
Para garantir a imunização 
e assegurar melhor desempe-
nho na aplicação das vacinas 
contra a Covid-19 em crianças 
de 5 a 11 anos, a Sesau, por 
meio do Programa Nacional 
de Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), iniciou, ontem, 
uma capacitação junto aos 
102 municípios alagoanos. O 
treinamento é destinado aos 

coordenadores municipais 
de imunizações, coordena-
dores de Atenção Primária à 
Saúde, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, e ocorre até 
hoje, no auditório do Centro 
Universitário Maurício de 
Nassau (Uninassau), no Farol. 
A população estimada a ser 
vacinada em Alagoas é de 363 
mil crianças. Para os peque-

nos, o imunizante a ser usado 
é o da Comirnaty/Pfizer Pedi-
átrica, com o rótulo de cor 
laranja. A composição desti-
nada para o público infan-
til teve segurança e eficácia 
atestadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O intervalo entre a 
primeira e segunda dose será 
de oito semanas.
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5DEBANDADA: MAIS 80 DELEGADOS DA RECEITA FEDERAL DEVEM ENTREGAR OS CARGOS AINDA ESTA SEMANA

IBAMA MULTA
RESTAURANTE
EM R$ 5 MILHÕES

ESTABELECIMENTO TINHA NO CARDÁPIO ESPÉCIES FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS POR LEI AMBIENTAL PARA O PERÍODO

REAJUSTE MORADIA

Contribuição  
do MEI terá 
novo valor  
em fevereiro

Prefeitura de 
Maceió inicia 
novo Cadastro 
Habitacional

64 3

BALAIADA

10

‘Política  
mercenária’ 
atrapalha o 
prefeito JC

Vereadores de 
Maceió têm 
três meses de 
férias no ano

Prefeitura de 
Piranhas exige 
o passaporte
da vacina

MP ingressa 
com ação 
contra o 13º  
da Câmara

Juiz manda 
seguir com o 
concurso para 
oficial da PM

PREPARANDO!

Sesau treina equipe 
para vacinar crianças

O Brasil está vivendo 
uma nova onda de infecções 
por doenças respiratórias, 
seja Covid-19 ou mesmo 
Influenza (H1N1/H2N3), o 
que tem superlotado unida-
des de pronto atendimento 
e reiterado a manutenção 
das medidas preventivas. O 
alerta já foi soado em todo o 
país e em Alagoas não pode-
ria ser diferente. De acordo 
com números presentes nos 
Boletins Epidemiológicos 
divulgados pela Secretaria 

do Estado da Saúde (Sesau), 
na primeira semana de 
janeiro, ocorreu um aumento 
de mais de 700% das infec-
ções pelo novo Coronaví-
rus quando comparado à 
semana anterior. Foram 
648 confirmações contra 
89 da última semana de 
dezembro. Os dados foram 
compilados pelo Monitora-
mento Espacial dos Casos de 
Covid-19 em AL – realizado 
pela Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal).

Infecções por Covid: 
de 89 para 648 casos

EM UMA SEMANA
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Carla Cleto
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Wagner Melo * Jornalista.  Portal É Assim

Desnecessária a polêmica 
em torno da cadeira gigante 
na orla marítima da capital. O 
mundo está cada vez mais digi-
tal e isso não tem volta. Criar os 
tais espaços “instagramáveis” 
na região turística de Maceió 
foi uma excelente estratégia de 
marketing da gestão JHC.

Tanto que a prefeitura 
comemorou o aumento de 
6.000% nas buscas pelo termo 
“Maceió” no Google, de acordo 
com o Google Trends. Como 
um dos principais destinos 
turísticos do Brasil, a cidade 
registrou um aumento mons-
truoso na sua divulgação, de 
forma espontânea.

Isso é muito bom, porque 
fortalece o turismo, oxigenando 
um dos nossos principais pila-
res econômicos, por meio da 
inovação e da criatividade. 

Além das praias inigualáveis, 
da boa comida e da hospitali-
dade, Maceió oferece espaços 
divertidos para aquela selfie 
diferentona e divertidíssima.

No entanto, há quem ques-
tione a eficácia dessa estratégia 
em médio prazo e ache que os 
monumentos instalados ao 
longo da orla deveriam repre-

sentar nossos elementos cultu-
rais mais tradicionais, além das 
figuras ilustres do Estado.

Concordo que esses elemen-
tos locais devem ser valorizados, 

porém, não devemos ignorar 
que na era dos likes é preciso, 
também, apostar na moderni-
dade para agradar a uma clien-
tela que deixa recursos na cidade 
e que “vende” Maceió para 
outras pessoas virem conhecer 
nossos atrativos.

Nada impede que, depois 
de posar no cadeirão que está 
dando o que falar, as pessoas 
deem uma esticadinha pela 
bela orla maceioense e tire 
uma selfie ao lado do “Mestre 
Graça”, do famoso Aurélio, 
de Nise da Silveira e de Paulo 
Gracindo, entre outras estátuas 
que dividem o mesmo espaço.

Que os ânimos se arrefe-
çam e que Maceió se torne um 
símbolo da boa convivência 
entre o moderno e o tradicional. 
Todo mundo ganha, podem 
acreditar.

Maceió pode se diferenciar pela 
união do moderno ao tradicional

Marcelo Firmino * Jornalista.  Portal É Assim Kléverson Levy * Jornalista. Blog do Kléverson Levy

Peitado pelo presidente da 
Anvisa, Antonio Barra Torres, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) recuou nas insinuações de 
corrupção feitas contra a agência 
reguladora e instado a se retratar 
pelo que falou antes, ele negou 
que tenha feito acusações e disse 
que a nota pública de Torres “foi 
muito agressiva”.

Foi mais um episódio da 
“amarelada” do presidente da 
República em seus depoimentos 
sem provas contra tudo e todos, 
diante de  seu negacionismo e 
briga extremada contra a ciência 
na luta para superar a Covid e 
suas variantes.

Ele se manifestou na Rádio 
Jovem Pam nesta segunda-feira, 
10.

“Me surpreendi com a carta 
dele. Carta agressiva. Não tinha 
motivo para aquilo. Ninguém 

acusou ninguém de corrupto. 
Mas ele não precisava agir 
daquela maneira”, apontou.

Barra Torres havia pedido 
que Bolsonaro exercesse a gran-
deza de se retratar, após as insi-
nuações de corrupção contra a 
Anvisa. “Se o Senhor não possui 
tais informações ou indícios, 
exerça a grandeza que o seu 
cargo demanda e, pelo Deus que 
o senhor tanto cita, se retrate”.

O que Bolsonaro queria era 
que a Anvisa seguisse a sua carti-
lha e estivesse sob o seu controle, 
como acontece hoje com órgãos 
que antes tinham autonomia, 
como a Polícia Federal.

Mas, ele próprio reconheceu 
que Barra Torres “ganhou luz 
própria”.

Já a luz de Bolsonaro amare-
lou, assim de repente, após a carta 
do comandante da Anvisa.

Na entrevista que deu 
à Rádio Palmeira FM, na 
semana passada, o prefeito 
de Palmeira dos Índios, Júlio 
Cézar, “Imperador” (MDB), 
mete a boca no trombone 
contra “alguém” ou “alguns” 
adversários políticos.

Sem citar nomes, claro, JC 
falou que tem gente querendo 
atrapalhar seu mandato, sua 
administração e prejudicar 
o seu (dele) grande traba-
lho à frente da Prefeitura de 
Palmeira dos Índios.

O “Imperador JC” diz ser 
o prefeito de Palmeira dos 
Índios que mais fez pelo muni-
cípio e isso tem causado inveja 
entre os seus arqui-inimigos 
políticos. Será? 

“Tem muita gente que 
está incomodada. Tem gente 
querendo afastar o prefeito. Há 
um grupo querendo desestabi-
lizar o prefeito. Estão querendo 
afastar o prefeito que mais 
trabalha?”, ressalta JC.

Ainda na  entrevista à 
Rádio Palmeira FM, o prefeito 
palmeirense ressaltou – em 
poucas palavras – que desde 
que assumiu o Poder Execu-
tivo local tem sua vida dedi-
cada ao município. 

“PAREI MINHA VIDA”
Júlio Cézar reforçou que 

está há seis anos trabalhando 
em prol do povo palmeirense e, 
a todo momento da entrevista, 
comentava sobre os “atrapalha-
dores” de sua administração.

“Parei minha vida há seis 
anos. Sacrifiquei meu tempo 
e da minha família dedicada 
à cidade. Tem quatro ou 
cinco querendo atrapalhar 
essa gestão. Uma Política 
mercenária. Pequeno grupo 
do mal que insiste no quanto 
pior melhor. É pra frente que 
se anda”, concluiu JC em 
meio aos risos e gargalhadas 
ao final da entrevista.

Portanto, Júlio Cézar, o 
“Imperador”, deixou claro o 

recado que foi dado (a quem 
ou quais?) em sua entrevista 
semanal na imprensa. O que se 
sabe, portanto, via bastidores, 
é que o clima entre o gestor e os 
vereadores não vai nada bem.

A mensagem, todavia, foi 
dada, ouviu quem quer e absor-
veu quem quiser. Mas a ‘briga’ 
entre Câmara de Vereadores 
e Poder Executivo permanece 
enquanto não houver ‘acor-
dos’ de compadres para o bom 
entendimento e harmonia na 
política palmeirense.

Será?
Para um bom (ou bons) 

entendedor…. palavras já 
bastam!

É isto!
#VidaQueSegue

Bolsonaro amarela e diz 
que nota do presidente da 
Anvisa foi ‘muito agressiva’

Prefeito diz que há uma 
‘política mercenária’ querendo 

atrapalhar sua gestão no município

Secom Maceió



Com a dispo-
n i b i l i d a d e 
de 100 vagas 

para atendimentos, a Prefei-
tura de Maceió já iniciou 
o primeiro ciclo de agen-
damento presencial para 
a inscrição no Programa 
Habitacional de Maceió, 
começando pelos idosos de 
60 anos ou mais. O site para 
agendamento online está 
passando por ajustes e, em 
breve, será disponibilizado 
para o cidadão maceioense.

O programa em Maceió 
segue as regras do Casa 
Verde e Amarela (Faixa 1), 
do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR). 
Pode realizar a inscrição o 
maceioense que não tenha 
casa própria, não tenha sido 
contemplado no programa 
anteriormente e não possua 

renda bruta familiar superior 
a R$ 1.800,00 (um mil e oito-

centos reais).
O calendário de agen-

damento presencial (Ciclo 
1)  teve início na última 

segunda-feira (10) e pros-
segue até o próximo dia 20, 
para pessoas a partir de 60 
anos. De 24 a 27 de janeiro, é 
a vez de gestantes, lactantes, 
portadores de deficiência, 
criança de colo e obesos.

Os interessados deverão 
estar munidos de documen-
tos de CPF, RG ou CNH, NIS 
atualizado, comprovante de 
residência e certidão de nasci-
mento, casamento ou aver-
bação de divórcio e, quando 
viúvo (a), atestado de óbito.

Somente neste ano, o 
prefeito JHC já entregou 
1.500 apartamentos para 
maceioenses de baixa renda, 
moradores de áreas de risco 
e em vulnerabilidade social. 
Mais de 5 mil unidades habi-
tacionais estão em constru-
ção e devem beneficiar mais 
de 20 mil famílias.
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Prefeitura inicia cadastro 
para Programa Habitacional

PRIMEIRO CICLO de agendamento começou com 100 vagas para os idosos; site passa por ajustes 

A Prefeitura de Maceió, 
por por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), iníciou ontem (12), 
os trabalhos de recapeamento 
asfáltico da Avenida Walter 
Ananias, no histórico bairro do 
Jaraguá. As intervenções das 
obras compreendem o trecho 
entre o Cemitério Mãe do Povo 
até as imediações do Serviço 
Social do Comércio (Sesc).

O programa Mais Asfalto, 
lançado no fim do mês de agosto 
do ano passado, pelo prefeito 
JHC, está levando pavimenta-
ção a mais de 27 quilômetros de 
vias, da parte alta à parte baixa 
da capital alagoana. 

Como explica Marcelo 
Leopoldino, da Seminfra, o 
programa tem beneficiado 

importantes vias, como corre-
dores de ônibus e locais que 
recebem grande fluxo de veícu-
los. “A Prefeitura também está 
programando a implantação 
de binários que vão proporcio-
nar melhor fluidez no trânsito”, 
afirmou.

A Avenida Walter Ananias 
também já recebeu obras na 
estrutura do sistema de drena-
gem. Equipes da Seminfra 
implantaram 15 bocas de lobo, 
três poços de visita, 16 metros 
de galeria de 375 milímetros e 
outros 96 metros de galeria de 
600 milímetros. 

De acordo com a Seminfra, a 
intervenção deve reduzir o risco 
de alagamentos na região e, 
consequentemente, o desgaste 
da nova pavimentação da via.

AVENIDA WALTER ANANIAS

Jaraguá recebe nova
pavimentação em via

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Visando a recuperação de 
redes de esgoto, a BRK inicia, 
a partir de hoje (12), duas obras 
de manutenções emergenciais 
nos bairros da Ponta Verde e 
Poço. Os serviços serão feitos 
nas ruas Pedro Américo e 
Engenheiro Mário de Gusmão. 
As equipes operacionais 
atuarão predominantemente 
durante o dia, com possibili-
dade de intervenções pontuais 
no período noturno.

Na rua Pedro Américo, no 
Poço, os trabalhos serão execu-
tados em uma rede de 150 milí-

metros de diâmetro e 2 metros 
de profundidade, nas imedia-
ções do número 1350. Para 
que seja possível a realização 
do serviço, previsto para ser 
concluído até sábado (15), será 
necessária a interdição total da 
via. Dessa forma, os condu-
tores deverão desviar pela 
rua Ruthe Reis para contor-
nar a obra e retornar à Pedro 
Américo.

Já na rua Engenheiro Mário 
de Gusmão, o serviço será 
realizado em uma rede de 
500 milímetros de diâmetro e 

profundidade de 3,2 metros, 
nas imediações do imóvel 
de número 126. Os serviços, 
previstos para serem conclu-
ídos no domingo (16), serão 
executados com interdição 
parcial da via.

A BRK informa que as obras 
programadas foram comuni-
cadas à Prefeitura de Maceió, 
por meio de ofícios enviados 
à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanização 
(Seminfra) e Superintendên-
cia Municipal de Transporte e 
Trânsito (SMTT).

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que a vacinação 
contra a Influenza nas Unida-
des de Saúde de Maceió já está 
disponível, mas com ressalva. 
O estoque é apenas para a 
segunda dose das crianças de 
6 meses a menores de 9 anos 
de idade (8 anos, 11 meses e 

29 dias) que receberam uma 
dose da vacina Influenza pela 
primeira vez na campanha de 
2021 até 10/01/2022.  Desde o dia 
23 de dezembro, a SMS havia 
retomado a vacinação contra 
a influenza para as pessoas do 
público prioritário da campanha 
que não tivessem se vacinado 

entre maio e julho de 2021. 
A iniciativa foi tomada para 

reforçar a proteção do público 
com maior risco à exposição 
de infecções respiratórias, com 
a ressalva de que a vacinação 
seria administrada enquanto 
houvesse estoque das doses 
enviadas para a Campanha 2021.

PONTA VERDE E POÇO

SMS INFORMA

BRK inicia obras de 
esgotamento sanitário

Vacina contra Influenza 
disponível com ressalva

Divulgação
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Para garantir 
a  i m u n i z a -
ção e assegu-

rar melhor desempenho na 
aplicação das vacinas contra 
a Covid-19 em crianças de 
cinco a 11 anos, a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
por meio Programa Nacional 
de Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), iniciou, nesta 
terça-feira (11), uma capacita-
ção junto aos 102 municípios 
alagoanos. O treinamento é 
destinado aos coordenadores 
municipais de imunizações, 
coordenadores de Atenção 
Primária à Saúde, enfermei-
ros e técnicos de enfermagem 
e ocorre, até esta quarta-feira 
(12), no auditório do Centro 
Universitário Maurício de 
Nassau (Uninassau), locali-
zado no bairro do Farol.

A população estimada 
a ser vacinada em Alagoas 
é de 363 mil crianças. Para 
os pequenos, o imunizante 
a ser usado é o da Comir-
naty/Pfizer Pediátrica, com 
o rótulo de cor laranja. A 
composição destinada para 
o público infantil teve segu-
rança e eficácia atestadas pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). O 
intervalo entre a primeira e 
segunda dose será de oito 
semanas.

Durante o treinamento 
foram discutidos aspectos 
técnicos e logísticos para 
a administração da Pfizer 
pediátrica. A enfermeira 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), Amélia Albuquer-
que, explicou que o treina-
mento é destinado à parte 
técnica objetivando orientar 
sobre o manuseio do imuni-

zante. “O treinamento se 
fez necessário por conta das 
especificidades da vacina. Ao 
contrário das vacinas desti-
nadas aos adultos, esta tem 
uma dosagem diferenciada 
de 0,2 ml. O tempo de vali-
dade e a forma de armazená-
-las também são diferentes. E 
por isso tivemos que ter esse 
encontro presencial. Nas 
crianças, a vacina deve ser 
aplicada de forma intramus-
cular, o local preferencial, o 
músculo deltóide (braço)”, 
esclareceu.

Amélia  Albuquerque 
ainda ressaltou a importân-
cia de os municípios reali-
zarem a capacitação para 
garantir o recebimento das 
vacinas na cidade. “Após a 
chegada dos imunizantes, 
apenas os municípios que 
participarem da capacitação 
estarão aptos para receber 
as vacinas. Hoje, iniciamos 

o treinamento aos profis-
sionais dos 102 municípios, 
que se fez necessário, devido 
às especificidade da Pfizer 
pediátrica, para deixarem 
eles aptos e preparados para 
ensinar os profissionais de 
sala de vacinação para vaci-
nar nossos alagoaninhos”, 
enfatiza a enfermeira.

A previsão de envio da 
primeira remessa das doses 
de vacinas Comirnaty/Pfizer 
Pediátrica para Alagoas é na 
próxima sexta-feira (14).

O Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos 
orienta que vacinar faixas 
etárias menores, ainda que 
não sejam grupo prioritá-
rio, 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.

Sesau inicia treinamento para 
vacinar crianças de 5 a 11 anos

APENAS os municípios que participarem da capacitação estarão aptos para receber e aplicar os imunizantes

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
dá 100% de desconto em 
juros e multas para clientes 
inadimplentes que quei-
ram regularizar a situação. 
A oportunidade ocorre por 
meio da campanha “Casal 
Desconto Legal”, que segue 
até o próximo dia 14,  e 
também permite o parcela-
mento do valor principal da 
dívida no cartão de crédito.

Podem part ic ipar  da 
campanha tanto clientes da 
Companhia na Região Metro-
politana de Maceió (RMM) 
quanto do interior do estado, 
nas cidades atendidas pela 
empresa. No caso da RMM, 
estão aptos a participar clien-
tes que possuam dívidas 
contraídas com a Casal até 
junho de 2021, uma vez que 
em julho os serviços foram 
assumidos pela empresa 
privada BRK Ambiental.

Para ter acesso ao desconto 
e “tirar o nome do vermelho”, 
basta o cliente ir a um escritó-
rio da Companhia na própria 
cidade onde ele mora e fazer a 
negociação do débito. 

Mesmo diante do aumento 
de casos de síndromes gripais, 
o sistema carcerário alagoano 
tem conseguido manter a situa-
ção sob controle, considerando 
que, de um total de internos 
de 4.823, foram registrados 
24 casos, nas unidades com 
sede em Maceió e nenhum no 
Agreste.

Os números foram disponi-
bilizados pela SERIS (Secretaria 
de Ressocialização e Inclusão 
Social). Dos casos de síndromes 
gripais, cinco já se encontram 
recuperados, conforme o bole-
tim de ontem, divulgado pelas 
autoridades de saúde responsá-
veis pelo sistema carcerário de 
Alagoas.

Bem como continua zerado 
o registro de óbitos entre os 
reeducandos, tanto por síndro-
mes gripais quanto por Covid-
19. Entre os servidores da 
administração penitenciária de 
Alagoas, no entanto, há quatro 
casos de morte, por Covid-19, 
registrados em 2021.

Pelo acompanhamento da 
Gerência de Saúde da SERIS, 
em 2022, não há registro de 
óbitos entre os servidores.

OPORTUNIDADESOB CONTROLE

CASAL dá
desconto de
100% em 
juros e multas

Seris mantém 
rigidez sobre
os casos de 
Covid-19

Orientações

A Anvisa determina algumas reco-
mendações para aplicação da Pfizer 
pediátrica que deverão ser seguidas 
pelos municípios. Algumas delas: 
• A vacinação de crianças deve ser reali-
zada 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 precaução, 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. 

Ana Paula Lins
Repórter

O ano letivo 2022 traz muitas 
novidades para o aluno da rede 
estadual: a principal delas será 
a implementação do Novo 
Ensino Médio para os  estudan-
tes que ingressarão nas turmas 
de 1ª série. Neste sistema, a 
formação geral básica estará 
integrada aos itinerários forma-
tivos, onde os jovens poderão 
aprofundar conhecimentos nas 
áreas em que desejam seguir, 
inclusive profissionalmente, 
bem como trabalhar seus proje-
tos de vida.

No estado, a implantação do 
Novo Ensino Médio será grada-
tiva, abrangendo, inicialmente, 
as turmas da 1ª série. Até 2024, 
todas as três séries letivas desta 
etapa estarão no novo formato.

Para o secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito, a 
implantação do novo ensino 
médio trará novas possibili-
dades aos alunos da rede esta-
dual. “Nós vamos expandir 
o conhecimento e as práticas 
proporcionando aos nossos 
alunos uma formação cada 
mais completa e abrangente. A 
rede pública do estado já vinha, 

gradativamente, implemen-
tando ações inovadoras que 
trabalham as potencialidades 
que são propostas também 
pelo novo ensino médio, com 
programas como o Professor 
Mentor e o Educação Para o 
Emprego, por exemplo. Com 
o nosso ensino médio aliado 
aos nossos programas, vamos 
transformar a formação de 
nossos estudantes, entregando 
à sociedade jovens mais capaci-
tados e preparados não só para 
o mercado de trabalho, mas 
com projetos de vida e objetivos 
definidos”, explica. 

INOVAÇÕES
O Novo Ensino Médio traz 

uma nova arquitetura curricu-
lar para esta etapa educacional: 
oferta da formação geral básica 
aliada a itinerários formativos 
e uma proposta de aprendiza-
gem interdisciplinar, onde as 
disciplinas afins estarão agru-
padas em áreas de conheci-
mento e que tem como foco o 
estudante, buscando seu desen-
volvimento integral e formação 
para a vida no século XXI.

“Teremos uma escola que 
vai ser mais acolhedora, que 
vai observar a juventude. Proje-

tos como o Professor Mentor, 
que trabalhará o projeto de 
vida com seus alunos, já contri-
buem para a implementação da 
modalidade”, destaca o supe-
rintendente de Políticas Educa-
cionais da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), Ricardo 
Lisboa.

Os itinerários formativos, 
onde os alunos aprofundarão 
seus conhecimentos nas áreas 
de seu interesse, deverão estar 
inseridos nessas cinco áreas 
de estudo: Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas e 
Formação Técnica e Profissio-
nal. Nos itinerários formativos, 
serão desenvolvidas atividades 
que incluem desde a oferta de 
disciplinas eletivas e a constru-
ção do projeto de vida.

ALAGOAS PREPARADA
Desde a instituição do 

Novo Ensino Médio, em 2017, 
Alagoas vem se preparando 
para a implementação deste 
modelo. Na rede estadual de 
ensino, por exemplo, a carga 
horária já era de 1000 horas 
anuais.

EDUCAÇÃO

Novo Ensino Médio tem 
início neste ano letivo 
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As reações à 
decisão do 
governo de 

só autorizar no ano passado 
aumento para as carreiras liga-
das à área policial continuam. 
Dando continuidade ao seu 
movimento, mais 80 delegados 
da Receita Federal do estado 
de São Paulo entregarão os 
cargos nesta quarta-feira (12), 
de acordo com informação do 
presidente do Sindifisco esta-
dual, Paulo Oshiro. Já são mais 
de 1.300 cargos de chefia entre-
gues desde o início da paralisa-
ção, iniciada em dezembro.

Paulo Oshiro afirma que 
esse número pode aumentar 
até o final do dia, depois de uma 
nova reunião entre os delega-
dos de outras regiões prevista 
para hoje. “Temos um compro-
misso que nenhum outro audi-
tor fiscal assumirá qualquer 
cargo, que tenha ficado dispo-
nível, em decorrência da nossa 
mobilização”, diz o diretor.

Apesar de os delegados 
deixarem os postos, existe outro 
“cabo de guerra” por trás das 
exonerações, já que o governo 
resiste em publicá-las no Diário 
Oficial. Oshiro esclarece que 
caso as publicações pendentes 
não sejam resolvidas, a Justiça 

será acionada.
O impacto das paralisações 

já é sentido pelo governo com a 
suspensão de julgamentos pelo 
Conselho Administrativo de 
Recursos Federais (Carf), filas 
de caminhões nas fronteiras 
esperando inspeção e até possí-
vel aumento nos combustíveis 
devido à lentidão no abasteci-
mento dos postos.

As negociações para o fim 
da greve seguem a passos 
lentos. O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, receberá 
Isac Falcão, presidente da 

Sindifisco Nacional, na quinta-
-feira (13). Na pauta, o corte no 
Orçamento da Receita Federal 
e a demora no cumprimento de 
um acordo assinado em 2016, 
pelo Governo com os Audito-
res Fiscais, que estabelece um 
bônus de eficiência para a cate-
goria.

Por conta das reações no 
funcionalismo, Paulo Guedes 
tem defendido que o governo 
desista de qualquer reajuste 
este ano, desfazendo o compro-
misso que antes fizera com as 
carreiras policiais.

ENTENDA
A greve, aprovada em 23 de 

dezembro, foi deflagrada após 
corte no Orçamento 2022, que 
afetam os recursos da Receita, 
impossibilitando não somente 
o reajuste salarial dos audito-
res, mas também a manutenção 
de diversas unidades do órgão. 
Os servidores protestam ainda 
contra a falta de regulamenta-
ção do “bônus de eficiência”, 
aprovado em acordo feito com 
o governo federal em 2016.

O recurso foi realocado para 
custear o reajuste salarial de 

servidores da Polícia Federal 
(PF), Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e do Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen), 
prometido à classe pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Paulo Oshiro diz que há 
falta de reconhecimento do 
governo do trabalho feito na 
Receita Federal, que atua na 
segurança pública assim como 
os demais órgãos beneficiados 
com o reajuste.

” A Receita Federal também 
atua em segurança pública. A 
nossa instituição é um órgão de 
excelência que fiscaliza frontei-
ras, apreende drogas e armas 
nos portos e aeroportos. Temos 
diversos setores que atuam 
fortemente contra o crime orga-
nizado em defesa da segurança 
nacional. Esperamos que o 
governo também reconheça 
a importância dos auditores 
fiscais no combate ao crime 
organizado e cumpra o acordo 
assinado em 2016 com a nossa 
categoria”, afirma.

Por conta das reações no 
funcionalismo, Paulo Guedes 
tem defendido que o governo 
desista de qualquer reajuste 
este ano, desfazendo o compro-
misso que antes fizera com as 
carreiras policiais.

Mais 80 delegados da Receita 
Federal entregarão os cargos

INFORMAÇÃO FOI CONFIRMADA pelo presidente do Sindifisco de São Paulo, Paulo Oshiro; já são mais de 1.300 cargos entregues

Reprodução/Receita Federal 

Expectativa é de que mais 80 delegados entreguem os cargos; gesto é um protesto ao congelamento de salários
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Ruana Padilha
Repórter

Para garantir 
a  i m u n i z a -
ção e assegu-

rar melhor desempenho na 
aplicação das vacinas contra 
a Covid-19 em crianças de 
cinco a 11 anos, a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau), 
por meio Programa Nacional 
de Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), iniciou, nesta 
terça-feira (11), uma capacita-
ção junto aos 102 municípios 
alagoanos. O treinamento é 
destinado aos coordenadores 
municipais de imunizações, 
coordenadores de Atenção 
Primária à Saúde, enfermei-
ros e técnicos de enfermagem 
e ocorre, até esta quarta-feira 
(12), no auditório do Centro 
Universitário Maurício de 
Nassau (Uninassau), locali-
zado no bairro do Farol.

A população estimada 
a ser vacinada em Alagoas 
é de 363 mil crianças. Para 
os pequenos, o imunizante 
a ser usado é o da Comir-
naty/Pfizer Pediátrica, com 
o rótulo de cor laranja. A 
composição destinada para 
o público infantil teve segu-
rança e eficácia atestadas pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). O 
intervalo entre a primeira e 
segunda dose será de oito 
semanas.

Durante o treinamento 
foram discutidos aspectos 
técnicos e logísticos para 
a administração da Pfizer 
pediátrica. A enfermeira 
do Programa Nacional de 
Imunização em Alagoas 
(PNI/AL), Amélia Albuquer-
que, explicou que o treina-
mento é destinado à parte 
técnica objetivando orientar 
sobre o manuseio do imuni-

zante. “O treinamento se 
fez necessário por conta das 
especificidades da vacina. Ao 
contrário das vacinas desti-
nadas aos adultos, esta tem 
uma dosagem diferenciada 
de 0,2 ml. O tempo de vali-
dade e a forma de armazená-
-las também são diferentes. E 
por isso tivemos que ter esse 
encontro presencial. Nas 
crianças, a vacina deve ser 
aplicada de forma intramus-
cular, o local preferencial, o 
músculo deltóide (braço)”, 
esclareceu.

Amélia  Albuquerque 
ainda ressaltou a importân-
cia de os municípios reali-
zarem a capacitação para 
garantir o recebimento das 
vacinas na cidade. “Após a 
chegada dos imunizantes, 
apenas os municípios que 
participarem da capacitação 
estarão aptos para receber 
as vacinas. Hoje, iniciamos 

o treinamento aos profis-
sionais dos 102 municípios, 
que se fez necessário, devido 
às especificidade da Pfizer 
pediátrica, para deixarem 
eles aptos e preparados para 
ensinar os profissionais de 
sala de vacinação para vaci-
nar nossos alagoaninhos”, 
enfatiza a enfermeira.

A previsão de envio da 
primeira remessa das doses 
de vacinas Comirnaty/Pfizer 
Pediátrica para Alagoas é na 
próxima sexta-feira (14).

O Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos 
orienta que vacinar faixas 
etárias menores, ainda que 
não sejam grupo prioritá-
rio, 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.

Sesau inicia treinamento para 
vacinar crianças de 5 a 11 anos

APENAS os municípios que participarem da capacitação estarão aptos para receber e aplicar os imunizantes

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
dá 100% de desconto em 
juros e multas para clientes 
inadimplentes que quei-
ram regularizar a situação. 
A oportunidade ocorre por 
meio da campanha “Casal 
Desconto Legal”, que segue 
até o próximo dia 14,  e 
também permite o parcela-
mento do valor principal da 
dívida no cartão de crédito.

Podem part ic ipar  da 
campanha tanto clientes da 
Companhia na Região Metro-
politana de Maceió (RMM) 
quanto do interior do estado, 
nas cidades atendidas pela 
empresa. No caso da RMM, 
estão aptos a participar clien-
tes que possuam dívidas 
contraídas com a Casal até 
junho de 2021, uma vez que 
em julho os serviços foram 
assumidos pela empresa 
privada BRK Ambiental.

Para ter acesso ao desconto 
e “tirar o nome do vermelho”, 
basta o cliente ir a um escritó-
rio da Companhia na própria 
cidade onde ele mora e fazer a 
negociação do débito. 

Mesmo diante do aumento 
de casos de síndromes gripais, 
o sistema carcerário alagoano 
tem conseguido manter a situa-
ção sob controle, considerando 
que, de um total de internos 
de 4.823, foram registrados 
24 casos, nas unidades com 
sede em Maceió e nenhum no 
Agreste.

Os números foram disponi-
bilizados pela SERIS (Secretaria 
de Ressocialização e Inclusão 
Social). Dos casos de síndromes 
gripais, cinco já se encontram 
recuperados, conforme o bole-
tim de ontem, divulgado pelas 
autoridades de saúde responsá-
veis pelo sistema carcerário de 
Alagoas.

Bem como continua zerado 
o registro de óbitos entre os 
reeducandos, tanto por síndro-
mes gripais quanto por Covid-
19. Entre os servidores da 
administração penitenciária de 
Alagoas, no entanto, há quatro 
casos de morte, por Covid-19, 
registrados em 2021.

Pelo acompanhamento da 
Gerência de Saúde da SERIS, 
em 2022, não há registro de 
óbitos entre os servidores.

OPORTUNIDADESOB CONTROLE

CASAL dá
desconto de
100% em 
juros e multas

Seris mantém 
rigidez sobre
os casos de 
Covid-19

Orientações

A Anvisa determina algumas reco-
mendações para aplicação da Pfizer 
pediátrica que deverão ser seguidas 
pelos municípios. Algumas delas: 
• A vacinação de crianças deve ser reali-
zada 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 precaução, 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. 

Ana Paula Lins
Repórter

O ano letivo 2022 traz muitas 
novidades para o aluno da rede 
estadual: a principal delas será 
a implementação do Novo 
Ensino Médio para os  estudan-
tes que ingressarão nas turmas 
de 1ª série. Neste sistema, a 
formação geral básica estará 
integrada aos itinerários forma-
tivos, onde os jovens poderão 
aprofundar conhecimentos nas 
áreas em que desejam seguir, 
inclusive profissionalmente, 
bem como trabalhar seus proje-
tos de vida.

No estado, a implantação do 
Novo Ensino Médio será grada-
tiva, abrangendo, inicialmente, 
as turmas da 1ª série. Até 2024, 
todas as três séries letivas desta 
etapa estarão no novo formato.

Para o secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito, a 
implantação do novo ensino 
médio trará novas possibili-
dades aos alunos da rede esta-
dual. “Nós vamos expandir 
o conhecimento e as práticas 
proporcionando aos nossos 
alunos uma formação cada 
mais completa e abrangente. A 
rede pública do estado já vinha, 

gradativamente, implemen-
tando ações inovadoras que 
trabalham as potencialidades 
que são propostas também 
pelo novo ensino médio, com 
programas como o Professor 
Mentor e o Educação Para o 
Emprego, por exemplo. Com 
o nosso ensino médio aliado 
aos nossos programas, vamos 
transformar a formação de 
nossos estudantes, entregando 
à sociedade jovens mais capaci-
tados e preparados não só para 
o mercado de trabalho, mas 
com projetos de vida e objetivos 
definidos”, explica. 

INOVAÇÕES
O Novo Ensino Médio traz 

uma nova arquitetura curricu-
lar para esta etapa educacional: 
oferta da formação geral básica 
aliada a itinerários formativos 
e uma proposta de aprendiza-
gem interdisciplinar, onde as 
disciplinas afins estarão agru-
padas em áreas de conheci-
mento e que tem como foco o 
estudante, buscando seu desen-
volvimento integral e formação 
para a vida no século XXI.

“Teremos uma escola que 
vai ser mais acolhedora, que 
vai observar a juventude. Proje-

tos como o Professor Mentor, 
que trabalhará o projeto de 
vida com seus alunos, já contri-
buem para a implementação da 
modalidade”, destaca o supe-
rintendente de Políticas Educa-
cionais da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), Ricardo 
Lisboa.

Os itinerários formativos, 
onde os alunos aprofundarão 
seus conhecimentos nas áreas 
de seu interesse, deverão estar 
inseridos nessas cinco áreas 
de estudo: Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natu-
reza e suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas e 
Formação Técnica e Profissio-
nal. Nos itinerários formativos, 
serão desenvolvidas atividades 
que incluem desde a oferta de 
disciplinas eletivas e a constru-
ção do projeto de vida.

ALAGOAS PREPARADA
Desde a instituição do 

Novo Ensino Médio, em 2017, 
Alagoas vem se preparando 
para a implementação deste 
modelo. Na rede estadual de 
ensino, por exemplo, a carga 
horária já era de 1000 horas 
anuais.

EDUCAÇÃO

Novo Ensino Médio tem 
início neste ano letivo 



Com o aumento do salário-
-mínimo para R$ 1.212, em 
2022, as contribuições mensais 
dos microempreendedores 
individuais (MEI) também 
serão reajustadas. A partir de 
fevereiro de 2022, o valor refe-
rente ao INSS do Documento 
de Arrecadação Simplificada 
do MEI (DAS-MEI) será de R$ 
60,60, o que corresponde a 5% 
do salário-mínimo. Os MEI que 
exercem atividades ligadas ao 
Comércio e Indústria pagam 
R$ 1 a mais referente ao ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e os 
ligados ao Serviço, R$ 5 refe-
rentes ao ISS (Imposto sobre 
Serviços).

O reajuste vale apenas para 
os boletos que vencerão a partir 
do dia 20 de fevereiro. O valor 
a ser pago até 20 de janeiro 
continua sendo o de R$ 55. O 
gerente de políticas públicas do 
Sebrae, Silas Santiago, destaca 
que o aumento de 10,18% no 
valor da contribuição ocorre 
pois o imposto mensal pago 
pelos MEI é atrelado ao salá-
rio-mínimo e que, por isso, o 
reajuste ocorre todos os anos. 
“Mesmo com o aumento na 
contribuição mensal, ser forma-
lizado e estar com os impostos 
em dia é um grande benefício 
para os microempreendedores 
individuais”, ressalta.

Atualmente, existem cerca 
de 13 milhões de MEI no Brasil. 
Por meio da contribuição, os 
microempreendedores indivi-
duais têm direitos previdenci-
ários, como aposentadoria por 
idade, auxílio-doença, salário-

-maternidade, auxílio-reclusão 
e pensão por morte. Além disso, 
ao se tornar MEI, os optantes 
passam a ter um CNPJ, emitir 
notas fiscais, ter acesso às linhas 
de crédito e financiamentos 
com condições especiais. Quem 
não estiver com pagamento em 
dia, pode perder o direito aos 
benefícios previdenciários, 
como aposentadoria e licença-
-maternidade, e ter o CNPJ 
cancelado pela Receita Federal.

No Portal do Empreende-
dor, é possível encontrar todas 
as informações sobre o MEI e 
aderir ao regime, de forma fácil 
e rápida pela internet. O ende-
reço eletrônico é https://www.
gov.br/empresas-e-negocios/
pt-br/empreendedor. O Portal 
Sebrae também oferece infor-
mações, orientações e cursos 
online gratuitos direcionados 
especialmente aos MEI.

PAGAMENTO DAS
O boleto mensal do Docu-

mento de Arrecadação Simplifi-

cada do MEI (DAS-MEI) vence 
todo dia 20 e pode ser gerado no 
Portal do Empreendedor. Para 
o pagamento mensal do DAS-
-MEI, os microempreendedo-
res individuais também podem 
optar pelo débito automático e, 
para isso, basta acessar o Portal 
do Empreendedor e clicar no 
banner da solicitação de Débito 
Automático. O MEI que fizer 
essa opção deve possuir uma 
conta corrente em um dos 
bancos conveniados.

O Documento de Arreca-
dação Simplificada do MEI é 
o instrumento de pagamento 
mensal das obrigações tribu-
tárias do Microempreendedor 
Individual. O DAS tem custo 
fixo, que varia de acordo com 
o setor de atuação do empreen-
dedor. O valor mensal é de 5% 
do salário-mínimo, referente a 
contribuições previdenciárias, 
e R$ 5 de ISS para o Município, 
se a atividade for serviço, ou R$ 
1 de ICMS para o Estado, se for 
comércio ou indústria.

William Makaisy
Repórter

Co m  u m a 
boa adesão 
p o r  p a r t e 

dos alagoanos, o Empre-
ende Alagoas, programa do 
Governo do Estado reali-
zado através da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de 
Alagoas (Sedetur), já teve 
2084 matrículas. O programa 
capacita micro e pequenos 

empreendedores para impul-
sionar a geração de negócios 
nos municípios do estado.

Preenchendo mais de duas 
mil vagas, os micro e pequenos 
empreendedores que já passa-
ram pela triagem da organiza-
ção do programa e iniciaram 
o curso estão passando pelo 
primeiro módulo das ativida-
des, com aulas de capacitação 
on-line ligadas ao empreende-
dorismo.

No total, o programa 
oferece 80 horas de atividades 

on-line nas áreas de Trabalho, 
Consumo e Empreendedo-
rismo; Mundo dos Micro e 
Pequenos Negócios; Estratégias 
Digitais para Pequenos Empre-
endedores e Plano de Negócio. 
Através de 31 polos disponíveis 
nos municípios de Arapiraca, 
Batalha, Cacimbinhas, Coru-
ripe, Delmiro Gouveia, Maceió, 
Maragogi, Marechal Deodoro, 
Piranhas, Penedo, Rio Largo, 
São Miguel dos Campos, 
Santana do Ipanema, Viçosa e 
União dos Palmares, os alunos 

terão acesso a monitores para 
tirar dúvidas e auxiliar no anda-
mento das aulas.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Com metodologia de ensino 

dinâmica e moderna, o Empre-
ende Alagoas leva para os 
alagoanos conhecimento com 
aulas realizadas através de uma 
plataforma online acessível por 
computadores e smartphones. 
Assim, além de poder estudar 
em qualquer lugar com acesso 
à internet, o aprendiz vai contar 

com quatro livros didáticos e 
salas de telecentros disponíveis 
em diversas localidades para 
realizar as atividades com o 
auxílio de monitores.

O programa faz parte das 
estratégias de desenvolvimento 
e incentivo econômico adota-
dos pelo Governo de Alagoas, 
que vem desenvolvendo nos 
diversos setores do estado 
parcerias e capacitações para 
impulsionar cada vez mais a 
geração de emprego e renda 
para os alagoanos.
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Empreende Alagoas já conta 
com mais de 2 mil inscritos

PROJETO DO Governo de Alagoas capacita pequenos empreendedores que possuem o sonho de iniciar o próprio negócio

A Secretaria de Estado 
da Fazenda de Alagoas 
(Sefaz-Al) disponibilizou, 
na última segunda-feira, 
o boleto do Imposto sobre 
a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) de 
2022 para os proprietários 
de veículos automotores e 
motocicletas no site do órgão 
em www.sefaz.al.gov.br.

Depois de acessar o site, 
o proprietário deve clicar 
na área “Espaço do Contri-
buinte” ,  esco lhendo as 
opção “IPVA” e “Emissão de 
Boletos”, respectivamente. É 
preciso informar o Renavam 
e a placa.

O pagamento do imposto 
pode  ser  fe i to  em cota 
única ou em até seis parce-
las mensais e sucessivas. 
O valor mínimo de cada 
parcela não pode ser inferior 
a R$ 100,00.  As certidões de 
não-incidência ou de isen-
ção do IPVA, anteriormente 
emitidas, produzem efeitos 
para o exercício deste ano 
enquanto subsistirem as 
razões que as fundamenta-
ram.

C a d a  f i n a l  d e  p l a c a 
possui uma data-limite para 
pagamento da cota única 
sem desconto ou da primeira 
parcela. As placas de finais 1 
e 2 têm até 25 de fevereiro; 
placas de finais 3 e 4 até 31 
de março; placas de finais 5 
e 6 até 29 de abril; placas de 
finais 7 e 8 até 31 de maio e 
as placas de finais 9 e 0 até 30 
de junho.

NO SITE

Sefaz AL 
dispoibiliza
boleto do
IPVA 2022

O Governo de Alagoas 
tornou público, ontem, o 
resultado final do concurso 
da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) para 
os cargos de auditor fiscal 
e de auditor de finanças e 
controle de arrecadação. A 
publicação está disponível 
no Diário Oficial e, em breve, 
no site www.cebraspe.org.
br/.

Também está disponível 
para consulta o resultado 
final da avaliação biopsicos-
social dos candidatos que se 
declararam com deficiência. 
De acordo com a Cebraspe, 
as justificativas da banca 
para o deferimento ou inde-
fer imento  dos  recursos 
interpostos contra o resul-
tado provisório na avaliação 
biopsicossocial estarão à 
disposição dos candidatos a 
partir da data provável de 17 
de janeiro.

Desenvolvido pela Secre-
taria de Estado do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), o processo seletivo 
faz parte do Ciclo de Concur-
sos do Governo de Alagoas 
e viabiliza o preenchimento 
de mais de 30 vagas para os 
cargos de Auditor Fiscal e 
Auditor de Finanças.

CONCURSO SEFAZ

Governo de
AL publica 
resultado no 
Diário Oficial

Ascom Sefaz-Al

Divulgação

MICROEMPREENDEDOR 

Contribuição passa a ter 
novo valor em fevereiro
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Marcel Leite 
Mídia Caeté

O Brasil  está 
vivendo uma 
nova onda de 

infecções por doenças respira-
tórias, seja Covid-19 ou mesmo 
Influenza (H1N1/H2N3), o que 
tem superlotado unidades de 
pronto atendimento e reiterado 
a manutenção das medidas 
preventivas. 

Segundo levantamento da 
plataforma online Our World 
in Data, vinculada à Universi-
dade de Oxford (Reino Unido), 
a nova variante do Coronaví-
rus (Ômicrom) já está bastante 
disseminada no Brasil, sendo 
responsável por 58,33% dos 
casos de Covid-19 sequencia-
dos. A Our World in Data é uma 
referência na publicação de 
informações sobre a pandemia.

O alerta já foi soado em todo 
o país e em Alagoas não pode-
ria ser diferente. De acordo com 
números presentes nos Bole-
tins Epidemiológicos divulga-
dos pela Secretaria do Estado 
da Saúde (Sesau), na primeira 
semana de janeiro, ocorreu 
um aumento de mais de 700% 
das infecções pelo novo Coro-
navírus quando comparado à 
semana anterior. 

Foram 648 confirmações 
contra 89 da última semana 
de dezembro. Os dados foram 
compilados pelo Monitora-
mento Espacial dos Casos de 
Covid-19 em AL – realizado 
pela Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal), através do 
Instituto de Geografia, Desen-
volvimento e Meio Ambiente 
(Igdema). Tal estudo elabora 
uma série de mapas semanais 
representando os dados conti-
dos nos boletins epidemiológi-
cos disponibilizados pela Sesau 
e os distribuídos espacialmente 
pelos 102 municípios do Estado.

O pesquisador e coordena-
dor do grupo de trabalho sobre 
Covid-19 do Igdema, Esdras 
Andrade, entende que o atual 
cenário é uma junção de diver-
sas causas.

“Pelo que temos acom-
panhado diariamente pela 
imprensa e através do monito-
ramento dos números, enten-
demos que o atual cenário 
é uma conjunção de vários 
fatores, incluindo as aglome-
rações familiares ou festas de 
confraternizações de final de 
ano, assim como a presença de 
muitos turistas em solo alago-
ano”, afirma o pesquisador.

E complementa: “Some-
-se a isso, a baixa porcenta-
gem da população ainda não 
vacinada, uma vez que nosso 
Estado figura entre aqueles que 
menos implementaram essa 
medida preventiva em relação 
às demais unidades da fede-
ração. Há ainda indicações de 
profissionais da saúde de que a 
variante Ômicron já circula em 
AL. Mas para afirmar isso com 
acurácia, precisaríamos testar 
massivamente. E isso não vem 
sendo realizado pelos laborató-
rios oficiais”.

A importância da testagem 
em massa é um tema bastante 
discutido e trazido à tona inclu-
sive pelo diretor-geral da Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom.

“A forma mais eficaz de 
prevenir infecções e salvar 
vidas é quebrar as cadeias de 
transmissão. Para fazer isso, é 
preciso testar e isolar. Você não 
pode combater um incêndio 
com os olhos vendados. E não 
podemos parar esta pandemia 
se não soubermos quem está 
infectado.”, declarou o biólogo.

A infectologista Claudiane 
Bezerra corrobora com o pensa-
mento acima e diz que os feste-
jos influenciaram nos casos de 
Covid-19 e Influenza.

“Com a chegada das festas 
de final de ano e a alta tempo-
rada de turismo, houve número 
grande de confraternizações 
e festividades como um todo. 
No cenário atual de circula-
ção de vírus respiratórios, 
como é o caso do Sars-Cov2 
e da influenza, essas aglome-
rações acabam levando ao 
aumento do número de casos 
de adoecimento por Covid-19 e 
Influenza”, comenta.

Na primeira semana do ano, 
foram registrados, em Alagoas, 

três óbitos por Covid-19. Clau-
diane Bezerra crê que, mesmo 
com o aumento alarmante de 
casos, grande parte dos pacien-
tes está apresentando sintomas 
mais leves. Ela atribui esse 
quadro à imunização da popu-
lação e reforça a necessidade de 
vacinar-se com as doses indica-
das.

“Apesar do aumento de 
número de casos, notamos 
que a maioria das pessoas está 
cursando com quadros leves. O 
fato de termos parte da popu-
lação imunizada, com pelo 
menos duas doses da vacina 
para Covid-19, contribui para 
redução de casos graves e 
hospitalizações. É importante 
que mantenhamos as vacina-
ções com as doses recomenda-
das”.

Esdras Andrade também 
acredita que a vacinação foi 
crucial para a queda da morta-
lidade. Ele ainda ressalta que 
devemos continuar com ações 
preventivas para brecar o 
aumento dos casos.

“Para controlar o aumento 
dos contágios, devemos conti-

nuar com os mesmos procedi-
mentos já sabidos por todos: 
manter o distanciamento social 
sempre que possível; realizar 
os procedimentos profiláticos 
de uso da máscara e de higie-
nização das mãos; e, vacinar-
-se. Mas, para isso, os governos 
municipal, estadual e federal 
devem continuar se empe-
nhando em ofertar as doses 
das vacinas à população ainda 
desprotegida”, pontua.

Quando indagados sobre os 
riscos do Carnaval, o pesquisa-
dor e infectologista se mostram 
reticentes e concordam que 
o contexto pode ser nocivo à 
população.

“Por se tratar de uma festi-
vidade cultural específica do 
nosso país, será inevitável 
conter a sua realização, visto 
que a exemplo das festividades 
do final de ano, os governos 
desestimularam as festas públi-
cas, mas a população conti-
nuou se reunindo em eventos 
privados e familiares”, afirma 
Esdras.

“Estamos a menos de 60 dias 
para o Carnaval e vivenciando 
aumento crescente do número 
de casos de síndromes gripais: 
tanto por Covid-19, quanto por 
Influenza. No momento, ainda 
não é seguro considerar liberar 
festas de Carnaval”, esclarece 
Claudiane.

Esdras Andrade ainda faz 
questão de ressaltar os riscos 
que tais aglomerações sem a 
devida proteção podem causar 
e afirma que o cenário pode se 
tornar ainda pior se nada for 
feito.

“Ainda temos cerca de 50 
dias até o Carnaval. E, nesse 
tempo, até lá poderemos 
melhorar esses números, se 
cada um fizer a sua parte. Com 
os indicadores desta semana, 
regredimos cerca de cinco 
meses no enfrentamento da 
doença. Estamos com números 
diários muito parecidos com os 
do mês de agosto de 2021. Se 
nada for feito, o cenário pode 
ser ainda pior”, frisa o profes-
sor da Ufal.

Diante do aumento de 
casos de Covid-19 e síndromes 
gripais em Alagoas, o governa-
dor Renan Filho (MDB) reali-
zou uma coletiva, no dia 06 de 
janeiro, anunciando ampliação 
das ações de enfrentamento 
à pandemia e aos surtos de 

influenza, mas sem estabelecer 
restrições ou mudança de fase.

No pronunciamento, o 
governador afirmou que 150 
mil testes de antigenos (testes 
rápidos) seriam disponibiliza-
dos aos municípios, bem como 
novas centrais de atendimentos 

para síndromes gripais, distri-
buídas em quatro UPAs da 
capital.

Foi anunciado um aumento 
dos leitos para Covid: de 191 
para 360. Além de 30 novas 
ambulâncias para fazer o trans-
lado às unidades hospitalares. 

As unidades sentinelas também 
foram reabertas.

“Antes das festividades, 
estávamos com média de 10 
pacientes ativos ao dia com 
sintomas gripais nas unidades. 
De ontem pra hoje já foram 60 
casos ativos”, informou o supe-

rintendente de Vigilância e 
Saúde da Sesau, Charles Barros.

Quando questionado sobre 
as medidas de restrição, Renan 
Filho disse que a equipe da 
Secretaria de Saúde do Estado 
está discutindo o assunto e que 
terá uma posição em breve. 

Em uma semana, infecções por 
Covid sobem de 89 para 648

DADOS compilados por pesquisadores da Ufal apontam crescimento alarmante após as festividades de final de ano

Divulgação/Instagram

Sem definir medidas de restrição ou mudança de fase, Governo de AL anunciou ações

As festas públicas foram canceladas para o Réveillon, já as particulares não; resultado: proliferação do vírusCom o aumento do salário-
-mínimo para R$ 1.212, em 
2022, as contribuições mensais 
dos microempreendedores 
individuais (MEI) também 
serão reajustadas. A partir de 
fevereiro de 2022, o valor refe-
rente ao INSS do Documento 
de Arrecadação Simplificada 
do MEI (DAS-MEI) será de R$ 
60,60, o que corresponde a 5% 
do salário-mínimo. Os MEI que 
exercem atividades ligadas ao 
Comércio e Indústria pagam 
R$ 1 a mais referente ao ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e os 
ligados ao Serviço, R$ 5 refe-
rentes ao ISS (Imposto sobre 
Serviços).

O reajuste vale apenas para 
os boletos que vencerão a partir 
do dia 20 de fevereiro. O valor 
a ser pago até 20 de janeiro 
continua sendo o de R$ 55. O 
gerente de políticas públicas do 
Sebrae, Silas Santiago, destaca 
que o aumento de 10,18% no 
valor da contribuição ocorre 
pois o imposto mensal pago 
pelos MEI é atrelado ao salá-
rio-mínimo e que, por isso, o 
reajuste ocorre todos os anos. 
“Mesmo com o aumento na 
contribuição mensal, ser forma-
lizado e estar com os impostos 
em dia é um grande benefício 
para os microempreendedores 
individuais”, ressalta.

Atualmente, existem cerca 
de 13 milhões de MEI no Brasil. 
Por meio da contribuição, os 
microempreendedores indivi-
duais têm direitos previdenci-
ários, como aposentadoria por 
idade, auxílio-doença, salário-

-maternidade, auxílio-reclusão 
e pensão por morte. Além disso, 
ao se tornar MEI, os optantes 
passam a ter um CNPJ, emitir 
notas fiscais, ter acesso às linhas 
de crédito e financiamentos 
com condições especiais. Quem 
não estiver com pagamento em 
dia, pode perder o direito aos 
benefícios previdenciários, 
como aposentadoria e licença-
-maternidade, e ter o CNPJ 
cancelado pela Receita Federal.

No Portal do Empreende-
dor, é possível encontrar todas 
as informações sobre o MEI e 
aderir ao regime, de forma fácil 
e rápida pela internet. O ende-
reço eletrônico é https://www.
gov.br/empresas-e-negocios/
pt-br/empreendedor. O Portal 
Sebrae também oferece infor-
mações, orientações e cursos 
online gratuitos direcionados 
especialmente aos MEI.

PAGAMENTO DAS
O boleto mensal do Docu-

mento de Arrecadação Simplifi-

cada do MEI (DAS-MEI) vence 
todo dia 20 e pode ser gerado no 
Portal do Empreendedor. Para 
o pagamento mensal do DAS-
-MEI, os microempreendedo-
res individuais também podem 
optar pelo débito automático e, 
para isso, basta acessar o Portal 
do Empreendedor e clicar no 
banner da solicitação de Débito 
Automático. O MEI que fizer 
essa opção deve possuir uma 
conta corrente em um dos 
bancos conveniados.

O Documento de Arreca-
dação Simplificada do MEI é 
o instrumento de pagamento 
mensal das obrigações tribu-
tárias do Microempreendedor 
Individual. O DAS tem custo 
fixo, que varia de acordo com 
o setor de atuação do empreen-
dedor. O valor mensal é de 5% 
do salário-mínimo, referente a 
contribuições previdenciárias, 
e R$ 5 de ISS para o Município, 
se a atividade for serviço, ou R$ 
1 de ICMS para o Estado, se for 
comércio ou indústria.

William Makaisy
Repórter

Co m  u m a 
boa adesão 
p o r  p a r t e 

dos alagoanos, o Empre-
ende Alagoas, programa do 
Governo do Estado reali-
zado através da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de 
Alagoas (Sedetur), já teve 
2084 matrículas. O programa 
capacita micro e pequenos 

empreendedores para impul-
sionar a geração de negócios 
nos municípios do estado.

Preenchendo mais de duas 
mil vagas, os micro e pequenos 
empreendedores que já passa-
ram pela triagem da organiza-
ção do programa e iniciaram 
o curso estão passando pelo 
primeiro módulo das ativida-
des, com aulas de capacitação 
on-line ligadas ao empreende-
dorismo.

No total, o programa 
oferece 80 horas de atividades 

on-line nas áreas de Trabalho, 
Consumo e Empreendedo-
rismo; Mundo dos Micro e 
Pequenos Negócios; Estratégias 
Digitais para Pequenos Empre-
endedores e Plano de Negócio. 
Através de 31 polos disponíveis 
nos municípios de Arapiraca, 
Batalha, Cacimbinhas, Coru-
ripe, Delmiro Gouveia, Maceió, 
Maragogi, Marechal Deodoro, 
Piranhas, Penedo, Rio Largo, 
São Miguel dos Campos, 
Santana do Ipanema, Viçosa e 
União dos Palmares, os alunos 

terão acesso a monitores para 
tirar dúvidas e auxiliar no anda-
mento das aulas.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Com metodologia de ensino 

dinâmica e moderna, o Empre-
ende Alagoas leva para os 
alagoanos conhecimento com 
aulas realizadas através de uma 
plataforma online acessível por 
computadores e smartphones. 
Assim, além de poder estudar 
em qualquer lugar com acesso 
à internet, o aprendiz vai contar 

com quatro livros didáticos e 
salas de telecentros disponíveis 
em diversas localidades para 
realizar as atividades com o 
auxílio de monitores.

O programa faz parte das 
estratégias de desenvolvimento 
e incentivo econômico adota-
dos pelo Governo de Alagoas, 
que vem desenvolvendo nos 
diversos setores do estado 
parcerias e capacitações para 
impulsionar cada vez mais a 
geração de emprego e renda 
para os alagoanos.
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Empreende Alagoas já conta 
com mais de 2 mil inscritos

PROJETO DO Governo de Alagoas capacita pequenos empreendedores que possuem o sonho de iniciar o próprio negócio

A Secretaria de Estado 
da Fazenda de Alagoas 
(Sefaz-Al) disponibilizou, 
na última segunda-feira, 
o boleto do Imposto sobre 
a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) de 
2022 para os proprietários 
de veículos automotores e 
motocicletas no site do órgão 
em www.sefaz.al.gov.br.

Depois de acessar o site, 
o proprietário deve clicar 
na área “Espaço do Contri-
buinte” ,  esco lhendo as 
opção “IPVA” e “Emissão de 
Boletos”, respectivamente. É 
preciso informar o Renavam 
e a placa.

O pagamento do imposto 
pode  ser  fe i to  em cota 
única ou em até seis parce-
las mensais e sucessivas. 
O valor mínimo de cada 
parcela não pode ser inferior 
a R$ 100,00.  As certidões de 
não-incidência ou de isen-
ção do IPVA, anteriormente 
emitidas, produzem efeitos 
para o exercício deste ano 
enquanto subsistirem as 
razões que as fundamenta-
ram.

C a d a  f i n a l  d e  p l a c a 
possui uma data-limite para 
pagamento da cota única 
sem desconto ou da primeira 
parcela. As placas de finais 1 
e 2 têm até 25 de fevereiro; 
placas de finais 3 e 4 até 31 
de março; placas de finais 5 
e 6 até 29 de abril; placas de 
finais 7 e 8 até 31 de maio e 
as placas de finais 9 e 0 até 30 
de junho.

NO SITE

Sefaz AL 
dispoibiliza
boleto do
IPVA 2022

O Governo de Alagoas 
tornou público, ontem, o 
resultado final do concurso 
da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) para 
os cargos de auditor fiscal 
e de auditor de finanças e 
controle de arrecadação. A 
publicação está disponível 
no Diário Oficial e, em breve, 
no site www.cebraspe.org.
br/.

Também está disponível 
para consulta o resultado 
final da avaliação biopsicos-
social dos candidatos que se 
declararam com deficiência. 
De acordo com a Cebraspe, 
as justificativas da banca 
para o deferimento ou inde-
fer imento  dos  recursos 
interpostos contra o resul-
tado provisório na avaliação 
biopsicossocial estarão à 
disposição dos candidatos a 
partir da data provável de 17 
de janeiro.

Desenvolvido pela Secre-
taria de Estado do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), o processo seletivo 
faz parte do Ciclo de Concur-
sos do Governo de Alagoas 
e viabiliza o preenchimento 
de mais de 30 vagas para os 
cargos de Auditor Fiscal e 
Auditor de Finanças.

CONCURSO SEFAZ

Governo de
AL publica 
resultado no 
Diário Oficial

Ascom Sefaz-Al

Divulgação

MICROEMPREENDEDOR 

Contribuição passa a ter 
novo valor em fevereiro



Assessoria

Nos dias 15 e 
16 de janeiro 
( sábado e 

domingo), das 19h às 23h, 
a Itaú Cultural exibe Já que 
ninguém me tira para dançar, 
em sessão especial. Único 
documentário longa-metra-
gem sobre Leila Diniz (1945-
1972), é dirigido pela diretora 
e atriz Ana Maria Magalhães, 
uma de suas grandes amigas. 
A produção mescla imagens 
de filmes, fotos e cenas ficcio-
nais vividas por Leila – no 
filme interpretadas em tempos 
diversos por Lídia Brondi, 
Louise Cardoso e Lígia Diniz. 
A produção forma uma paleta 
que reafirma porque a atriz se 
tornou um ícone brasileiro. 
Por um lado, influenciadora 
de toda uma geração, por 
outro, rejeitada pelos generais 
e militares, além da sociedade 
conservadora vigente no país 
naquele período de ditadura. 

O filme voltará a ser 
exibido na Itaú Cultural Play 
no dia 25 de março, data em 
que ela completaria 77 anos. 
Ele integrará uma mini mostra 
com produções das quais a 
atriz participou: A madona de 
cedro e Corisco, o diabo loiro, 
ambos dirigidos por Carlos 
Coimbra – o primeiro em 1968 
e o segundo realizado um ano 
depois – e O Homem nu, sob 
direção de Roberto Santos, 
também em 1968.

“Já que ninguém me tira 
para dançar mostra o modo 
de ser e de viver dos artistas 
e das jovens brasileiras nos 
anos 60, plenos de entusiasmo 
e ingenuidade”, conta Ana 

Maria. “As novas gerações não 
sabem quem foi Leila, uma 
atriz que valorizou a verdade, 
a liberdade e o amor, porque 
acreditava que as pessoas 
podem realizar as suas melho-
res potencialidades e não as 
piores”, completa a diretora. 

A liberdade de Leila, que, 
por exemplo, posou para 
uma foto de biquíni aos oito 
meses de gravidez e falava 
sem censura sobre todos os 
temas, até a respeito de sua 
sexualidade, era incompre-

endida não somente pelos 
conservadores e militares, 
como também pelas feminis-
tas da época. Outro trecho do 
filme, a célebre entrevista que 
ela deu ao jornal Pasquim, em 
1969, evidencia isso ao revelar 
as ondas de indignação que 
provocou nesses dois lados.  

O documentário tem 
coprodução do Metrópoles e 
apoio do Itaú Cultural e, por si 
só, sustenta uma longa histó-
ria. Em 1982, dez anos após a 
morte de Leila, a diretora foi 

convidada a realizar o docu-
mentário. Titubeou por não 
se sentir distante o suficiente 
da amiga para realizar um 
filme desta envergadura. “Por 
outro lado, tinha consciência 
da importância de transmitir 
o legado de Leila, sabia que 
seus amigos poderiam expor 
cada uma de suas facetas, e 
acabei aceitando a missão 
porque conhecia muito bem o 
seu modo de pensar, agir e se 
relacionar”, lembra ela.

Mesmo com imagens e 
depoimentos já captados, 
entre diretores de cinema, 
atores, jornalistas e familiares, 
o Centro Cultural Cândido 
Mendes,  idealizador do 
projeto, desistiu por questões 
orçamentárias. Ana seguiu em 
frente, com recursos próprios, 
permutas, apoios e contando 
com apoios de amigos, como o 
do cineasta Walter Salles, que 
emprestou a sua câmera para 
o fotógrafo José Guerra, e de 
Marcelo Machado e Fernando 
Meirelles, que montaram o 
documentário em sua produ-
tora Olhar Eletrônico.

Ele foi produzido origi-
nalmente em U_Matic e 
depois restaurado. Agora, 
entrevistas e novas gravações 
juntaram-se às originais, de 
1982, e foram recém digitali-
zadas. Finalizado em HDTV, 
Já que ninguém me tira para 
dançar resgata a participa-
ção de Leila Diniz na cultura 
moderna, defensora das 
mulheres durante os anos 
mais duros da ditadura mili-
tar. Ela morreu aos 27 anos em 
um acidente de avião na Índia, 
quando voltava de um festival 
de cinema na Austrália, onde 

recebeu o prêmio de melhor 
atriz. 

SOBRE ANA MARIA 
 MAGALHÃES
Nasceu no Rio de Janeiro 

em 1950. Trabalhou como atriz 
em mais de 25 filmes, entre 
eles Como era gostoso o meu 
francês, de Nelson Pereira dos 
Santos, Lúcio Flávio, passa-
geiro da agonia, de Hector 
Babenco, Os sete gatinhos, 
de Neville D’Almeida, O 
estranho caso de Angélica, de 
Manoel de Oliveira, e A idade 
da terra, de Glauber Rocha. 
Depois de participações na 
televisão, como na novela 
Gabriela, de 1975, passou a 
dirigir filmes. Entre eles, os 
curtas-metragens Assalta-
ram a gramática, de 1984, 
Spray Jet, de 1985, O bebê, 
1987, Mangueira amanhã, 
1992, e um segmento do filme 
Erotique, de 1994, além dos 
longas-metragens Lara, de 
2002, Reidy, a construção da 
utopia, 2009, e Mangueira em 
2 tempos, de 2020.
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Itaú Cultural Play faz sessão 
especial de documentário

SESSÃO ESPECIAL do longa-metragem “Já que ninguém me tira para dançar” conta a vida da atriz Leila Diniz

Divulgação

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

SERVIÇO

•Já que ninguém me tira para 
dançar (Brasil, 2021, 91 mins)

•De Ana Maria Magalhães

•Coprodução Metrópolis e 
apoio Itaú Cultural

•Dias 15 e 16 de janeiro (sábado 
e domingo), das 19h às 23h

•Na Itaú Cultural Play: www.
itauculturalplay.com.br
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Portal Eufemea

A A s s o c i a -
ç ã o  A M E 
(que acolhe 

mulheres vítimas de violên-
cia doméstica) e o ex-jogador 
Cafu, capitão do pentacam-
peonato mundial da seleção 
brasileira de futebol, lançaram 
na última segunda-feira, uma 
campanha contra a violência 
doméstica direcionada aos 
amantes do futebol, a “Dê um 
cartão vermelho para violên-
cia doméstica”.

A presidente da AME, 
Júlia Nunes, disse que o fute-
bol é um esporte que mexe 
com a emoção dos torcedo-
res, mas que pouca gente 
relaciona os dias de jogos 
com o aumento da violência 
doméstica.

“E é isso que a Associa-
ção AME pretende levar 
para o público que frequenta 
os estádios em Alagoas: a 
importância de respeitar as 

mulheres e denunciar atos de 
violência”, explicou a presi-
dente da Associação AME, 
Júlia Nunes.

“Dê um cartão vermelho 
para a violência doméstica” é 
o mote da campanha da AME, 
que, além do pentacampeão 
mundial Cafu, mobilizará 
jogadores dos maiores times 
alagoanos, conscientizará 
torcedores com a distribui-
ção de material gráfico e 
divulgará vídeos e cards nas 
redes sociais.

“É muito importante que 
os homens despertem para a 
importância de se combater a 
violência contra as mulheres, 
seja ela qual for. Essa campa-
nha voltada ao público 
masculino que aprecia o fute-
bol é um primeiro passo para 
que haja a diminuição da 
triste estatística que atribui o 
aumento de 30% dos casos de 
violência doméstica aos dias 
de jogos”, evidenciou Cafu.

*com Assessoria

Associação AME lança campanha 
contra a violência doméstica

‘DÊ UM CARTÃO VERMELHO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”  foi  lançado na última segunda com a pesença do ex-jogador Cafu

Divulgação

Assessoria

Nos dias 15 e 
16 de janeiro 
( sábado e 

domingo), das 19h às 23h, 
a Itaú Cultural exibe Já que 
ninguém me tira para dançar, 
em sessão especial. Único 
documentário longa-metra-
gem sobre Leila Diniz (1945-
1972), é dirigido pela diretora 
e atriz Ana Maria Magalhães, 
uma de suas grandes amigas. 
A produção mescla imagens 
de filmes, fotos e cenas ficcio-
nais vividas por Leila – no 
filme interpretadas em tempos 
diversos por Lídia Brondi, 
Louise Cardoso e Lígia Diniz. 
A produção forma uma paleta 
que reafirma porque a atriz se 
tornou um ícone brasileiro. 
Por um lado, influenciadora 
de toda uma geração, por 
outro, rejeitada pelos generais 
e militares, além da sociedade 
conservadora vigente no país 
naquele período de ditadura. 

O filme voltará a ser 
exibido na Itaú Cultural Play 
no dia 25 de março, data em 
que ela completaria 77 anos. 
Ele integrará uma mini mostra 
com produções das quais a 
atriz participou: A madona de 
cedro e Corisco, o diabo loiro, 
ambos dirigidos por Carlos 
Coimbra – o primeiro em 1968 
e o segundo realizado um ano 
depois – e O Homem nu, sob 
direção de Roberto Santos, 
também em 1968.

“Já que ninguém me tira 
para dançar mostra o modo 
de ser e de viver dos artistas 
e das jovens brasileiras nos 
anos 60, plenos de entusiasmo 
e ingenuidade”, conta Ana 

Maria. “As novas gerações não 
sabem quem foi Leila, uma 
atriz que valorizou a verdade, 
a liberdade e o amor, porque 
acreditava que as pessoas 
podem realizar as suas melho-
res potencialidades e não as 
piores”, completa a diretora. 

A liberdade de Leila, que, 
por exemplo, posou para 
uma foto de biquíni aos oito 
meses de gravidez e falava 
sem censura sobre todos os 
temas, até a respeito de sua 
sexualidade, era incompre-

endida não somente pelos 
conservadores e militares, 
como também pelas feminis-
tas da época. Outro trecho do 
filme, a célebre entrevista que 
ela deu ao jornal Pasquim, em 
1969, evidencia isso ao revelar 
as ondas de indignação que 
provocou nesses dois lados.  

O documentário tem 
coprodução do Metrópoles e 
apoio do Itaú Cultural e, por si 
só, sustenta uma longa histó-
ria. Em 1982, dez anos após a 
morte de Leila, a diretora foi 

convidada a realizar o docu-
mentário. Titubeou por não 
se sentir distante o suficiente 
da amiga para realizar um 
filme desta envergadura. “Por 
outro lado, tinha consciência 
da importância de transmitir 
o legado de Leila, sabia que 
seus amigos poderiam expor 
cada uma de suas facetas, e 
acabei aceitando a missão 
porque conhecia muito bem o 
seu modo de pensar, agir e se 
relacionar”, lembra ela.

Mesmo com imagens e 
depoimentos já captados, 
entre diretores de cinema, 
atores, jornalistas e familiares, 
o Centro Cultural Cândido 
Mendes,  idealizador do 
projeto, desistiu por questões 
orçamentárias. Ana seguiu em 
frente, com recursos próprios, 
permutas, apoios e contando 
com apoios de amigos, como o 
do cineasta Walter Salles, que 
emprestou a sua câmera para 
o fotógrafo José Guerra, e de 
Marcelo Machado e Fernando 
Meirelles, que montaram o 
documentário em sua produ-
tora Olhar Eletrônico.

Ele foi produzido origi-
nalmente em U_Matic e 
depois restaurado. Agora, 
entrevistas e novas gravações 
juntaram-se às originais, de 
1982, e foram recém digitali-
zadas. Finalizado em HDTV, 
Já que ninguém me tira para 
dançar resgata a participa-
ção de Leila Diniz na cultura 
moderna, defensora das 
mulheres durante os anos 
mais duros da ditadura mili-
tar. Ela morreu aos 27 anos em 
um acidente de avião na Índia, 
quando voltava de um festival 
de cinema na Austrália, onde 

recebeu o prêmio de melhor 
atriz. 

SOBRE ANA MARIA 
 MAGALHÃES
Nasceu no Rio de Janeiro 

em 1950. Trabalhou como atriz 
em mais de 25 filmes, entre 
eles Como era gostoso o meu 
francês, de Nelson Pereira dos 
Santos, Lúcio Flávio, passa-
geiro da agonia, de Hector 
Babenco, Os sete gatinhos, 
de Neville D’Almeida, O 
estranho caso de Angélica, de 
Manoel de Oliveira, e A idade 
da terra, de Glauber Rocha. 
Depois de participações na 
televisão, como na novela 
Gabriela, de 1975, passou a 
dirigir filmes. Entre eles, os 
curtas-metragens Assalta-
ram a gramática, de 1984, 
Spray Jet, de 1985, O bebê, 
1987, Mangueira amanhã, 
1992, e um segmento do filme 
Erotique, de 1994, além dos 
longas-metragens Lara, de 
2002, Reidy, a construção da 
utopia, 2009, e Mangueira em 
2 tempos, de 2020.
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Itaú Cultural Play faz sessão 
especial de documentário

SESSÃO ESPECIAL do longa-metragem “Já que ninguém me tira para dançar” conta a vida da atriz Leila Diniz

Divulgação

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

SERVIÇO

•Já que ninguém me tira para 
dançar (Brasil, 2021, 91 mins)

•De Ana Maria Magalhães

•Coprodução Metrópolis e 
apoio Itaú Cultural

•Dias 15 e 16 de janeiro (sábado 
e domingo), das 19h às 23h

•Na Itaú Cultural Play: www.
itauculturalplay.com.br



Os trabalhos na Câmara Municipal de Maceió (CMM) serão retomados no próximo dia 15 de fevereiro. Isso mesmo: 45 dias 
depois da última sessão. Qual categoria de trabalhadores tem 45 dias de férias? Fora os recessos que acontecerão durante 
o ano na Câmara. Os vereadores vão retornar à labuta uma semana antes do Carnaval. Participam de três sessões (terça, 
quarta e quinta). Durante o período momesco, com festa ou sem festa, terão um novo recesso que ninguém é de ferro. 
Durante o ano são cerca de 90 dias legais de folga. Ou seja: três meses fechadinhos. Revoltante, né minha filha? 

Mas essa ode ao ócio não seria um ‘privilégio’ da Câmara de Maceió. As casas legislativas Brasil afora – em suas gradativas 
esferas – tiram esses 90 dias de folga na maior cara de pau. Pisando no trabalhador brasileiro. Já extrapolou o limite da 
revolta e da indignação. O senador Rodrigo Cunha, justiça seja feita, até tentou baixar esse “todo dia é domingo” de 90 para 
55 dias, mas foi voto vencido. E não “muito trabalho” para ele ser derrotado nessa ideia.

O concurso para o cargo de oficial combatente na Polícia Militar de Alagoas será retomado. A determinação é do juiz 
Manoel Cavalcante de Lima Neto, da 18ª Vara Cível da Capital. A ordem do magistrado ainda é para suspender o edital 
que determinou o cancelamento das etapas do certamente, porque elas já foram realizadas. O concurso foi cancelado em 
novembro passado, diante da comprovação – pela Polícia Civil – de fraudes. Ao todo, 12 pessoas foram presas acusadas 
de envolvimento nas fraudes. A decisão do juiz é apenas para o cargo de oficial combatente e cabe ao Governo do Estado 
recorrer ou acatá-la e cumpri-la.

Até que enfim o Ministério Público de Alagoas decidiu ajuizar uma ação civil pública contra a Câmara Municipal de Maceió 
(CMM) para vetar o pagamento do 13º salário dos vereadores. A decisão foi tomada no início da semana, depois que um 
grupo de advogados já tinha entrado na Justiça com uma ação popular, com esse mesmo objetivo. Agora, a questão está 
com a Justiça, a quem caberá impedir ou não que os vereadores recebam o 13º salário, benefício aprovado por eles, no 
apagar das luzes de 2021. (RR)

O pragmatismo do deputado federal Arthur Lira (PP) 
fez dele um político vitorioso. Não por acaso, preside a 
Câmara dos Deputados e é líder do ‘Centrão’, maior bloco 
político de sustentação ao governo federal. Questionado 
sobre seu futuro político, se iria disputar o governo do 
Estado ou uma vaga no Senado, Lira não titubeou. Disse 
logo que seu objetivo é a reeleição, até porque quer 
continuar à frente da presidência da Câmara. Descartou 
qualquer aliança ou encosto que o torne pesado e difi-
culte essa missão. (Ricardo Rodrigues)

Na ACP, a 15ª Promotoria de Justiça da Capital pede ao Judiciário que anule tal 
pagamento, alegando que a formatação do benefício, conforme foi aprovado, 
possui vícios inconstitucionais. Em seus argumentos, a promotora Fernanda 
Moreira explicou que a criação do 13º salário para vereadores apenas poderia 
se dar por meio de lei própria e não através de alteração no regimento interno, 
o que constitui uma ilegalidade jurídica. Já para os advogados, além de ilegal, o 
pagamento do benefício é imoral. (RR)

Para defender os interesses dos vere-
adores, inclusive a manutenção do 13º 
salário, a Presidência da Câmara de 
Maceió nomeou o advogado Marcelo 
Brabo como novo procurador-geral do 
Legislativo Municipal. A nomeação dele 
foi publicada ontem, no Diário Oficial 
de Maceió.  Esta é a segunda vez que 
Marcelo Brabo assume o cargo, do qual 
já esteve à frente há cerca de dez anos, 
quando o presidente da Câmara era o 
atual deputado estadual Galba Novaes, 
pai do atual presidente Galba Netto. 

O anúncio oficial da inflação no Brasil 
em 2021, fixada em pouco mais de 
10%, deixou muita gente com a pulga 
atrás da orelha. Será que é isso mesmo? 
No dia a dia, o consumidor percebe que 
os preços da cesta básica, dos serviços, 
da energia elétrica e dos combustíveis, 
ficaram bem acima desse patamar. Um 
dos parâmetros que comprova essa 
triste realidade é o preço da bandeja de 
ovos, que no ‘Carro do Severino’ custava 
10 reais, no início de 2021, chegou ao 
final do ano custando 15 reais, aumento 
de 50%.  (RR)

O jornalista alagoano Jorge Oliveira 
vem se destacando no cenário nacio-
nal, não só como cineasta, como 
escritor. Depois de vários sucessos 
editoriais, como “Muito prazer, eu 
sou a morte”, Oliveira lança seu 
oitavo livro: “Conspiração”. Nessa 
obra, o autor resgata uma histó-
ria que esteve sepultada há quase 
dois séculos: a morte do presidente 
Prudente de Morais, assassinado 
pelo soldado alagoano Marcellino 
Bispo de Mello, num atentado que 
teve a participação de militares liga-
dos a Floriano Peixoto. (RR)

A Prefeitura de Piranhas, no Sertão 
Alagoas, decidiu exigir que todos os 
servidores públicos estejam vacinados 
para trabalhar no município. A exigência 
do passaporte de vacinação é polêmica, 
mas vem sendo adotada por escolas, 
universidades, restaurantes e eventos 
de grande porte. Além, é claro, para a 
entrada em vários países. No Brasil, a 
exigência do passaporte enfrenta a 
resistência do próprio governo federal, 
que deixa a coisa correr frouxa porque 
não contra a vacinação. (RR)

Uma operação do Batalhão Ambiental 
e do Ibama, de combate à comerciali-
zação de caranguejos fora dos padrões 
exigidos pela lei, resultou numa multa 
milionária a um restaurante de Maceió. 
Tudo porque dos 1.480 caranguejos 
encontrados no restaurante, cerca de 
500 estavam fora dos padrões. Como 
a multa aplicada foi de R$ 10 mil por 
caranguejo, o comerciante foi multado 
em mais R$ 5 milhões. Além da multa, 
ainda teve os caranguejos apreendidos. 
Resultado: ou anula a multa ou fecha o 
restaurante. (RR)
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Em Palmeira: Deixem o Júlio trabalhar! 

Ligeirinhas

Parece que o bom relacionamento – ou pelo menos de 
pouco embate entre o Executivo e o Legislativo – de 
Palmeira dos Índios acabou. Após ser desprestigiado 
pelos vereadores, até mesmo os que dizem lhe apoiar, 
o prefeito Júlio Cezar resolveu ser mais enérgico nas 
tratativas com os vereadores. O desprestígio ficou claro 
no Governo Presente, quando, por pirraça, os vereado-
res não compareceram à agenda do governador Renan 
Filho com Júlio Cezar. Ficou feio para o prefeito. Ele 
detestou e partiu para o revide. De cara, vetou a Secre-
taria de Educação para o Legislativo, como havia sido 
costurado. Já tinha até terno pronto para a posse do 
secretário. Pronto. Foi o estopim da 
bomba. Sempre que fala sobre o 
assunto, o prefeito diz que há 
um grupo político tentando 
atrapalhar a sua gestão. 
Ele diz que adversários 
políticos querem prejudi-
car a sua gestão. Isso é 

verdade. JC diz que faz a melhor gestão que Palmeira já 
teve. Isso é questionável. Graciliano Ramos foi prefeito 
de Palmeira. Lembra? Ele diz ainda que desistiu da 
família em nome da administração. Isso não é 100% 
verdadeiro. Prefeito, nesses seis anos de gestão o 
senhor se separou, casou de novo e teve lua de mel. 
Isso é familiar. Não é gestão pública. Ou é? Na verdade, 
JC é uma pedra no sapato de famílias tradicionais de 
Palmeira. Os Gaia, Duarte, Sampaio nunca engoliram 
um Silva como prefeito da “cidade deles”. Muito menos 
de origem pobre e vindo de outro Estado (JC é de Caru-
aru/PE). Mas, nem tudo é vitimismo. Júlio Cezar meteu 
os pés pelas mãos em muitos momentos. É responsável 
por isso. Mas também é responsável pelas obras estru-

turantes, melhor qualidade de vida da população e 
crescimento de Palmeira dos Índios. A cidade está 
deixando de ser vista apenas pelo retrovisor. Sente-
-se uma independência de Palmeira em relação à 
Arapiraca. Muitos palmeirenses ainda arrecadam 
na cidade e gastam em Arapiraca, prejudicando a 
economia do município. Culpa dos preços praticados 
pelo comércio local? Pode ser. Talvez o comércio 

local tenha preços altos porque vende pouco 
e vende pouco porque o palmeirense 

prefere comprar em Arapiraca e Maceió. 
Quando a população entender que faz 
parte da gestão pública, as coisas 
começam a melhorar na cidade. Da 
mesma forma, quando o prefeito 
colocar os pés no chão, terá mais 
apoio da população e, talvez, dos 
políticos da cidade, mesmo sendo 
um Silva.

» Quando voltar aos trabalhos, a Câmara terá muitos cacos 
para juntar em consequência da última sessão. O Ministé-
rio Público quer saber algumas coisinhas ocorridas naquela 
sessão da vergonha. 

» A coluna recebeu do vereador Dr. Valmir (PT) a informação de que 
ele propôs uma emenda parlamentar no âmbito da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o fomento à cultura em Maceió. São R$ 500 mil em 
recursos para os grupos culturais.

»  André Monteiro é um nome forte que está vindo com todo 
gás para a eleição deste ano. De Arapiraca, o homem está 
com bloco na rua, na luta por uma cadeira na Assembleia 
Legislativa.

» Quem também vai colocar o bloco na rua é a secretária de Cultura 
Melina Freitas. Ela já estaria arrumando suas gavetas na Pasta e 
preparando a sua equipe para ir a campo. Tem direito.

Trabalho duro na Câmara

Ócio nas casas legislativas

Sobre concurso na PM

Fim da mamata 1

Arthur não delira 

Fim da mamata 2

Brabo na Câmara

Inflação de araque

Conspiração, o livro 

Passaporte da vacina

Multa milionária


