito policial foi enviado 
para a Justiça.

Conforme foi investigado, 
a quadrilha é composta por 
mais dois homens.  Eles se 
aproximavam das casas na 
Massagueira, usando canoa, 
e furtavam as residências. Em 
alguns casos, também rouba-
vam os moradores e donos de 
restaurantes, utilizando armas 
de fogo.

A arma recuperada foi 
devolvida à vítima do roubo 
que tinha toda a documenta-
ção regularizada.

Letícia Pascoalino
Repórter

O Governo de Alagoas 
tornou público o resultado 
final das provas objetivas do 
concurso para agente peniten-
ciário da Secretaria de Estado 
de Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris). A publicação, 
divulgada hoje, está dispo-
nível no Diário Oficial e, em 
breve, no site www.cebraspe.
org.br/.

Além do resultado, a publi-
cação traz também a convoca-
ção para o teste de aptidão física 
(TAF), que será realizada de 01 
a 03 de fevereiro, no Complexo 
Esportivo de Pilar. O TAF é de 
caráter eliminatório e consiste 
de cinco provas que serão 

realizadas durante os três dias, 
conforme consta no edital.

Ainda de acordo com o 
edital, a previsão é que no dia 18 
de fevereiro todos os candida-
tos já tenham acesso, tanto por 
meio do Diário Oficial, quanto 
por meio do site do Cebraspe, 
ao resultado provisório do TAF.

Desenvolvido pela Secreta-
ria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o processo seletivo para a Seris 
faz parte do Ciclo de Concursos 
do Governo de Alagoas e oferta, 
ao todo, 300 vagas para o cargo 
de policial penal, antigo agente 
penitenciário. O salário inicial 
previsto para os aprovados é 
de R$ 3.800,00 e as vagas são 
destinadas a quem possui nível 
superior completo.

EM MARECHAL

AGENTE PENITENCIÁRIO

Polícia Civil prende 
chefe de quadrilha

Concurso: divulgado 
resultado das provas
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Apesar de pare-
cer ter dado 
uma trégua 

nos indicadores de hospitali-
zações e óbitos, com a média 
móvel de mortes abaixo de 150 
por 20 dias consecutivos, médi-
cos e especialistas afirmam que 
a pandemia de Covid-19 no 
Brasil pode estar crescendo de 
maneira acelerada.

Isso porque, além da queda 
no sistema de notificação oficial 
do Ministério da Saúde desde 
o início de dezembro, quando 
sofreu um ataque cibernético, 
os dados enviados à pasta pelos 
governos estaduais e munici-
pais, que já sofriam um represa-
mento em outros momentos da 
pandemia, podem estar consi-
deravelmente subnotificados.

Desde o ataque, diversos 
estados deixaram de reportar 
novos casos e mortes por Covid, 
muitos deles justificando falta 
de acesso aos dados do minis-
tério, extraídos dos portais de 
notificação, ou dificuldades 
em inserir os dados no sistema 
federal.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde do Estado de Roraima 
disse que ainda não tem sido 
possível atualizar de forma 
completa os dados em virtude 
da dificuldade de acesso aos 

sistemas do ministério.
A Secretaria de Estado da 

Saúde do Tocantins informou 
que desde o ataque ciberné-
tico ficou sem a possibilidade 
de notificação e acesso à base 
de dados dos sistemas Sivep-
-Gripe, e-SUS Notifica e SI-PNI, 
de vacinação.

Questionado sobre os atra-
sos, o Ministério da Saúde disse, 
em nota, que os sistemas Sivep-
-Gripe, e-SUS Notifica e SI-PNI 
foram restabelecidos há mais 
de dez dias e que há previsão 
de normalização para janeiro.

Outras unidades da Fede-
ração, como o Distrito Federal, 
dizem que não foram impacta-
das pelo apagão, uma vez que a 
captação de novos casos ocorre 
diretamente dos laboratórios 
da rede pública e privada.

Os principais motivos para 
a subnotificação reportados por 
especialistas são dois: a falta 
de políticas de testagem em 
massa, o que causa uma subno-
tificação natural dos casos -só 
são contabilizados aqueles que 
são sintomáticos moderados a 
graves, em geral- e um atraso, 
ou, muitas vezes, ausência 
completa do registro dos casos.

Como mostrado em repor-
tagem da Folha de S.Paulo 
de início de dezembro, os 

registros de casos positivos 
de infecção pelo Sars-CoV-2 
sofrem um apagão desde 
setembro, após o Ministério 
da Saúde mudar, em agosto, 
as regras para notificação de 
exames do tipo antígeno na 
plataforma e-SUS Notifica.

Com a alteração, foi veri-
ficada, a partir de setembro, 
uma queda abrupta na taxa de 
positividade dos testes de antí-
geno em comparação com os de 
RT-PCR. Nos meses anteriores, 
as taxas de positividade dos 
dois exames caminhavam em 
conjunto -ou seja, se os testes 
positivos de RT-PCR subiam, 
os de antígeno também aumen-
tavam.

Os dois testes buscam o 
RNA do vírus no organismo 
por meio do swab nasal (coto-
nete). A diferença é que o teste 
de antígeno utiliza um cartão 
similar aos exames de diabetes 
e o resultado aparece em 15 
minutos. O RT-PCR precisa ser 
realizado em um laboratório e 
pode levar de 12 a 72 horas para 
apresentar um resultado.

Em cidades como Rio de 
Janeiro e São Paulo, a positi-
vidade dos testes de antígeno 
em farmácias -assim como a 
procura por eles- explodiram 
nas duas últimas semanas, 

reflexo do aumento de casos 
pós-encontros no Natal e 
Réveillon.

Porém, os dados colhidos 
tanto pelas Secretarias Muni-
cipais de Saúde quanto pelas 
Secretarias Estaduais não refle-
tem esse aumento.

No painel do Conass 
(Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde), houve uma 
queda no número de casos 
informados por semana de 5 a 
26 de dezembro 2021, período 
correspondente ao momento 
em que o sistema do Ministé-
rio da Saúde ficou fora do ar, 
gerando atrasos nas notifica-
ções das secretarias.

Já na última semana epide-
miológica do ano, de 26 de 
dezembro a 1˚ de janeiro de 
2022, houve um aumento de 
155% de casos em relação à 
semana anterior (de 19 a 25 
de dezembro), passando de 
22.283 para 56.881. Na última 
segunda (3), a média móvel de 
casos sofreu aumento parecido, 
de 153% em relação ao número 
de duas semanas atrás, de 3.397 
para 8.386.

Segundo Julio Croda, 
pesquisador da Fiocruz, o 
sistema do governo federal foi 
regularizado apenas na semana 
passada e é esperada uma 

explosão de casos nos próximos 
dias devido ao represamento 
de dados.

“Sabemos que em dezem-
bro houve um aumento 
expressivo de casos por conta 
da ômicron, mas está tudo 
represado desde o dia 10 [de 
dezembro]. O governo deve 
regularizar um novo sistema 
para notificação de dados de 
saúde no próximo dia 7, e aí 
veremos uma subida vertigi-
nosa”, afirma Croda.

Apesar de o ministério 
buscar soluções para resolver 
o sistema para notificação de 
casos, especialistas relatam que 
esse é apenas um dos elementos 
do apagão de dados de Covid 
no país.

O outro, dizem, é que o 
Brasil nunca adotou uma estra-
tégia ampla de testagem.

“Estamos no escuro quanto 
aos casos, como estivemos 
desde o início. Investir em testa-
gem, rastreamento de contatos 
e isolamento de suspeitos é o 
bê-á-bá do enfrentamento de 
qualquer doença transmissí-
vel. A ômicron está bombando 
e só saberemos disso em algu-
mas semanas, exatamente pela 
insistência em não se testar”, 
diz o epidemiologista Pedro 
Hallal.

Covid: explosão de casos pode 
ser mascarada por falta de dados

APÓS ATAQUE HACKER, diversos estados deixaram de reportar novos casos e mortes devido à falta de acesso aos dados do MS

O diesel foi o combustível 
fóssil que mais subiu no ano 
passado, 46,8% na comparação 
com 2020, segundo o Levanta-
mento de Preços de Combus-
tíveis da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e de 
Biocombustíveis (ANP). O 
segundo maior aumento foi da 
gasolina (46,5%), seguida do 
Gás Natural Veicular (40,1%) e 
gás de cozinha (35,8%). A alta 
acompanhou o preço do petró-
leo no mercado internacional, 
que em um ano de instabilidade 
subiu cerca de 40%, no embalo 
da recuperação da economia 
global com a evolução da vaci-
nação contra o covid-19.

Para piorar, o etanol também 
disparou no mercado interno, 
com os produtores priori-
zando a produção de açúcar, 

em alta no mercado mundial, 
reduzindo a oferta nacional. 
Segundo a ANP, nos postos de 
abastecimento o etanol subiu 
60% no ano passado.

De maneira geral,  os 
combustíveis, junto com a 
energia elétrica, foram os gran-
des vilões da inflação de 2021, 
que deve fechar o ano acima 
dos 10%, segundo analistas. 
O cenário, porém, não deve se 
repetir este ano, informa o coor-
denador dos índices de preços 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), André Braz, apesar do 
petróleo estar retornando para 
as máximas do ano passado, em 
torno dos US$ 80 por barril do 
tipo Brent.

“Os combustíveis não vão 
aparecer mais como os grandes 
vilões este ano, como foi o caso 

no ano passado. Ano passado 
teve desvalorização cambial 
grande e aumento do preço em 
dólar do petróleo, houve desmo-
bilização da cadeia produtiva, o 
que está sendo retomado este 
ano”, explicou Braz.

Ele ressalta que apesar da 
variante do covid-19, Ômicron, 
estar no radar global, amea-
çando a retomada de grandes 
economias, não deve ter o efeito 
que a pandemia teve no ano 
passado. “Temos condições de 
ter preços mais estáveis este 
ano”, afirmou.

Outra diferença em relação 
a 2021 está sendo o inverno no 
hemisfério norte, que vem se 
apresentando menos rígido do 
que no ano passado, quando 
refinarias tiveram que parar 
de operar por conta das altas 

temperaturas.
Na estimativa de Braz, a 

inflação oficial medida pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) deve cair 
pela metade em relação a 2021, 
para 5,2%. “Minha previsão 
para este ano fica acima do que 
o mercado espera, que é o teto 
da meta de inflação (5%), exata-
mente pelo risco político de ano 
eleitoral, principalmente na 
reta final das eleições, que traz 
desvalorização cambial com 
chances de afetar a inflação de 
2022”, informou.

Para o Pesquisador do 
Instituto de Estudos Estraté-
gicos de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (Ineep), 
Henrique Jager, o petróleo deve 
ter uma leve queda no primeiro 
semestre de 2022, com o fim do 

inverno no hemisfério norte, 
mas os derivados devem se 
manter nos patamares atuais, 
com a recuperação da margem 
dos postos de abastecimento, 
que não repassaram todo o 
aumento da Petrobras no ano 
passado. Nas refinarias da 
Petrobras, o aumento da gaso-
lina, por exemplo, foi de 63,3%. 
Outro agravante, destaca, será a 
continuidade da alta do açúcar 
no mercado internacional, 
que deve manter o preço do 
biocombustível em alta, o que 
afeta a gasolina, cuja mistura 
está no patamar de 27%.

“Não existe grande espaço 
para redução dos derivados, 
apenas se a Petrobras reduzir o 
preço na refinaria por decisão 
política, o que pegaria muito 
mal para a empresa”, avaliou. 

ECONOMIA

Vilões da inflação em 2021, combustíveis 
devem se manter estáveis este ano
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A 5ª Vara Cível 
de  Mace ió 
a c e i t o u  o 

pedido de tutela de urgência 
para determinar que o plano de 
saúde Unimed custeie cirurgia 
plástica reparadora de coxo-
plastia bilateral e lipoaspiração 
de dorso e flancos, para uma 
mulher que se submeteu a 
cirurgia bariátrica. A decisão, 

publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico de hoje, é do juiz 
Maurício César Breda Filho.

Foi concedido o prazo de 
cinco dias para que os procedi-
mentos sejam autorizados pela 
Unimed, sob pena de multa 
diária de R$ 500.

A paciente relatou no 
processo que era portadora 
de obesidade mórbida, tendo 

perdido 49 kg após se subme-
ter à cirurgia bariátrica para 
a redução do estômago. A 
redução drástica de peso após 
o procedimento teria deixado 
sequelas, ocasionando flacidez 
e acúmulo de pele em determi-
nadas regiões do corpo.

A mulher argumentou que 
as cirurgias solicitadas não 
possuem natureza estética, e 

afirmou estar sofrendo psicolo-
gicamente com a situação física 
atual do seu corpo, se privando 
de ir a locais públicos para 
evitar a exposição.

A operadora de saúde 
negou a realização das cirurgias 
reparadoras, argumentando 
que não possuem cobertura 
contratual.

Para o juiz, a espera da reali-

zação da cirurgia reparadora 
pode causar danos à saúde física 
e mental da mulher. “Além de o 
acúmulo de pele gerar riscos de 
futuras infecções, não se revela 
razoável fazer com que a parte 
requerente se submeta a uma 
longa espera, privando-se de 
frequentar locais com vergonha 
de expor seu corpo”, ressaltou 
Maurício Breda.

Unimed deve custear cirurgia 
plástica reparadora de mulher

REDUÇÃO DRÁSTICA DE PESO teria deixado sequelas; decisão judicial foi publicada hoje no Diário da Justiça Eletrônico

Marco Aurélio Mello
Repórter

O Programa Ronda no 
Bairro completou quatro anos 
de atuação em Maceió esta 
semana. Criado em janeiro de 
2018, através do Decreto Nº 
57.008, o programa hoje atua 
nos territórios do Centro, Jacin-
tinho, Orla marítima e, mais 
recentemente, no Benedito 
Bentes, contribuindo para a 
redução da criminalidade e da 
violência e trazendo novidades 
na forma de patrulhamento 
urbano, com os novos patinetes.

Com uma filosofia de 
proximidade, o programa tem 
como missão garantir tranqui-
lidade às áreas comerciais dos 
bairros delimitados de atua-
ção e das comunidades adja-
centes, promovendo sensação 
de segurança e prevenindo a 
violência. “Este é o diferen-
cial do Ronda. Ao longo deste 
tempo, nos consolidamos 
como parceiros das comuni-
dades, sendo referência para 
comerciantes, consumidores 

e população em geral, a partir 
do momento em que quebra-
mos paradigmas, mostrando 
que é possível fazer segurança 
e prevenir a violência além da 
forma tradicional”, afirma o 
superintendente do Ronda no 
Bairro, coronel Cícero Silva.

EFETIVO OPERACIONAL 
Atualmente, são oito guar-

nições por turno atuando a pé, 
de moto e de viatura no Centro 
de Maceió; sete patrulhas no 
Jacintinho por turno; 14 na 
Orla por turno; e 7 no Benedito 
Bentes, também por turno, 
somando, então, 25 agentes 
por turno no Centro; 22 no 
Jacintinho; 44 na Orla e 25 no 
Benedito Bentes.

SOCIAL
Além das at ividades 

operacionais, com as patrulhas 
nas ruas das 6h da manhã às 
14h30 e das 14h30 às 22h30, o 
Ronda no Bairro atua também 
na assistência e acolhimento à 
população em vulnerabilidade 
social, através de sua Equipe 

de Articulação e Mobilização 
Social, formada por psicólogos 
e assistentes sociais.

“Realizamos diariamente 
buscas ativas, quando conver-
samos com as pessoas em situ-
ação de rua, aconselhamos e 
tentamos convencer a receber 
o acolhimento. Registramos, 
só no ano passado, quase 500 
atendimentos. É um número 
significativo”, destaca a chefe 
da equipe Social, psicóloga 
Áurea Vasconcelos.

NOVIDADE
Ainda neste mês de janeiro, 

uma nova modalidade de 
policiamento vai iniciar suas 
atividades no território Orla: 
as patinetes. Serão duas guar-
nições por turno fazendo o 
patrulhamento, com quatro 
agentes de proximidade em 
cada uma delas. “O lança-
mento da modalidade acon-
teceu junto com a expansão 
para o Benedito Bentes e agora, 
efetivamente, vamos com as 
equipes para as ruas”, destaca 
o coronel Silva.

HÁ QUATRO ANOS....

...RB atua na prevenção
à violência em Maceió

 Ascom/Ronda do Bairro

Agentes do 17º Distrito 
Policial (17º DP), comandados 
pela delegada Liana Franca, 
localizaram na manhã de 
ontem o chefe de uma quadri-
lha que vinha furtando e 
roubando residências e esta-
belecimentos comerciais, na 
região do Povoado Massa-
gueira, na Ilha de Santa Rita, 
em Marechal Deodoro.

Segundo o chefe de opera-
ção, Antônio Augusto, após 
investigações, os policiais civis 
conseguiram chegar ao chefe 
da quadrilha, que foi encami-
nhado à delegacia do municí-
pio.

Com ele, foi recuperada 
uma espingarda Remington, 

calibre 28, roubada e avaliada 
em mais de R$ 30 mil.

Após o interrogatório do 
líder do grupo criminoso, o 
inquérito policial foi enviado 
para a Justiça.

Conforme foi investigado, 
a quadrilha é composta por 
mais dois homens.  Eles se 
aproximavam das casas na 
Massagueira, usando canoa, 
e furtavam as residências. Em 
alguns casos, também rouba-
vam os moradores e donos de 
restaurantes, utilizando armas 
de fogo.

A arma recuperada foi 
devolvida à vítima do roubo 
que tinha toda a documenta-
ção regularizada.

Letícia Pascoalino
Repórter

O Governo de Alagoas 
tornou público o resultado 
final das provas objetivas do 
concurso para agente peniten-
ciário da Secretaria de Estado 
de Ressocialização e Inclusão 
Social (Seris). A publicação, 
divulgada hoje, está dispo-
nível no Diário Oficial e, em 
breve, no site www.cebraspe.
org.br/.

Além do resultado, a publi-
cação traz também a convoca-
ção para o teste de aptidão física 
(TAF), que será realizada de 01 
a 03 de fevereiro, no Complexo 
Esportivo de Pilar. O TAF é de 
caráter eliminatório e consiste 
de cinco provas que serão 

realizadas durante os três dias, 
conforme consta no edital.

Ainda de acordo com o 
edital, a previsão é que no dia 18 
de fevereiro todos os candida-
tos já tenham acesso, tanto por 
meio do Diário Oficial, quanto 
por meio do site do Cebraspe, 
ao resultado provisório do TAF.

Desenvolvido pela Secreta-
ria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o processo seletivo para a Seris 
faz parte do Ciclo de Concursos 
do Governo de Alagoas e oferta, 
ao todo, 300 vagas para o cargo 
de policial penal, antigo agente 
penitenciário. O salário inicial 
previsto para os aprovados é 
de R$ 3.800,00 e as vagas são 
destinadas a quem possui nível 
superior completo.

EM MARECHAL

AGENTE PENITENCIÁRIO

Polícia Civil prende 
chefe de quadrilha

Concurso: divulgado 
resultado das provas



João Brito
Ascom Procon/AL

Um dos perí-
odos  mais 
preocupan-

tes para os pais de alunos está 
chegando. Com o avanço da 
vacinação dos alagoanos, a 
volta do ensino presencial em 
Alagoas no ano de 2021 foi 
retomada gradativamente. 
Eventualmente, o ano letivo 
escolar de 2022 se aproxima 
e assim o cuidado com as 
listas escolares precisa de uma 
atenção redobrada na hora 
da compra, já que os pais e 
os responsáveis começam a 
planejar as despesas nessa 
época.

Em 2021 o gasto com mate-
rial escolar foi mínimo, porque 
as aulas estavam sendo execu-
tadas remotamente. O necessá-
rio era uma boa internet e um 
aparelho tecnológico que auxi-
liasse o estudante a participar 

das aulas.
A compra do material esco-

lar é muito desafiadora, e o que 
várias pessoas não sabem, é 
que a lei regulamenta a compra 
dos itens exigidos na lista pela 
escola. Além disso, a atual legis-
lação estabelece que a lista de 
materiais contenha apenas arti-
gos de uso didático-pedagógico 
do aluno. 

O Instituto de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon/AL), realizou nesta 
terça-feira, (4), uma pesquisa de 
preços dos materiais escolares 
nas principais papelarias do 
Centro e em um shopping da 
capital alagoana. 

Entre os materiais estão 
itens como caderno, borracha, 
caneta, resma, corretivo, entre 
outros. O preço dos cadernos de 
10 matérias, um dos produtos 
mais procurados, varia de R$ 
11,50 a R$ 46,90. A intenção do 
instituto é direcionar o consu-
midor alagoano para encontrar 

os melhores preços dos itens 
nesse período.

Segundo o presidente do 
órgão, Daniel Sampaio, os 
preços são variados para dire-
cionar os responsáveis que se 
preocupam com a educação 
das crianças em um cenário de 
pandemia, queremos orientar 
sobre os itens permitidos, os 
que realmente serão utiliza-
dos mesmo em aulas remotas 
evitando assim gastos desne-
cessários e em casos de abusos 
estamos a inteira disposição do 
consumidor alagoano.

Vale lembrar que o Procon-
-AL dispõe de canais para 
atender a população alagoana, 
receber reclamações e realizar 
denúncias. Caso haja alguma 
ocorrência, o consumidor pode 
entrar em contato através de 
ligações ao 151, mensagens ao 
WhatsApp (82) 98876-8297 e 
de forma presencial, mediante 
agendamento, através do site 
agendamento.seplag.al.gov.br.

6 O DIA DIGITAL  l  5 de janeiro  I  2022

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

Procon realiza pesquisa de 
preços de material escolar

VISITA a diversos estabelecimentos ainda é a melhor alternativa para garantia de preços menores na hora das compras
Fotos: Ascom Procon/AL

DICAS E ORIENTAÇÕES

-Planejamento é o primeiro passo para efetuar uma boa compra e 
evitar fraudes  
- Antes de comprar, verifique se existem itens que sobraram do perí-
odo anterior e avalie a possibilidade de reaproveitá-los;
- A escola só pode pedir materiais de uso pessoal como lápis, borra-
cha, apontadores, caderno e jamais especificar a cor ou marca;
- Na compra de livros, uma boa opção é pesquisar em sebos, inclusive 
pela internet, pois costumam ser mais baratos. A escola não pode 
exigir a compra de livros e material didático na própria instituição, 
exceto quando for material exclusivo, sem venda por outro estabele-
cimento ou livraria;
- Algumas lojas concedem descontos para compras em grupos ou de 
grandes quantidades ou venda por atacado;
- Produtos importados seguem as mesmas regras de marcas nacio-
nais, resguardados os direitos do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC);
- Evite comprar no comércio informal. Isso pode dificultar a troca ou 
assistência do produto se houver necessidade;
- Muita atenção às embalagens de materiais como colas, tintas, 
pincéis atômicos e fitas adesivas. Esses produtos devem conter infor-
mações claras, precisas e em língua portuguesa a respeito do fabri-
cante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de 
validade e se apresentam algum risco ao consumidor.
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Suely Melo
Repórter

A Secretaria de 
E s t a d o  d a 
Saúde (Sesau) 

informa que os casos de pacien-
tes com sintomas de síndromes 
gripais continuam crescendo 
em Alagoas e causando super-
lotação nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs). A capa-
cidade de atendimento das 
unidades é de até 350 pessoas 
por dia e cerca de 10.500 por 
mês, mas, algumas delas estão 
recebendo pacientes além da 
sua capacidade.

Do dia 31 de dezembro até o 
dia 3 de janeiro, a UPA do Bene-
dito Bentes registrou a entrada 
de 1.345 pessoas, sendo 648 
de pacientes com síndromes 
gripais. Já na UPA Jacintinho, 
do dia 31 de dezembro até o dia 
02 deste mês, foram atendidas 
968 pessoas no geral e 430 com 
sintomas de gripe.

A UPA Cidade Univer-
sitária atendeu do dia 31 de 
dezembro ao dia 03 de janeiro 
806 pacientes no geral, sendo 
287 com síndromes gripais. No 
mesmo período, na UPA Tabu-
leiro do Martins foi registrada 
a entrada de 1.332 pessoas no 
geral e 652 com sintomas de 
gripe. No período de 31 de 
dezembro a 2 deste mês, a UPA 
Jaraguá atendeu 690 pacien-
tes, destes, 377 com síndromes 
gripais.

CUIDADOS
Os principais cuidados 

para evitar a infecção é tomar 
extrema precaução com pessoas 
doentes, evitar aglomerações 
e ambientes fechados, lavar as 
mãos com água e sabão e conti-
nuar usando máscaras, já utili-
zadas para a prevenção contra 
a Covid-19, além de guardar o 
devido isolamento domiciliar.

Crianças, gestantes, puér-
peras, idosos, portadores de 

comorbidades, entre outros 
definidos como prioritários 
para a vacinação contra a 
Influenza e que não se vacina-
ram, devem buscar junto às 
Unidades Básicas de Sáude 
(UBS) do município de residên-
cia, a vacinação. Além disso, 
toda a população com idades a 
partir de 12 anos deve buscar se 
vacinar contra a Covid-19.

Também se deve cobrir o 
nariz e a boca com lenço, ao 
tossir ou espirrar, e descartar 
o lenço no lixo após uso; lavar 
as mãos com água e sabão após 
tossir ou espirrar; no caso de 
não haver disponibilidade de 
água e sabão, usar álcool a 70% 
(gel ou líquido); evitar tocar 
olhos, nariz ou boca; utilizar 
máscara em todos os ambien-
tes; evitar ambientes fechados e 
com aglomeração

PAPEL DAS UNIDADES 
SENTINELAS
As unidades definidas 

como sentinelas para vírus 
respiratórios em Alagoas 
servem como fonte de infor-
mação para possibilitar a 
vigilância dos vírus respirató-
rios que estão circulando no 
Estado, por meio da identifica-
ção desses vírus.

Com o aumento dos casos 
de síndromes gripais em 
Alagoas, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), junto com a 
Secretaria Executiva de Ações 
de Saúde (Seas) e a Superin-
tendência de Vigilância em 
Saúde (Suvisa), elaborou uma 
nota técnica com o objetivo de 
orientar os profissionais dos 
diferentes níveis da atenção 
à saúde para que se mante-
nham em alerta quanto à 
identificação precoce de casos 
de Síndrome Gripal, possibi-
litando a implementação de 
medidas que tenham como 
finalidade quebrar a cadeia de 
transmissão.

Em Maceió,  as  UPAs 

Cidade Universitária e Jara-
guá foram definidas como 
unidades sentinelas, especifi-
camente para o envio de amos-
tras biológicas aleatórias. 
Além delas, também foram 
definidas as UPAs Arapiraca, 
Maragogi, Penedo, Delmiro 
Gouveia ,  Pa lmeira  dos 
Índios, Viçosa, São Miguel 
dos Campos, Coruripe e 
Marechal Deodoro.

VACINAS CONTRA INFLUENZA
Em caráter de urgência, 

a Secretaria de Estado da 
Saúde solicitou ao Ministério 
da Saúde, em dezembro, que 
sejam enviadas mais doses 
de vacinas contra a Influenza 
para Alagoas. Ao todo, foram 
pedidas 100.430 doses da 
vacina para que seja possibi-
litada a vacinação, em nível 
estadual, no público-alvo que 
compõe o grupo prioritário 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza.

Síndromes gripais: casos em 
AL crescem e superlotam UPAs

CADA UNIDADE comporta 10.500 atendimentos por mês; algumas delas já ultrapassaram a marca de 1.000 em apenas três dias
Carla Cleto

João Brito
Ascom Procon/AL

Um dos perí-
odos  mais 
preocupan-

tes para os pais de alunos está 
chegando. Com o avanço da 
vacinação dos alagoanos, a 
volta do ensino presencial em 
Alagoas no ano de 2021 foi 
retomada gradativamente. 
Eventualmente, o ano letivo 
escolar de 2022 se aproxima 
e assim o cuidado com as 
listas escolares precisa de uma 
atenção redobrada na hora 
da compra, já que os pais e 
os responsáveis começam a 
planejar as despesas nessa 
época.

Em 2021 o gasto com mate-
rial escolar foi mínimo, porque 
as aulas estavam sendo execu-
tadas remotamente. O necessá-
rio era uma boa internet e um 
aparelho tecnológico que auxi-
liasse o estudante a participar 

das aulas.
A compra do material esco-

lar é muito desafiadora, e o que 
várias pessoas não sabem, é 
que a lei regulamenta a compra 
dos itens exigidos na lista pela 
escola. Além disso, a atual legis-
lação estabelece que a lista de 
materiais contenha apenas arti-
gos de uso didático-pedagógico 
do aluno. 

O Instituto de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon/AL), realizou nesta 
terça-feira, (4), uma pesquisa de 
preços dos materiais escolares 
nas principais papelarias do 
Centro e em um shopping da 
capital alagoana. 

Entre os materiais estão 
itens como caderno, borracha, 
caneta, resma, corretivo, entre 
outros. O preço dos cadernos de 
10 matérias, um dos produtos 
mais procurados, varia de R$ 
11,50 a R$ 46,90. A intenção do 
instituto é direcionar o consu-
midor alagoano para encontrar 

os melhores preços dos itens 
nesse período.

Segundo o presidente do 
órgão, Daniel Sampaio, os 
preços são variados para dire-
cionar os responsáveis que se 
preocupam com a educação 
das crianças em um cenário de 
pandemia, queremos orientar 
sobre os itens permitidos, os 
que realmente serão utiliza-
dos mesmo em aulas remotas 
evitando assim gastos desne-
cessários e em casos de abusos 
estamos a inteira disposição do 
consumidor alagoano.

Vale lembrar que o Procon-
-AL dispõe de canais para 
atender a população alagoana, 
receber reclamações e realizar 
denúncias. Caso haja alguma 
ocorrência, o consumidor pode 
entrar em contato através de 
ligações ao 151, mensagens ao 
WhatsApp (82) 98876-8297 e 
de forma presencial, mediante 
agendamento, através do site 
agendamento.seplag.al.gov.br.

6 O DIA DIGITAL  l  5 de janeiro  I  2022
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Procon realiza pesquisa de 
preços de material escolar

VISITA a diversos estabelecimentos ainda é a melhor alternativa para garantia de preços menores na hora das compras
Fotos: Ascom Procon/AL

DICAS E ORIENTAÇÕES

-Planejamento é o primeiro passo para efetuar uma boa compra e 
evitar fraudes  
- Antes de comprar, verifique se existem itens que sobraram do perí-
odo anterior e avalie a possibilidade de reaproveitá-los;
- A escola só pode pedir materiais de uso pessoal como lápis, borra-
cha, apontadores, caderno e jamais especificar a cor ou marca;
- Na compra de livros, uma boa opção é pesquisar em sebos, inclusive 
pela internet, pois costumam ser mais baratos. A escola não pode 
exigir a compra de livros e material didático na própria instituição, 
exceto quando for material exclusivo, sem venda por outro estabele-
cimento ou livraria;
- Algumas lojas concedem descontos para compras em grupos ou de 
grandes quantidades ou venda por atacado;
- Produtos importados seguem as mesmas regras de marcas nacio-
nais, resguardados os direitos do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC);
- Evite comprar no comércio informal. Isso pode dificultar a troca ou 
assistência do produto se houver necessidade;
- Muita atenção às embalagens de materiais como colas, tintas, 
pincéis atômicos e fitas adesivas. Esses produtos devem conter infor-
mações claras, precisas e em língua portuguesa a respeito do fabri-
cante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de 
validade e se apresentam algum risco ao consumidor.



Deborah Freire
Secom Maceió

A Fundação Munici-
pal de Ação Cultu-
ral (FMAC) lançou, 

na última segunda-feira, no 
Diário Oficial do Município, 
o edital de credenciamento 
de artistas locais para o 
projeto “Vem para a Praça”. 
A novidade vai encher as 
praças de Maceió de arte 
e cultura e será uma ação 
permanente do Município, 
até 2025.

Serão escolhidos artistas 
e grupos culturais de cate-
gorias como artes cênicas, 
cultura afro, cultura nerd, 
cultura popular e literatura. 
Para participar, os interessa-
dos poderão se inscrever em 
subcategorias, sendo permi-
tida a inscrição em mais 
de uma delas, conforme o 
quadro que consta no edital.

A inscrição deverá ser 
feita presencialmente, no 
Protocolo da sede da FMAC, 
na Rua Melo Morais, 59, 
Centro, de 8h às 14h, preen-
chendo o formulário de 
inscrição anexo ao edital, ou 
de forma virtual, disponibili-
zado no site da FMAC.

O prazo de credencia-
mento já começou e perma-

necerá aberto pelo período 
de três anos, se encerrando 
no dia 03 de janeiro. A esco-
lha dos participantes será 
feita por sorteio, com data a 
ser divulgada pela FMAC. E, 

para participar do primeiro 
sorteio, o interessado deve se 
inscrever até o próximo dia 2 
de fevereiro.

Os valores pagos aos artis-
tas vai variar entre mil e 3 mil 

reais, a depender do tamanho 
do evento. Podem participar 
pessoas jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos, e Micro-
empreendedor Individual 
(MEI), de natureza cultural.

Para ter acesso ao edital 
completo e conhecer todos 
os requisitos da contratação 
acesse o site da FMAC no 
portal da Prefeitura (www.
maceio.al.gov.br).
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FMAC lança edital para o 
projeto “Vem para a Praça”

INSCRIÇÕES JÁ começaram e se estendem por três anos; projeto será uma ação permanente no Município

Micael Oliveira

Grupos artísticos locais serão escolhidos para apresentações; projeto “Vem para a Praça” valoriza a arte e cultura, e será uma ação permanente até 2025
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TURISMO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Cecília Tavares
Repórter

Um estudo 
r e a l i z a d o 
por  umas 

das maiores empresas de 
viagens da América Latina, a 
Decolar, aponta que Maceió 
está entre os destinos nacio-
nais mais desejados para 
as férias de janeiro de 2022, 
ocupando a sexta coloca-
ção no ranking. Maragogi, 
no Litoral Norte alagoano, 
também aparece na lista 
divulgada pela empresa, 
na 20ª posição. A pesquisa 
foi realizada com base nas 
buscas por hospedagens nos 
canais de vendas (site e app) 
da Decolar. Ainda de acordo 
com o levantamento, o Rio de 

Janeiro lidera o ranking dos 
20 destinos mais procurados 
pelos brasileiros, seguido por 
Florianópolis e São Paulo. 

De acordo com o secreta-
rio de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Marcius Beltrão, o excelente 
posicionamento de Maceió e 
Maragogi no ranking Deco-
lar é resultado da capaci-
dade atrativa dos destinos 
alagoanos com o trabalho 
de reestruturação dos equi-
pamentos feitos pelo trade 
turístico e as ações promo-
cionais desenvolvidas pelo 
Governo de Alagoas.

“Mais uma vez Alagoas se 
destaca no ranking de vendas 
de uma grande empresa de 
turismo da América Latina 
e este excelente desempenho 

dos nossos destinos é fruto 
de muito trabalho e respon-
sabilidade com a atividade 
turística. Maceió e Mara-
gogi são destinos prontos, 
estruturados e certificados 
como rotas turísticas segu-
ras. Importante destacar  
ainda que não temos a malha 
aérea de mesma dimensão 
dos primeiros lugares, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
o que engrandece ainda 
mais a nossa participação no 
ranking da Decolar”, explica 
Beltrão.          

A Decolar é uma das prin-
cipais empresas de viagens 
no Brasil e na América 
Latina. Com mais de 21 anos 
de mercado, atua em 20 
países e trabalha em parceria 
com o Governo de Alagoas, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sede-
tur)desde 2017, em ações 
promocionais e de marke-
ting promovendo o Destino 
Alagoas junto a operadores 
e clientes, impulsionando 
a vinda de turistas para o 
estado.

RETOMADA SEGURA 
A retomada segura e 

gradual do turismo em 
Alagoas conta com o selo Safe 
Travels da WTTC (World 
Travel & Tourism Council), 
entidade de turismo inter-
nacional que reconhece 
destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial.

No total, onze muni-
cípios alagoanos já foram 
contemplados com a certi-
ficação internacional - Pilar, 
Penedo, Maragogi, Porto 
de Pedras, Piranhas, Japa-
ratinga, Delmiro Gouveia, 
Marechal Deodoro, Roteiro, 
Passo de Camaragibe e 
Maceió. O estado também 
registra cerca de 1.916 
empreendimentos turísti-
cos com o selo do Turismo 
Responsável do Ministério 
do Turismo, ocupando o 
primeiro lugar do Nordeste 
em emissão de selos. As 
duas certificações levam em 
consideração a prática de 
condutas que tragam segu-
rança para turistas, traba-
lhadores e moradores das 
regiões turísticas.

Férias de janeiro: Alagoas 
está entre os destinos mais 
desejados pelos brasileiros

MACEIÓ OCUPA a sexta posição na preferência dos brasileiros por hospedagem no período; Maragogi ocupa a 20ª posição

Ascom
 Sedetur

Deborah Freire
Secom Maceió

A Fundação Munici-
pal de Ação Cultu-
ral (FMAC) lançou, 

na última segunda-feira, no 
Diário Oficial do Município, 
o edital de credenciamento 
de artistas locais para o 
projeto “Vem para a Praça”. 
A novidade vai encher as 
praças de Maceió de arte 
e cultura e será uma ação 
permanente do Município, 
até 2025.

Serão escolhidos artistas 
e grupos culturais de cate-
gorias como artes cênicas, 
cultura afro, cultura nerd, 
cultura popular e literatura. 
Para participar, os interessa-
dos poderão se inscrever em 
subcategorias, sendo permi-
tida a inscrição em mais 
de uma delas, conforme o 
quadro que consta no edital.

A inscrição deverá ser 
feita presencialmente, no 
Protocolo da sede da FMAC, 
na Rua Melo Morais, 59, 
Centro, de 8h às 14h, preen-
chendo o formulário de 
inscrição anexo ao edital, ou 
de forma virtual, disponibili-
zado no site da FMAC.

O prazo de credencia-
mento já começou e perma-

necerá aberto pelo período 
de três anos, se encerrando 
no dia 03 de janeiro. A esco-
lha dos participantes será 
feita por sorteio, com data a 
ser divulgada pela FMAC. E, 

para participar do primeiro 
sorteio, o interessado deve se 
inscrever até o próximo dia 2 
de fevereiro.

Os valores pagos aos artis-
tas vai variar entre mil e 3 mil 

reais, a depender do tamanho 
do evento. Podem participar 
pessoas jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos, e Micro-
empreendedor Individual 
(MEI), de natureza cultural.

Para ter acesso ao edital 
completo e conhecer todos 
os requisitos da contratação 
acesse o site da FMAC no 
portal da Prefeitura (www.
maceio.al.gov.br).
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FMAC lança edital para o 
projeto “Vem para a Praça”

INSCRIÇÕES JÁ começaram e se estendem por três anos; projeto será uma ação permanente no Município

Micael Oliveira

Grupos artísticos locais serão escolhidos para apresentações; projeto “Vem para a Praça” valoriza a arte e cultura, e será uma ação permanente até 2025



A situação está meio confusa entre o prefeito Júlio Cezar – de Palmeira dos Índios – e a Câmara de Vereadores local. Não há 
briga escancarada, isso chamaria a atenção e seria ruim para os dois lados. Mas, nos bastidores, JC estaria revoltado com a 
falta de prestígio junto aos vereadores. Na reação, o prefeito teria desistido de entregar a Secretaria Municipal de Educação a um 
nome escolhido pela Câmara de Vereadores. Pronto. Foi assim que o ano começou: com esse nó para ser desatado em Palmeira. 
Sem prestígio ao prefeito, não tem Educação. Sem Educação, não tem prestígio ao prefeito. Nenhum lado assume, mas essa 
é a verdade na cidade. Aliás, mais duas verdades: o prefeito não gosta de cumprir acordos e a Câmara é um poço sem fundo.

O prefeito de Pilar, Renatinho, está apostando todas as suas fichas para ser o candidato do 
Palácio República dos Palmares, ao Governo do Estado. Vale até propagandas caríssimas 
no intervalo do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, por uma semana inteira. 
Pilar fica na região metropolitana de Maceió, mas há outdoors sobre a gestão irretocável 
e sem máculas de Renatinho em boa parte do Estado. Ou seja: o recado da boa gestão 
não é para o pilarense, mas para o povo alagoano. Entendeu, incauto eleitor? Podemos 
desenhar para ficar melhor. Bem, cada um luta com as armas que tem. Quem está 

“apitando” lá em Pilar, falando baixinho no ouvido do prefeito é um velho conhecido 
da política alagoana: o Paulão. Ex-assessor para assuntos aleatórios e diversos 

do empresário João Lyra (já falecido). O prefeito está bem acompanhado.

Eu esperava que o Dr. Valmir – vereador pelo PT na Câmara de Maceió – votasse contra a farra com o dinheiro público aprovada 
pela Casa, na última sessão do ano. Pode se dizer sem medo de errar que foi a sessão mais vergonhosa dessa legislatura. Por tudo 
que a envolveu antes, durante e depois das aprovações. A coluna questionou o voto ao próprio Dr. Valmir, via WhatsApp, mas ele 
não respondeu porque não viu a pergunta ou porque não quis responder. Teria sido o médico petista picado pela mosca azul? Bem, 
a coluna ainda espera a resposta do vereador sobre o seu posicionamento na sessão da vergonha. Só relembrando, o pacote da 
vergonha inclui: 13º salário para vereador; aumento das Verbas Indenizatórias e de Gabinete aumento do duodécimo e mais asses-
sores para eles. Os trabalhos estão em recesso na Câmara, mas o tema não saiu da boca do povo nem da mídia. Que assim seja!

O vereador Leonardo Dias foi o único que votou contra o butim do dinheiro público, na aprovação do Orçamento de 
Maceió para 2022. Do montante de R$ 3,1 bilhões, aprovados pela Câmara,os vereadores reservaram cerca de R$ 40 
milhões para distribuição com as bases, via “emendas parlamentares”. Aumentaram o valor do duodécimo, a verba de 
gabinete, o número de assessores e ganharam de brinde um 13º salário, todo ano. Resta saber se Dias vai abrir mão dos 
privilégios, ou todos calçam 40? Isso já aconteceu e a então vereadora Heloísa Helena não aceitou.  (Ricardo Rodrigues)

Depois de um ano conturbado, de muitos embates políticos, 
o senador Renan Renan Calheiros, preferiu a tranquilidade 
do Litoral alagoano para fugir dos holofotes. Renan e Verô-
nica Calheiros passaram as festas entre o apartamento de 
Maceió e a casa de veraneio na Barra de São Miguel, onde 
comemoraram a virada de ano, ao lado da família. No último 
domingo, Renan recebeu a vista do ex-ministro José Dirceu. 
Entre um drink e outro, os dois colocaram o papo em dia e 
fizeram plano para a volta de Lula à Presidência. (RR)

Quando setembro chegar, o pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas estará 
elegendo um novo presidente da corte, hoje comandada pelo desem-
bargador Klever Rêgo Loureiro. Pela ordem natural e pelas normas 
estabelecidas na estrutura do Poder Judiciário, o nome da vez para 
assumir a presidência é o do desembargador Paulo Barros da 
Silva Lima. O magistrado é considerado um dos nomes mais 
íntegros do meio jurídico, quando o assunto é a defesa da lei e 
da ética. Constitucionalista, discreto e sem vinculações políti-
cas, Paulo Lima pode se diferenciar no comando da instituição. 
Mas, por isso mesmo, há correntes dentro do próprio 
tribunal que já se mexem na tentativa de convencê-lo a 
não assumir o cargo. (Marcelo Firmino)

Chamou a atenção de todos o empenho 
pessoal do secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça 
Neto, na prisão do suspeito de matar um 
garoto de oito anos, na cidade do Pilar. 
O crime aconteceu no domingo (2) e foi 
noticiado como mais um caso de “bala 
perdida”. O menino foi atingido de forma 
letal, mas o alvo era um ex-presidiário, que saiu ferido e escapou da emboscada. 
Gaspar entrou em cena, prometeu prender o bandido, em entrevista à tarde. No início 
da noite, o suspeito já estava preso. Caso encerrado. (RR)

A prefeitura de Maceió criou um grupo 
de trabalho, com integrantes de várias 
secretárias e superintendências, para 
realizar uma faxina geral em Maceió. 
A ordem partiu diretamente do prefeito 
JHC (PSB), mas a incumbência ficará 
com as gerências municipais respon-
sáveis por identificar e corrigir carên-
cias em praças, parques, passeios, 
vias, escolas e outros equipamento 
públicos. Coordenadas pelo gabinete 
do prefeito, as ações visam melhorar 
a imagem da cidade, da orla marítima 
à lagunar. (RR)

A revista Carta Capital traz uma repor-
tagem mostrando que banqueiros 
e empresários teriam desistido da 
chamada 3ª Via e já estariam vendo 
com bons olhos a vitória de Lula, no 
primeiro turno das eleições deste 
ano. Segundo a matéria, a burguesia 
estaria abrindo mão de nomes como 
Sérgio Moro (Podemos), Ciro Gomes 
(PDT) e João Dória (PSDB), para apoiar 
Lula, já que o ex-presidente teria maior 
capacidade de “consertar os estragos” 
na economia, deixado pelo Governo 
Bolsonaro. Bom sinal.  (RR)

O advogado Ricardo Barbosa, presi-
dente do PT em Alagoas, informou que 
o partido terá um encontro estadual 
de lideranças, no dia 22 de janeiro, 
em Maceió. Na pauta, a discussão de 
candidaturas e alianças nas eleições 
de 2022. O partido, segundo ele, ainda 
não tem nenhuma definição quanto 
às candidaturas majoritárias, ou seja, 
para governo do Estado e Senado. A 
única certeza é a candidatura à reelei-
ção do deputado Paulão e o esforço 
que o partido terá que fazer para 
mantê-lo na Câmara Federal. (RR)

A Campanha da Fraternidade de 2022 
tem como tema “Fraternidade e Educa-
ção” e como lema “Fala com sabedo-
ria, ensina com amor”. Promovida pela 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), desde 1964, a Campa-
nha é lançada todo o início de ano, mas 
seu tema é escolhido antes e o texto-
-base disponibilizado ao público, por 
meio das redes sociais da Igreja Cató-
lica. Na apresentação da publicação, a 
presidência da CNBB destaca que “a 
Quaresma é um tempo favorável para 
a conversão do coração”. Amém! (RR)

O senador Renan Calheiros (MDB) 
passou a virada de ano em Alagoas, 
mas abriu mão de interagir com seus 
seguidores nas mídias sociais. Em 
meio às especulações de que o ex-juiz 
Sergio Moro poderia desistir da candi-
datura à Presidência para disputar um 
mandato no Senado, Calheiros suge-
riu que Moro estava à procura de foro 
privilegiado para se blindar de investi-
gações contra ele. De quebra, chamou 
o desafeto de “incompetente” e disse 
que o ex-magistrado estaria “obce-
cado pelo poder”. (RR)

Os cinco promotores de Justiça recém-
-empossados no MP Estadual inicia-
ram, essa semana, o curso de formação 
para ingresso na carreira. Até o próximo 
dia 14, eles receberão orientações a 
respeito do funcionamento da insti-
tuição nas mais diversas áreas, como 
atuam a administração superior e seus 
respectivos órgãos de assessoramento 
e diretorias, além de como se dá a 
atuação dos núcleos especializados. A 
posse solene dos novos membros ocor-
rerá nessa quinta-feira (6/1), às 16h, no 
prédio-sede do Ministério Público. (RR)
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MPF e a ‘Chacina de Delmiro’

Ligeirinhas

Parece que teremos novos capítulos da matança promovida por policiais alagoanos em operação, dia 30 de agosto 
de 2016, numa casa, em Delmiro Gouveia. Oito assaltantes de bancos foram mortos a tiros de vários calibres, em 
suposta troca de tiros com a polícia alagoana. Eram bandidos perigosos, conforme a Polícia Civil de Alagoas. Com os 
bandidos mortos, encerram-se as investigações. Certo? Há quem não entenda dessa forma. O procurador da Repú-
blica, Ângelo Roberto Ilha da Silva (da PRR4), cuja sede fica no Rio Grande do Sul, quer saber por que os suspeitos 
foram mortos. Um inquérito policial instaurado em Alagoas parou em 2017. O procurador quer saber quem liderava 
o grupo? Quem bancava a quadrilha? Bem, os questionamentos foram enviados ao Corregedor Geral de Justiça, 
desembargador Fábio Bittencourt. Por enquanto, a resposta que a Polícia Civil enviou ao desembargador foi: “o caso 
estacionou no inquérito policial baixado em 30 de outubro de 2017”. Para quem tem dúvidas, o ofício está na Página 
7 do Diário Eletrônico de Justiça do dia 22 de dezembro passado. O que ainda não está claro é o Ministério Público 
Federal (MPF) neste caso. Tecnicamente, só se alguma instituição financeira da esfera federal tivesse sido alvo do 
bando que foi morto. Vamos aguardar. No final, tudo se explica. Pode ser que haja mais caroço nesse angu.

» Impressiona o silêncio do Comando da Polícia Militar de Alagoas 
em relação aos desatinos cometidos por Kel Ferreti, que é Cabo 
PM Combatente sem dar uma hora de serviço na corporação. 

» A SSP precisa dar urgente uma resposta sobre os procedimentos com 
delegados midiáticos que, para aparecer nas mídias sociais fazem de 
tudo. Cometem até atos ilegais e fica por isso mesmo.

»  A Polícia Civil precisa investigar, localizar e prender o respon-
sável pela morte de cães de rua em Arapiraca. Vários animais 
estão morrendo envenenados.

» Não pegou bem para o Município a festa promovida pela Prefeitura na 
orla de Maceió, na virada do ano. Quem compareceu ao evento “amou a 
festa”. O coronavírus, então, nem se fala!

Queda de braço em Palmeira

Sobre Pilar 

Até o Dr. Valmir!

Voz dissonante 

Momento família!

Uma batata quente! 

Empenho pessoal 

Faxina geral

Fim da 3ª Via?

Encontro do PT

Fraternidade 2022

Renan enquadra Moro

Novos promotores


