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7MÉDICA FAZ ALERTA: “AINDA NÃO É HORA DE RELAXAR CONTRA A INFLUENZA E A COVID-19”

OUTRO SUSTO NA BOMBA!
PETROBRAS ANUNCIA PRIMEIRO AUMENTO DA GASOLINA E DO DIESEL DE 2022

A Petrobras anunciou hoje 
que elevará mais uma vez os 
preços da gasolina e do diesel 
a partir de amanhã. Segundo 
a estatal, o preço médio da 
venda da gasolina para as 
distribuidoras passará de R$ 
3,09 para R$ 3,24 por litro, o 
que representa um aumento 
de 4,85%. O diesel vai subir de 
R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, 
alta de 8,08%. “Após 77 dias 
sem aumentos, a partir de 
amanhã 12/01/2022, a Petro-
bras fará ajustes nos seus 
preços de venda de gasolina 
e diesel para as distribuido-
ras”, diz a nota da Petrobras. 
Será o primeiro susto do ano 
na hora de abastecer o carro.

Victor Vercant/SMS
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O prefeito de Maceió, 
JHC, anunciou ontem, a cria-
ção do Gabinete da Causa 
Animal. Com isso, a cidade 
terá, pela primeira vez, uma 
pasta voltada somente para 
o bem-estar dos animais. 
O gestor destacou que a 

causa também é prioridade 
e urgente em sua gestão.  
Essa é a primeira vez que 
o Município adota políti-
cas públicas voltadas para 
os animais. “Pela primeira 
vez a capital vai institu-
cionalizar políticas públi-

cas para a área. A gente já 
vem trabalhando lá de trás 
com as feiras de adoção, 
castramóvel e acolhimento 
de animais abandonados. 
Agora, fortalecemos ainda 
mais o cuidado com os pets”, 
disse o prefeito JHC. 

JHC cria o ‘Gabinete 
da Causa Animal’

Confira os 
destaques 
da edição
de hoje
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TÁ CHEGANDO A HORA!

Sesau promove treinamento 
para a vacinação de crianças

Prefeito disse que a ideia surgiu desde o início da gestão, com ações como o acolhimernto de animais abandonados
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Ao longo do ano passado, 
a programação da TV Brasil foi 
interrompida 209 vezes para a 
transmissão, ao vivo, de atos com 
a participação de Bolsonaro ou do 
interesse dele, como os eventos 
militares, que foram 35. O levan-
tamento é da Frente em Defesa da 
EBC e da Comunicação Pública, 
com base nas playlists “Agenda 
do Presidente”, disponíveis no 
canal TV Brasil/Gov, no Youtube.

Este é um crime de Bolsonaro 
para o qual a mídia corporativa, 
com raras exceções, faz vista 
grossa e passa pano. É crime 
porque a TV Brasil, que já foi uma 
emissora pública, à luz da lei 
11.652/2008 preserva essa natu-
reza, mas na prática virou palan-
que eletrônico de Bolsonaro.

A escalada no uso político 
da emissora - e de outros canais 
da Empresa Brasil de Comuni-
cação - EBC - tem sido crescente 
no correr do mandato, embora 
Bolsonaro tenha ameaçado, na 
campanha e no início do governo, 

fechar ou privatizar a empresa.
Em 2019, a partir de abril, 

foram transmitidos 90 eventos, 
num total de 51hs44min01s. 
Como esse uso foi “normali-
zado”, ele avançou em 2020, com 
a transmissão de 157 eventos, 
totalizando 109hs17min40s. E 
então chegamos a 2021, quando 
a transmissão de 209 eventos 
consumiu 165hs10min44s, sem 
que se ouvisse na mídia a grita 
que havia no passado, especial-
mente durante o governo Lula, 
mesmo contra matérias absolu-
tamente factuais envolvendo o 
presidente ou ministros. “TV do 
Lula” faz isso ou aquilo, diziam 
matérias estrepitosas.

A programação infantil na 
TV Brasil, como em emissoras 
públicas de outros países, sempre 
mereceu espaço generoso (oito 
horas diárias, no tempo em que 
presidi a EBC) e tratamento 
cuidadoso. Pois Bolsonaro tem 
se permitido inclusive interrom-
per a programação infantil. Na 

quarta-feira, enquanto espera-
vam a volta do desenho animado, 
as crianças podem ter ouvido a 
entrevista do ministro Queiroga 
e auxiliares, com mensagens não 
tão dissimuladas contra a vacina-
ção infantil.

Ele ainda aproveitou o noti-
ciário sobre sua espetaculosa 
doença intestinal para fazer 
propaganda eleitoral. Tendo o 
médico Antonio Luiz Macedo 
recomendado a mastigação de 
alimentos 15 vezes, ele pergun-
tou: “não podem ser 22?”. Como 
sabido, 22 é o número do PL, com 
o qual Bolsonaro deve ser candi-
dato à reeleição.

Mal deixou o hospital ele 
foi assistir, na quarta-feira, a 
um jogo de futebol beneficente 
organizado pelo cantor sertanejo 
Marrone (da dupla com Bruno), 
evento transmitido pela TV 
Brasil, quebrando a grade e atro-
pelando os princípios legais da 
programação. Outras transmis-
sões futebolísticas foram usadas 

para a bajulação de Bolsonaro. 
Isso sem falar em eventos de 
cunho evangélico já transmitidos 
e na aquisição da novela da TV 
Record “Os Dez Mandamentos”, 
que está no ar.

Mas não pode o governo 
ter uma emissora para transmi-
tir atos oficiais, assim como a 
Câmara, o Senado e o STF têm? 
Pode, e até deve. Mas não pode 
fazer isso com a TV Pública. A 
Constituição, no artigo 223, prevê 
a complementaridade entre 
canais privados, estatais e públi-
cos. Ou seja, a convivência, com 
algum equilíbrio, entre canais 
comerciais, canais públicos (que 
devem ser independentes e não 
governamentais)  e canais dos 
três poderes do Estado. Ocorre 
que o governo tinha seu canal, a 
TV NBR, mas Bolsonaro, através 
de seus interventores, fundiu o 
NBR com a TV Brasil, a pretexto 
de reduzir despesas,  e a vem 
transformando nesse mons-
trengo, que mistura mensagens 

governamentais com programas 
que ainda sobrevivem na grade, 
próprios de emissora pública.

Um compromisso que precisa 
ser assumido pelo ex-presidente 
Lula - e por outros candidatos que 
eventualmente compreendam 
a importância da comunicação 
pública nas democracias - é o de 
reconstruir o sistema EBC, como 
base na lei original, restaurando a 
natureza pública de seus canais e 
destinando à SECOM ou a outro 
órgão a gestão dos canais gover-
namentais, que devem existir, 
mas deixando claro o que são.

Reconstruir a EBC significará 
não apenas isso, mas também 
dotá-la dos recursos, especial-
mente da rede de canais que lhe 
garanta cobertura nacional, para 
que de fato exista o equilíbrio 
previsto pelo artigo 223. Mas o 
primeiro passo será acabar com 
a bagunça hoje vigente. Uma 
coisa é uma coisa - comunicação 
pública. Outra coisa é outra coisa 
- comunicação governamental.

TV Brasil - De TV Pública a palanque de Bolsonaro

Gilvandro Filho *Jornalista. Portal Brasil247 Rudolfo Lago * Diretor de Congresso em Foco Análise. Formado pela UnB, passou pelas principais redações do país

Que o governo de Jair 
Bolsonaro é um ajuntamento 
de tudo o que não vingaria 
em um governo minima-
mente decente e operoso, 
isto não é novidade para 
ninguém. Surpresa mesmo 
seria – vivêssemos em um país 
sério - ele ainda se manter 
de pé, armando falcatruas, 
destruindo a Natureza, com 
o desemprego e a inflação nas 
nuvens, enxovalhando o nome 
do Brasil lá fora, perpetrando 
as situações mais esdrúxulas 
em nome de uma ideologia 
banal e criminosa.

O  n í ve l  d a  e q u i p e  é 
constrangedor, para dizer 
o mínimo. O que justifica-
ria, na cabeça de qualquer 
observador intelectualmente 
honesto, a presença de um 
Marcelo Queiroga no Ministé-
rio da Saúde, ou de um Milton 
Ribeiro na pasta da Educa-
ção? Isto, para ficar apenas 
nessas duas áreas, hoje a cara 
do presidente da República 
e da sua ruinosa política de 
negacionismo da ciência e 
do conhecimento, celeiros da 
ignorância e do preconceito 
deslavados.

Nos cargos que repre-
sentam o governo no Legis-
lativo, a coisa degringola de 
vez. As lideranças no Senado 
e na Câmara dos Deputa-
dos são deprimentes. Agora, 

como explicar, sem apelar 
para a galhofa, a presença de 
um figura como Bia Kicis na 
presidência de uma comis-
são crucial para os rumos do 
país como é a Comissão de 
Constituição e Justiça? Nessa 
comissão, não precisa repe-
tir, filtram-se as matérias a 
serem apreciadas no Plenário 
e se define suas validações aos 
olhos da Lei Maior. Não tem 
como.

Não se admite que ocupe 
a presidência da CCJ uma 
figura tão minúscula, alguém 
que comete tantas infrações no 
exercício do cargo. A última é 
inaceitável. Vazar dados pesso-
ais de médicos pró-vacina em 
plena audiência pública, por 
si só, já seria motivo suficiente 
para que ela fosse expelida do 
cargo e passasse a responder 
processo por falta de decoro 
parlamentar. Por causa de 
ação tão insana e irrespon-
sável, três profissionais de 
referência da área médica tive-
ram suas cabeças entregues 
às quadrilhas terroristas que 
auxiliam o governo federal na 
disseminação de fake news e 
ameaças.

A presença de Bia Kicis na 
CCJ é a mais perfeita tradução 
do que é o governo Bolsonaro 
no campo da civilidade e do 
decoro. Ambos se valem, se 
velam e se merecem. 

Desde o final do ano passado, 
alguns auxiliares de Jair Bolso-
naro têm tentado alertá-lo para 
a inconveniência de certas ações, 
inações e de algumas brigas que 
o presidente anda comprando. 
Quando a tragédia das enchen-
tes na Bahia atingiu grandes 
proporções, mais de um desses 
auxiliares procurou aconselhar 
Bolsonaro a diminuir o ritmo 
das suas férias (ou o nome que o 
presidente queira dar ao período 
em que passou andou de jet ski e 
dando cavalo de pau em carrinho 
Hot Wheels em Santa Catarina). 
Quando a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a imunização de 
crianças com a vacina da Pfizer, 
mais de um desses auxiliares 
aconselhou-o a seguir o que ele 
mesmo dissera lá atrás, quando 
afirmou que o governo imuniza-
ria as pessoas conforme a agência 
técnica autorizasse.

Encontraram um Bolso-
naro extremamente irritadiço e 
reativo. Mais e mais envolvido 
e tendente a ouvir somente o 
seu núcleo mais radical. Para 
o advogado e analista político 
Melillo Dinis, Bolsonaro parece 
ter iniciado o ano ainda mais 
isolado e mais comprometido 
com o Centrão, que não necessa-
riamente deseja facilitar as coisas 
para o presidente, mas mantê-lo 
mais fragilizado e refém.

O resultado é que Bolsonaro 
fica com seus radicais e seus auxi-

liares ficam com seus CPFs. Vai-se 
estabelecendo um limite a partir 
do qual parece que vai ficando 
claro que aumenta o número 
daqueles que não pretendem 
ultrapassá-lo em nome de qual-
quer lealdade. É o que explica as 
recentes atitudes do comandante 
do Exército, general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, e do diretor 
da Anvisa, contra-almirante Antô-
nio Barra Torres. “Na hora em que 
os auxiliares vão vendo que serão 
responsabilizados pelas consequ-
ências das ordens tresloucadas de 
Bolsonaro, tratam de preservar 
seus CPFs”, avalia Melillo.

Mesmo no caso das questões 
políticas, isso fica claro. Assim 
que o Congresso retomar as suas 
atividades, por exemplo, a aposta 
fácil em Brasília é que o veto de 
Bolsonaro ao Refis será derru-
bado. O Centrão não irá apostar 
seu apoio a algo que implicará 
uma briga com todo o setor 
produtivo brasileiro.

Quanto a Paulo Sérgio e 
Barra Torres, são o peso de suas 
responsabilidades. No meio mili-
tar, comenta-se que a decisão 
do comandante do Exército no 
sentido de determinar a vacina-
ção das tropas contra covid-19 é 
não apenas óbvia, mas protoco-
lar. Estranho mesmo é haver um 
governo que faz discurso contra 
vacina. Desde Duque de Caxias, 
provavelmente, militares são 
obrigados a tomar vacina contra 
caxumba, difteria, febre amarela 

e outras. Certamente o capitão 
Bolsonaro entregou o seu braço 
para tomá-las sem discussão em 
outros tempos. Incluir o imuni-
zante contra a covid-19, numa 
situação epidêmica, no rol de vaci-
nas obrigatórias, parece, assim, 
óbvio. Em nome de alguma leal-
dade às ideias exóticas do presi-
dente, Paulo Sergio não iria expor 
50 mil soldados convivendo em 
quarteis pelo Brasil inteiro.

Já Barra Torres tem a seu favor 
ainda o fato de que seu cargo 
lhe garante um mandato. Não é 
demissível. Quando assumiu a 
Anvisa, seus primeiros momen-
tos na agência foram claudicantes. 
Em março de 2020, ele estava sem 
máscara ao lado de Bolsonaro no 
meio de uma multidão em frente 
ao Palácio do Planalto tirando 
fotos com seu celular. Sua convo-
cação à CPI da Covid talvez tenha 
sido o momento em que lhe caiu 
a ficha. Certamente é um alívio 
para Barra Torres não estar no rol 
de indiciados pela CPI da Covid.

Os senadores da comissão 
avaliam que, independente-
mente das gavetas do procura-
dor-geral da República, Augusto 
Aras, e do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), os processos 
vêm caminhando de forma até 
célere nos Ministérios Públicos e 
nas justiças estaduais. E é nelas 
que muitas vezes vão cair deter-
minados CPFs menos guarneci-
dos de foros especiais. É o limite 
da lealdade.

Bia Kicis é a própria quebra 
de decoro parlamentar

O limite da lealdade é o CPF



Co m o  p a r t e 
do programa 
‘Maceió Tem 

Pressa’, e em continuidade ao 
cronograma de obras pelos 
bairros da capital, a Prefeitura 
de Maceió concluiu, ontem, 
a pavimentação asfáltica da 
Avenida ‘B’, no bairro da 
Cidade Universitária, conhe-
cida como “Rua do Zoonoses”. 
A  obra beneficia diretamente 
85 mil moradores. 

De acordo com a Prefeitura 
de Maceió, para a conclusão 

das obras foram necessários a 
utilização de 1.100 toneladas de 
massa asfáltica, onde as equipes 
pavimentaram de mais de mil 
metros de extensão. 

Além dos serviços de pavi-
mentação asfáltica, o bairro da 
Cidade Universitária também 
foi contemplado com os servi-
ços de implantação de rede de 
drenagem e esgotamento sani-
tário. 

Como explica Samuel 
Florêncio, morador da região 
há mais de 25 anos, durante o 

inverno era um sufoco andar 
pelas ruas, com o grande lama-
çal e buracos por toda região. “A 
pavimentação, além de facilitar 
a vida dos moradores, vai valo-
rizar nosso bairro”, comemora 
o morador.

O Programa Maceió tem 
Pressa é fruto do emprés-
timo de 70 milhões de dóla-
res da Companhia Andina de 
Fomento (CAF). Desde o seu 
lançamento, em julho, a inicia-
tiva já pavimentou mais de 50 
km em 11 bairros.

3O DIA DIGITAL  l  11 de janeiro  I  2022

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

Prefeitura conclui mais uma 
obra na Cidade Universitária

OBRAS DE DRENAGEM e esgotamento sanitário também ocorrem na região beneficiando mais de 85 mil moradores

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT) informa, que em 
face de mais etapa dos traba-
lhos de recuperação, a passa-
rela para pedestres do Canaã, 
na Avenida Durval de Góes 
Monteiro, passa ser interditada 
das 20h às 04h da manhã. A 
medida visa garantir a segu-
rança de motoristas e pedestres 
que trafegam pelo local.  

Um plano especial de inter-
dição da via, elaborado pela 
Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT), prevê que que os servi-
ços de intervenção na passarela 
do Canaã sejam concluídos na 
próxima quinta-feira.

No período de interdi-
ção, para fazer uma travessia 
segura, a população precisará 
se dirigir até a faixa de pedes-

tres mais próxima, localizada 
no semáforo próximo a Facul-
dade da Cidade de Maceió 
(Facima). Agentes de trânsito 
ficarão em horários de maior 
movimentação, para auxiliar 
quem transita pelo local.

A SMTT informa ainda que 
os trechos receberão sinaliza-
ção e orientações de agentes, 
garantindo assim que o tráfego 
não seja afetado e que não haja 
riscos aos motoristas que trafe-
gam pela região.

De acordo com o plane-
jamento da Prefeitura de 
Maceió, a primeira parte 
da interdição de ontem (10) 
até hoje (11), ocorre nas vias 
que atendem o sentido dos 
motoristas que se dirigem ao 
Centro. O plano segue hoje 
para amanhã, obedecendo os 
mesmos horários.

PASSARELA DO CANAÃ...

...Recebe manutenção
em sua estrutura

Ascom SMTT

Júnior Bertoldo / Secom Maceió

Com dois tipos de descon-
tos para pagamento em conta 
única, a Secretaria Municipal 
de Economia informa que 
as guias do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
deste ano com descontos, já 
estão disponíveis. Os contri-
buintes podem optar por 
quitar o imposto à vista, com 
15% de desconto até o dia 
31 de março, ou com 10% de 
desconto, até o dia 29 de abril.

De acordo com a Semec, 

as guias de pagamento esta-
rão disponíveis para emissão 
online, desde de ontem, e para 
garantir um dos descontos 
oferecidos pela Prefeitura, 
o contribuinte deve emitir o 
documento de arrecadação 
com a data e o valor corres-
pondente ao abatimento que 
ele deseja.

No início deste ano, a 
Prefeitura também ofere-
ceu dois descontos para os 
pagamentos em cota única, 

como forma de atender as 
necessidades da população 
diante dos impactos econô-
micos da pandemia, compro-
misso mantido pela gestão do 
prefeito JHC para 2022.

Além da oportunidade de 
pagamento à vista, os maceio-
enses também podem quitar o 
IPTU de forma parcelada em 
até 10 vezes, com a primeira 
parcela para o dia 31 de março, 
e a última em dezembro de 
2022.

Visando conscientizar a 
população para a importân-
cia dos cuidados com a saúde 
mental com o intuito de preve-
nir o adoecimento emocio-
nal, a Secretaria Municipal 
de Saúde inicia, a partir de 
amanhã, a 9ª edição da campa-
nha do ‘Janeiro Branco’. A 
abertura das ações aconte-
cerá na sede do órgão, com 
momento de acolhimento aos 
servidores.

De acordo com a progra-
mação, no próximo dia 24 
de janeiro, ocorrerá o dia ‘D’, 
com “Atenção à Saúde dos 
Adolescentes”, na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do José 
Tenório, e dia 26, acontece o 
projeto “Cuidando do Cuida-

dor”, no Caps Luiz da Rocha 
Cerqueira.

Como explica Roseane 
Farias, assistente social da 
Gerência de Atenção Psicosso-
cial, muitas vezes as pessoas 
cuidam do corpo físico e 
esquecem da importância de 
tratar das questões subjetivas 
que podem causar tanto sofri-
mento. “Isso pode trazer conse-
quências danosas ao nosso dia 
a dia e na relação com as outras 
pessoas”, afirma.

Roseane destaca ainda 
que o ‘Janeiro Branco’ é uma 
campanha que surge para 
trazer o alerta a todos sobre a 
importância de falar sobre a 
saúde mental e emocional. 

A Secretaria Municipal de 

Saúde informa que o muni-
cípio oferece diversos servi-
ços voltados à Saúde Mental, 
podendo ser encontrados nas 
Unidades Básicas de Saúde. 
As equipes multiprofissionais 
fazem a acolhida das deman-
das nas UBS’s e especiali-
zadas. A partir da avaliação 
dos profissionais é definida a 
conduta terapêutica para as 
questões apresentadas.

A c idade  de  Maceió 
também dispõe dos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS), que atendem usuá-
rios com transtornos mentais 
graves. Para fazer a consulta 
em uma das UBS, não é neces-
sário agendamento, basta 
comparecer ao local.

IPTU

JANEIRO BRANCO

Guias com descontos 
já estão disponíveis

Saúde inicia amanhã 
ações da campanha

Prefeitura conclui pavimentação na avenida b no bairro da Cidade Universitária

SMTT orientará os condutores durante a interdição no período da noite
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Bia Alexandrino
Repórter

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

de Alagoas (Sesau/AL), por 
meio da Superintendência de 
Vigilância em Saúde (Suvisa), 
promove uma capacitação 
para as equipes municipais 
sobre a estratégia de utili-
zação da vacina Covid-19 
Comirnaty/Pfizer Pediátrica 
em crianças de cinco a 11 anos.

Serão discutidos aspec-
tos técnicos e logísticos para 
a administração da Pfizer 
pediátrica no treinamento, 
que será realizado no Audi-
tório do Centro Universitário 
Maurício de Nassau (Uninas-
sau), localizado no bairro 
Farol, em Maceió, nesta terça 
(11) e quarta-feira (12), das 8h 
às 14h.

A expectativa é que a 
primeira remessa dessas vaci-
nas pediátricas desembarque 
em Maceió ainda nesta sexta-
-feira (14), no aeroporto Zumbi 
dos Palmares. E a população 
estimada a ser vacinada em 
Alagoas é de 363 mil crianças.

Vale lembrar que o Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos recomenda a vaci-
nação em massa como ferra-
menta essencial para ajudar a 
dar fim à pandemia. Vacinar 
faixas etárias menores, ainda 
que não sejam grupo priori-
tário, é importante tanto para 
diminuir as chances de adoe-
cimento e agravamento por 
Covid-19, como também para 
impedi-los de espalhar o vírus 
para outras pessoas. 

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
voltou a se reunir nessa 

segunda-feira (10) com os 
secretários de saúde muni-
cipais e com a Associação 
dos Municípios Alagoanos 
(AMA) para traçar estratégias 
de como acelerar a vacinação 
no Estado e discutir como será 
iniciada a imunização das 
crianças de 5 a 11 anos.

Alexandre Ayres afirmou 
que todas as segundas serão 
realizadas novas reuniões 
com os secretários de todos os 
municípios até que os núme-
ros da vacinação em Alagoas 
estejam altos. Pediu também 
para que a população não 
abandone o uso de máscara e 
complete o ciclo vacinal contra 
o novo coronavírus.

De acordo com o gestor, 
somente estarão autorizados 
a retirar os imunizantes pediá-
tricos da primeira remessa, os 
municípios que participarem 
da capacitação.

Sesau promove treinamento 
para vacinação em crianças

CAPACITAÇÃO OCORRERÁ para profissionais dos municípios; estimativa é de que 363 mil meninos e meninas sejam vacinados

A Anvisa estabelece algumas recomendações 
com relação à aplicação da Pfizer pediátrica 
que deverão ser seguidas pelos municípios. 

Veja algumas delas

- A vacinação de crianças deve ser realizada em ambiente 
específico e segregado da vacinação de adultos, em ambiente 
acolhedor e seguro para a população;
- A sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a Covid-19, 
em crianças de 5 a 11 anos, deve ser exclusiva para a aplicação 
dessa vacina. Mas, não havendo disponibilidade de infraestrutura 
para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para 
evitar erros de vacinação;
- A vacina contra a Covid-19 não deve ser administrada de forma 
concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precau-
ção, sendo recomendado um intervalo de 15 dias;
- As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que 
a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos após a aplicação, 
facilitando que elas sejam observadas durante esse breve período;
- As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a 
segunda dose devem permanecer com a dose pediátrica da vacina.

Ruana Padilha
Repórter

Alagoas recebe hoje a 
primeira remessa deste ano 
de vacinas contra a Covid-19. 
O lote com 112.320 doses do 
imunizante da Pfizer enviado 
pelo Ministério da Saúde (MS) 
está previsto para desembarcar 
às 10h30 no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares, 
em Maceió, e deve reforçar a 
campanha de vacinação em 
todo o Estado.

Diante do aumento do 
número de casos do novo coro-
navírus em Alagoas e do surgi-
mento da variante Ômicron, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, reforça o 
apelo aos alagoanos para que 
completem o esquema vacinal. 
Isso porque a proteção só estará 
completa com a segunda dose e 
com a dose de reforço.

“Caso não tenha tomado a 
segunda dose e a dose de reforço, 
procure um posto de vacina-
ção. É importante que a gente 
se proteja e se previna neste 
momento. A Saúde de Alagoas 
tem trabalhado de domingo a 
domingo para garantir a segu-
rança e a proteção dos nossos 
cidadãos, mas, precisamos de 

ajuda, então, você que ainda não 
se vacinou, deve procurar um 
posto de vacinação o mais rápido 
possível”, apelou o gestor.

LIBERAÇÃO PARA MUNICÍPIOS
Após a chegada, os imuni-

zantes terão a temperatura 
aferida, serão contabilizados 
e armazenados na sede do 
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) em Alagoas, localizada 
no bairro Farol, em Maceió.

Com isso, as novas doses 
serão liberadas aos municípios 
à medida que as Secretarias 
Municipais de Saúde (SMSs) 
realizarem as solicitações e os 
agendamentos, por meio do 
Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES).

Os 56 municípios da I 
Macrorregião de Saúde, 
formada por Maceió e pelos 
municípios dos Litorais Norte 
e Sul, Zona da Mata e Vale do 
Paraíba, devem agendar a reti-
rada das vacinas por meio do 
endereço eletrônico redefrioala-
goas@gmail.com. Já os 46 muni-
cípios da II Macrorregião de 
Saúde, formada pelo Agreste, 
Sertão e Baixo São Francisco, 
deverão realizar o agenda-
mento pelo e-mail creadiarapi-
raca@gmail.com.

COVID

AL recebe 112.320 
novas doses da Pfizer

O Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de 
Alagoas (Crea-AL) disponibi-
liza, exclusivamente por meio 
do sistema online, os boletos 
com descontos de 10% e 5% 
na anuidade 2022 dos meses 
de janeiro e fevereiro, respec-
tivamente. Desta maneira, o 
profissional receberá seu boleto 
apenas via e-mail, podendo 
também recorrer a sua Área 
do Profissional para emissão 
de novas vias. Por meio do site 
da instituição (www.crea-al.
org.br) você pode baixar o seu 
boleto. 

Além disso, mantendo a 
mesma filosofia do último ano, 
o Confea e os Creas seguiram 
com a manutenção dos valo-
res referentes a última anui-
dade, a fim de amparar seus 
profissionais neste momento 
de retomada econômica. Deste 
modo, a anuidade mantém-
-se no valor de R$ 577,11 para 
profissional de nível superior, 
e R$ 288,55 para profissional 
técnico de nível médio. Para 
as Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) de obra e 
serviço, também mantém-se os 
valores de R$ 88,78 a R$ 233,94, 
de acordo com suas especifici-

dades.
Outra  novidade  é  o 

desconto de 90% concedido a 
recém-formados e aos profis-
sionais seniores, aqueles com 
mais de 65 anos e/ou 35 anos de 
registro. A decisão foi aprovada 
na 758ª Reunião Plenária reali-
zada no dia 13 de dezembro.

No caso das empresas 
(pessoas jurídicas), as anuida-
des também terão desconto 
de 10% caso o pagamento seja 
realizado em conta única até 31 
de janeiro de 2022. O valor esta-
belecido para cada empresa é 
calculado após a confirmação 
do seu capital social.

É importante destacar que 
a quitação com o Conselho, 

além de habilitar o profissional 
a exercer sua profissão em todo 
o estado de Alagoas, garante ao 
Crea-AL recursos para poder 
executar ações que beneficiem 
os profissionais, resguardando 
o mercado de trabalho e defen-
dendo a sociedade de pessoas 
sem as devidas atribuições.

OPÇÃO DE PARCELAMENTO
Os valores referentes a anui-

dades de pessoa física e jurídica 
não pagas em cota única pode-
rão ser parcelados em até seis 
vezes se solicitados até o dia 
31 de março, sem juros e sem 
multa. Após o dia 1º de abril, o 
pagamento virá acrescido de 
multa.

ANUIDADE 2022 ONLINE

CREA oferece 10% de 
desconto até o dia 31

Divulgação
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Ascom GT
 

Ne s t e  p e r í -
odo de crise, 
onde há um 

número elevado de pessoas 
desempregadas e desespera-
das para conseguir trabalho, 
é preciso ficar atento na hora 
de responder a anúncios de 
vagas de emprego na internet. 
Uma pesquisa realizada pela 
Heach Recursos Humanos, 
com 800 candidatos entre-
vistados, constatou que três 
em cada quatro profissionais 
foram vítimas de falsas vagas 
de emprego, ao responderem 
a anúncios online. 

A pesquisa também aponta 
que, em relação à quantidade 
de vezes que foram enganados, 
401 candidatos foram vítimas 
três vezes ou mais, o que repre-
senta 66,4% dos que já respon-
deram a esse tipo de anúncio; 
outros 138 foram enganados 
duas vezes (22,85%) e 65 candi-
datos relatam terem sido víti-
mas apenas uma vez, o que 
representa 10,75% do total.

Em relação à periodicidade, 
416 candidatos responderam a 
anúncios falsos nos últimos 12 
meses, o que representa 68,87% 
dos candidatos. Já nos últimos 
18 meses, são 503 candidatos, 
ou seja, 83,28%, que foram víti-
mas do golpe durante a pande-

mia. Antes de 2020, 58,1% das 
vítimas caíram nesse tipo de 
golpe, e o número subiu para 
90,56% de janeiro de 2020 em 
diante.

“Infelizmente, muitas 
empresas divulgam esses 
falsos anúncios com o objetivo 

de captar informações pessoais 
dos candidatos para comer-
cializá-las ou aplicar golpes”, 
alerta Janaína Machado, 
gerente do Unit Carreiras. 

De acordo com ela, é preciso 
antes de preencher qualquer 
formulário na internet, pesqui-

sar o site da empresa, assim 
como verificar qual é o traba-
lho deles e o tipo de serviço 
que prestam. “Isso porque, 
normalmente, as grandes 
empresas divulgam suas vagas 
não apenas nas redes sociais 
delas, mas nos sites corpora-

tivos. Então, é sempre impor-
tante conferir as vagas antes de 
enviar o currículo, para evitar 
passar para golpistas informa-
ções pessoais que são vendi-
das e utilizadas de maneira 
indevida”, destacou Janaína 
Machado.

Emprego: Saiba como identificar 
falsas vagas e não cair em golpes

ESTUDO FEITO  por consultoria identificou que, a cada quatro pessoas, três já foram vítimas de falsos anúncios de emprego

Divulgação
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Bia Alexandrino
Repórter

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

de Alagoas (Sesau/AL), por 
meio da Superintendência de 
Vigilância em Saúde (Suvisa), 
promove uma capacitação 
para as equipes municipais 
sobre a estratégia de utili-
zação da vacina Covid-19 
Comirnaty/Pfizer Pediátrica 
em crianças de cinco a 11 anos.

Serão discutidos aspec-
tos técnicos e logísticos para 
a administração da Pfizer 
pediátrica no treinamento, 
que será realizado no Audi-
tório do Centro Universitário 
Maurício de Nassau (Uninas-
sau), localizado no bairro 
Farol, em Maceió, nesta terça 
(11) e quarta-feira (12), das 8h 
às 14h.

A expectativa é que a 
primeira remessa dessas vaci-
nas pediátricas desembarque 
em Maceió ainda nesta sexta-
-feira (14), no aeroporto Zumbi 
dos Palmares. E a população 
estimada a ser vacinada em 
Alagoas é de 363 mil crianças.

Vale lembrar que o Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos recomenda a vaci-
nação em massa como ferra-
menta essencial para ajudar a 
dar fim à pandemia. Vacinar 
faixas etárias menores, ainda 
que não sejam grupo priori-
tário, é importante tanto para 
diminuir as chances de adoe-
cimento e agravamento por 
Covid-19, como também para 
impedi-los de espalhar o vírus 
para outras pessoas. 

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
voltou a se reunir nessa 

segunda-feira (10) com os 
secretários de saúde muni-
cipais e com a Associação 
dos Municípios Alagoanos 
(AMA) para traçar estratégias 
de como acelerar a vacinação 
no Estado e discutir como será 
iniciada a imunização das 
crianças de 5 a 11 anos.

Alexandre Ayres afirmou 
que todas as segundas serão 
realizadas novas reuniões 
com os secretários de todos os 
municípios até que os núme-
ros da vacinação em Alagoas 
estejam altos. Pediu também 
para que a população não 
abandone o uso de máscara e 
complete o ciclo vacinal contra 
o novo coronavírus.

De acordo com o gestor, 
somente estarão autorizados 
a retirar os imunizantes pediá-
tricos da primeira remessa, os 
municípios que participarem 
da capacitação.

Sesau promove treinamento 
para vacinação em crianças

CAPACITAÇÃO OCORRERÁ para profissionais dos municípios; estimativa é de que 363 mil meninos e meninas sejam vacinados

A Anvisa estabelece algumas recomendações 
com relação à aplicação da Pfizer pediátrica 
que deverão ser seguidas pelos municípios. 

Veja algumas delas

- A vacinação de crianças deve ser realizada em ambiente 
específico e segregado da vacinação de adultos, em ambiente 
acolhedor e seguro para a população;
- A sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a Covid-19, 
em crianças de 5 a 11 anos, deve ser exclusiva para a aplicação 
dessa vacina. Mas, não havendo disponibilidade de infraestrutura 
para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para 
evitar erros de vacinação;
- A vacina contra a Covid-19 não deve ser administrada de forma 
concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precau-
ção, sendo recomendado um intervalo de 15 dias;
- As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que 
a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos após a aplicação, 
facilitando que elas sejam observadas durante esse breve período;
- As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a 
segunda dose devem permanecer com a dose pediátrica da vacina.

Ruana Padilha
Repórter

Alagoas recebe hoje a 
primeira remessa deste ano 
de vacinas contra a Covid-19. 
O lote com 112.320 doses do 
imunizante da Pfizer enviado 
pelo Ministério da Saúde (MS) 
está previsto para desembarcar 
às 10h30 no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares, 
em Maceió, e deve reforçar a 
campanha de vacinação em 
todo o Estado.

Diante do aumento do 
número de casos do novo coro-
navírus em Alagoas e do surgi-
mento da variante Ômicron, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, reforça o 
apelo aos alagoanos para que 
completem o esquema vacinal. 
Isso porque a proteção só estará 
completa com a segunda dose e 
com a dose de reforço.

“Caso não tenha tomado a 
segunda dose e a dose de reforço, 
procure um posto de vacina-
ção. É importante que a gente 
se proteja e se previna neste 
momento. A Saúde de Alagoas 
tem trabalhado de domingo a 
domingo para garantir a segu-
rança e a proteção dos nossos 
cidadãos, mas, precisamos de 

ajuda, então, você que ainda não 
se vacinou, deve procurar um 
posto de vacinação o mais rápido 
possível”, apelou o gestor.

LIBERAÇÃO PARA MUNICÍPIOS
Após a chegada, os imuni-

zantes terão a temperatura 
aferida, serão contabilizados 
e armazenados na sede do 
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) em Alagoas, localizada 
no bairro Farol, em Maceió.

Com isso, as novas doses 
serão liberadas aos municípios 
à medida que as Secretarias 
Municipais de Saúde (SMSs) 
realizarem as solicitações e os 
agendamentos, por meio do 
Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES).

Os 56 municípios da I 
Macrorregião de Saúde, 
formada por Maceió e pelos 
municípios dos Litorais Norte 
e Sul, Zona da Mata e Vale do 
Paraíba, devem agendar a reti-
rada das vacinas por meio do 
endereço eletrônico redefrioala-
goas@gmail.com. Já os 46 muni-
cípios da II Macrorregião de 
Saúde, formada pelo Agreste, 
Sertão e Baixo São Francisco, 
deverão realizar o agenda-
mento pelo e-mail creadiarapi-
raca@gmail.com.

COVID

AL recebe 112.320 
novas doses da Pfizer

O Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de 
Alagoas (Crea-AL) disponibi-
liza, exclusivamente por meio 
do sistema online, os boletos 
com descontos de 10% e 5% 
na anuidade 2022 dos meses 
de janeiro e fevereiro, respec-
tivamente. Desta maneira, o 
profissional receberá seu boleto 
apenas via e-mail, podendo 
também recorrer a sua Área 
do Profissional para emissão 
de novas vias. Por meio do site 
da instituição (www.crea-al.
org.br) você pode baixar o seu 
boleto. 

Além disso, mantendo a 
mesma filosofia do último ano, 
o Confea e os Creas seguiram 
com a manutenção dos valo-
res referentes a última anui-
dade, a fim de amparar seus 
profissionais neste momento 
de retomada econômica. Deste 
modo, a anuidade mantém-
-se no valor de R$ 577,11 para 
profissional de nível superior, 
e R$ 288,55 para profissional 
técnico de nível médio. Para 
as Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) de obra e 
serviço, também mantém-se os 
valores de R$ 88,78 a R$ 233,94, 
de acordo com suas especifici-

dades.
Outra  novidade  é  o 

desconto de 90% concedido a 
recém-formados e aos profis-
sionais seniores, aqueles com 
mais de 65 anos e/ou 35 anos de 
registro. A decisão foi aprovada 
na 758ª Reunião Plenária reali-
zada no dia 13 de dezembro.

No caso das empresas 
(pessoas jurídicas), as anuida-
des também terão desconto 
de 10% caso o pagamento seja 
realizado em conta única até 31 
de janeiro de 2022. O valor esta-
belecido para cada empresa é 
calculado após a confirmação 
do seu capital social.

É importante destacar que 
a quitação com o Conselho, 

além de habilitar o profissional 
a exercer sua profissão em todo 
o estado de Alagoas, garante ao 
Crea-AL recursos para poder 
executar ações que beneficiem 
os profissionais, resguardando 
o mercado de trabalho e defen-
dendo a sociedade de pessoas 
sem as devidas atribuições.

OPÇÃO DE PARCELAMENTO
Os valores referentes a anui-

dades de pessoa física e jurídica 
não pagas em cota única pode-
rão ser parcelados em até seis 
vezes se solicitados até o dia 
31 de março, sem juros e sem 
multa. Após o dia 1º de abril, o 
pagamento virá acrescido de 
multa.

ANUIDADE 2022 ONLINE

CREA oferece 10% de 
desconto até o dia 31

Divulgação
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Julita Bittencourt 
Ascom Semed

A S e c r e t á r i a 
M u n i c i p a l 
de Educação 

(Semed) divulgou no Diário 
Oficial do Município de ontem 
o calendário escolar do ano 
letivo de 2022 da educação 
básica da rede municipal. As 
aulas começam no dia 14 de 
fevereiro e o período de recesso 
escolar de 20 de junho a 4 de 
julho de 2022, conforme a Porta-
ria estabelecida pelo Município.

Segundo a publicação, 
o calendário escolar deverá 
contemplar, no mínimo, 200 
dias letivos de efetivo traba-
lho escolar e a carga horária 
estabelecida para Educação 
Infantil e Ensino Funda-
mental, de acordo com as 
resoluções do Conselho Muni-
cipal de Educação de Maceió 
(COMED) Maceió e as matri-
zes curriculares respeitando o 
tempo reservado à recupera-

ção final, quando houver.
“Toda a organização do 

ano letivo da rede municipal 
é estabelecido no calendário, 
que também tem função de 
orientar a comunidade escolar 

a respeito da organização de 
todas as atividades letivas”, 
destacou a secretária-adjunta 
de Educação e professora, 
Emília Caldas.

Quanto à jornada esco-

lar na Educação Infantil, a 
Portaria dispõe que será de 
no mínimo 4 horas diárias de 
efetivo trabalho pedagógico, 
incluindo o tempo reservado 
ao recreio. Para a modali-

dade, o planejamento docente 
deve considerar o Referencial 
Curricular, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
da Educação Infantil e as 
orientações curriculares da 
rede municipal da capital.

Já as turmas do 1º ao 5º 
ano terão no mínimo 4 horas 
diárias de efetivo trabalho 
pedagógico em sala de aula. 
Do 6º ao 9º ano diurno a 
jornada escolar diária será de 4 
horas e dez minutos de ensino 
em sala de aula, sendo cinco 
aulas de 50 minutos por dia.

Devido às mudanças na 
matriz curricular da Educação 
de Jovens, Adultos e Idosos 
(EJAI), a Prefeitura divulgará, 
posteriormente, uma Portaria 
específica determinando as 
normas e procedimentos para 
o calendário escolar da moda-
lidade. “O que vale destacar e 
chamar atenção é para o calen-
dário da EJAI que, a partir 
deste ano, será semestral e não 
mais anual”, esclareceu.

Semed divulga o calendário 
escolar do ano letivo de 2022

PORTARIA, publicada no Diário Oficial do Município de ontem, estabelece o retorno às aulas para o dia 14 de fevereiro

A Universidade Federal 
de Alagoas tem sido destaque 
nas competições com seus 
estudantes nos mais diversos 
cursos. Na última competição 
Elon Lages Lima de Matemá-
tica, sete alunos do Instituto 
de Matemática (IM) foram 
premiados com medalhas de 
bronze e menções honrosas. 
A Competição Elon Lages 
Lima (Celm) foi criada em 
homenagem ao matemático 
alagoano falecido em 2017, 
consta de 25 questões e clas-
sifica para a Olimpíada Brasi-
leira de Matemática em nível 
universitário.

Para o professor Davi 
Lima, a quantidade de alunos 
premiados do Instituto de 
Matemática na Celm reflete o 
atual trabalho que vem sendo 
desenvolvido no Instituto. 
“Nosso principal objetivo é 
criar um ambiente propício a 
discussões sobre Matemática. 
O projeto de extensão Nuti e o 
Seminário de Cultura Matemá-
tica envolvem muitos alunos e 
isso os motiva à discussão e aos 

desafios em competições. O 
IM acredita que esse ambiente 
naturalmente será refletido em 
uma melhoria nos indicadores 
de formação e qualidade dos 
próprios cursos por nós oferta-
dos”, afirmou.

O estudante Jônatas Mari-
nho, do 7º período do curso 
de Matemática da Ufal, rece-
beu a medalha de bronze 
na competição, que envolve 
alunos universitários de todo 
o Brasil. “É sempre legal 
participar dessas olimpíadas; 
eu participo desde o ensino 
médio e, para mim, sempre 
foi uma oportunidade de 
aprender uma parte da mate-
mática geralmente negligen-
ciada nos colégios, que é a 
parte criativa, do raciocínio 
lógico”, declarou.

Ele conta que para estar 
preparado para ganhar as 
competições é preciso, em 
primeiro lugar, estudar para 
aprender os assuntos. “Foca-
mos primeiro em aprender 
bem as disciplinas da gradu-
ação; elas dão base a todas as 

ideias, técnicas e truques que 
a gente aprende posterior-
mente. Também estudei por 
livros, artigos e revistas foca-
dos em problemas e temas 
mais específicos, geralmente 
voltados para olimpíadas ou 
apenas problemas interes-

santes; também foi impor-
tante ter um ambiente para 
discutir sobre o que a gente 
estudava, e tinha isso na 
Ufal, muito influenciado por 
outros alunos e professores. 
São muitas pessoas, mas 
para citar alguns, tivemos 

os professores Davi, Alan 
e Krerley e outros, que me 
ajudaram muito no começo e 
no decorrer da graduação, e 
alguns colegas como os três 
citados, o Henrique, Kevyn e 
por aí vai”, lembrou.

Jônatas afirma ainda que 
os resultados nessas olimpía-
das são como uma confirma-
ção de seu entendimento dos 
temas da graduação. “Então 
caso a gente queira entrar 
em algum programa de pós-
-graduação, algum curso 
e afins, eles contam como 
um ponto positivo a nosso 
favor”, avaliou o estudante.

Além de  Jônatas ,  os 
estudantes da Ufal, Gabriel 
Oliveira, Samuel Nascimento, 
Rafael Bruno Feitoza e Maurí-
cio Maciel foram premia-
dos com menção honrosa. 
Além deles, os alunos de um 
dos projetos de extensão do 
IM, o “Poti” também foram 
premiados: Jeann Rocha e 
Jairon Henrique, da Funda-
ção Getúlio Vargas, do RJ, 
ex-aluno do Poti.

DESTAQUE

Estudantes da Ufal são premiados na 
competição Elon Lages Lima de Matemática

Ascom Semed

Divulgação
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influenza. Com a pandemia do 
novo coronavírus e aumento 
de casos de síndromes gripais, 
essas palavras passaram a soar 
comum para a maioria das 
pessoas. Recentemente, outro 
vocábulo também foi incor-
porado no vocabulário dos 
brasileiros: ‘flurona’ – termo 
utilizado para descrever o 
caso de pessoas que apresen-
tam covid-19 e influenza ao 
mesmo tempo. 

Embora o assunto chame 
atenção e existam várias 
perguntas sobre o real signi-
ficado da infecção simultâ-
nea, por outro, há certeza das 
medidas de proteção contra 
essas doenças, independen-
temente de elas aparecerem 
juntas ou separadas. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA A COVID-19 
TAMBÉM EVITAM A GRIPE
A infectologista do Sistema 

Hapvida, Dra. Silvia Fonseca, 
dá dicas para evitar o contá-
gio. “Manter o distanciamento 
social e evitar aglomerações, 
usar álcool gel e lavar as mãos 

frequentemente e, claro, não 
se esquecer da máscara, que 
deve ser trocada a cada 2 ou 3 
horas”, destaca. 

Também não dá para se 
esquecer da vacinação. “No 
caso da covid-19 é essencial 
completar o esquema vaci-
nal, inclusive com a dose 
de reforço, responsável por 

ampliar a resposta imune, 
aumentado a quantidade 
de anticorpos circulantes no 
organismo”, complementa a 
médica. 

CRIANÇAS PEDEM 
CUIDADOS ESPECIAIS
A especialista também 

chama atenção para a impor-

tância da imunização em 
crianças, não apenas para 
a covid-19, como, também, 
para as outras doenças para 
as quais já existem vacinas, 
tanto na rede pública quanto 
na rede privada. 

“É primordial manter 
a carteirinha de vacina-
ção da criança atualizada. 

Lembrando que as crian-
ças estão mais suscetíveis a 
ter quadros mais graves de 
influenza, e o quadro clínico 
pode evoluir de maneira 
mais preocupante para uma 
otite ou até pneumonia”, 
diz a médica do Sistema 
Hapvida. 

ANALISANDO OS SINTOMAS:
QUANDO PROCURAR AJUDA?
Em termos de manifesta-

ção clínica, tanto o vírus da 
influenza, quanto o corona-
vírus, podem provocar sinto-
mas como dor de garganta, 
dor no corpo, espirro, tosse 
e mal-estar. A teleconsulta é 
uma importante alternativa 
de atendimento e evitar expo-
sição. Sempre que necessário, 
acesse: www.hapvida.com.
br/teleconsulta.

 “Se o paciente apresentar 
esses sintomas, a recomenda-
ção é que ele realize o trata-
mento em casa e evite contato 
com outras pessoas. Em casos 
de faltar de ar, cansaço e febre 
persistente, a orientação é 
procurar uma unidade de 
saúde. Não é hora de relaxar. 
O cuidado protege você, sua 
família e todos nós”, conclui.
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“Não é hora de relaxar contra 
Influenza e Covid”, diz médica

INFECTOLOGISTA explica quando é o momento de procurar ajuda para evitar complicações à saúde

Silvia Fonseca, infectologista, reforça os cuidados a serem tomados para evitar contaminação da Covid e Influenza

Divulgação
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Julita Bittencourt 
Ascom Semed

A S e c r e t á r i a 
M u n i c i p a l 
de Educação 

(Semed) divulgou no Diário 
Oficial do Município de ontem 
o calendário escolar do ano 
letivo de 2022 da educação 
básica da rede municipal. As 
aulas começam no dia 14 de 
fevereiro e o período de recesso 
escolar de 20 de junho a 4 de 
julho de 2022, conforme a Porta-
ria estabelecida pelo Município.

Segundo a publicação, 
o calendário escolar deverá 
contemplar, no mínimo, 200 
dias letivos de efetivo traba-
lho escolar e a carga horária 
estabelecida para Educação 
Infantil e Ensino Funda-
mental, de acordo com as 
resoluções do Conselho Muni-
cipal de Educação de Maceió 
(COMED) Maceió e as matri-
zes curriculares respeitando o 
tempo reservado à recupera-

ção final, quando houver.
“Toda a organização do 

ano letivo da rede municipal 
é estabelecido no calendário, 
que também tem função de 
orientar a comunidade escolar 

a respeito da organização de 
todas as atividades letivas”, 
destacou a secretária-adjunta 
de Educação e professora, 
Emília Caldas.

Quanto à jornada esco-

lar na Educação Infantil, a 
Portaria dispõe que será de 
no mínimo 4 horas diárias de 
efetivo trabalho pedagógico, 
incluindo o tempo reservado 
ao recreio. Para a modali-

dade, o planejamento docente 
deve considerar o Referencial 
Curricular, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
da Educação Infantil e as 
orientações curriculares da 
rede municipal da capital.

Já as turmas do 1º ao 5º 
ano terão no mínimo 4 horas 
diárias de efetivo trabalho 
pedagógico em sala de aula. 
Do 6º ao 9º ano diurno a 
jornada escolar diária será de 4 
horas e dez minutos de ensino 
em sala de aula, sendo cinco 
aulas de 50 minutos por dia.

Devido às mudanças na 
matriz curricular da Educação 
de Jovens, Adultos e Idosos 
(EJAI), a Prefeitura divulgará, 
posteriormente, uma Portaria 
específica determinando as 
normas e procedimentos para 
o calendário escolar da moda-
lidade. “O que vale destacar e 
chamar atenção é para o calen-
dário da EJAI que, a partir 
deste ano, será semestral e não 
mais anual”, esclareceu.

Semed divulga o calendário 
escolar do ano letivo de 2022

PORTARIA, publicada no Diário Oficial do Município de ontem, estabelece o retorno às aulas para o dia 14 de fevereiro

A Universidade Federal 
de Alagoas tem sido destaque 
nas competições com seus 
estudantes nos mais diversos 
cursos. Na última competição 
Elon Lages Lima de Matemá-
tica, sete alunos do Instituto 
de Matemática (IM) foram 
premiados com medalhas de 
bronze e menções honrosas. 
A Competição Elon Lages 
Lima (Celm) foi criada em 
homenagem ao matemático 
alagoano falecido em 2017, 
consta de 25 questões e clas-
sifica para a Olimpíada Brasi-
leira de Matemática em nível 
universitário.

Para o professor Davi 
Lima, a quantidade de alunos 
premiados do Instituto de 
Matemática na Celm reflete o 
atual trabalho que vem sendo 
desenvolvido no Instituto. 
“Nosso principal objetivo é 
criar um ambiente propício a 
discussões sobre Matemática. 
O projeto de extensão Nuti e o 
Seminário de Cultura Matemá-
tica envolvem muitos alunos e 
isso os motiva à discussão e aos 

desafios em competições. O 
IM acredita que esse ambiente 
naturalmente será refletido em 
uma melhoria nos indicadores 
de formação e qualidade dos 
próprios cursos por nós oferta-
dos”, afirmou.

O estudante Jônatas Mari-
nho, do 7º período do curso 
de Matemática da Ufal, rece-
beu a medalha de bronze 
na competição, que envolve 
alunos universitários de todo 
o Brasil. “É sempre legal 
participar dessas olimpíadas; 
eu participo desde o ensino 
médio e, para mim, sempre 
foi uma oportunidade de 
aprender uma parte da mate-
mática geralmente negligen-
ciada nos colégios, que é a 
parte criativa, do raciocínio 
lógico”, declarou.

Ele conta que para estar 
preparado para ganhar as 
competições é preciso, em 
primeiro lugar, estudar para 
aprender os assuntos. “Foca-
mos primeiro em aprender 
bem as disciplinas da gradu-
ação; elas dão base a todas as 

ideias, técnicas e truques que 
a gente aprende posterior-
mente. Também estudei por 
livros, artigos e revistas foca-
dos em problemas e temas 
mais específicos, geralmente 
voltados para olimpíadas ou 
apenas problemas interes-

santes; também foi impor-
tante ter um ambiente para 
discutir sobre o que a gente 
estudava, e tinha isso na 
Ufal, muito influenciado por 
outros alunos e professores. 
São muitas pessoas, mas 
para citar alguns, tivemos 

os professores Davi, Alan 
e Krerley e outros, que me 
ajudaram muito no começo e 
no decorrer da graduação, e 
alguns colegas como os três 
citados, o Henrique, Kevyn e 
por aí vai”, lembrou.

Jônatas afirma ainda que 
os resultados nessas olimpía-
das são como uma confirma-
ção de seu entendimento dos 
temas da graduação. “Então 
caso a gente queira entrar 
em algum programa de pós-
-graduação, algum curso 
e afins, eles contam como 
um ponto positivo a nosso 
favor”, avaliou o estudante.

Além de  Jônatas ,  os 
estudantes da Ufal, Gabriel 
Oliveira, Samuel Nascimento, 
Rafael Bruno Feitoza e Maurí-
cio Maciel foram premia-
dos com menção honrosa. 
Além deles, os alunos de um 
dos projetos de extensão do 
IM, o “Poti” também foram 
premiados: Jeann Rocha e 
Jairon Henrique, da Funda-
ção Getúlio Vargas, do RJ, 
ex-aluno do Poti.

DESTAQUE

Estudantes da Ufal são premiados na 
competição Elon Lages Lima de Matemática

Ascom Semed

Divulgação

Segundo publicação no D.O.M., Início das aulas do ano letivo de 2022 na rede municipal está previsto para 14 de fevereiro
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Encanto: Dez praias para 
curtir o verão em Alagoas
Ascom/Sedetur

Corais, peixes 
multicolori-
dos, águas 

transparentes e mornas, 
surf, trilhas e muitas aven-
turas te esperam nas praias 
de Alagoas. Com 250 km de 
litoral, o estado alagoano tem 
uma diversidade de opções 
de praia para todos os gostos. 
Confira dez opções incríveis:

PONTA VERDE
Com inúmeros coqueiros 

ao longo de sua orla, a praia 
da Ponta Verde, localizada 
em Maceió, é considerada 
uma das praias urbanas mais 
bonitas do Nordeste. Seu 
símbolo, o Farol da Ponta 
Verde, fica incrustado na 
incrível barreira de corais que 
compõe a região. Com boa 
infraestrutura de barracas e 
alguns ambulantes que circu-
lam no local, a praia é ideal 
para frequentar com crian-
ças durante a maré baixa, e 
também para a prática de 
caiaque, ,mergulho, stand-up 
paddle, natação e windsurf.

PAJUÇARA
Vizinha à praia de Ponta 

Verde, a enseada da Paju-
çara encanta pelos tons azul 
e esverdeado do mar. Na 
região, há também bares, 

restaurantes e a famosa feiri-
nha de artesanato. É da Paju-
çara que partem os passeios 
de jangada artesanal para as 
famosas piscinas naturais, 
repleta de peixinhos coloridos 
e uma natureza exuberante.

IPIOCA
Distante cerca de 22km do 

centro de Maceió, a praia de 
Ipioca fica localizada no litoral 
norte. Praticamente deserta e 
com uma longa faixa de areia, 
a praia é ideal para longas 
caminhadas. Durante a maré 
baixa, é possível visualizar 
os corais da região e tomar 
banho nas piscininhas que 
se formam ao longo da praia, 
sendo ideal para as crianças.  
Na região há também alguns 
beach clubs, que funcionam 
com sistema day-use.

FRANCÊS
Considerada uma das 

praias mais bonitas de 
Alagoas, a Praia do Francês é 
hoje um point muito procu-
rado por quem visita Maceió. 
Ela está localizada na cidade 
de Marechal Deodoro, a cerca 
de 25km da capital alagoana. 
Boa parte da praia está cercada 
por uma barreira de corais que, 
durante a maré baixa, faz com 
que a praia se pareça com uma 
piscina com águas calmas, 
perfeita para quem está com 

crianças e não quer encarar um 
local com ondas fortes. 

BARRA DE SÃO MIGUEL
Situada no litoral sul 

de Alagoas, a Barra de São 
Miguel é ligada à capi-
tal alagoana pela rodovia 
AL-101 Sul, totalmente dupli-
cada, o que torna o acesso ao 
balneário fácil e rápido. De 
carro, são apenas 25 minutos 
até a pequena cidade de cerca 
de 30 mil habitantes, queridi-
nha dos alagoanos para uns 
dias de descanso. Ao longo 
da orla litorânea do balne-
ário, é possível encontrar 
barracas e restaurantes, que 
oferecem apoio para os visi-
tantes esquecerem o relógio 
e desfrutarem de petiscos e 
pratos a base de frutos do mar 
de excelente qualidade, além 
de sucos de frutas regionais, 
como mangaba e cajá, água 
de coco geladinha e drinks 
diversos.

PRAIA DO PATACHO
Areias claras, água trans-

lúcida, coqueiros a perder 
de vista e muito sossego. 
Assim é a praia do Patacho, 
localizada no município de 
Porto de Pedras, em Alagoas. 
Encrustada na já famosa Rota 
Ecológica da região Norte 
do estado, onde se locali-
zam os municípios de Porto 

de Pedras, São Miguel dos 
Milagres e Passo de Cama-
ragibe, a praia é sinônimo de 
sustentabilidade, com áreas 
de restinga preservadas e 
areias limpas. Na maré baixa, 
é possível chegar a pé às pisci-
nas naturais que, com suas 
águas mornas e conjunto de 
corais e peixinhos multicolo-
ridos, encantam os visitantes. 
A região, que é famosa pela 
exclusividade, possui pousa-
das de charme com ambien-
tes que unem o rústico ao 
luxo e entregam sonhos, sem 
perder a tranquilidade de 
uma pequena vila de pesca-
dores com clima de interior, 
sendo o destino ideal para 
relaxar e curtir o sol e mar.

PRAIA DO MARCENEIRO
A praia do Marceneiro 

fica a cerca de 90km de 
Maceió, e é um pequeno 
paraíso localizado no começo 
da Rota Ecológica dos Mila-
gres, no município de Passo 
do Camaragibe. Do ladinho 
de São Miguel dos Milagres, 
o local é o refúgio ideal para 
quem busca uma praia sem 
agito e praticamente deserta 
no litoral norte de Alagoas.

PONTA DO MANGUE
A praia de Ponta de 

Mangue é uma das mais 
famosas de Maragogi . 

Distante 140km da capital 
alagoana, a praia encanta 
pelas águas verdes e mornas, 
com coqueirais que se esten-
dem ao longo do praia, 
formando ótimas sombras 
para descansar. Com águas 
calmas e arrecifes aparentes 
durante a maré baixa, a praia 
é ideal para famílias que 
viajam com crianças peque-
nas.

PONTAL DO CORURIPE
Localizada a 90 km de 

Maceió, a praia do Pontal 
do Coruripe, na região sul 
de Alagoas, é perfeita para 
levar crianças. Durante a 
maré baixa, há uma extensa 
barreira de arenito, que 
forma uma piscina natural 
na beirinha, onde os peque-
nos podem aproveitar bons 
momentos de diversão. Há 
também alguns quiosques e 
restaurantes na região, que 
conta também com uma 
extensa faixa de areia plana, 
sendo ótima para longas 
caminhadas.

Do Mirante do Farol se 
tem uma ampla visão da 
praia e o entardecer no local 
proporciona um pôr do sol 
inesquecível. No artesanato 
da região, o destaque fica 
com os trabalhos produzidos 
com a fibra de Ouricuri, uma 
palmeira nativa do Brasil.

PRAIA DO GUNGA

Localizada no município de Roteiro, a 45km de Maceió, a Praia 
do Gunga é considerada uma das mais bonitas do país. Quando 
a maré está baixinha, a praia se transforma em uma piscina 
natural de águas cristalinas. O conjunto de vastos coqueirais, 
com falésias e morros de areias brancas e um mar tranquilo e 
com a temperatura ideal, fazem do Gunga um lugar especial. A 
praia do Gunga possui uma península e fica dividida em duas 
partes. Na ponta esquerda avistamos a Barra de São Miguel 
e o encontro do mar com a Lagoa do Roteiro. Neste lado da 
praia, há mais movimentação de turistas e diversos quiosques, 
que oferecem bebidas e muitas opções de petiscos e pratos a 
base de frutos do mar.  Do outro lado da praia estão as famosas 
falésias do Gunga, belíssimas formações rochosas litorâneas 
e íngremes de areia colorida. Para chegar até as falésias, há 
passeios disponíveis de buggy ou quadriciclo, que prometem 
uma aventura deslumbrante na região.



AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

ELES SÃO PORTA!

Agora temos dois alagoanos no Porta dos Fundos! Macla Tenório compartilhou sua 
alegria pela estreia do amigo Ed Gama no canal mais relevante do humor no Brasil. 
Vamos “dar moral” pra eles. Já passa no @portadosfundos e assiste, curte e compartilha 
os vídeos deles.  

O contador alago-
ano José Vieira foi 

reconduzido ao cargo 
de Presidente do 

Conselho Regional 
de Contabilidade de 

Alagoas (CRCAL), onde 
assume seu segundo 

mandato, com duração 
de dois anos.

Dom Mello está 
nesta coluna para 
informar que o 
prefeito de Maceió 
acaba de criar o 
Gabinete da Causa 
Animal. E a primeira 
ação já está sendo 
posta em prática 
com o Castramóvel, 
unidade móvel que 
fará a castração de 
animais que vivem 
nas ruas. 

Roberta Torres, 
diretora geral da 
Faculdade Está-
cio, anuncia novo 
curso na institui-
ção - Biomedicina, 
nas modalidades 
presencial e semi-
-presencial, aulas 
manhã e noite e 
anuncia megavesti-
bular neste próximo 
final de semana, dias 
14 e 15 de janeiro.

Com espetáculo 
“Voz e Violão”, Paulo 
Ricardo faz show no 
Teatro Gustavo Leite, 
no dia 17 de feve-
reiro. O público vai 
conferir sucessos em 
um show acústico e 
intimista, quando o 
músico troca o baixo 
pelo violão. 

POSSE

GABINETE PET

NOVO CURSO

VOZ E VIOLÃO
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Fiat Uno se despede do país
Após 37 anos de produção 
no Brasil, a Fiat anuncia a 
despedida do Uno com uma 
campanha cheia de paixão e 
de histórias para contar. Com o 
conceito “A paixão é interminá-
vel”, a Leo Burnett Tailor Made 
desenvolveu um projeto de 
despedida que traz o próprio 
carro contando sua história 
em tom emotivo e no formato 
“Draw my life”, linguagem 
que é sucesso no Youtube. O 
filme já está disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=8z_FIbwqbeo “O 
Uno é um ícone, que marcou 
a vida de muita gente. Ele foi 
o primeiro carro de muitos, 
esteve presente em importan-
tes momentos e se tornou uma 
lenda, não só para a história 
da Fiat, mas para milhões de 
brasileiros também. Então, 
preparamos uma despedida 
que diz um pouco do legado 
que ele representa”, explica 
Malu Antonio, gerente de 
Storytelling e Content da 
Stellantis para a América do 
Sul. 

Ram lança linha 2022
Encerrando com chave de 
ouro o segundo ano conse-
cutivo de recorde de vendas, 
a Ram acaba de lançar nas 
53 concessionárias da marca 
a linha 2022 das maiores, 
mais capazes e mais luxuosas 
caminhonetes do país. Entre os 
pontos altos, há evoluções em 
tecnologia e algumas mudan-
ças visuais, além da ampliação 
do leque de possibilidades 
para o comprador da Ram 
2500. É veículo premium mais 
vendido do Brasil e carro-chefe 
da marca, com 2.189 empla-
camentos até o fechamento 
de novembro, a Ram 2500 
Laramie entra no ano-modelo 
2022 com retoques no design, 
graças às novas rodas e grade 
dianteira, esta com ainda mais 
elementos cromados. A tampa 
traseira ganhou iluminação em 
LED sobre a maçaneta, para 
facilitar o engate de reboque 
à noite. 

HONDA SH 150I E SH 
300I SAEM DE LINHA NO 
BRASIL
A Honda detém a liderança 
da categoria das scooters 
com a PCX e a Elite 125, 
mesmo que a dominância 
nesse segmento não seja 
tão grande como nas 
demais. A marca já está 
diversificando o portfólio, 
oferecendo a aventureira 
ADV desde o ano passado. 
No entanto, quem entrar no 
site da montadora sentirá 
a falta de dois modelos. 
São as SH 150i e SH 300i. 
Apesar de populares na 
Europa, as scooters com 
visual mais requintado 
nunca emplacaram em 
grandes quantidades 
no Brasil desde seus 
lançamentos, em 2016 e 
2017, respectivamente. A 
SH 150i acumulou 2.159 
vendas em 2021, o que 
não chega a 10% das 
vendas da PCX. Maior e 
mais cara, a SH 300i teve 
410 emplacamentos no ano 
passado apenas. Agora a 
Honda não tem nenhuma 
scooter entre a ADV e a 
X-ADV. Quando questionada 
sobre o motivo do fim de 
SH 150i e SH 300i, a marca 
declarou que somente 
está preparando uma nova 
estratégia para o mercado 
de scooters nacional. Nossa 
aposta é a de que a marca 
deva finalmente lançar a 
Forza 350 no Brasil.

RODASDUAS

Todo mundo já sonhou 
em mudar a cor do seu carro 
como num passe de mágica 
ou mesmo com a facilidade 
dos videogames. E esse sonho 
está cada vez mais perto de se 
tornar realidade com o BMW 
iX Flow E Ink apresentado 
na CES 2022. Com capaci-
dade de variar a tonalidade 
da sua carroceria de acordo 
com o desejo do motorista, 
a tecnologia abre um leque 
de possibilidades e pode ser 

utilizada, tanto no exterior, 
quanto no interior dos futuros 
carros da marca. “No futuro, 
as experiências digitais não se 
limitarão apenas a monitores. 
Haverá cada vez mais fusão do 
real com o virtual. Com o BMW 
iX Flow, estamos dando vida 
à carroceria do carro”, disse 
Frank Weber, Membro do 
Conselho de Administração da 
área de Desenvolvimento da 
BMW AG. Chamada de E Ink, 
a tecnologia inovadora permite 

uma infinidade de personali-
zações da carroceria. De acordo 
com a vontade do motorista, 
por exemplo, é possível ter 
um carro mais discreto ou 
esportivo. Tudo funciona por 
meio de uma tecnologia que 
é comumente utilizada nas 
telas de E-Books. A pintura 
da carroceria é composta por 
milhões de microcápsulas, que 
tem diâmetro equivalente à 
espessura de um fio de cabelo 
humano.

BMW apresenta tecnologia que 
muda a cor da carroceria

Desenvolvida desde o 
início para ser uma picape 
totalmente elétrica utili-
zando a avançada plataforma 
Ultium da GM, a Silverado 
EV oferece uma combinação 
inovadora de capacidade, 
desempenho e versatilidade, 
junto com tecnologias avan-
çadas que acompanharão o 
veículo ao longo do tempo. 
“A Chevrolet revolucionou 
a Silverado diversas vezes 
para torná-la o sucesso que 
é hoje”, afirma Steve Hill, 

vice-presidente da Chevrolet. 
“A plataforma Ultium é um 
fator chave para atingirmos 
este novo patamar com a 
picape, tanto para clientes que 
utilizarão o produto como 
um veículo de trabalho como 
para aqueles que buscam um 
veículo versátil para o dia 
dia, incluindo aqueles que 
estão considerando adquirir 
uma picape pela primeira 
vez”, conclui. No primeiro 
momento, a Silverado EV 
estará disponível em duas 

configurações, a RST First 
Edition e a WT, voltada para 
frotistas. Ambas já virão equi-
padas com um abrangente 
pacote de tecnologias de segu-
rança. A Silverado EV chega 
ao mercado norte-americano 
em 2023 e será produzida na 
Factory Zero da GM, Detroit-
Hamtramck Assembly Center 
11, uma instalação de quase 40 
anos adaptada e refeita com 
um investimento de US$ 2,2 
bilhões dedicado à produção 
de EV nos Estados Unidos.

Chevrolet apresenta a 
nova Silverado elétrica
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