
A Prefeitura de Maceió 
perdeu a paciência com as 
pessoas resistentes à vacina 
contra a Covid-19. O número 
de quem não tomou a 1ª dose 
é grande, bem como de quem 

não tomou a segunda dose. 
Por isso, a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) vai fazer 
uma busca ativa, indo às casas 
das pessoas perguntar se os 
moradores dos imóveis toma-

ram a vacina e, ato contínuo, 
em caso de resposta negativa, 
providenciar a aplicação. Tem 
que pegar pelo braço e vacinar 
essas pessoas. Quem um dia 
imaginou que isso seria neces-

sário? Outra iniciativa da 
Secretaria é disponibilizar um 
número de telefone para que 
as pessoas entrem em contato 
e peçam a visita dos vacina-
dores. Agora, a situação é a 

seguinte: a morte está batendo 
à sua porta e a vacina também. 
Você vai escolher para quem 
vai abrir a porta. Se ninguém 
bater, ligue para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
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NOVOS PONTOS TURÍSTICOS DE MACEIÓ CHAMAM A ATENÇÃO E CADEIRA GIGANTE JÁ GERA POLÊMICA

EM MACEIÓ, SECRETARIA VAI 
VACINAR AS PESSOAS EM CASA

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AINDA DISPONIBILIZA CONTATO PARA MORADOR CHAMAR EQUIPE DE VACINAÇÃO

2

COVID-19

Variante Ômicron causa a 
primeira morte em Alagoas

VAI COMEÇAR!

SAI DA FRENTE!

NOVO PARTIDO

Chega ao 
Brasil o 1º 
lote de vacina 
para crianças

Carcaças de 
carros são 
retiradas da 
paisagem

Deputado 
Marcelo Victor  
se filia ao  
Democratas

5

3

4

Momento da filiação ao Democratas A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau) informa que 
foram confirmados ontem, 
os dois primeiros casos 
de infecção pela variante 
ômicron em Alagoas. Os 
infectados são de Maceió, 
ambos do sexo masculino, 
de 74 e 52 anos, respectiva-
mente. O mais velho faleceu 

em decorrência da doença. 
O homem de 74 anos não 
tinha histórico de viagens 
e estava vacinado apenas 
com a primeira dose de 
vacina contra Covid-19. Ele 
era alcoólatra e tabagista, e 
faleceu no dia 21 de dezem-
bro de 2021. A Sesau ainda 
esclarece que, a confirma-

ção dos casos se deu após o 
sequenciamento genético 
realizado pela rede de vigi-
lância genômica, da qual 
fazem parte os laboratórios 
de saúde pública estaduais 
em colaboração com os labo-
ratórios de referência nacio-
nais (LACENs/Fiocruz), por 
isso, a morte só foi divul-

gada depois da investigação. 
O outro caso, do infectado 
de 52 anos, está sendo moni-
torado, juntamente com 
sua família, pela equipe da 
Sesau. O paciente tomou as 
três doses da vacina contra 
Covid-19 e possui comor-
bidades como hipertensão, 
obesidade e diabetes.

Carla Cleto
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Antonio Pereira *Jornalista - Portal O Dia Mais

O governo Bolsonaro 
entra no seu último ano com 
um saldo pra lá de negativo. 
Inflação de dois dígitos, preço 
da gasolina nas alturas, milha-
res de brasileiros mortos pela 
Covid e a imagem do país no 
exterior totalmente manchada.

Nunca na história deste 
país tivemos um governo tão 
voltado para o desastre. O 
presidente que ‘trabalha’, em 
média, menos de duas horas 
por dia, conseguiu unificar a 

maioria do povo contra ele. 
Também pudera, Bolsonaro 
desdenha das mortes pela 
Covid, rir ao falar dos desabri-
gados na Bahia e outros esta-
dos do Nordeste, enquanto 
curte ‘férias’ com o dinheiro 
público.

Mais da metade dos eleito-
res que colocaram Bolsonaro 
no poder já estão arrependi-
dos e devem votar no arqui-
-inimigo do bolsonarismo 
tupiniquim.

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ressurgem mais 
forte do que nunca, isso depois 
de ter amargado quase 600 dias 
de uma prisão patrocinada por 
um juiz parcial, como já deci-
diu o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Bolsonaro e sua trupe joga-
ram a imagem do Brasil no 
mais caudaloso pântano polí-
tico. Seus ministros exóticos 
fazem europeus e americanos 
rirem da desgraça que se trans-

formou o Brasil nos últimos 
anos.

Um povo que era respei-
tado em todos os cantos, agora 
é motivo de gozação. Muitos 
gringos se perguntam como 
pode o brasileiro ter eleito uma 
figura tão grotesca como Jair 
Bolsonaro.

Enfim, estamos cami-
nhando para o fim desta era 
bolsonarista, mas sempre fica 
a lição de que não devemos 
votar de forma irresponsável.

Bolsonaro, seus filhos e 
seus seguidores mostram que 
parte da humanidade ainda 
não evoluiu o suficiente.

O bolsonarismo tosco que 
queima florestas, mata animais 
e destrói a economia não pode 
ficar impune. Espero que no 
futuro próximo possamos 
investigar e punir todos os 
desmandos que foram prati-
cados por Bolsonaro e seus 
nefasto séquito de políticos 
tacanhos. Fica a dica.

Marcelo Firmino * Jornalista. Portal É Assim Wadson Regis *Jornalista. 

Governo nenhum no mundo 
deveria fechar os olhos à preser-
vação do meio ambiente.

As tragédias já rotineiras da 
mineração em Minas Gerais e em 
Alagoas com o crime da Braskem 
são provas reais que o descaso 
mata e sepulta vidas na lama, 
para a tristeza infinita de milha-
res de famílias.

Lamentavelmente, em nome 
dos investidores do mercado que 
lucram bilhões de dólares com o 
sofrimento alheio, a cultura de 
tocar a boiada em frente é uma 
praxe antiga no Brasil.

Toca a boiada, desmata-se a 
Amazônia para o agronegócio, 
para o garimpo ilegal em terras 
indígenas, para o contrabando 
de madeiras, com envolvimento 
direto até de ministro de Estado.

Eles ganham; quem pode 
menos, morre. É a regra estabe-
lecida.

Toca-se a boiada para a mine-
ração e vem o rompimento da 
barragem da Samarco (2015), em 
Mariana, Minas Gerais, deixando 
o desastre e as mortes impunes 
até agora.

Toca-se a boiada e Minas tem 
a repetição do monstruoso crime 
da Vale do Rio Doce, em Bruma-
dinho (MG). Lá a barragem 
rompeu e tudo foi pior: Centenas 
de pessoas foram mortas soterra-
das na lama, em 2019.

Esses casos têm algo em 
comum no cotidiano: o rápido 
esquecimento da sociedade.

Em todos os episódios 
os investidores, senhores do 
mercado, negaram responsabili-
dades e, quando instados, timi-
damente pela justiça, buscam 
fazer acordos, mas ainda assim 
protelam  o cumprimento em 

outras instâncias judiciais.
Eles podem. Têm o capital e 

pessoas certas para isso.
Eles sabem estimular gover-

nantes e afins a deixarem “a 
boiada passar”.

A boiada segue e um grande 
bloco de pedras desaba na água 
do Lago de Furnas, em Capitó-
lio (MG) matando 9 pessoas que 
passeavam com suas lanchas, 
inadvertidamente, no lago.

As fissuras na rocha já haviam 
sido denunciadas por ambien-
talistas em 2012. Nenhuma 
providência foi tomada por auto-
ridades.

Providência para quê? É 
preciso manter a economia, o 
turismo, “o livre arbítrio”. Ilus-
tração para fazer jus ao discurso 

capitalista da moda atual.
E cá pra nós? A mineração da 

Braskem…
A boiada aqui foi tão grande 

que Maceió perdeu 5 bairros, 60 
mil famílias foram expulsas dos 
lares que construíram, empresá-
rios desestruturaram seus negó-
cios, a doença se espalhou.

A tragédia é o maior crime 
ambiental do mundo e ninguém 
está nem aí. O capital pode e faz, 
para o desespero dos que adoe-
cem e morrem

O que importa é o deleite 
de quem os protege por umas e 
outras razões.

A sociedade não percebeu 
– ou não quer perceber – que a 
destruição do meio ambiente 
secou os rios e riachos nas cida-

des, provocou inundações como 
as vistas recentemente em Minas 
Gerais e na Bahia.

Inundações que também já 
foram vistas tragicamente em 
outras décadas em Alagoas nos 
vales do Paraíba e do Mundaú, 
com  cidades inteiras destruídas 
e centenas de mortos nas enchen-
tes.

A população, em grande 
parte,  por ignorância, e as autori-
dades, na maioria das vezes, por 
conivência, se omitem na defesa 
do meio ambiente e a natureza 
grita feroz.

Enfim, queiram ou não 
perceber, mas a “deixar a boiada 
passar” é a morte!

Essa, então, é uma associação 
plenamente criminosa, sim.

O prefeito JHC segue na 
maratona das sacadas que 
aproximam sua administra-
ção da população. A partir 
da próxima segunda-feira 
equipes da Secretaria Muni-
cipal da Saúde iniciarão a 
busca ativa para pessoas, de 
todas as idades, em situação 
de vulnerabilidade social, 
que estão em atraso na vaci-
nação contra o coronavírus. 
A medida tem dois objeti-
vos: o primeiro é imunizar 
o máximo de maceioenses e 
o segundo evitar gastos de 
pessoas sem renda ou com 
receita limitada.

A Secretaria de Saúde vai 
disponibilizar um número 
de telefone para que as 
pessoas acionem e solicitem 
a presença da equipe em sua 
residência. Para quem não 
tomou conhecimento, aos 
domingos qualquer pessoa 
que comprove ter saído de 
casa para se vacinar não paga 
passagem no transporte 
público.

A Prefeitura mantém 
37 pontos de vacinação em 
todas as regiões da capi-
tal. Ou seja: com mais essa 
oportunidade, só não vacina 
quem realmente não acredita 
na ciência ou é fã de Bolso-
naro.

Os números atualiza-
dos da Saúde apontam que 
79,04% da população vaci-
nável da capital estão total-
mente imunizados contra o 
coronavírus.

Tragédias no meio ambiente: 
deixar a boiada passar é a morte

JHC autoriza busca 
ativa para vacinação 

da população de 
baixa renda

Será que o Brasil se recupera depois 
que Bolsonaro sair do poder?
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A P r e f e i t u r a 
de Maceió, 
por meio da 

Secretaria Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social, iniciou pelos bairros do 
Benedito Bentes e Vergel do 
Lago, a remoção de carcaças 
de veículos em ferros-velhos 
da capital. A ação visa evitar a 
proliferação de animais peco-
nhentos e do mosquito Aedes 
Aegypti e, consequentemente, 
o bem-estar da população.

A ação contou ainda com 
o apoio da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável e de agen-
tes de segurança da Guarda 

Municipal de Maceió. Além 
das carcaças recolhidas pelos 
órgãos municipais, os respon-
sáveis pelos ferros-velhos 
acataram a notificação da 
Semscs e removeram, por 
conta própria, as sucatas.

A Secretaria de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
informa que a população tem 
à disposição o disque-denún-
cia, que pode ser acionado 
pelo número 3312-5277. 

Segundo Thiago Prado, 
secretário municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social, com as irre-
gularidades constatadas 
pelos fiscais da Semscs, os 

proprietários foram notifi-
cados para que retirassem as 
sucatas e desobstruíssem o 
espaço público.

“Além de todo o preju-
ízo à saúde que o acúmulo 
dessas sucatas podem causar 
à comunidade, a população 
local também relatou que o 
espaço estava servindo como 
esconderijo para a prática 
de crimes”, constata Prado. 
Segundo ele, com o início 
dessa ação da prefeitura, esses 
espaços, agora, ficarão limpos 
e a área será modernizada 
para receber futuras interven-
ções para beneficiar os mora-
dores.
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Prefeitura inicia retirada de 
carcaças em ferros-velhos

AÇÃO visa evitar proliferação e animais peconhentos e do mosquito Aedes Aegypti; responsáveis foram notificados

João Victor Barroso / Ascom Semscs

Com o propósito de prote-
ger pedestres, garantir segu-
rança viária e evitar acidentes, 
principalmente nessa alta 
temporada na capital ,  a 
Superintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) adotou intervenções 
na orla de Maceió. Entre elas, 
o fechamento de uma faixa da 
Avenida Silvio Carlos Viana, 
que vai do Centro de Artesa-
nato até o Alagoinhas.  

Pelo planejamento da 
Prefeitura, foram implanta-
dos cones para alargar o calça-
dão e permitir que as pessoas 
possam praticar atividades 
físicas e caminhar pelo local 
com segurança. A via perma-
necerá com essa interdição 
todos os dias da semana, 
durante o dia inteiro.

Com as  medidas ,  as 
pessoas que trafegam no 
sentido Centro - Cruz das 
Almas devem acessar as ruas 
Jangadeiros Alagoanos ou 
Mário de Gusmão, evitando 

assim, congestionamentos na 
via.

O acesso de veículos aos 
estacionamentos localizados 
nesse trecho também não 
será permitido. Após análi-
ses realizadas pelas equipes 
da Diretoria de Operações de 
Mobilidade foi avaliado um 
risco nesses pontos que são 
de maior movimentação de 
pessoas a pé.

A SMTT informa que 
caso os motoristas tentem 
acessar os espaços bloquea-
dos, a infração é considerada 
grave pelo Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), com 5 
pontos na carteira e multa de 
R$ 195,23.

Como explica o superin-
tendente da SMTT, André 
Costa, as equipes de agentes 
que fazem rondas pela orla 
da capital, verificaram riscos 
para os pedestres que buscam 
o espaço. “Essa medida ficará 
implementada durante o perí-
odo da alta estação”, afirma.

INTERVENÇÕES

SMTT garante mais
segurança viária

O espaço na orla foi planejado para garantir a segurança dos pedestres

A Prefeitura de Maceió 
informa que a população de 
Maceió já dispõe de mais um 
canal de comunicação com 
a Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ). A partir de 
agora, denúncias sobre animais 
abandonados ou mortos em via 
pública, criação de porcos em 
áreas urbanas, maus-tratos ou 
outras situações que envolvam 
o setor podem ser feitas pelo 
Whatsapp.

O Disk Denúncia Vigi-
lância de Zoonoses funciona 
pelo telefone (82) 98882-8240 

(WhatsApp) ou pelo fixo (82) 
3312-5485. O atendimento é de 
segunda a sexta, das 08h às 16h, 
e no sábado e no domingo das 
08h às 14h (exceto feriados).

A Vigilância de Zoono-
ses possui ainda um Plantão 
Volante, que atende pelo tele-
fone fixo, de segunda a sexta, 
das 18h às 22h, exceto feriados.

Um dos serviços realizados 
pela Zoonoses é o recolhimento 
de animais de grande porte 
deixados em via pública pelos 
proprietários.

Por meio do “Caminhão 

Boiadeiro”, equinos e bovinos 
que estejam circulando pelas 
vias da cidade, são recolhidos e 
levados para a unidade. Lá eles 
são registrados, recebem um 
pequeno histórico com as infor-
mações sobre o local de coleta e 
características, e em seguida são 
chipados.

O Disk Denúncia é um canal 
destinado a filtrar denúncias 
que envolvam zoonoses. No 
momento de receber a denún-
cia, o canal da UVZ fará a tria-
gem e irá orientar os usuários 
sobre como proceder.

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

Zoonoses lança Disk 
Denúncia via WhatsApp

A Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) informa à 
população que, a partir de hoje 
(13), os atendimentos presen-
ciais na sede do órgão, locali-
zado na Rua Coronel Pedro 
Lima, no bairro de Jaraguá, 
estarão suspensos. A decisão, 
que se estenderá até o dia 30 de 
janeiro, é devido ao aumento 
de casos de síndromes gripais 
na cidade.

Com a medida, o cidadão 
deve entrar em contato com a 

Superintendência através de 
e-mail, telefone ou via What-
sApp. O horário de funciona-
mento continuará de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 14h, para 
abertura de processos, e das 08h 
às 17h, para solicitações, infor-
mações e denúncias na Central 
de Monitoramento.

De acordo com a Sudes, 
para acessar cada serviço da 
superintendência, abertura de 
processo, deve usar  os seguin-
tes e-mails: (protocolo@sudes.
maceio.al.gov.br), Central Única 

de Sepultamentos, (dac@sudes.
maceio.al.gov.br) e Central 
de Monitoramento, (82 98222-
7748).

Para solicitações, Informa-
ções e Denúncias como capina-
ção, varrição, poda de árvore, 
coleta de volumosos, reclama-
ções de coleta, descarte irregular 
ou, ainda, para solicitar o reco-
lhimento de resíduos, o contato 
é pelo fone (0800 082 2600).

Já para o envio de fotos e 
vídeos, o contato do WhatsApp 
é (82) 98802-4834

SUDES

A partir de hoje, sem 
atendimento presencial 

SMTT
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Ana Paula Lins
Repórter

O ano de 2021 
trouxe muitas 
conquistas 

para a Educação Pública de 
Alagoas. Além de uma gama 
de investimentos nunca vista 
antes, o Governo de Alagoas 
empreendeu uma série de ações 
que propiciaram uma valori-
zação profissional há muito 
tempo esperada pelos servido-
res da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc). Isso inclui 
um novo Plano de Cargos e 
Carreiras (PCC), o pagamento 
de processos de progressão 
funcional e o concurso com a 
maior oferta de vagas da histó-
ria da pasta.

“Com o empenho do gover-
nador Renan Filho consegui-
mos conquistar grandes vitórias 
para a educação, em especial na 
valorização dos professores e 
servidores. O PCC e o concurso 
eram duas reivindicações anti-
gas da categoria que nós conse-
guimos, com muito esforço, 
tornar realidade. Agora os 
professores alagoanos passa-
ram a ter um dos cinco maio-
res salários do país”, ressalta o 
secretário de Estado da Educa-
ção, Rafael Brito. 

PLANO E PROGRESSÕES
Promulgada em 28 de 

outubro e publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) do 
dia 29, a Lei Nº 8.533 estabe-
leceu o novo PCC do Magis-
tério Público Estadual. Uma 
conquista que pôs fim a uma 
espera de mais de 20 anos e que 
proporcionou um aumento 
de 40% para ativos e inativos, 
colocando o salário do profes-
sor da rede estadual de Alagoas 
entre os cinco melhores do 
país. Outras novidades da lei 
incluem a inclusão da catego-
ria dos secretários escolares na 
carreira do magistério estadual 
e a adição de duas letras ao 
plano, alongando a carreira.

E mesmo antes da promul-
gação do novo PCC, os servido-
res também tiveram melhorias 
em seus salários com a implan-
tação de progressões funcio-
nais. Ao todo, foram pagos 
R$14 milhões em aproxima-
damente quatro mil processos 
que estavam parados por muito 
tempo (alguns há quase duas 
décadas) e que foram anali-
sados e implantados graças a 
uma força-tarefa de técnicos da 
Seduc e a Secretaria de Estado 
do Planejamento (Seplag).

Além disso, a Seduc anun-
ciou que, a partir do início do 

ano letivo 2022, os professores 
efetivos com 20h terão a possi-
bilidade de ampliar sua carga 
horária para 30h. Para isso, 
deverá ser publicado um edital 
específico que contemplará 
quatro mil professores nesta 
condição.

PROGRAMAS E FORMAÇÃO
Mas a melhoria salarial e 

valorização profissional não se 
deram apenas pela implantação 
de progressões, PCC e aumento 
de carga horária. Os progra-
mas lançados pelo Governo de 
Alagoas este ano ofertam bolsas 
e ajuda de custo para que os 
professores exerçam suas ativi-
dades da melhor forma possível.

Em um investimento 

que soma R$ 156 milhões, os 
programas Vem que dá Tempo 
e Professor Mentor ofertam 
bolsas de R$ 1.500 aos profes-
sores que atuarão para resgatar 
alagoanos que estavam afas-
tados da aula (ajudando-os a 
obter a certificação de conclu-
são do ensino fundamental) e 
no desenvolvimento de proje-
tos para a melhoria da aprendi-
zagem e construção do projeto 
de vida do aluno.

E, além destas bolsas, os 
professores da rede estadual 
receberam uma ajuda de custo 
para o planejamento de suas 
atividades extraclasse com o 
programa Conecta Professor, 
onde eles recebem R$ 5 mil para 
compra de notebook e contrata-

ção de internet.
No decorrer do ano, a Seduc 

promoveu diversas formações 
remotas tendo como parceiros 
o Google, Instituto Auschwitz, 
Tribunal de Justiça de Alagoas, 
Fundação Telefônica Vivo e 
Fundação Lemann. Recente-
mente, foi anunciada também 
uma parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) para a 
oferta de cursos de especializa-
ção para os professores da rede.

CONCURSO
E, claro, não se pode falar 

da Educação em 2021 sem 
mencionar o maior concurso da 
história, com mais de três mil 
vagas e que, pela primeira vez, 
priorizou também a Educação 
Especial e as escolas indíge-
nas. A previsão é que os  novos 
concursados sejam nomeados 
em fevereiro de 2022.

O concurso foi uma das 
ações do programa Mais 
Professor, que abrangeu ainda 
a realização de quatro proces-
sos seletivos para contratação 
temporária e composição de 
banco de dados para motoris-
tas escolares, agentes educa-
cionais, professores/auxiliares 
de sala de escolas indígenas e 
professores das demais unida-
des da rede estadual de ensino.

Ações do Estado valorizam 
profissionais da Educação

NOVO PLANO de cargos e carreiras, progressões e bolsas colocaram o salário alagoano entre os cinco melhores do país

 Thiago Ataíde

No ínicio da noite de 
ontem, o deputado Marcelo 
Victor, presidente do Poder 
Legislativo, e o deputado 
Bruno Toledo assinaram suas 
fichas de filiação ao Partido 
Democratas. 

O ato aconteceu no gabinete 
da presidência da Assembleia 
Legislativa e as fichas foram 
abonadas pelo presidente esta-
dual da legenda, o ex-deputado 
federal José Thomaz Nonô. 

O Democratas e o PSL estão 
em processo de fusão, que resul-
tará na criação do União Brasil. 
Este, segundo Nonô, deverá 
ser presidido no Estado por 
Marcelo Victor. “Nós viemos 
conversando com o Marcelo 
Victor há muito tempo. Ele é o 
comandante talhado para isso, 
estará envolvido no processo 

eleitoral deste ano. É tolerante 
politicamente, faz uma parceria 
altiva com o governo do Estado, 
não agindo de forma subser-
viente. Ninguém melhor que 
Marcelo Victor para conduzir 
esse processo”.

Após assinar sua ficha de 
filiação, Marcelo Victor agrade-
ceu o convite para ingressar no 
partido e se comprometeu em 
trabalhar na formação do União 
Brasil de forma heterogênea e 
democrática. “Com espaço e 
voz para todos os alagoanos 
que queiram fazer parte desse 
grupo político, sempre perse-
guindo incansavelmente as 
melhorias que o nosso povo 
precisa. Quando fazemos polí-
tica, temos como objetivo final 
ajudar nossos conterrâneos e o 
Brasil”, declarou o presidente 

do Poder Legislativo.
J o s é  T h o m a z  N o n ô 

também apontou que a janela 
partidária, de 30 dias, para 
que parlamentares possam 
mudar de partido sem perder 
o mandato, deverá atrair mais 

parlamentares da própria 
Assembleia Legislativa para o 
União Brasil. Este ano, a janela 
se abre em março “O Marcelo, 
com sua habilidade, já está arti-
culando. As coisas irão aconte-
cer no seu devido tempo, mas 

tenho certeza que iremos cami-
nhar para uma eleição com um 
expressivo número de deputa-
dos estaduais e federais, além 
de importante participação 
também na disputa majoritá-
ria”, afirmou Nonô.

O deputado Bruno Toledo, 
que também teve sua ficha 
abonada, lembrou sua ligação 
familiar com o Democratas 
e destacou o protagonismo 
que o União Brasil deverá 
assumir no pleito deste ano. 
“Entro nessa missão como 
um soldado, um missionário, 
na busca do crescimento do 
nosso partido. Principalmente 
sendo liderado pelo deputado 
Marcelo Victor, que, além de 
presidente do Poder Legisla-
tivo, é também uma referência 
na política alagoana”.

JOGO POLÍTICO

Deputados Marcelo Victor e Bruno 
Toledo se filiam ao Democratas

Victor e Toledo assinaram a ficha de filiação ao Democratas  na noite de ontem

Divulgação

Melhoria salarial, concurso e novos programas valorizaram professores
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O primeiro lote 
d a  va c i n a 
pediátrica da 

Pfizer, com 1,2 milhão de doses, 
chega ao Brasil hoje. O imuni-
zante será aplicado em crianças 
de 5 a 11 anos, que foram incluí-
das no PNO (Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19).

O lote desembarcou por 
volta das 4h40, no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas 
(SP). A distribuição das doses 
por estado e Distrito Federal, 
coordenada pelo Ministério da 
Saúde, seguirá o critério popu-
lacional (de acordo com a faixa 
etária).

A região que receberá o 
maior percentual de doses será 
o Sudeste, com 39,18% do total. 
O Estado de São Paulo, o mais 
populoso do Brasil, terá 20,73% 
dos imunizantes (veja tabela 
abaixo).

A expectativa é que sejam 
entregues 4,3 milhões de doses 
pediátricas no mês de janeiro, 
mais 7,2 milhões em fevereiro 
e 8,4 milhões em março. Para 
as crianças, o esquema vacinal 
prevê duas doses com intervalo 
de oito semanas.

O imunizante é o único até 
agora aprovado pela Anvisa 

(Agência de Vigilância Sani-
tária) para aplicação nesse 
público. A CoronaVac ainda 
aguarda aprovação da agência.

NÃO OBRIGATÓRIA
A imunização de crianças 

não será obrigatória no Brasil, 
diferentemente de todas as 
outras imunizações infantis 
previstas pelo PNI (Programa 
Nacional de Imunização). 
Caberá aos pais ou responsá-
veis dar o aval para a aplicação. 
O intervalo entre uma aplicação 
e a outra será de oito semanas.

Apesar de manter nas mãos 
dos pais a decisão de vacinar ou 
não as crianças, o Ministério da 
Saúde voltou atrás em relação à 
cobrança da prescrição médica 
como condicionante para a apli-
cação.

A dose da vacina que será 
aplicada nas crianças equivale 
a um terço da usada nos adul-
tos. O imunizante poderá ser 
armazenado por dez semanas a 
uma temperatura de 2°C a 8°C. 
A vacina aplicada em pessoas 
acima de 12 anos pode ser guar-
dada por quatro semanas após 
o descongelamento. O frasco do 
imunizante pediátrico é de cor 
laranja, enquanto o de adultos 
é roxo.

Brasil recebe hoje, 1o lote da 
vacina pediátrica da Pfizer

COVID-19: imunizante será aplicado em crianças de 5 a 11 anos; 1,2 milhão de doses serão distribuídas para todas as regiões do país



Ascom GT

Quando fala-
m o s  e m 
investimen-

tos, é preciso identificar os 
tipos de instituições financei-
ras, antes de qualquer decisão. 
Esse é um passo importante 
para quem quer aplicar o 
dinheiro e assim ter lucros.

Conhecer a área e as 
opções que o mercado oferece 
é fundamental neste processo. 
Para ter uma noção do quão 
ampla é essa vertente do 
mercado financeiro, há em 
média 30 tipos de instituições 
do ramo no país, todas regula-
mentadas pelo Banco Central. 
Neste universo, há uma 
grande parte que oferta servi-
ços financeiros básicos, como 
os oferecidos pelos grandes 
bancos, ou seja, pagamentos, 
abertura de contas, emprésti-
mos, financiamentos, inves-
timentos, entre outros itens. 
Outra parte destas instituições 
atua com foco nos investimen-
tos em todas as operações 
de crédito, câmbio e outras 
modalidades. 

“Se informar,  buscar 
conhecimento, saber mapear 
essas diferenças entre as insti-
tuições é fundamental para 

quem quer investir. Com 
certeza você já ouviu falar 
que ‘informação é tudo’, e é 
mesmo, ainda mais quando 
se trata de investir o próprio 
dinheiro. É desta forma que 
conseguimos tomar uma 
decisão correta e aplicar 
no melhor tipo de investi-

mento para o nosso obje-
tivo”, destaca Lucas Sorgato, 
professor de Economia do 
Centro Universitário Tira-
dentes (Unit Alagoas). 

Para evitar falhas e inves-
tir em algo que não dê o 
rendimento esperado, outra 
orientação importante é 

procurar orientação profis-
sional, empresas e bancos 
que possuem áreas voltadas 
a investimentos. “Primeira-
mente é preciso identificar seu 
perfil enquanto investidor, 
ou seja, quais são seus objeti-
vos, se são para curto, médio 
ou longo prazo. Esse direcio-

namento também pode ser 
feito em conjunto com um 
profissional especializado em 
finanças, bem como buscando 
empresas que atuam com 
investimentos ou bancos que 
têm áreas específicas para 
esse fim e profissionais aptos 
a orientar os clientes”, orienta.
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Quer investir? Saiba como
escolher as melhores opções

IDENTIFICAR OS TIPOS  de instituições financeiras é essencial para escolher o melhor investimento
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André Aguiar
Secom Maceió

Maceió está 
e n t r e  o s 
a s s u n t o s 

mais comentados na inter-
net, de acordo com o Google 
Trends – plataforma que 
mostra os assuntos mais 
comentados na rede. O motivo 
de tanta repercussão são os 
espaços criativos espalhados 
pela orla marítima da cidade. 
O monumento ‘cadeira 
gigante’, por exemplo, foi um 
dos responsáveis por elevar 
o município em 6.000% nas 

buscas do Google.
Com o slogan “Maceió 

é Massa”, a Prefeitura de 
Maceió tem estimulado a 
identidade local e fortalecido o 
sentimento de pertencimento 
dos maceioenses. Foram 
criados dez espaços criati-
vos espalhados nas praias de 
Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, 
Cruz das Almas e Jaraguá. Os 
monumentos trazem a pecu-
liaridade da cidade, com as 
suas propriedades marítimas, 
natureza singular e identi-
dade cultural.

“É um momento novo em 
que Maceió passa a resga-

tar um sentimento de orgu-
lho, pois essas obras não são 
apenas estruturais, mas é 
também um jeito de cuidar 
das pessoas, de nós maceioen-
ses. Então, esse momento em 
que a cidade vive é digno de 
bater no peito e dizer: ‘Maceió 
é massa’”, afirma o secretário 
de Comunicação do municí-
pio, Lininho Novais.

Os espaços criativos que 
estão no calçadão da orla 
marítima têm contribuído 
para colocar a cidade entre os 
destinos mais divulgados na 
internet, aumentando o fluxo 
de pessoas que transitam, 

movimentam a economia e 
oxigenam a cultura local.

A estratégia utilizada pelo 
município gerou o que os 
especialistas em comunicação 
chamam de mídia espontâ-
nea. As postagens em redes 
sociais feitas por pessoas 
comuns, influenciadores digi-
tais e veículos de comunica-
ção superaram a marca de 10 
milhões de visualizações em 
apenas três dias.

Especialistas da área, como 
Alex Monteiro, referência 
em marketing de influência, 
concordam que a construção 
de espaços públicos pensa-

dos como cenários fotográfi-
cos potencializam as ações de 
dados na internet e consequen-
temente resulta no sucesso do 
turismo e cultura local.

“Em um Brasil cada dia 
mais digital, criar esses espa-
ços chamados instagramá-
veis só potencializam as ações 
de comunicação. A imagem 
da cidade viraliza país afora. 
Todos querem publicar sua 
foto em um local assim”, 
afirmou o empresário dos 
maiores influencers do Brasil, 
como Whinderson Nunes, 
Gkay e que já assessorou 
Carlinhos Maia.

Cadeira gigante faz sucesso 
e Maceió ‘dispara’ no Google

ESPAÇO CRIATIVO gerou um aumento em 6.000% em buscas pela capital, segundo o Google Trends
Davysson Mendes / Secom Maceió

Davysson Mendes / Secom MaceióItawi Albuquerque / Secom Maceió

Ascom GT

Quando fala-
m o s  e m 
investimen-

tos, é preciso identificar os 
tipos de instituições financei-
ras, antes de qualquer decisão. 
Esse é um passo importante 
para quem quer aplicar o 
dinheiro e assim ter lucros.

Conhecer a área e as 
opções que o mercado oferece 
é fundamental neste processo. 
Para ter uma noção do quão 
ampla é essa vertente do 
mercado financeiro, há em 
média 30 tipos de instituições 
do ramo no país, todas regula-
mentadas pelo Banco Central. 
Neste universo, há uma 
grande parte que oferta servi-
ços financeiros básicos, como 
os oferecidos pelos grandes 
bancos, ou seja, pagamentos, 
abertura de contas, emprésti-
mos, financiamentos, inves-
timentos, entre outros itens. 
Outra parte destas instituições 
atua com foco nos investimen-
tos em todas as operações 
de crédito, câmbio e outras 
modalidades. 

“Se informar,  buscar 
conhecimento, saber mapear 
essas diferenças entre as insti-
tuições é fundamental para 

quem quer investir. Com 
certeza você já ouviu falar 
que ‘informação é tudo’, e é 
mesmo, ainda mais quando 
se trata de investir o próprio 
dinheiro. É desta forma que 
conseguimos tomar uma 
decisão correta e aplicar 
no melhor tipo de investi-

mento para o nosso obje-
tivo”, destaca Lucas Sorgato, 
professor de Economia do 
Centro Universitário Tira-
dentes (Unit Alagoas). 

Para evitar falhas e inves-
tir em algo que não dê o 
rendimento esperado, outra 
orientação importante é 

procurar orientação profis-
sional, empresas e bancos 
que possuem áreas voltadas 
a investimentos. “Primeira-
mente é preciso identificar seu 
perfil enquanto investidor, 
ou seja, quais são seus objeti-
vos, se são para curto, médio 
ou longo prazo. Esse direcio-

namento também pode ser 
feito em conjunto com um 
profissional especializado em 
finanças, bem como buscando 
empresas que atuam com 
investimentos ou bancos que 
têm áreas específicas para 
esse fim e profissionais aptos 
a orientar os clientes”, orienta.
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Quer investir? Saiba como
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Capelinha do Jaraguá tem 1a 
cerimônia de renovação de votos
Daniel Paulino
Secom Maceió

Sob um belís-
simo pôr do 
sol, com largos 

sorrisos e um olhar emocio-
nado, o casal de empresá-
rios Lucianna Maia e Airton 
Braga, foram os primeiros a 
celebrar uma cerimônia reli-
giosa de renovação de votos, 
onde comemoraram 25 anos 
de casados, na Capelinha 
do Jaraguá, no final da tarde 
desta terça-feira (11).

Para o casal, o espaço é 
lindo e o momento não pode-
ria ocorrer em um local dife-
rente. “Eu queria uma coisa 
mais intimista, principal-
mente pelo momento em que 
estávamos vivendo. A gente 

conhece muita gente, então 
acabei escolhendo os fami-
liares mais próximos para 
participar desta cerimônia, e 
buscava um local mais acon-
chegante. Foi daí que eu vi o 
anúncio, por meio do Insta-
gram, e resolvi correr atrás, 
para que tudo pudesse ocor-
rer da melhor maneira possí-
vel”, explicou Lucianna.

Airton Braga aproveitou 
a oportunidade e comentou 
sobre a iniciativa. “Essa ideia 
que o prefeito teve foi muito 
boa. São ações mínimas e 
simples, que acabam fazendo 
uma enorme diferença na 
vida de várias pessoas, como 
tem feito na minha, pois 
irei sempre lembrar desse 
momento em um local tão 
bonito”, disse.

ESPAÇO SE TORNOU 
ROTEIRO DE FOTOGRAFIA
O fotógrafo Anderson 

Clemente, que atua na área há 
mais de 12 anos e que estava 
na região fazendo fotos de um 
casal de noivos, comentou 
sobre a importância do espaço. 
“A criação destes espaços e prin-
cipalmente desta capelinha, faz 
com que possamos ter mais 
opções para fazermos fotos ao 
ar livre, deixando o conteúdo 
ainda mais bonito e também 
valorizando a cidade”, disse.

QUER CASAR NA PRAIA?
SAIBA COMO PEDIR 
AUTORIZAÇÃO
Para os casais que quiserem 

celebrar a união nesse novo 
cartão postal da capital alago-
ana, é preciso se dirigir à Secre-

taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs) e solicitar o espaço 
para a realização do evento. O 
prédio sede da secretaria está 
localizado na Rua Alexandre 
Passos, no bairro de Jaraguá, e 
o atendimento é feito de 8h às 
14h.

A solicitação deve ser feita 
mediante ofício direcionado 
à Coordenação de Análise 
e Licenciamento de Even-
tos, Publicidade e Utilização 
Sonora da Semscs, com uma 
antecedência de pelo menos 
30 dias e a cerimônia só pode 
ocorrer de segunda a quinta-
-feira. Junto ao documento, que 
deve constar a data e a hora da 
cerimônia, também é necessá-
rio ter o croqui da estrutura que 
será montada, especificando os 

materiais que serão utilizados.
Após a análise do pedido e 

do deferimento da vistoria dos 
fiscais de posturas da Semscs, é 
emitida uma lista das anuências 
necessárias dos órgãos munici-
pais e estaduais reguladores de 
eventos, além da emissão da 
taxa de utilização sonora. Com 
essa etapa concluída, a Semscs 
faz a emissão do alvará de auto-
rização do evento.

MACEIÓ É MASSA
O espaço instagramável faz 

parte da campanha “Maceió é 
Massa”, iniciativa que envolve 
ações promocionais sobre o 
destino com foco no verão, 
implantação de um beach 
club aberto ao público e vários 
pontos instagramáveis ao longo 
da cidade.

CASADOS HÁ 25 ANOS, Lucianna e Airton renovaram os votos no final da tarde da última terça-feira
Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Casal realiza primeira 
cerimônia de renovação 
de votos na capelinha 
do Jaraguá
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O que esperar do mercado de seguros em 2022

Quando falamos sobre 
proteção para pessoas e 
bens materiais as neces-

sidades vão mudando a cada 
fase da vida. Com a pandemia 
da Covid-19, a digitalização dos 
negócios no mercado de segu-
ros foi acelerada, o que fez com 
que o setor tivesse de se adaptar 
para oferecer soluções que aten-
dessem aos novos hábitos de 
consumo. 

Além disso, houveram 
diversas mudanças regulató-
rias promovidas pela Susep 
(Superintendência de Segu-
ros Privados). Portanto, quais 
seriam as principais tendências 
do mercado para 2022? Veja o 
que o setor espera com essas 
mudanças:

DIMINUIÇÃO DA BUROCRACIA
Muitas pessoas afirmam 

deixar de adquirir uma apólice 
de seguro pelo fato de ser um ser 
um processo burocrático. Algu-
mas seguradoras mais tradi-
cionais pecam nesse requisito, 
impondo uma série de compli-
cações, o que é negativo para 
as empresas e para o setor, que 
acaba não aumentando o seu 
nível de penetração.

O movimento de digitali-
zação e desburocratização que 
tem marcado o setor bancário 
são tendências há algum tempo, 
e também se verificam em segu-
ros, com as insurtechs . 

Para além do teleatendi-
mento médico e teleorientação 
odontológica, as seguradoras 
trabalham para tornar as contra-

tações e o relacionamento com 
clientes totalmente online, sem 
deixar para trás nenhum elo do 
segmento.

MAIOR VALORIZAÇÃO 
DO SEGURO DE VIDA
Segundo dados da Susep, 

os seguros de vida registra-
ram aumento de 14,6% no 
primeiro trimestre de 2021, 
em relação ao mesmo período 
de 2020. O produto oferece 
cobertura para morte, morte 
acidental e invalidez, além de 
cobrir também as despesas 

do funeral, médico-hospita-
lares e tratamento de doenças 
graves, como AVC, câncer e 
melanoma, insuficiência renal 
terminal e outros.

Com a chegada da pande-
mia e a instabilidade socio-
econômica trazida por ela, 
as pessoas se atentaram ao 
fato de que o seguro de vida 
não cobre apenas morte, mas 
também acidentes e outras 
eventualidades que ocor-
rem ao longo da vida. Acre-
ditamos que essa tendência 
seguirá forte em 2022. Aqui 

também podemos apontar 
o seguro de vida como parte 
importante no planejamento 
das finanças da família, consi-
derando os imprevistos em 
vida ou a proteção monetária 
familiar, em caso de morte do 
provedor da casa.

OPEN INSURANCE
Recentemente a primeira 

fase de implementação do Open 
Insurance entrou em operação, 
se estendendo até 30 de junho de 
2022 e dando início ao compar-
tilhamento de dados públicos 

sobre canais de atendimento 
e produtos de seguro, previ-
dência complementar aberta e 
capitalização disponíveis para 
comercialização. O sistema irá 
garantir um acesso mais fácil 
para o consumidor aos produ-
tos e serviços disponíveis no 
setor, criando condições mais 
favoráveis, por isso, continua 
como uma das tendências para 
2022.

CONCLUSÃO
Em suma, com a mudança 

no comando da Susep, algumas 
medidas devem ser reavaliadas, 
como as SISS (Sociedades Inicia-
doras de Serviço de Seguro), 
mas não há dúvidas de que o 
Open Finance como um todo é 
uma grande oportunidade para 
conhecer melhor o consumidor 
e oferecer produtos customi-
záveis, de acordo com as suas 
demandas. 

Contudo, apesar de ser 
muito importante, o seu verda-
deiro impacto em 2022 vai 
depender bastante de como o 
projeto irá andar ao longo dos 
próximos meses e da receptivi-
dade do público quando estiver 
totalmente operacional.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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Capelinha do Jaraguá tem 1a 
cerimônia de renovação de votos
Daniel Paulino
Secom Maceió

Sob um belís-
simo pôr do 
sol, com largos 

sorrisos e um olhar emocio-
nado, o casal de empresá-
rios Lucianna Maia e Airton 
Braga, foram os primeiros a 
celebrar uma cerimônia reli-
giosa de renovação de votos, 
onde comemoraram 25 anos 
de casados, na Capelinha 
do Jaraguá, no final da tarde 
desta terça-feira (11).

Para o casal, o espaço é 
lindo e o momento não pode-
ria ocorrer em um local dife-
rente. “Eu queria uma coisa 
mais intimista, principal-
mente pelo momento em que 
estávamos vivendo. A gente 

conhece muita gente, então 
acabei escolhendo os fami-
liares mais próximos para 
participar desta cerimônia, e 
buscava um local mais acon-
chegante. Foi daí que eu vi o 
anúncio, por meio do Insta-
gram, e resolvi correr atrás, 
para que tudo pudesse ocor-
rer da melhor maneira possí-
vel”, explicou Lucianna.

Airton Braga aproveitou 
a oportunidade e comentou 
sobre a iniciativa. “Essa ideia 
que o prefeito teve foi muito 
boa. São ações mínimas e 
simples, que acabam fazendo 
uma enorme diferença na 
vida de várias pessoas, como 
tem feito na minha, pois 
irei sempre lembrar desse 
momento em um local tão 
bonito”, disse.

ESPAÇO SE TORNOU 
ROTEIRO DE FOTOGRAFIA
O fotógrafo Anderson 

Clemente, que atua na área há 
mais de 12 anos e que estava 
na região fazendo fotos de um 
casal de noivos, comentou 
sobre a importância do espaço. 
“A criação destes espaços e prin-
cipalmente desta capelinha, faz 
com que possamos ter mais 
opções para fazermos fotos ao 
ar livre, deixando o conteúdo 
ainda mais bonito e também 
valorizando a cidade”, disse.

QUER CASAR NA PRAIA?
SAIBA COMO PEDIR 
AUTORIZAÇÃO
Para os casais que quiserem 

celebrar a união nesse novo 
cartão postal da capital alago-
ana, é preciso se dirigir à Secre-

taria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs) e solicitar o espaço 
para a realização do evento. O 
prédio sede da secretaria está 
localizado na Rua Alexandre 
Passos, no bairro de Jaraguá, e 
o atendimento é feito de 8h às 
14h.

A solicitação deve ser feita 
mediante ofício direcionado 
à Coordenação de Análise 
e Licenciamento de Even-
tos, Publicidade e Utilização 
Sonora da Semscs, com uma 
antecedência de pelo menos 
30 dias e a cerimônia só pode 
ocorrer de segunda a quinta-
-feira. Junto ao documento, que 
deve constar a data e a hora da 
cerimônia, também é necessá-
rio ter o croqui da estrutura que 
será montada, especificando os 

materiais que serão utilizados.
Após a análise do pedido e 

do deferimento da vistoria dos 
fiscais de posturas da Semscs, é 
emitida uma lista das anuências 
necessárias dos órgãos munici-
pais e estaduais reguladores de 
eventos, além da emissão da 
taxa de utilização sonora. Com 
essa etapa concluída, a Semscs 
faz a emissão do alvará de auto-
rização do evento.

MACEIÓ É MASSA
O espaço instagramável faz 

parte da campanha “Maceió é 
Massa”, iniciativa que envolve 
ações promocionais sobre o 
destino com foco no verão, 
implantação de um beach 
club aberto ao público e vários 
pontos instagramáveis ao longo 
da cidade.

CASADOS HÁ 25 ANOS, Lucianna e Airton renovaram os votos no final da tarde da última terça-feira
Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Casal realiza primeira 
cerimônia de renovação 
de votos na capelinha 
do Jaraguá
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CARTÃO VERMELHO
O destaque da semana 

foi a presença do ex-jogador 
Cafu em Maceió. O penta-
campeão mundial de futebol 

foi homenageado no Hall da 
Fama do Estádio Rei Pelé e 
participou do lançamento 
da campanha de combate à 

violência doméstica promo-
vida pela Associação AME.

“Dê um cartão verme-
lho para a violência domés-

tica” é o mote da campanha 
voltada à conscientização 
de jogadores e torcedores de 
futebol. 

AGORA VOCÊ PODE COMPRAR
UMA PIPOCA QUENTINHA

E PAGAR COM

O PAGAMENTO DEVE
SER EFETUADO NOS CAIXAS.

Depois de merecidas férias, Dr. Wagner 
Fragoso está de volta aos trabalhos e 
agora se divide entre as duas unidades 
da Reability, em Maceió e Arapiraca. 

O Boti Truck, loja móvel do Boticário, está 
estacionado na Barra de São Miguel. E o 
melhor é que, além de estar pertinho, o 
Boti Truck está recheado de promoções, 
são mais de 600 produtos com até 50%. 

Jonathas de Andrade, alagoano radicado no Recife, será o representante 
brasileiro na 59ª Bienal de Arte de Veneza, que será realizada entre 23 de 
abril e 27 de novembro. 

Rodrigo Teaser apresenta Tributo ao Rei do Pop em Maceió, no Teatro 
Gustavo Leite, no próximo dia 29 de janeiro. Com o maior espetáculo do 
mundo em homenagem a Michael Jackson, Rodrigo está em turnê pelo 
Brasil e reúne, ao todo, 16 integrantes, entre músicos e bailarinos, além de 
mais de 60 trocas de figurinos. 

DE VOLTA AO TRABALHO

PROXIMIDADEBIENAL DE ARTE REI DO POP


