
ALAGOAS TERÁ ‘DIA D’ PARA 
A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS 

Alagoas l 10 de janeiro I ano 002 I nº 347 l 2022 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

VISITA AO FAZEDORES DE ARTE POPULAR DO NORTE DE ALAGOAS MOVIMENTA ARTESÃOS E BRINCANTES DA REGIÃO 8
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Governador Renan Filho destaca redução da violência em Alagoas a partir das ações preventivas das polícias

ESPECIAL
Os nomes 
mais comuns 
para os bebês 
em 2021

105
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No MP, Márcio Roberto é reeleito 
para mais dois anos de mandato

Mercado financeiro reduz 
crescimento do PIB: 0,28%

ACLAMAÇÃO

TÁ FEIA A COISA!

META DO GOVERNO É VACINAR 100% DO PÚBLICO INFANTO-JUVENIL EM 20 DIAS; SAÚDE SE ORGANIZA

POLÍCIA

Jovem é  
morta pelo  
ex-marido  
em Pilar

Homem é  
executado  
com 14 tiros  
em Rio Largo

Irmãos são  
retirados  
de casa e 
executados
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Alagoas teve em 2021 o 
melhor resultado estatístico 
da história referente à redu-
ção de crimes contra a vida. 
De acordo com o Núcleo de 
Estatística e Análise Criminal, 
da Secretaria de Segurança 
Pública, os homicídios caíram 
em mais de 50% numa década. 
O resultado apresentado hoje 
pelo governador Renan Filho 
e pelo secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, comprova 
que o estado se consolidou 
como o que mais reduziu 
mortes violentas no país.

NO PAÍS

Alagoas é o 
estado que 
mais reduz 
homicídios

Márcio Ferreira
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Atores e autores decisivos 
do capítulo sobre as eleições em 
Alagoas em 2022, o governador 
Renan Filho (MDB) e o depu-
tado estadual Paulo Dantas 
(MDB), garotos, estudaram 
juntos em Brasília, quando os 
pais de ambos conquistaram 
mandatos eletivos.

A boa relação continuou 
em Alagoas com eles eleitos e 
reeleitos prefeitos de Murici 
e Batalha, respectivamente. 
Também nunca tiveram os seus 

governos municipais visitados 
por homens da PF.

Agora são os roteiristas de 
suas próprias histórias em que 
amizade, confiança, análise 
política e visão vão definir as 
suas trajetórias.

Paulo Dantas alcançou algo 
em que é necessário extrema 
capacidade de articulação. 
Junto com a genial visão do 
presidente da ALE, Marcelo 
Victor (SOLIDARIEDADE), 
conseguiu ser o indicado publi-

camente para suceder o gover-
nador se ele decidir deixar 
o governo para disputar o 
Senado.

Não só isso. Caso essa arti-
culação termine da forma como 
o roteiro dessa novela vem 
sendo construído, Paulo Dantas 
será candidato ao governo de 
Alagoas com o apoio desse 
grande grupo político.  

Como essa turma é profis-
sional, pesquisas qualitativas 
para consumo interno reche-

aram -  e ainda recheiam - os 
gabinetes. Elas revelam que o 
parlamentar tem grande poten-
cial de crescimento.

Agora a caneta está na mão 
do governador para concluir 
um dos capítulos da história. 
Quanto a Paulo Dantas e os 
demais personagens, só resta 
esperar.

Rena Filho errou feio 
quando brigou e rompeu com 
o seu vice Luciano Barbosa, que 
renuciou ao cargo e se elegeu 

prefeito de Arapiraca.
A Assembleia Legislativa 

de Marcelo Victor age rigorosa-
mente dentro do seu papel.  

Política é, também, a arte 
da oportunidade, do melhor 
momento para saber avançar 
casas.

Política é ainda a arte de 
somar e multiplicar apoios 
e votos -  jamais de dividir e 
subtrair.

E isso todos os envolvidos 
citados aqui conhecem bem.

Leonardo Boff * Ecoteólogo, filósofo e escritor.Marcelo Firmino * Jornalista. 

Numa roda, cercado de 
rústicos peões de sua fazenda 
Yasnaya Polyana, Léon Tolstói 
(1828-1910) o grande escritor 
russo, contou-lhes a seguinte 
estória que eu me permito 
resumir para exemplificar 
como funciona a cabeça de um 
capitalista.

“Havia um camponês 
pobre mas muito desejoso de 
possuir mais a mais terra para 
cultivar e ficar rico. Pensou: 
“Vou fazer um pacto com o 
diabo. Este vai me dar sorte”, 
disse ele à mulher, que torceu 
o nariz e advertiu-o: “Meu 
marido, cuidado com o diabo, 
nunca sai coisa boa fazendo 
um pacto com ele; essa sua 
vontade de ficar rico, vai ainda 
pô-lo a perder”.

Mas, por insistência do 
marido, resolveu acompanhá-
-lo. Com tal que partiram, 
levando poucos pertences.

Souberam que longe daí 
havia um grupo de ciganos 
que vendiam terras baratas. 
Para aquelas paragens rumou 
o casal. Chegando lá, eis que 
o diabo já estava de pé, todo 
apessoado, dando ares de um 
influente mercador de terras. 
O camponês e sua mulher 
cumprimentaram educada-
mente os ciganos. Quando iam 
expressar seu desejo de adqui-
rir terras deles, o diabo, sem 
cerimônias, logo se antecipou 
e disse:

“Bom senhor, vejo que 
veio de longe e é tomado por 
um grande desejo de  fazer  
fortuna. Tenho uma excelente 
proposta para você, melhor do 

que aquela dos ciganos. Faço-
-lhe a seguinte proposta: você 
deixa uma quantia razoável de 
dinheiro  numa bolsa aqui onde 
estou de pé. Se você percorrer 
um território durante o tempo 
de um dia, do nascer ao pôr do 
sol, e estiver de volta antes de o 
sol se pôr, toda a terra percor-
rida será sua. Caso contrário 
perderá as terras percorridas e 
o dinheiro da bolsa”.

Os olhos do camponês, 
ávido por riqueza, brilharam 
de emoção e disse: 

“Acho uma excelente 
proposta. Tenho pernas fortes 
e aceito. Amanhã bem cedo, 
ao nascer do sol, ponho-me a 
correr e todo o território que 
minhas pernas puderem alcan-
çar, será meu”. 

 O diabo, sempre malicioso, 
sorriu todo faceiro.

De fato, bem cedo, mal o sol 
rompeu a fímbria do horizonte, 
o camponês, tomado de cobiça, 
se pôs a correr. Correu e correu 
muito. Pulou cercas, atravessou 
riachos e, não contente, sequer 
parou para descansar. Via 
diante de si uma ridente planí-
cie verde e logo pensou: “aqui 
vou plantar trigo em abundân-
cia”. Olhando à esquerda, se 
descortinava um vale muito 
plano e pensou: “aqui posso 
fazer toda uma plantação de 
linho para dar e vender”.

Subiu, ofegante, uma 
pequena colina e eis, que lá 
em baixo se abria um campo 
de terra virgem. Logo pensou: 
“quero também aquela terra. 
Aí vou criar gado e ovelhas 
e vou encher as burras com 

muito dinheiro. 
E assim percorreu muitos 

quilômetros, não satisfeito 
com o que tinha conquistado, 
pois os lugares que via, eram 
atraentes e alimentavam ainda 
mais seu desejo incontido de 
também possui-los.

De repente olhou para o 
céu e se deu conta de que o 
sol estava se pondo atrás da 
montanha. Disse de si para 
consigo mesmo:

“Não há tempo a perder. 
Tenho que voltar correndo, 
senão perco todos os terrenos 
percorridos e, por cima ainda, 
o dinheiro. “Um dia de dor, 
uma vida de amor”, pensou 
como dizia seu avô.

Pôs-se a correr com uma 
velocidade espantosa para 
suas pernas cansadas. Mas 
tinha que correr sem repa-
rar os limites dos músculos 
retesados. Sempre olhava a 
posição do sol, já perto do 
horizonte, enorme e verme-
lho como sangue. Mas não se 
havia ainda posto totalmente. 
Mesmo cansadíssimo, corria 
mais e mais e já nem sentia 
as pernas. Pesaroso pensou: 
“talvez abarquei demais terras 
e posso perder tudo. Mas 
vamos em frente”.

Vendo, porém, ao longe o 
diabo, solenemente, de pé e ao 
seu lado a sacola de dinheiro, 
recobrou mais o ânimo, certo 
de que iria chegar antes do pôr 
do sol. Reuniu todas as ener-
gias que tinha e fez um derra-
deiro esforço. Pulou uma cerca, 
atravessou um riacho e corria, 
quase voando. Não muito 

longe da chegada, atirou-se 
para frente, quase perdendo o 
equilíbrio. Refeito, deu ainda 
alguns passos longos.

Foi então que, extenuado 
e já sem nenhuma força, se 
estatelou no chão. E morreu. A 
boca sangrava e todo o corpo 
estava coberto de arranhões e 
de suor.

O diabo, maldosamente, 
apenas sorriu e tomou para 
si a bolsa de dinheiro. Indi-
ferente ao destino do morto, 
deu-se ainda ao trabalho de 
fazer uma cova com o tama-
nho do camponês e ajeitou-o 
lá dentro. Eram apenas sete 
palmos de terra, a parte menor 
que lhe cabia de todos os terre-
nos andados. Não precisava 
de mais do que isso. A mulher, 
petrificada, assistia a tudo, 
chorando copiosamente”.

Esse conto nos faz lembrar 
o poeta pernambucano João 
Cabral de Melo Neto (1920-
1999) que nos deixou a como-
vente obra Morte e Vida 
Severina (1995). No funeral 
do lavrador diz:“Esta cova em 
que estás, com palmos medida, 
é a conta menor que tiraste em 
vida; é a parte que te cabe deste 
latifúndio”.

A mulher do camponês 
estava certa em sua advertên-
cia: “Cuidado com o diabo, 
pois, te estimula a ter mais e 
mais e, por fim, acaba contigo 
e toma todo o teu dinheiro”. É 
a lógica do capital. Nele vive-
mos e sofremos. Avançando 
sobre as florestas ele nos trouxe 
o Covid-19. Como nos livrare-
mos dele?

Depois que o presidente 
da Anvisa, Antonio Barra 
Torres, enquadrou e expôs 
ao mundo a ignorância do 
presidente Jair Bolsonaro, em 
um nota dura, o Palácio do 
Planalto silenciou.

Barra Torres chegou a 
cobrar uma  retratação do 
presidente por fazer insinu-
ações contra a Anvisa e seus 
dirigentes no caso da vacina-
ção das crianças.

Até  agora  Bolsonaro 
nada disse sobre a nota que 
o desqualifica, nem nenhum 
dos seus ministros se manifes-
tou sobre o caso. Nem mesmo 
os bolsonaristas mais boquir-
rotos da bancada governista 
no Congresso Nacional.

Todos calados.
Barra Torres fez questão 

de lembrar ao presidente que, 
além de médico que acredita 
na ciência, é general da Mari-
nha do Brasil.

O silêncio, portanto,  só 
mostra que a nota do general 
doeu.

E a dor a ciência explica.

 De quanta terra precisa um homem?Bolsonaro é 
desqualificado 

por Barra Torres e 
o planalto silencia

Senador e governador? Aquilo que une e 
aproxima Renan Filho e o deputado Paulo Dantas
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O delegado do 
Pilar, Sidney 
T e n ó r i o , 

realizou várias diligências, 
na manhã de sábado (8), na 
tentativa de prender o autor 
de um feminicídio, ocorrido na 
cidade da região metropolitana 
de Maceió, na noite de sexta-
-feira (7), e que teve por vítima 
Juliana Nascimento da Silva, de 
24 anos.

O autor do crime foi identi-

ficado como sendo o ex-compa-
nheiro da vítima, de 57 anos.

Segundo o delegado Sidney 
Tenório, o inquérito policial foi 
instaurado e foram ouvidas três 
testemunhas, tendo todas elas 
afirmado que viram os últimos 
momentos em que o ex-compa-
nheiro matava Juliana a faca-
das. “O casal residia no bairro 
Village Campestre, em Maceió, 
e estava separado há uma 
semana. A vítima havia vindo 

para casa de parentes no Pilar 
justamente para se proteger, 
mas acabou sendo morta”, 
explicou.

As investigações apontam 
ainda que o autor do crime 
chegou na casa da irmã da 
vítima e a chamou para conver-
sar na porta. Pouco tempo 
depois já se ouviu os gritos de 
socorro e quando as pessoas 
saíram presenciaram o crime. 
“Antes de deixar o local, o autor 

ainda teria limpado a faca na 
camisa e dito: matei porque 
ela mereceu. O que mostra a 
sua frieza e desprezo pela vida 
humana”, disse Sidney Tenório.

O delegado deve representar 
pela prisão temporária do autor 
do crime ainda neste sábado. 
“Este crime não ficará impune. 
Vamos trabalhar até conseguir 
prender o autor e apresentá-lo 
ao Poder Judiciário”, assegurou 
o delegado do Pilar.
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Polícia Civil faz buscas para 
prender autor de feminicídio

JOVEM DE 24 ANOS foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, de 57; criminoso fugiu e está sendo procurado

Uma operação conjunta 
da Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Crimes Ambien-
tais, Vigilância Sanitária, 
Unidade de Vigilância de 
Zoonoses e Guarda Munici-
pal resgatou 35 cães e 27 gatos 
em situação de maus-tratos 
numa casa, localizada no 
Conjunto Eustáquio Gomes, 
parte alta de Maceió.

O de legado  Leonam 

Pinheiro, titular da delegacia 
especializada, que participou 
da operação, informou que a 
proprietária da residência foi 
notificada e responderá por 
crime de maus-tratos, com pena 
de até cinco anos de prisão.

Segundo o delegado, 
aparentemente a proprietá-
ria da casa possui a chamada 
Síndrome da Arca de Noé 
(pessoa que acumula animais).

A Delegacia de Homicídios 
de Rio Largo, cidade da região 
metropolitana, deve instaurar 
inquérito para investigar um 
homicídio registrado na noite 
de sábado (8) próximo a um 
churrasquinho no Conjunto 
Antonio Lins, na Mata do Rolo. 
A vítima foi identificada como 
Daniel Pereira da Silva, de 33 
anos, que foi executado com 14 
tiros por volta das 23h.

Segundo relato de testemu-
nhas, a vítima estava bebendo 

quando populares ouviram 
uma série de disparos de arma 
de fogo. Não há qualquer infor-
mação sobre os autores dos 
disparos ou suas motivações. 
A Polícia Militar também não 
informou se a vítima possuía 
ficha criminal.

Militares do 8º BPM foram 
ao local e isolaram a área para 
o trabalho da Perícia e do IML, 
que providenciou a remoção do 
corpo para a sede do Instituto, 
no Tabuleiro.

Agentes da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) prenderam um moto-
rista de aplicativo acusado de 
praticar crime de estelionato.

Ele terai feito diversas 
compras com um cartão de 
débito esquecido no carro por 
um passageiro.

Em consultas às redes 
sociais, foi possível localizar 
o endereço de uma barbearia 
onde, em seu story, aparecia a 

foto do infrator.
Uma equipe da Oplit se 

dirigiu à barbearia, na Rua 
Prefeito Joatas Malta de Alen-
car, na Chã da Jaqueira, onde 
o proprietário indicou o ende-
reço do acusado;

 O motorista acabou sendo 
localizado e levado à Central 
de Flagrantes, no bairro do 
Farol, onde foi autuado em 
flagrante, pelo delegado plan-
tonista Valter Nascimento.

Dois irmãos foram brutal-
mente assassinados no último  
sábado, no bairro do Benedito 
Bentes, na periferia de Maceió. 
As vítimas foram identificadas 
como Alexandre Félix da Silva e 
Jeferson Félix da Silva, de 22 e 20 
anos, respectivamente.

De acordo com a Polícia 
Civil, há indícios de que os 
irmãos tenham sido arrastados 
de dentro de casa e assassina-
dos.

Os corpos de Alexandre e 
Jeferson foram encontrados em 
um matagal no conjunto Cidade 
Sorriso e apresentavam cortes 
profundos nos braços e com os 
rostos desfigurados.

Não há informações sobre a 
autoria ou motivação do duplo 
homicídio. Os cadáveres foram 
periciados e recolhidos pelos 
institutos de Criminalística (IC) 
e Médico Legal (IML).

Fonte: AL24H

ESQUECIDOS

NO CHURRASQUINHO

APLICATIVO

DUPLO HOMICÍDIO

Operação conjunta 
resgata cães e gatos 

Homem é morto com 
14 tiros em Rio Largo

Preso motorista que 
usou cartão de cliente

Irmãos são arrastados 
de casa e executados

Um homem de 21 
anos foi atingido por 
três tiros durante um 
assalto, ontem à noite, 
no bairro de Santa Lúcia, 
em Maceió. A vítima foi 
socorrida para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) do Tabuleiro do 
Martins, onde recebeu 
atendimento médico. Os 
suspeitos seguem foragi-
dos. 

A guarnição motori-
zada de Força Tática 01, 
que pertence ao 5º Bata-
lhão de Polícia Militar 
(BPM), estava em patru-
lhamento, por volta das 
18h, quando foi acio-
nada para atender uma 
denúncia de tentativa de 
homicídio. O jovem, que 
foi atingido por três tiros 
na perna direita, já estava 
recebendo atendimento 
médico na UPA do Tabu-
leiro do Martins e não há 
mais informações sobre 
o estado de saúde dele.

De acordo com infor-
mações dos militares, 
o jovem foi assaltado 
nas proximidades da 
sua casa, no Conjunto 
Moura  Castro  I ,  no 
bairro da Santa Lúcia. 
Os acusados não foram 
identificados e o caso 
deve seguir para inves-
tigação das autoridades 
competentes. A iden-
tidade da vítima foi 
preservada.

Fonte: O Dia Mais

SANTA LÚCIA

Jovem é 
baleado 
na perna 
em assalto

Juliana foi assassinada a facadas

Ascom/SSP

Cortesia/SSP

Dezenas de cães e gatos sofriam maus tratos, numa casa, no Eustáquio Gomes

Crime ocorreu em local de grande movimentação de pessoas, na cidade



A p a r t i r  d e 
hoje (10), a 
P r e f e i t u r a 

de Maceió amplia o número 
de pontos de vacinação 
contra a Covid-19 na capital. 
A nova estrutura instalada 
para a imunização da popu-
lação passa a contar com mais 
dez Unidades de Saúde por 
demanda espontânea, sem a 
necessidade de agendamento, 
das 09h às 16h.

Com as novas Unidades, 
Maceió passa a contar com 
30 unidades de saúde vaci-
nando contra a Covid-19, além 
do PAM Salgadinho, quatro 

pontos fixos - Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Papódromo 
(Vergel do Lago), Terminal do 
Osman Loureiro (Clima Bom) 
e Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Terminal Rodoviário 
João Paulo II (Feitosa) e Centro 
de Atendimento ao Turista 
(CAT) móvel – Ponta Verde.

Estão disponíveis como 
pontos de vacinação, as Unida-
des da Estratégia Saúde da 
Família Caic Virgem dos Pobres 
(Vergel do Lago), Ouro Preto, 
Frei Damião (Benedito Bentes), 
Unidade Docente Assistencial 
Professor Gilberto de Maceió 
(UFAL) e João Sampaio, além 

das Unidades de Referência em 
Saúde João Paulo II (Jacintinho) 

e Ib Gatto Falcão (Tabuleiro) e 
as Unidades Básicas de Saúde 

Djalma Loureiro (Clima Bom) 
e Vanderli Maria de Andrade 
(Riacho Doce).

A UBS Aliomar Lins, no 
Benedito Bentes, também 
passará a funcionar como ponto 
de vacinação contra a Covid-19, 
esta com horário estendido até 
as 21h.

O coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada de 
Enfrentamento à Covid-19 
(GGI-Covid), Claydson Moura, 
destaca que a ampliação da 
estratégia de descentralização 
da vacinação tem como obje-
tivo assegurar o acesso à vacina 
a todos os maceioenses.
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Prefeitura amplia pontos de 
vacinação contra a Covid-19

COM OS NOVOS PONTOS, Maceió passa a disponibilizar 37 pontos de vacinação fixos para imunização contra o coronavírus

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Mais uma vez a semana 
começa com o Sine Maceió 
oferecendo, a partir de hoje 
(10), 67 vagas de emprego 
em diversas áreas de atuação, 
desde o Ensino Fundamen-
tal ao nível superior. Uma 
grande oportunidade para 
aqueles que necessitam de um 
emprego ou buscam uma nova 
vaga no mercado de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 
Para quem optar por entre-

gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. 

Entre as vagas disponí-
veis, estão para gerente de 
loja, auxiliar de obras, enca-
nador, pedereiro, topógrafo, 
analista tributário, lavador de 
carros, auxiliar de contabili-
dade, técnico em manutenção 
predial e repositor.

O atendimento presen-
cial é realizado na unidade 
do Sine Maceió no 2º piso do 
Shopping Popular.

DIVERSAS ÁREAS

Sine: 67 vagas de 
emprego na capital

Ascom Semtabes

A Secretaria municipal 
de Educação (Semed) inicia, 
a partir de hoje (10), o crono-
grama de entrega dos docu-
mentos de todos os candidatos 
aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado da Educação 
(PSS). Inicialmente, devem 
comparecer à sede do órgão, na 
Cambona, os convocados para 
o cargo de auxiliar de sala.

Amanhã (11), segundo a 
Semed, será a vez dos professo-
res de Ciência, Artes, Músicas 
e Educação Física. Na quarta-
-feira (12), entregam a docu-
mentação os psicólogos, os 
professores de educação espe-

cial/sala de recursos, assistentes 
sociais e professor de Libras. 

A Semed informa ainda 
que, na próxima quinta-feira 
(13), será a vez dos aprovados 
para os cargos de professor de 
Ensino Religioso, Língua Portu-
guesa, Matemática, História, 
Geografia e Língua Estrangeira.

A documentação deve ser 
entregue no setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
no bairro Cambona, das 8h30 
às 14h. Os candidatos deverão 
comparecer à sede apenas no 
dia previsto, de acordo com o 
seu cargo, conforme estabe-

lecido na portaria do Diário 
Oficial do Município do último 
dia 6.

Todos deverão apresentar 
identidade, CPF, comprovante 
de residência, declaração da não 
acumulação ilícita de cargos, 
dados bancários — conta no 
banco Itaú —, títulos, diplomas 
e/ou certificados apresentados 
no processo seletivo.

Caso o candidato não 
consiga seguir os prazos por 
motivo de doença ou força 
maior, a entrega da documen-
tação deverá acontecer, exclu-
sivamente, no dia 14, das 8h30 
às 14h.

APROVADOS

PSS: Semed começa a 
receber documentação

Visando garantir uma 
condução segura dos estu-
dantes, bem como atualização 
dos dados de profissionais, a 
Prefeitura de Maceió inicia, a 
partir de hoje (10), a renovação 
obrigatória das permissões 
do transporte escolar para o 
ano letivo de 2022. A SMTT  
convoca os profissionais para 
renovação do primeiro semes-
tre e vistoria do segundo 
semestre de 2022.

A  S u p e r i n t e n d ê n c i a 

Municipal de Transportes e 
Trânsito de Maceió (SMTT) 
informa aos interessados que 
o atendimento aos trabalha-
dores será feito na sede do 
órgão, no bairro do Tabu-
leiro do Martins, das 8h às 
14h. Segundo a SMTT, para 
ter acesso ao atendimento, o 
permissionário precisa fazer o 
agendamento através do site, 
efetuar o pagamento da taxa 
e aguardar a compensação. O 
prazo é de 24 horas para retor-

nar ao órgão com toda docu-
mentação exigida.

Os veículos acima de dez 
anos deverão comparecer com 
a vistoria de um órgão creden-
ciado ao Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) para 
comprovar que tem condições 
de trafegar com segurança.

P a r a  r e n o v a ç ã o  n o 
primeiro semestre, os profis-
sionais deverão efetuar o 
pagamento da taxa anual no 
valor R$ 141,68. 

TRANSPORTE ESCOLAR

Renovação obrigatória 
das permissões inicia hoje

UBS Aliomar Lins, no “Biu”, é mais um ponto de vacinação contra a Covid
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Ricardo Rodrigues
Repórter

O prefeito de 
C a c i m b i -
nhas, Hugo 

Wanderley (MDB), presidente 
da Associação dos Municí-
pios de Alagoas (AMA), em 
entrevista à TV Gazeta, que 
os 102 municípios alagoanos 
devem cancelar o Carnaval de 
2022, seguindo as orientações 
das autoridades sanitárias 
e do governo do Estado. “A 
tendência é pela suspensão 
dos festejos carnavalescos 
em todos os municípios, mas 
a decisão final caberá a cada 
prefeito, quanto a realização 
ou não do Carnaval”, afirmou 
Wanderley.

Segundo e le ,  o  mais 
importante agora é reforçar 
as medidas sanitárias para 
conter o avanço da Covid-19 
no interior do Estado, dando 
sequência ao esquema de 
vacinação e preparando a rede 
hospitalar para atender aos 
pacientes contaminados pelo 
novo coronavírus e demais 
síndromes gripais. Além 
disso, os municípios estão 
se preparando também para 
atender crianças e adolescen-
tes, quando o Ministério da 
Saúde autorizar a vacinação 
para o público infanto-juve-

nil, da faixa etária dos 5 aos 
17 anos. 

Dentro das estratégias 
traçadas pela AMA para atin-
gir o maior número de jovens 
vacinados, está a realização de 
um “Dia D” de vacinação de 
crianças e adolescentes, numa 
espécie de mutirão simultâ-
neo contra o vírus, em todos 
os municípios do Estado. “O 
objetivo é vacinar o maior 
número possível de jovens e 
crianças, assim que a vacina-
ção para este público estiver 
liberada, de preferência antes 
do início das aulas do ano 
letivo de 2022”, explicou o 
prefeito Hugo Wanderley.

A data  do  “Dia  D” , 
segundo ele, deve ser traba-
lhada assim que receber sinal 
verde para a vacinar crian-
ças e jovens. O presidente da 
AMA esteve reunido com 
o governador Renan Filho 

e o secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, na 
quinta-feira à noite, no Palácio 
República dos Palmares. Eles 
conversaram, por meio de 
videoconferência, com mais 
de 60 prefeitos alagoanos. Na 
ocasião, o governador pediu 
aos gestores municipais que 
evitem eventos festivos que 
reúnam multidão, como o 
Carnaval.   

Renan Filho fez esse 
apelo e ganhou o apoio da 
presidência da AMA contra 
a realização dos festejos de 
Momo. Nesse momento, afir-
mou o governador, o mais 
importante é fazer um esforço 
“conjunto e concentrado”, 
no sentido de avançar com a 
vacinação contra a Covid-19, 
diante do aumento do número 
de casos do novo coronaví-
rus. “Na próxima semana, eu 
mesmo vou às cidades para 

acompanhar as campanhas e 
os esforços concentrados de 
vacinação”, assegurou Renan 
Filho.

A reunião virtual foi 
convocada para apresentar 
os números epidemiológi-
cos do Estado, que apontam 
para um crescente de casos 
de Covid e de Influenza, 
bem como informar as ações 
tomadas pelo Governo do 
Estado para o contingencia-
mento. Sobre a realização de 
eventos com grande concen-
tração de pessoas, como 
apresentação de blocos nos 
carnavais de rua, o governa-
dor recordou que as festas 
públicas foram canceladas 
e que estuda a situação dos 
eventos privados.

NÚMERO DE LEITOS
Outra preocupação do 

governador é com relação ao 
número de leitos para trata-
mento de síndromes gripais. 
Por isso, entre as medidas 
anunciadas estão a instalação 
de mais 169 leitos, a libera-
ção de 150 mil testes rápidos 
de antígenos, a instalação de 
quatro centrais especializadas 
em atendimento de síndro-
mes gripais nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
construídas e administradas 
pelo Governo de Alagoas, 

em Maceió; e a disponibi-
lização de 30 ambulâncias 
para o transporte sanitário de 
pacientes.

Dentro desse esforço 
concentrado, Renan Filho 
anunciou, ainda, outras medi-
das que vão reforçar a atua-
ção da rede de saúde pública 
estadual. Nesse sentido, ele 
deu como exemplo a abertura, 
em sua plenitude, do Hospital 
Regional do Alto Sertão, em 
Delmiro Gouveia; a entrega 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) da Chã da 
Jaqueira, a sétima construída 
em Maceió; e do Hospital da 
Criança.

“Ao longo dos próximos 
dias, vamos fazer uma avalia-
ção mais profunda para tomar 
uma decisão do Estado com 
relação a todos esses eventos. 
O cenário agora é um pouco 
diferente do que foi no ano 
passado por conta da vacina-
ção, então a principal saída é a 
vacinação”, sustentou Renan 
Filho.

O secretário Alexandre 
Ayres aproveitou a video-
conferência para pedir aos 
prefeitos que convoquem 
seus secretários municipais 
de saúde a participar das 
reuniões virtuais agendas 
pela AMA em conjunto com a 
Secretária Estadual da Saúde.

Alagoas terá o seu “Dia D” 
para vacinar crianças e jovens 

META ESTABELECIDA pelo governador Renan Filho é que de vacinar 100% do público infanto-juvenil em 20 dias

Márcio Ferreira/Secom

Renan Filho, Ayres e Hugo Wanderley em videoconferência com 60 prefeitos

Bia Alexandrino
Repórter

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau) dispo-
nibiliza dados sobre vaci-
nação em todo o território 
alagoano, conforme anun-
c iado  pe lo  governador 
Renan Filho e pelo secre-
tário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres,  durante 
coletiva de imprensa para 
falar sobre as medidas para 
o fortalecimento das ações 
de combate  à  Covid-19 
em Alagoas. O objetivo é 
incentivar a imunização no 
Estado.

O ranking apresenta os 
102 municípios do Estado, 
separadamente, e disponi-
biliza a cobertura vacinal em 

cada um deles. Vale escla-
recer que o percentual de 
pessoas vacinadas depende 
da quantidade de pessoas 
residentes no município. 
Esse número pode ser calcu-
lado de acordo com a quan-
tidade total de pessoas ou 
pode ser calculado conside-
rando-se a população vaci-
nável, ou seja, as pessoas 
com 12 anos ou mais.

Importante destacar, 
ainda, que o percentual de 
pessoas vacinadas é maior 
quando calculado a partir 
da população vacinável em 
comparação com a popula-
ção geral, pois, da primeira 
forma, o universo de pessoas 
é menor, já que desconsidera 
as pessoas com menos de 12 
anos.

MUNICÍPIOS

Governo divulga 
‘ranking da vacina’

Uma eleição pacífica, 
seguindo critérios, em clima 
harmonioso dentro da seriedade 
que o pleito requer. Após oito 
horas de votação, por absoluta 
maioria, com 125 votos favorá-
veis, procuradores e promotores 
de Justiça, reconhecendo a boa 
gestão e depositando confiança 
em sua continuidade, reele-
geram o procurador-geral de 
Justiça, Márcio Roberto Tenório 
de Albuquerque, para mais um 
biênio (2022-2024) como chefe 
do Ministério Público do Estado 
de Alagoas (MPAL). A conta-
gem dos votos teve início às 
17h05 e foi concluída às 17h10, 
com um total de 129 votantes, 
125 votos válidos, três nulos e 
um em branco. Os membros que 
não compareceram justificaram 

alegando problemas de saúde.
Membros da capital e do 

interior estiveram na Sala dos 
Colegiados Procurador de 
Justiça Joubert Câmara Scala, 
no 4º andar do prédio-sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça, 
no bairro do Poço, em Maceió, 
das 9h às 17h, e exerceram a 
cidadania. Reeleito, candidato 
único, Márcio Roberto Tenório 
de Albuquerque aguardará 
nomeação no Diário Oficial do 
Estado (DOE) para programar 
o dia da posse, prevista para 
ocorrer no final de abril.

“Graças a Deus, os amigos 
reconheceram o nosso traba-
lho e teremos mais dois anos 
para lutar em prol de todos. 
Sinto-me confortável, lisonje-
ado, para agradecer o voto de 

confiança de cada, convicto de 
que somos uma grande famí-
lia e que juntos poderemos ir 
mais longe, atingir propósitos 
para um bem coletivo, fazer 
um Ministério Público muito 
mais forte e mais respeitado 
porque temos grandes procu-
radores, promotores de Justiça, 
servidores e colaboradores que 
se doam e promovem o seu 
brilho. Seguimos com a missão 
de garantir os direitos do cida-
dão, de combater a corrupção 
e todos os tipos de ilicitudes. 
Temos projetos em andamento, 
outros que serão implementa-
dos e, como na primeira gestão, 
trilharei, humildemente, o 
caminho do bem servir sem 
distinção”, declara o procura-
dor-geral de Justiça reeleito.

MÁRCIO ROBERTO...

...É reeleito no MP para  
o biênio 2022/2023

A p a r t i r  d e 
hoje (10), a 
P r e f e i t u r a 

de Maceió amplia o número 
de pontos de vacinação 
contra a Covid-19 na capital. 
A nova estrutura instalada 
para a imunização da popu-
lação passa a contar com mais 
dez Unidades de Saúde por 
demanda espontânea, sem a 
necessidade de agendamento, 
das 09h às 16h.

Com as novas Unidades, 
Maceió passa a contar com 
30 unidades de saúde vaci-
nando contra a Covid-19, além 
do PAM Salgadinho, quatro 

pontos fixos - Maceió Shopping 
(Mangabeiras), Papódromo 
(Vergel do Lago), Terminal do 
Osman Loureiro (Clima Bom) 
e Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Terminal Rodoviário 
João Paulo II (Feitosa) e Centro 
de Atendimento ao Turista 
(CAT) móvel – Ponta Verde.

Estão disponíveis como 
pontos de vacinação, as Unida-
des da Estratégia Saúde da 
Família Caic Virgem dos Pobres 
(Vergel do Lago), Ouro Preto, 
Frei Damião (Benedito Bentes), 
Unidade Docente Assistencial 
Professor Gilberto de Maceió 
(UFAL) e João Sampaio, além 

das Unidades de Referência em 
Saúde João Paulo II (Jacintinho) 

e Ib Gatto Falcão (Tabuleiro) e 
as Unidades Básicas de Saúde 

Djalma Loureiro (Clima Bom) 
e Vanderli Maria de Andrade 
(Riacho Doce).

A UBS Aliomar Lins, no 
Benedito Bentes, também 
passará a funcionar como ponto 
de vacinação contra a Covid-19, 
esta com horário estendido até 
as 21h.

O coordenador do Gabi-
nete de Gestão Integrada de 
Enfrentamento à Covid-19 
(GGI-Covid), Claydson Moura, 
destaca que a ampliação da 
estratégia de descentralização 
da vacinação tem como obje-
tivo assegurar o acesso à vacina 
a todos os maceioenses.
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Prefeitura amplia pontos de 
vacinação contra a Covid-19

COM OS NOVOS PONTOS, Maceió passa a disponibilizar 37 pontos de vacinação fixos para imunização contra o coronavírus

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Mais uma vez a semana 
começa com o Sine Maceió 
oferecendo, a partir de hoje 
(10), 67 vagas de emprego 
em diversas áreas de atuação, 
desde o Ensino Fundamen-
tal ao nível superior. Uma 
grande oportunidade para 
aqueles que necessitam de um 
emprego ou buscam uma nova 
vaga no mercado de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 
Para quem optar por entre-

gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. 

Entre as vagas disponí-
veis, estão para gerente de 
loja, auxiliar de obras, enca-
nador, pedereiro, topógrafo, 
analista tributário, lavador de 
carros, auxiliar de contabili-
dade, técnico em manutenção 
predial e repositor.

O atendimento presen-
cial é realizado na unidade 
do Sine Maceió no 2º piso do 
Shopping Popular.

DIVERSAS ÁREAS

Sine: 67 vagas de 
emprego na capital

Ascom Semtabes

A Secretaria municipal 
de Educação (Semed) inicia, 
a partir de hoje (10), o crono-
grama de entrega dos docu-
mentos de todos os candidatos 
aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado da Educação 
(PSS). Inicialmente, devem 
comparecer à sede do órgão, na 
Cambona, os convocados para 
o cargo de auxiliar de sala.

Amanhã (11), segundo a 
Semed, será a vez dos professo-
res de Ciência, Artes, Músicas 
e Educação Física. Na quarta-
-feira (12), entregam a docu-
mentação os psicólogos, os 
professores de educação espe-

cial/sala de recursos, assistentes 
sociais e professor de Libras. 

A Semed informa ainda 
que, na próxima quinta-feira 
(13), será a vez dos aprovados 
para os cargos de professor de 
Ensino Religioso, Língua Portu-
guesa, Matemática, História, 
Geografia e Língua Estrangeira.

A documentação deve ser 
entregue no setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed), 
no bairro Cambona, das 8h30 
às 14h. Os candidatos deverão 
comparecer à sede apenas no 
dia previsto, de acordo com o 
seu cargo, conforme estabe-

lecido na portaria do Diário 
Oficial do Município do último 
dia 6.

Todos deverão apresentar 
identidade, CPF, comprovante 
de residência, declaração da não 
acumulação ilícita de cargos, 
dados bancários — conta no 
banco Itaú —, títulos, diplomas 
e/ou certificados apresentados 
no processo seletivo.

Caso o candidato não 
consiga seguir os prazos por 
motivo de doença ou força 
maior, a entrega da documen-
tação deverá acontecer, exclu-
sivamente, no dia 14, das 8h30 
às 14h.

APROVADOS

PSS: Semed começa a 
receber documentação

Visando garantir uma 
condução segura dos estu-
dantes, bem como atualização 
dos dados de profissionais, a 
Prefeitura de Maceió inicia, a 
partir de hoje (10), a renovação 
obrigatória das permissões 
do transporte escolar para o 
ano letivo de 2022. A SMTT  
convoca os profissionais para 
renovação do primeiro semes-
tre e vistoria do segundo 
semestre de 2022.

A  S u p e r i n t e n d ê n c i a 

Municipal de Transportes e 
Trânsito de Maceió (SMTT) 
informa aos interessados que 
o atendimento aos trabalha-
dores será feito na sede do 
órgão, no bairro do Tabu-
leiro do Martins, das 8h às 
14h. Segundo a SMTT, para 
ter acesso ao atendimento, o 
permissionário precisa fazer o 
agendamento através do site, 
efetuar o pagamento da taxa 
e aguardar a compensação. O 
prazo é de 24 horas para retor-

nar ao órgão com toda docu-
mentação exigida.

Os veículos acima de dez 
anos deverão comparecer com 
a vistoria de um órgão creden-
ciado ao Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) para 
comprovar que tem condições 
de trafegar com segurança.

P a r a  r e n o v a ç ã o  n o 
primeiro semestre, os profis-
sionais deverão efetuar o 
pagamento da taxa anual no 
valor R$ 141,68. 

TRANSPORTE ESCOLAR

Renovação obrigatória 
das permissões inicia hoje

UBS Aliomar Lins, no “Biu”, é mais um ponto de vacinação contra a Covid
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Ch e f e  d a 
B l a c k R o c k 
na América 

Latina, Dominik Rohe disse à 
Veja que mais nenhum investi-
mento será feito no Brasil até o 

fim do governo Jair Bolsonaro 
(PL). A BlackRock é um dos 
maiores fundos de investi-
mento do mundo.

Rohe disse que o fundo só 
voltará a investir no país após a 

mudança do governo. Ao que 
tudo indica, Bolsonaro deve 
deixar o poder no final deste 
ano, após a eleição. Segundo 
pesquisas, o favorito para 
vencer o pleito é o ex-presi-

dente Lula (PT). Como moti-
vos para a decisão, Rohe citou 
o negacionismo de Bolsonaro e 
as promessas sem retorno do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, além dos juros altíssi-

mos e da inflação forte.
Para Rohe, Guedes fala 

muito e faz pouco. Ele disse 
também não acreditar no 
avanço de nenhum projeto do 
ministro em 2022.

BlackRock não investirá no país 
até que Bolsonaro deixe o poder

SEGUNDO chefe de um dos maiores fundos de investimentos do mundo, dupla Bolsonaro/Guedes prometeu tudo e não entregou nada

Reuters

O mercado passou a ver 
maior aperto monetário neste 
ano, ao mesmo tempo que 
reduziu pela terceira vez 
seguida a perspectiva para 
o crescimento da economia, 
mostrou a pesquisa Focus 
divulgada pelo Banco Central 
hoje.

O levantamento semanal 
mostrou que a taxa básica de 
juros Selic passou a ser calcu-
lada agora em 11,75% ao final 
deste ano, de 11,50% antes. Para 
2023, a conta segue em 8,0%.

Na última reunião do ano 
passado, o BC elevou a taxa 

básica de juros a 9,25%, e volta 
a se reunir nos dias 1 e 2 de feve-
reiro.

Para o Produto Interno 
Bruto, os cerca de 100 economis-
tas consultados continuaram 
vendo crescimento de 4,50% 
no ano passado, mas reduzi-
ram a perspectiva de expan-
são em 2022 a apenas 0,28% na 
mediana das projeções, contra 
taxa de 0,36% estimada antes. 
A conta para 2023 também 
caiu, em 0,1 ponto percentual, 
a 1,70%.

Em relação à inflação, os 
especialistas passaram a calcu-
lar que o IPCA fechou 2021 a 
9,99%, de 10,01% no levanta-

mento anterior. A leitura da 
inflação de dezembro e do 
acumulado do ano passado 
será divulgada pelo IBGE na 
terça-feira.

Apesar da quinta queda 
seguida na projeção de 2021, 
ela segue bem acima da meta 
oficial, que é de 3,75% com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto percentual para mais ou 
menos.

Para 2022, a expectativa de 
alta do IPCA permaneceu em 
5,03%, mas, para 2023, caiu a 
3,36%, de 3,41%. Para este ano, 
o centro do objetivo é de 3,5% 
e, para 2023, de 3,25%, sempre 
com margem de 1,5 ponto.

FRACASSO NA POLÍTICA ECONÔMICA

Mercado financeiro reduz expectativa de 
crescimento do PIB para apenas 0,28%

Divulgação | Reuters

Mercado projeta redução no PIB devido à política econômica ineficaz de Guedes



O P r o g r a m a 
E m p r e e n -
d e r  a t e n -

deu mais de 3 mil pequenos 
negócios de Alagoas no ano 
passado entre as sete cidades 
que contam com a iniciativa. 
O programa tem o objetivo de 
fortalecer essas empresas ao 
reunir empreendedores de um 
mesmo município nos chama-
dos núcleos setoriais. Também 
foram realizadas 5.438 orienta-
ções empresariais em 2021.

No mesmo período, o 
programa promoveu 66 even-
tos de capacitação e geração de 
negócios entre os 34 Núcleos 
Empresariais ativos, onde os 
empreendedores discutem 
seus problemas e buscam solu-
ções conjuntas em parceria com 
as instituições do programa: 
Sebrae Alagoas, Federação 
das Associações Comerciais 
de Alagoas (Federalagoas) e 
a Associação Comercial de 
Maceió.

O Empreender iniciou 
seu ciclo de trabalho no ano 
passado com o objetivo de 
atender 400 micros e peque-
nos negócios, e ao final de 
2021 o programa encerrou as 
ações com 3.329 atendidos nas 
localidades de Maceió, Mare-
chal Deodoro, São Miguel 
dos Campos, Palmeira dos 
Índios, Porto Calvo, Rio Largo 
e Santana do Ipanema.

“Em 2022, a expectativa 
é ampliar mais ainda esse 
resultado. Junto a esse atendi-
mento, observamos o volume 
de atividades desenvolvidas 

junto aos empresários. Anali-
sando essas informações, foi 
possível notar a importância 
do programa, principalmente 
em meio à crise da pandemia, 
na qual muitos empreendi-
mentos precisaram de suporte 
estratégico e de gestão”, revela 
a analista da Unidade de Rela-
cionamento Empresarial do 
Sebrae Alagoas, Pauline Reis.

“Esse foi o momento onde o 
programa cresceu vertiginosa-
mente em números de atendi-
mento. Neste direcionamento, 
percebe-se que o objetivo a que 
o Empreender se propõe tem 

sido atendido”, completa ela.
Cléa Mascarenhas, consul-

tora sênior e responsável 
pelo Programa Empreender, 
lembra que o convênio com o 
Sebrae Alagoas está em vigor 
desde 2019, com excelentes 
resultados já no ano seguinte, 
em 2020, ocorrendo a amplia-
ção desses resultados em 2021.

“Foi um ano de retomada 
da economia, e o programa 
conseguiu apoiar os empre-
sários através dos núcleos 
setoriais. Estamos mais próxi-
mos dos empresários, com 
reuniões semanais, e assim 

levantamos os problemas 
e buscamos as soluções em 
conjunto. Esse modelo vem 
trazendo excelentes resultados 
para os segmentos atendidos 
pelo Empreender, a exem-
plo do Núcleo de Confecções 
de Palmeira dos Índios, que 
superou a pandemia depois 
de participar de capacitações e 
se articular com o município e 
com o estado, participando das 
compras governamentais”, 
destaca ela.

“O segmento movimen-
tou toda a cadeia produtiva 
do município, envolvendo 

fornecedores de aviamentos, 
pequenos ateliês, costureiras 
que trabalham em casa, indús-
trias de lingerie, todos pararam 
sua produção normal para 
produzir máscaras e capotes. 
Para esse Núcleo, o que era 
para ser um ano de recupera-
ção do prejuízo que tiveram 
em 2020, o ano de 2021 foi de 
investimentos em novos equi-
pamentos e em ampliação dos 
negócios”, diz.

Outro núcleo que se desta-
cou em 2021 foi o de Eventos. 
Com os eventos todos parados 
e prevendo já a temporada de 
final de ano, o núcleo se articu-
lou e elaborou um protocolo 
para a retomada dos eventos. 
Junto com o Sebrae Alagoas, 
os empreendedores desse 
segmento conquistaram a 
retomada dos eventos para o 
final do ano, e agora o grupo 
tem grandes perspectivas para 
2022, com a organização e 
padronização de toda a cadeia 
produtiva do setor.

“Temos boas perspectivas 
para este ano, pois vamos 
ampliar o número de muni-
cípios por meio de uma nova 
parceria da Federalagoas 
com o governo do Estado. O 
Empreender vem mudando a 
realidade de algumas empre-
sas em Alagoas, pois com a 
capilaridade das Associações 
Comerciais nós conseguimos 
chegar até aquele empresário 
que nunca foi atendido por 
nenhum programa empre-
sarial”, revela Cléa Mascare-
nhas.
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‘Empreender’ registra mais 
de 3 mil negócios atendidos

PROGRAMA DO SEBRAE também realizou 5.438 orientações empresariais nos sete municípios que contam com a iniciativa

João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa 

Atenção, Microempreen-
dedores Individuais (MEI). 
No último dia 03 de janeiro 
teve início o prazo para a 
realização da Declaração 
Anual de Faturamento do 
Simples Nacional (DASN-
-SIMEI) à Receita Federal, 
um dos principais deveres 
que empresários enquadra-
dos nesta categoria devem 
cumprir. Os empreendedores 

têm até o dia 31 de maio para 
emitir a declaração.

Para fazê-la, basta acessar o 
site www.gov.br/mei e clicar na 
opção ‘Já sou MEI’. Em seguida, 
o empreendedor deve clicar em 
‘Declaração Anual de Fatu-
ramento’, preencher com os 
dados - como o CNPJ - e seguir 
as instruções marcando o ano a 
que se refere a declaração, infor-
mar o valor da Receita Bruta 
Total (vendas) obtida no ano 
com as ocupações, entre outras 
informações importantes.

O  M i c r o e m p r e e n d e -
dor Individual que não teve 
faturamento ou estava sem 
movimento também precisa 
entregar a declaração, neste 
caso, informando R$ 0,00 (sem 
faturamento) nos campos das 
Receitas Brutas Vendas e/ou 
Serviços.

No site da Receita Federal é 
possível encontrar um manual 
detalhando a declaração 
simplificada para o MEI: http://
www8.receita.fazenda.gov.
br/SimplesNacional/Arqui-

vos/manual/Manual_DASN-
-SIMEI.pdf.

De acordo com a analista 
da Unidade de Competiti-
vidade e Desenvolvimento 
do Sebrae Alagoas, Tatiana 
Eigler, ao entregar a decla-
ração em atraso o MEI fica 
sujeito ao pagamento de 
multa, no valor mínimo de R$ 
50,00 (cinquenta reais). Caso o 
pagamento seja feito em até 30 
dias, a multa será reduzida em 
50%, totalizando R$ 25,00.

“Uma das penalidades é 

que se ele [o MEI] não fizer a 
entrega da Declaração Anual 
até o dia 31 de maio vai pagar 
uma multa e também pode 
acarretar, no futuro, no cance-
lamento do CNPJ”, explica a 
analista.

Em caso de dúvidas, o 
empreendedor pode ligar 
para o Sebrae Alagoas no 
número 0800-570-0800. O 
mesmo número também serve 
para quem preferir entrar em 
contato por meio do What-
sApp, enviando mensagem.

MICROEMPREENDEDOR

Começa o prazo para a Declaração Anual 
do MEI 2022; limite é até 31 de maio

Arquivo Sebrae
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Ch e f e  d a 
B l a c k R o c k 
na América 

Latina, Dominik Rohe disse à 
Veja que mais nenhum investi-
mento será feito no Brasil até o 

fim do governo Jair Bolsonaro 
(PL). A BlackRock é um dos 
maiores fundos de investi-
mento do mundo.

Rohe disse que o fundo só 
voltará a investir no país após a 

mudança do governo. Ao que 
tudo indica, Bolsonaro deve 
deixar o poder no final deste 
ano, após a eleição. Segundo 
pesquisas, o favorito para 
vencer o pleito é o ex-presi-

dente Lula (PT). Como moti-
vos para a decisão, Rohe citou 
o negacionismo de Bolsonaro e 
as promessas sem retorno do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, além dos juros altíssi-

mos e da inflação forte.
Para Rohe, Guedes fala 

muito e faz pouco. Ele disse 
também não acreditar no 
avanço de nenhum projeto do 
ministro em 2022.

BlackRock não investirá no país 
até que Bolsonaro deixe o poder

SEGUNDO chefe de um dos maiores fundos de investimentos do mundo, dupla Bolsonaro/Guedes prometeu tudo e não entregou nada

Reuters

O mercado passou a ver 
maior aperto monetário neste 
ano, ao mesmo tempo que 
reduziu pela terceira vez 
seguida a perspectiva para 
o crescimento da economia, 
mostrou a pesquisa Focus 
divulgada pelo Banco Central 
hoje.

O levantamento semanal 
mostrou que a taxa básica de 
juros Selic passou a ser calcu-
lada agora em 11,75% ao final 
deste ano, de 11,50% antes. Para 
2023, a conta segue em 8,0%.

Na última reunião do ano 
passado, o BC elevou a taxa 

básica de juros a 9,25%, e volta 
a se reunir nos dias 1 e 2 de feve-
reiro.

Para o Produto Interno 
Bruto, os cerca de 100 economis-
tas consultados continuaram 
vendo crescimento de 4,50% 
no ano passado, mas reduzi-
ram a perspectiva de expan-
são em 2022 a apenas 0,28% na 
mediana das projeções, contra 
taxa de 0,36% estimada antes. 
A conta para 2023 também 
caiu, em 0,1 ponto percentual, 
a 1,70%.

Em relação à inflação, os 
especialistas passaram a calcu-
lar que o IPCA fechou 2021 a 
9,99%, de 10,01% no levanta-

mento anterior. A leitura da 
inflação de dezembro e do 
acumulado do ano passado 
será divulgada pelo IBGE na 
terça-feira.

Apesar da quinta queda 
seguida na projeção de 2021, 
ela segue bem acima da meta 
oficial, que é de 3,75% com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto percentual para mais ou 
menos.

Para 2022, a expectativa de 
alta do IPCA permaneceu em 
5,03%, mas, para 2023, caiu a 
3,36%, de 3,41%. Para este ano, 
o centro do objetivo é de 3,5% 
e, para 2023, de 3,25%, sempre 
com margem de 1,5 ponto.

FRACASSO NA POLÍTICA ECONÔMICA

Mercado financeiro reduz expectativa de 
crescimento do PIB para apenas 0,28%

Divulgação | Reuters

Mercado projeta redução no PIB devido à política econômica ineficaz de Guedes
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Entre janeiro de 
2019 e dezem-
bro de 2020, 

24.239 pessoas acima dos 60 
anos foram internadas no 
nordeste por fratura de fêmur. 
Idosos com idade igual ou supe-
rior a 80 anos foram a maioria, 
protagonizando 48,17% das 
internações. As mulheres apre-
sentaram 2,2 vezes mais inter-
nações que os homens. Em 
contrapartida, eles apresenta-
ram uma taxa de mortalidade 
maior, 3,97%. Os números são 
assustadores, especialmente 
quando dados do IBGE apon-
tam que em 2060, cerca de um 
quarto da população brasileira 
será composta por idosos.

Durante a pandemia, o 
isolamento os protegeu do 
contágio da Covid-19, mas 
sem as adequações necessá-
rias, as residências ampliaram 
o potencial perigo de quedas. 
“As pessoas ficaram muito 
tempo em casa, em isolamento, 
principalmente os idosos, acar-
retando uma perda de função 
motora, de equilíbrio, de força, 
de musculatura, e uma menor 
exposição ao sol. Isso tudo 
contribui para um maior risco 
de fraturas. Se pegarmos as 
causas principais de fraturas, a 

gente soma um osso mais frágil, 
já que o idoso começa a perder 
a massa óssea e a calcificação, 
com uma memória motora 
mais frágil, problemas de visão, 
como catarata, e uma muscula-
tura mais fraca, que contribuem 
para o aumento de chance de 
mais quedas”, alertou o ortope-
dista da Santa Casa de Maceió, 
Hilton Barros, especialista em 
quadril.

Fraturas do fêmur em idosos 
preocupam por serem o tipo de 
paciente que, normalmente, 

fica hospitalizado e precisa de 
tratamento cirúrgico. “Uma 
queda no idoso pode causar 
outros danos, como um trau-
matismo craniano, fratura de 
outros ossos da coluna, fratura 
no punho, de face, ou até um 
trauma mais grave”, alerta o 
especialista.

A atuação conjunta de geria-
tras e ortopedistas vem redu-
zindo os riscos de mortalidade 
em pacientes idosos na Santa 
Casa de Maceió. Ao admitir o 
paciente no hospital, o geria-

tra avalia os riscos cardíaco, 
renal, pulmonar, nutricional, 
de tromboembolismo venoso e 
delirium.

“O geriatra define os 
exames pré-operatórios e, com 
base em dados clínicos e nas 
comorbidades preexistentes, 
faz a estratificação dos riscos 
utilizando ‘scores’ (dados em 
percentuais). A avaliação é 
apresentada ao cirurgião, a 
quem cabe a palavra final de 
acordo com o quadro clínico do 
paciente”, explicou a geriatra 

Helen Arruda, coordenadora 
do Serviço de Geriatria da Santa 
Casa de Maceió.

A avaliação de risco é 
decisiva em casos como o de 
fratura do fêmur, onde a cirur-
gia precisa ocorrer até 48 horas 
após o trauma. Por isso, a atua-
ção da Geriatria é importante 
para as condutas da Ortopedia.

PREVENÇÃO 
Má disposição dos móveis 

e de objetos de decoração, piso 
escorregadio ou tapetes soltos 
possuem grande potencial de 
risco para quedas. Doenças 
específicas mais comuns entre 
idosos, como Parkinson, e 
artroses, além do aumento da 
probabilidade de uso de medi-
camentos sedativos, impactam 
no equilíbrio e na estabilidade, 
afetando sua segurança no dia 
a dia.

A prática de atividades físi-
cas, com exercícios suaves como 
alongamento e caminhadas, e 
de resistência como a muscula-
ção e o pilates, bem como uma 
dieta adequada, rica em cálcio, 
presente no leite e derivados, 
e em vitamina D, obtida em 
alimentos como peixes e ovos, 
ajudam a fortalecer ossos e 
musculatura.

Médicos pedem atenção para 
evitar fratura do fêmur em idoso

ISOLAMENTO AMPLIOU o risco de quedas dentro de casa; ¼ da população terá mais de 60 anos até 2060
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João Lemos
Focuarte

Entre os dias 
2 5  a  2 9  d e 
Dezembro de 

2021, tivemos a grata satisfa-
ção de visitar os municípios 
de Maragogi, Japaratinga e 
Porto de Pedras na Região 
Norte do Estado, foi fabu-
loso conhecer artesãos e 
brincantes da cultura popu-
lar. As visitas iniciaram em 
Maragogi com a conclusão 
da parceria entre a Prefeitura 
Municipal com o FOCU-
ARTE que durante o mês 
de Dezembro levou grupos 
tradicionais para a orla 
encantando turistas e mora-
dores. Na oportunidade, o 
Reisado Sagrado Coração 
de Jesus encerrou o ciclo de 
apresentações natalinas da 
cidade.

E m  J a p a r a t i n g a ,  o s 
encontros movimentaram 
os artesãos reunidos no 
Empório Japaratinga, prin-

cipal difusor de cultura 
popular e do artesanato da 
região. Atualmente o espaço 
reúne 16 profissionais que 
através de técnicas manu-
ais conseguem gerar uma 
renda extra para as suas 
famílias. Durante a visita, 
ainda foi possível conhecer 
a Pousada Coqueiro Verde, 
localizada na avenida prin-
cipal da cidade. A Coqueiro 
Verde tem um espaço multi-
funcional com acomodações 
modernas, área de lazer 
ampla,  espaço goumert, 
circulação vasta de ar puro e 
com uma vista privilegiada 
para o mar japaratinguense, 
sem falar da recepção calo-
rosa de Cecília e do Dr. 
Luiz, proprietários do lugar. 
Mensalmente o Empório 
realiza feiras e saraus literá-
rios organizados pela Cris e a 
Cida, empresárias responsá-
veis pelo movimento cultu-
ral do munícipio.

Tivemos a oportunidade 
de conhecer o seu Daniel 

dos Santos Wanderley (64) 
que faz um trabalho lindo de 
reaproveitamento de mate-
rial descartado, o artesão 
casado com a D. Marileide 
Araújo,  além das tarra-
fas e redes, produz cesti-
nhas feitas com os fios de 
rede de internet. Também 
conhecemos o Van que talha 
casinhas coloridas e monu-
mentos históricos na casca 
do cajá. Pegamos a estrada 
já sentindo saudades dessa 
galera super talentosa.

Na última parada, em 
Porto de Pedras,  fomos 
recepcionados por Thiago 
Souza – Líder Regional do 
N o r t e / F O C U A R T E  q u e 
não pensou duas vezes em 
oferecer uma acolhida inve-
jável levando para conhe-
cer artesãos, brincantes da 
Cambinda Berto da Quiquina 
e pontos turísticos da cidade. 
No Povoado Tatuamunha, 
conhecemos o reduto mítico-
-carnavalesco dos bobos 
imortalizados pelo saudoso 

mestre Gilberto, falecido 
em 2020. Atualmente seus 
filhos, Luciano e Luciana, 
dão continuidade ao legado 
produzindo as máscaras e 
repassando o conhecimento 
para outros jovens da comu-
nidade. Thiago nos levou 
para conhecer a ponte que dá 
acesso a Praia de Tatuamu-
nha nos revelando um gran-
dioso espaço de conservação 
ambiental. Ainda conhe-
cemos na região, a famosa 
Praia do Patacho, conversa-
mos com moradores, visita-
mos alguns pontos históricos 
e tivemos um encontro super 
contagiante com os brincan-
tes da Cambinda que hoje 
leva o nome do mestre Berto, 
pai do nosso querido Nô, 
reconhecido recentemente 
como Patrimônio Vivo de 
Alagoas.

Hoje a Cambinda como 
o próprio movimento dos 
B o b o s  l e va n t a m  q u e s -
tões sociais incentivando a 
reflexão, conscientizando 

brincantes, admiradores e 
turistas que passam pela 
cidade. Percebemos que as 
dificuldades dos Cambindei-
ros são as mesmas de outros 
grupos da cultura popular 
em nosso Estado, como diz 
o ditado; “só muda de ende-
reço”.

A viagem pela Rota dos 
Corais encerrou por aqui, 
mais, continua pelas roda-
gens e estradas de Alagoas. 
Sentimos nesta visita a alegria 
se estarmos mais próxi-
mos daqueles que ajudam 
a manter viva a chama da 
cultura alagoana, percebe-
mos o quanto o FOCUARTE 
é querido e forte em cada 
rosto e sorriso transmitido. 
Torcemos para que neste ano, 
cada fazedor de cultura possa 
se sentir ainda mais abra-
çado e representado por este 
importante organismo vivo 
da sociedade civil.

Toda a nossa gratidão 
pelos sorrisos, alegrias e 
experiências compartilhadas.

Focuarte visita artesãos e 
brincantes da região Norte

Fotos: João Lemos
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Entre janeiro de 
2019 e dezem-
bro de 2020, 

24.239 pessoas acima dos 60 
anos foram internadas no 
nordeste por fratura de fêmur. 
Idosos com idade igual ou supe-
rior a 80 anos foram a maioria, 
protagonizando 48,17% das 
internações. As mulheres apre-
sentaram 2,2 vezes mais inter-
nações que os homens. Em 
contrapartida, eles apresenta-
ram uma taxa de mortalidade 
maior, 3,97%. Os números são 
assustadores, especialmente 
quando dados do IBGE apon-
tam que em 2060, cerca de um 
quarto da população brasileira 
será composta por idosos.

Durante a pandemia, o 
isolamento os protegeu do 
contágio da Covid-19, mas 
sem as adequações necessá-
rias, as residências ampliaram 
o potencial perigo de quedas. 
“As pessoas ficaram muito 
tempo em casa, em isolamento, 
principalmente os idosos, acar-
retando uma perda de função 
motora, de equilíbrio, de força, 
de musculatura, e uma menor 
exposição ao sol. Isso tudo 
contribui para um maior risco 
de fraturas. Se pegarmos as 
causas principais de fraturas, a 

gente soma um osso mais frágil, 
já que o idoso começa a perder 
a massa óssea e a calcificação, 
com uma memória motora 
mais frágil, problemas de visão, 
como catarata, e uma muscula-
tura mais fraca, que contribuem 
para o aumento de chance de 
mais quedas”, alertou o ortope-
dista da Santa Casa de Maceió, 
Hilton Barros, especialista em 
quadril.

Fraturas do fêmur em idosos 
preocupam por serem o tipo de 
paciente que, normalmente, 

fica hospitalizado e precisa de 
tratamento cirúrgico. “Uma 
queda no idoso pode causar 
outros danos, como um trau-
matismo craniano, fratura de 
outros ossos da coluna, fratura 
no punho, de face, ou até um 
trauma mais grave”, alerta o 
especialista.

A atuação conjunta de geria-
tras e ortopedistas vem redu-
zindo os riscos de mortalidade 
em pacientes idosos na Santa 
Casa de Maceió. Ao admitir o 
paciente no hospital, o geria-

tra avalia os riscos cardíaco, 
renal, pulmonar, nutricional, 
de tromboembolismo venoso e 
delirium.

“O geriatra define os 
exames pré-operatórios e, com 
base em dados clínicos e nas 
comorbidades preexistentes, 
faz a estratificação dos riscos 
utilizando ‘scores’ (dados em 
percentuais). A avaliação é 
apresentada ao cirurgião, a 
quem cabe a palavra final de 
acordo com o quadro clínico do 
paciente”, explicou a geriatra 

Helen Arruda, coordenadora 
do Serviço de Geriatria da Santa 
Casa de Maceió.

A avaliação de risco é 
decisiva em casos como o de 
fratura do fêmur, onde a cirur-
gia precisa ocorrer até 48 horas 
após o trauma. Por isso, a atua-
ção da Geriatria é importante 
para as condutas da Ortopedia.

PREVENÇÃO 
Má disposição dos móveis 

e de objetos de decoração, piso 
escorregadio ou tapetes soltos 
possuem grande potencial de 
risco para quedas. Doenças 
específicas mais comuns entre 
idosos, como Parkinson, e 
artroses, além do aumento da 
probabilidade de uso de medi-
camentos sedativos, impactam 
no equilíbrio e na estabilidade, 
afetando sua segurança no dia 
a dia.

A prática de atividades físi-
cas, com exercícios suaves como 
alongamento e caminhadas, e 
de resistência como a muscula-
ção e o pilates, bem como uma 
dieta adequada, rica em cálcio, 
presente no leite e derivados, 
e em vitamina D, obtida em 
alimentos como peixes e ovos, 
ajudam a fortalecer ossos e 
musculatura.

Médicos pedem atenção para 
evitar fratura do fêmur em idoso

ISOLAMENTO AMPLIOU o risco de quedas dentro de casa; ¼ da população terá mais de 60 anos até 2060
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Veja os nomes mais populares 
de 2021 em cada estado do país

FORA DA CAIXA, Alagoas e Sergipe foram os únicos estados onde os nomes mais registrados não se repetiram em outros lugares

Malu Dantas e 
Lucas Thaynan
Agência Tatu

Escolher o nome 
de uma criança 
que está por vir 

é uma das primeiras decisões 
que os pais e mães precisam 
tomar. Para muitos, a escolha 
requer muita responsabilidade 
e reflexão, outros já acham que 
a decisão é mais simples. No 
Brasil, a maioria dos pais e mães 
escolheu chamar seus filhos de  
Miguel ou Arthur.

Os dados são do Portal 
Oficial do Registro Civil, ideali-
zado pela ARPEN Brasil (Asso-
ciação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Brasil), e 
foram analisados pela Agência 
Tatu.

Miguel foi o nome mais 
registrado em nove estados 
no Brasil. Os que mais aderi-
ram fazem parte das regiões 
Sul  (Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) e Centro-
-Oeste (Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás). 
Também aderiram ao nome os 
estados de Rondônia (Norte) 
e Minas Gerais (Sudeste). No 
total, foram 19.107 bebês que 
receberam o nome ao longo de 
todo o ano.

Logo em seguida, aparece o 
nome Arthur com 4.344 regis-
tros, sendo o segundo mais 
registrado do Brasil e o mais 
escolhido em 5 estados. Entre 
as unidades federativas, quatro 
fazem parte das regiões Norte: 
Amazonas, Roraima, Pará e 
Tocantins. O Rio de Janeiro 
também teve “Arthur” como 
seu nome mais registrado este 
ano. 

Para o antropólogo Bruno 

Cavalcanti, professor da 
Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), as redes 
sociais, as mídias televisivas e 
o meio social onde as pessoas 
estão inseridas acabam reper-
cutindo nomes que, pela 
frequência com que são vistos 
e ouvidos, acabam sendo mais 
reconhecidos pelas pessoas. “A 
exemplo disso, podemos citar a 
frequência de nomes que apare-
cem em novelas, em músicas, 
em redes sociais e por ai vai”, 
destacou ele. 

Dos nove estados da região 
Nordeste, o nome João Miguel 
foi o mais escolhido em quatro: 
Ceará, Maranhão, Piauí e Rio 
Grande Do Norte, o que corres-
ponde a um total de 2.362 crian-

ças. Os estados de Alagoas 
e Sergipe apresentaram os 
nomes mais diferentes do Brasil 
inteiro, onde a principal escolha 
foi Maria Cecília, com 390 regis-
tros e Enzo Gabriel com 230 
registros, respectivamente.

Cavalcanti também destaca  
que as mudanças de gerações 
trazem consigo novas esco-
lhas de nomes. “Muitos nomes 
que foram escolhidos nas 
gerações passadas e que eram 
comuns naquela época já não 
são tão presentes atualmente”, 
pontuou. As influências podem 
ter origens em diversos fenôme-
nos, depende muito de como a 
sociedade está inserida no coti-
diano e nas culturas de cada 
região, conclui o antropólogo.
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AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

Nomes mais registrados em cada 
estado brasileiro

»Acre (AC) - Gael
»Alagoas (AL) - Maria Cecília
»Amapá (AP) - Gael
»Amazonas (AM) - Arthur
»Bahia (BA) - Gael
»Ceará (CE) - João Miguel
»Distrito Federal (DF) - Miguel
»Espírito Santo (ES) - Gael
»Goiás (GO) - Miguel
»Maranhão (MA) - João Miguel
»Mato Grosso (MT) - Miguel
»Mato Grosso do Sul (MS) - Miguel
»Minas Gerais (MG) - Miguel
»Pará (PA) - Arthur

»Paraíba (PB) - Maria Alice
»Paraná (PR) - Miguel
»Pernambuco (PE) - Maria Alice
»Piauí (PI) - João Miguel
»Rio de Janeiro (RJ) - Arthur
»Rio Grande do Norte (RN) - João  
Miguel
»Rio Grande do Sul (RS) - Miguel
»Rondônia (RO) - Miguel
»Roraima (RR) - Arthur
»Santa Catarina (SC) - Miguel
»São Paulo (SP) - Miguel
»Sergipe (SE) - Enzo Gabriel
»Tocantins (TO) - Arthur


