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Rui se encontra 
com Kassab e se 
consolida como um 
dos líderes do PSD 
no Nordeste

ARTICULAÇÃO

O PSD é um dos maiores partidos do Brasil, 
com a segunda maior bancada do Senado

SAÚDE
Centro odontológico esteve fechado por seis anos; Prefeitura 

equipou e mais de 1.600 consultas são realizadas por mês

Após retomada, mais de 22 
mil atendimentos odontológicos 
foram feitos no PAM Salgadinho

Fernando Collor serve apenas como palanque a Jair Bolsonaro em Alagoas

Bolsonaro usa BNDES para 
salvar Collor da falência 

perdoando dívida milionária

COMPRA DE VOTO

São previstos R$ 41,25 bilhões 
para ampliar o programa social

Com PEC “Medo do 
Lula” aprovada, Auxílio 
Brasil vai para R$ 600

PERDEU, PLAYBOY!

PGR arquiva proposta de Flávio Bolsonaro 
para investigar o senador Renan Calheiros

AUTODESTRUTIVO

Senador filho do presidente argumentou que relator da CPI cometeu abuso de autoridade

Senador disse que manobras para reunir aliados no União Brasil desgastou a todos
Deputado Arthur Lira desgasta relação 

com parceiros, aliados e capachos políticos

CONCHAVO
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Assim era Guedes de Miranda
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E X P E D I E N T E

Diria melhor – o velho e queri -
do mestre Antônio Guedes de Mi -
randa, visto pelo moço Laurentino 
Rocha da Veiga, um rapaz vindo do 
município de Paulo Jacinto, cheio 
de idealismo. É o que o leitor vai 
sentir ao ler estas páginas escritas 
por Laurentino Veiga. Jovem e ven-
turoso escritor pega seu escafrandro  
e desce ao fundo do mar helênico 
em que viveu o seu biografado – 
Paulo de Castro Silveira fazendo a 
apresentação do livro resultante de 
um concurso literário.  

Diga-se, de passagem, aportei 
na bela Maceió no início da década 
de sessenta, impossibilitando-me de 
co nhecer o maior jurista à época: 
Gue des de Miranda. Fundador da 
Aca demia Alagoana de Letra 
(1919). Nas suas múltiplas ativida -
des destacou-se como professor de 
Di reito, jornalista e escritor propria-
mente dito. 

Nesta obra, em sua página no -
ve, observa-se uma foto de Guedes 

de Miranda fiscalizando uma obra 
pú blica durante sua intervenção à 
fren te do Estado de Alagoas. Afora 
is so, acostei uma bibliografia: His tó -
ria do Lyceu Alagoano (Abelardo 
Du arte), Eu e o Tempo (Guedes de 
Mi randa), Alagoanos Ilustres (Au -
gus to Vaz filho), Jornal de Alagoas, 
(na pág .8, Arnaldo Jambo), Paulo 
de Castro Silveira (Jornal de Ala go -
as, 20.04.1975), Félix Lima Júnior 
– Episódios da História de Alagoas 
(Gazeta de Alagoas, de 27.08.71), 
Luís de Camões (Os Lusíadas, pág. 
81, Edição de 1846), Professor José 
Flan klin Casado de Lima (inform-
ações verbais), Professor José Ca val -
cante Cajueiro (informa ções ver-
bais), Prof. JO‹O Teixeira Ca val -
cante (informações verbais).   

Paulo de Castro Silveira, cro -
nis ta de escol da Gazeta de Alagoas, 
es crevera com muita propriedade:   
Ho menagear, bajular os que estão 
vi vos, os poderosos, é fácil. Grande, 
imenso é fazer justiça aos mortos. E 

esta justiça, embora tarde, foi feita 
ao professor Guedes de Miranda, 
um morto em sepultura rasa num 
hu milde cemitério de Porto Calvo, 
no Alto da Forca. Como dizia Mar -
co Túlio Cícero, aquele Cícero tão 
ci tado pelo velho Guedes de Mi ran -
da: Justitia Ominum Est Domina Et 
Regina Virtuttum. 

„O ENIGMA SOU EU. Fiz 
per guntas ao céu/ E o céu Não res -
pon deu/ Fiz pergunta a terra / E res -
pos ta não meu deu/Fiz perguntas ao 
mar / E o mar emudeceu/ Fiz per -
gun tas à vida/ O enigma sou eu‰. Era 
Assim Guedes de Miranda. Foi as -
sim Guedes de Miranda. Tão bom 
que deve, agora no Céu, está dia -
logando com outro doutor cha ma do 
de Paulo – o grande São Pau lo – 
falando a respeito de suas PRÉ DI -
 CAS, OU RECITANDO O Cân -
tico dos Cânticos, do velho Sa lo mão, 
que aqui na terra era seu li vro de 
cabaceira. Descanse seu úl timo sono 
no torrão que lhe viu nascer.

Fernando Oliveira 
Editor Geral 

fernand.oliveira1985@hotmail.com

PEC da compra de votos

ANÁLISE

PRECONCEITO
A Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos 

Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL) recebeu, esta semana, 
duas denúncias de homofobia praticadas em Maceió. Em um dos 
casos, a vítima foi agredida verbalmente por um personal trainer em 
uma academia situada no bairro da Pajuçara. Com esses novos rela-
tos, a OAB/AL contabiliza 11 denúncias deste tipo somente este ano, 
sendo cinco casos entre os meses de junho e julho.De acordo com 
Marcus Vasconcelos, presidente da Comissão de Diversidade Sexual 
e Gênero da OAB/AL, a primeira denúncia diz respeito a uma situ-
ação ocorrida dentro da casa da vítima, um jovem de 22 anos que foi 
hostilizado pelo próprio pai e expulso da residência em que morava. 

A maior compra de votos 
com dinheiro público está explíc-
ita na cara da nação e dos tribu-
nais. A justiça, além de cega, é 
conivente com a roubalheira do 
dinheiro dos contribuintes. A 
PEC “Medo do Lula” tem uma 
única finalidade: comprar votos 
parcelados em quatro vezes, de 
agosto a dezembro. Como diz o 
jornalista Reinaldo Azevedo, é 
preciso esperar as pesquisas 
para saber se as medidas vão 
mesmo turbinar a candidatura de 
Bolsonaro. 

No entanto, parece ser tarde 
demais para Bolsonaro tentar 
reverter a rejeição cultivada em 
quase quatro anos de mandato. 
Para Reinaldo Azevedo, a oposi-
ção está tomando muita pancada 
injusta de analistas. Segundo ele, 
se os votos fossem contrários, a 
PEC seria aprovada do mesmo 
jeito e Bolsonaro teria uma 
"carta na manga" para usar em 
um chamado "mal maior". 

Com a PEC, Jair Bolsonaro 
faz um aceno aos eleitores de 
baixa renda e ao povo nordes-
tino, público que diminui o 
desempenho nas pesquisas. Mas 

o pagamento será até o final do 
ano e o eleitor já está calejado 
com promessas de políticos. Nas 
redes sociais, a campanha do ex-
presidente Lula chama pacote 
social de ‘PEC da Enganação’ e 
diz que povo ‘sabe quem cuida 
dele e quem só tem interesse elei-
toreiro’. 

Entre os pontos principais 
da proposta aprovada pela 
Câmara está o acréscimo de R$ 
200 nos pagamentos do Auxílio 
Brasil, chegando a R$ R$ 600 
mensais por família, e incre-
mento extraordinário adicional 
de 50% no vale Gás, medida que 
deve atingir 5,6 milhões de lares. 

Para minimizar os impactos da 
alta dos combustíveis, três ações 
são validades pela PEC apro-
vada: concessão de até R$ 3,8 
bilhões aos Estados que, por 
meio de créditos tributários, 
garantirem a competitividade 
entre o etanol e a gasolina; a cri-
ação de um voucher de R$ 1 mil 
mensais para caminhoneiros 
autônomos, e, para os taxistas, 
um programa de transferência de 
renda com custo estimado em R$ 
2 bilhões. 

 
 
É a compra de votos mais 

cara do país.  

Ele procurou a Ordem para poder acessar o imóvel e, então, pegar 
os seus pertences.Os membros da Comissão de Diversidade Sexual e 
Gênero da OAB/AL, com o apoio da Polícia Militar, acompanharam o 
rapaz até a casa e o levaram, em seguida, à residência da avó, onde a 
vítima passou a morar. Todo o processo aconteceu de forma tranquila, 
sem nenhuma intercorrência.O segundo episódio relatado ocorreu em 
uma academia, no bairro da Pajuçara. A vítima, que já havia sido xin-
gada pelo acusado, foi mais uma vez alvo de palavras de baixo calão rela-
cionadas à sua orientação sexual. Por ignorar o que o agressor estava 
dizendo, a vítima, um homem de 40 anos, por pouco não foi agredida 
fisicamente.

PRECONCEITO II

VICE DE COLLOR
O vereador por Maceió, Leonardo Dias (PL), confirmou que tem 

mantido diálogo com o senador Collor (PTB) para, eventualmente, 
compor a chapa majoritária nas eleições deste ano. Bolsonarista de car-
teirinha, Léo Dias tem tido o nome especulado para ser o candidato a 
vice-governador de Collor.„Tenho mantido conversas com o Senador 
Collor sobre uma possível composição em sua chapa no cargo de vice-
governador. Collor é o único pré-candidato ao Governo de Alagoas que 
apoia e tem trabalhado por Jair Bolsonaro, além de ser um bom aliado 
do Presidente no Senado‰, escreveu Léo Dias, nesta terça-feira (12), em 
sua conta no Twitter.

Herdeiro de uma tradicional família da política alagoana, 
Arthur Lira venceu a eleição para a presidência da Câmara 
em 2021, com a promessa de um Legislativo independente. 
Com a caneta nas mãos, no entanto, centralizou decisões e 
adotou um estilo rolo compressor para fazer passar pautas 
favoráveis ao Executivo, como a aprovação do orçamento 
secreto. "A vida de Bolsonaro melhora exponencialmente com 
sua eleição", avalia o jornalista Paulo Celso Pereira. Em 
conversa com Renata Lo Prete, o editor executivo dos jornais 
"O Globo" e "Extra" e da revista "Época" atribui seu poder 
de Lira à influência que tem dos recursos públicos, com 
destaque ao orçamento secreto. Ele ascende ao cargo, afirma, 
“pela mesma razão que ele se consolida". "O orçamento 
secreto é criado ainda no no na gestão do Rodrigo Maia. Mas 
quem define a manobra do orçamento secreto, quem gere o 
orçamento secreto – e essa é a forma que ele consegue se 
eleger é o Arthur Lira.
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SERVIÇO

Eleitores podem solicitar voto em trânsito de 18 de julho a 18 de agosto
Os pedidos para voto em trânsito devem ser feitos em atendimento presencial

O PSD é um dos maiores partidos do Brasil, com a segunda maior bancada do Senado
ARTICULAÇÃO

Rui se encontra com Kassab e se consolida 
como um dos líderes do PSD no Nordeste

Rui Palmeira segue fortale-
cendo sua pré-campanha para o 
Governo de Alagoas. Depois de 
fazer visitas ao interior do estado no 
início da semana, nesta quarta-feira 
o ex-prefeito de Maceió e presidente 
do PSD no estado foi a Brasília, 
onde se encontrou com Gilberto 
Kassab, presidente nacional do par-
tido. Na pauta, os dois líderes polít-
icos conversaram sobre o futuro do 
estado, que é uma das grandes apos-
tas do PSD no Nordeste do Brasil. 
Eles trataram também das estraté-
gias da campanha eleitoral e a con-
venção do partido, que deve acon-
tecer em breve. O pré-candidato a 
deputado federal Gustavo Lima 
também participou do encontro. 

Trata-se de um dos maiores 
partidos do Brasil, com a segunda 
maior bancada do Senado Federal – 
11 senadores e o presidente da 
Casa, Rodrigo Pacheco, e a quinta 
maior bancada da Câmara Federal, 
com 47 deputados. „O presidente 
Gilberto Kassab e os colegas de 
PSD têm um olhar especial para 
Alagoas e para o nosso projeto. É 
com essa força nacional que vou 
defender os interesses do nosso 
estado e vamos seguir levando 
Alagoas pra frente a partir do próx-
imo ano‰, disse Rui.

A manhã de domingo passado 
foi agitada no bairro do Feitosa, em 
Maceió, por conta do evento que 
marcou o lançamento da pré-candi-
datura de Rui Palmeira a govern-
ador de Alagoas. Políticos, lideran-
ças e militantes se reuniram na 
Choparia Resenha para consolidar o 
projeto Pra Frente Alagoas. Entre os 
presentes, a deputada federal Tereza 
Nelma (PSD), o presidente do par-

tido Republicanos no estado, Arthur 
Albuquerque, além de pré-candida-
tos a deputado estadual e deputado 
federal, vereadores, prefeitos e ex-
prefeitos.  

Rui Palmeira foi enfático ao 
dizer que segue firme, confiante e 
fortalecendo sua pré-candidatura. 
„Vamos mostrar nossa história, 
comparar biografias, mostrar que é 
possível levar Alagoas pra frente 

com um projeto independente, sem 
precisar se escorar em senhores da 
política‰, enfatizou. Na sua fala, Rui 
destacou ainda que quando foi pre-
feito de Maceió planejou e executou 
obras em toda cidade, principal-
mente nos bairros mais necessita-
dos.  

„Não podemos aceitar as 
manchetes que mostram o povo 
comendo osso e pele de frango. É 

preciso planejar para fazer nosso 
estado avançar. Fiz por Maceió e 
estamos prontos para fazer por 
Alagoas‰, destacou o pré-candidato 
a governador, lembrando os avanços 
na educação, saúde e infraestrutura 
da capital durante o seus oito anos 
de gestão.Na sua fala, Tereza 
Nelma destacou a experiência e os 
serviços prestados por Rui Palmeira 
como prefeito de Maceió. 

DISPUTA NAS URNAS

Palmeira se mostrou candidato competitivo e antenado com o eleitor

A partir de 18 de julho até o 
dia 18 de agosto, é possível solicitar 
o voto em trânsito para o primeiro, 
segundo ou ambos os turnos. O 
voto em trânsito pode acontecer nas 
capitais e em municípios com mais 
de cem mil eleitoras e eleitores. Em 
Alagoas, apenas Maceió e Arapiraca 

possuirão seções para esta modali-
dade. As Eleições 2022 acontecem 
no dia 02 de outubro, em primeiro 
turno, e 30 de outubro, se houver 
segundo turno. 

Os pedidos para voto em trân-
sito devem ser feitos em atendi-
mento presencial, pois não há a 

opção de solicitação pela internet. 
O voto em trânsito é permitido para 
todos os cargos em disputa 
(Presidência, Governo do Estado, 
Senado, Câmara dos Deputados e 
Assembleia Legislativa) quando a 
pessoa estiver em outro município 
dentro do mesmo Estado. Quando 

a pessoa estiver fora do seu Estado 
ou for inscrita no exterior o voto em 
trânsito vale apenas para a 
Presidência  

Na solicitação, a pessoa deve 
indicar o município em que pre-
tende votar no dia das eleições. 
Dentro do prazo, é possível alterar 

ou cancelar a habilitação. O voto 
em trânsito é possível apenas nas 
eleições gerais, como as deste ano, 
que elege representantes estaduais e 
federais. A habilitação para votar 
em trânsito pode ser feita em 
qualquer cartório eleitoral, apresen-
tando documento oficial com foto.
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PERDEU, PLAYBOY!

PGR arquiva proposta de Flávio Bolsonaro 
para investigar o senador Renan Calheiros

A vice-procuradora-geral da 
Re pública, Lindôra Araújo, arqui-
vou representação apresentada pelo 
se nador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
con tra o colega de Casa Renan Ca -
lhei ros (MDB-AL) por causa da 
atua ção do emedebista como re la -
tor da CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Covid. A inform-
ação foi noticiada pelo site 
Metrópoles e confirmada pelo UOL 
junto ao MPF (Ministério Público 
Federal). Na denúncia, o filho do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), argumenta que 
Calheiros constrangeu depoentes 
durante sessões da CPI. 

O senador alega que o colega 
cometeu os crimes de abuso de 
autoridade, prevaricação, coação no 
curso do processo e exercício arbi-
trário das próprias razões. Os supos-
tos crimes teriam ocorrido durante 
os depoimentos do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello, do 
empresário Luciano Hang, do ex-
secretário de Comunicação Fábio 
Wajngarten, e da médica Nise 
Yamaguchi. 

Todos alinhados ao governo 
Bolsonaro. "Exigir informações ou 
reiterar perguntas para buscar 
esclarecimentos de pessoa que, sob 
compromisso, presta depoimento, 
não pode ser considerado constran-
gimento ilegal, justamente porque 
há obrigação legal de fornecer as 
informações solicitadas, caso as 
detenha", rebateu Lindôra Araújo. 

Ao UOL, a assessoria de 

Renan Calheiros disse que o sena-
dor não irá comentar o caso. Um 
dos momentos mais marcantes da 
CPI da Covid foi uma discussão 
entre os senadores Flávio Bolsonaro 
e Renan Calheiros durante o depoi-
mento de Fabio Wajngarten. O 
filho do presidente chamou o colega 
de "vagabundo". Houve troca de 
ofensas e a sessão foi suspensa pelo 
presidente da CPI, Omar Aziz 

(PSD-AM)."Vamos tentar colocar 
vacina nos braços dos brasileiros e 
não tentar fazer palanque, como o 
senador Renan Calheiros tenta 
fazer. A todo momento, querendo 
aparecer... Imagina um cidadão 
honesto sendo preso por vaga-
bundo, que é o senador Renan 
Calheiros?!", afirmou Flávio 
Bolsonaro. 

"Vagabundo é você que rou-

bou dinheiro do pessoal do gabi-
nete", rebateu Renan, referindo-se 
às denúncias de suposta "racha-
dinha" que envolvem Flávio.A 
denúncia sobre o suposto esquema 
quando Flávio era deputado esta-
dual foi arquivada após decisões do 
STF (Supremo Tribunal Federal) e 
do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) que anularam as provas do 
caso.

AUTODESTRUTIVO

Senador filho do presidente argumentou que relator da CPI cometeu abuso de autoridade

Senador disse que manobras para reunir aliados no União Brasil desgastou a todos
Deputado Arthur Lira desgasta relação 

com parceiros, aliados e capachos políticos
„Arthur Lira adquiriu, na 

alta, os pré-candidatos do PSDB 
(Cunha, Maia), do PSB (Caldas, 
André), do MDB (Alfredo e out-
ros), desfez suas chapas e os levou 

para o UB. O MDB se recompôs. 
O PSDB tenta resistir, e agora o 
PSB chama o feito à ordem. O 
desgaste atinge igualmente a 
todos.‰ 

Essa foi a declaração do 
senador Renan Calheiros sobre o 
jogo político nacional. A crítica é 
quanto Arthur Lira, que mostrou 
um exército de traidores, que 

podem ter feito a pior decisão de 
suas carreiras políticas. 

Com a desidratação de 
Bolsonaro, muitos tendem a per-
der o respeito do eleitor quando o 

furacão eleitoral passar. A socie-
dade separará o joio do trigo. E 
algumas terão contas a pagar. 
Enfim, apoiar facista fracassado 
tem seus efeitos colaterais.
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CONCHAVO

O plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, na noite desta quarta-feira (13), a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
dos Benefícios em dois turnos. Agora, a expec-
tativa é que o texto seja promulgado na sexta-
feira (15).A proposta não sofreu alterações em 
relação à enviada pela Senado. São previstos 
R$ 41,25 bilhões para ampliar o Auxílio Brasil, 
que passa a ter valor mínimo de R$ 600 para 
cada família, e do Auxílio Gás, além da criação 
de subsídios a caminhoneiros e taxistas. 

Do total de recursos aprovados, R$ 26 
bilhões serão destinados ao Auxílio Brasil. 
Segundo o Ministério da Cidadania, o acré-
scimo R$ 200 às famílias contempladas pelo 
programa terá início em agosto, passando 
assim de R$ 400 para R$ 600.O texto-base da 
PEC foi aprovado em segundo turno por 469 
votos a favor, 17 contra e 2 abstenções. Eram 
necessários 308 votos favoráveis para a aprova-
ção.Antes da votação da proposta, os parla-
mentares discutiram os destaques. Nenhum 
deles foi aprovado, como o que determinava a 
retirada do estado de emergência da 
PEC.Sendo assim, os valores orçamentários 

disponibilizados pela PEC não precisam estar 
no limite do teto de gastos, dentro da chamada 
Regra de Ouro ou de dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Além do acréscimo de R$ 200 do 
Auxílio Brasil, a PEC prevê a ampliação de 
outros tipos de subsídios à população. No caso 

do Auxílio Gás, será destinado R$ 1,05 bilhão 
para complementar o valor pago a cada dois 
meses aos cidadãos contemplados com o 
benefício.Portanto, cada família passa a 
receber 100% do valor da média nacional do 
botijão de 13Kg de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), e não mais os 50% pagos desde o iní-

cio do ano.Já o programa Alimenta Brasil, que 
compra a produção da agricultura familiar e 
destina a entidades socioassistenciais, escolas e 
creches, entre outros equipamentos públicos, 
terá um acréscimo de R$ 500 milhões. 

 São compras de até R$ 12 mil por ano 
de cada família produtora.Em meio à alta dos 
combustíveis neste ano, os motoristas também 
serão incluídos na lista de benefícios. Os 
caminhoneiros cadastrados no Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTRC) receberão R$ 1 mil men-
sais.Os motoristas de táxi cadastrados até 31 
de maio de 2022, mediante apresentação do 
documento de permissão, terão direito a R$ 
200 mensais após regulamentação da forma de 
pagamento. 

Por fim, será concedida assistência de R$ 
2,5 bilhões até 31 de dezembro de 2022 para 
auxiliar o custeio do direito da gratuidade aos 
idosos no transporte público coletivo urbano, 
semiurbano e metropolitano prevista no 
Estatuto do Idoso. O montante será repassado 
à União, a estados, ao Distrito Federal e a 
municípios.

Senador Fernando Collor serve apenas como palanque a Jair Bolsonaro em Alagoas

Bolsonaro usa BNDES para salvar Collor 
da falência perdoando dívida milionária

COMPRA DE VOTO

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) perdoou nesta 
quarta-feira (13) dívidas da OAM 
(Organização Arnon de Mello), 
grupo que reúne empresas da 
família do senador e ex-presidente 
da República que foi alvo de 
impeachment em 1992, Fernando 
Collor de Mello (PTB-AL).  
Collor se lançou em junho como o 
pré-candidato de Bolsonaro ao 
governo do Estado de Alagoas. 

Em maio, durante a cerimô-
nia de inauguração da duplicação 
de um trecho da BR-101, em 
Sergipe, Bol sonaro chamou 
Collor de „alia do‰ . Há duas 
semanas (28/6), Col lor participou 
de motociata ao lado do „mito‰ 
em Maceió. Na assem ble ia de cre-
dores, o BNDES deu o vo to deter-
minante para a aprovação do 
plano de recuperação das empre-
sas de comunicação da família 
Col lor de Mello em Alagoas, de 
acordo com o jornalista Carlos 
Madeiro, em reportagem do por-
tal UOL.   

Sendo o maior credor do 
grupo, o banco de fomento acei-
tou a proposta de perdoar 70% da 
dívida de R$ 14,4 milhões, dar 12 
meses de carência e parcelar o 
débito em 126 meses (o maior 
prazo entre todos os credores). O 
representante do BNDES justifi-

cou o voto por escrito e disse que 
o banco aceitou a proposta „em 
prol de uma solução negocial 
menos gravosa do que a falência‰. 

A reportagem aponta que na 
proposta da OAM há um deságio 
e carência menores, mas com um 
prazo maior para pagamento, se 

comparado com os demais cre-
dores da classe (que é de 96 
meses). As empresas do grupo 
estão em recuperação judicial 
desde 2019, e o plano apresentado 
negociou um débito de mais de 
500 credores e R$ 64 milhões a 
fornecedores e trabalhadores. 

Pelo plano  aprovado, os ex-
fun cionários da OAM terão suas in -
de nizações limitadas a 10 salários mí -
nimos (R$ 12.120), o que não cor -
responde a 2% do débito, em al guns 
casos. Ocorre que, na lista, há pes -
soas que têm débitos referendados na 
Justiça do Trabalho superi o res a R$ 1 
milhão e terão direito a pou co mais 
de 1% do valor total devido. 

O plano da empresa ainda traz 
uma série de desvantagens aos ex-
fun cionários, entre eles: exclusão de 
to das as multas, juros e correção 
mo netária; redução de 90% das in -
de nizações por dano moral, horas 
ex tras, adicional noturno, periculosi -
da de e insalubridade. „Foi frustran -
te, um atentado à Justiça do Tra ba -
lho. Hoje feriram de morte os direi-
tos de 400 trabalhadores, sem con-
tar as prerrogativas dos advogados 
que levantaram questão de ordem 
an tes da votação e foram completa-
mente ignorados. A OAB [Ordem 
dos Advogados do Brasil] já foi aci -
o nada‰, disse o jornalista e advoga -
do Marcos Rolemberg, que também 
é credor da OAM.

São previstos R$ 41,25 bilhões para ampliar o programa social
Com PEC “Medo do Lula” aprovada, Auxílio Brasil vai para R$ 600
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Pensei que eu ia passar 
a manhã toda por aqui, 
mas fui muito bem 
acolhido pela equipe e 
pelo cirurgião-dentista, 
e o procedimento foi 
feito rapidamente

“
”

SAÚDE

A dona de casa Josefa Messias 
da Silva esteve no Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) do PAM Salgadinho para 
retirar os pontos da cirurgia que o 
filho Marcos Willamis, 18, portador 
do Espectro Autista fez, há uma 
semana, para a extração de um 
dente.  

Ela, que encontrava dificul-
dade em garantir um atendimento 
odontológico para o filho na região 
em que reside, no Trapiche da 
Barra, descobriu o atendimento no 
CEO há cerca de um ano, por indi-
cação de outra mãe que tinha um 
filho com necessidades especiais 
atendido no local. 

„Aqui, o atendimento é mara-
vilhoso e a equipe toda é preparada 
para atender bem os pacientes, prin-
cipalmente os que têm necessidades 
especiais. Estou muito satisfeita‰, 
relata dona Josefa. 

Anteriormente à gestão JHC, o 
serviço de Endodontia estava sus-
penso desde 2017. Com a chegada 
da pandemia do novo coronavírus, 
outros serviços odontológicos tam-
bém estavam sem funcionar. Porém, 
em 2021, após cinco meses da nova 
gestão, a Prefeitura de Maceió vol-
tou a oferecer no CEO todas as 
especialidades relativas à saúde 
bucal, garantindo o compromisso e 
o cuidado com os maceioenses. São 
quase 22.680 consultas em 14 
meses de atuação. 

Além da Endodontia, as outras 
es pecialidades que passaram a ser 
ofer tadas no PAM Salgadinho são 
Pe riodontia, Radiologia, Prótese To -
tal, Odontopediatria, Estomato lo gia 
e atendimentos para pacientes com 
necessidades especiais e Ci rur gia 
Buco Maxilo, concentrados no Blo -
co F e realizados por 28 profis sio -
nais.   

O Bloco I - local para trata -
men to de pacientes com HIV e out-
ras Infecções Sexualmente Trans -
mis síveis (ISTs) - também dispõe de 
um consultório odontológico exclu -
si vo para o atendimento desses pa ci -
en tes. Ao todo, o CEO possui onze 
con sultórios e um laboratório de pró -
tese dentária. 

Segundo a gerente de Saúde 
Bu cal da Secretaria Municipal de 
Saú de, Ducy Lily Farias, o serviço 
es pecializado disponibilizado no 
CEO assegura ao usuário o cuidado 
in tegral à saúde.  

„O PAM Salgadinho contava 
com sete consultórios odontológicos, 
hoje temos onze instalados. É mui to 
importante oferecer ao usu á rio todas 
as especialidades odontoló gi cas por -
que garantimos o cuidado in tegral ao 
paciente‰, confirma a gerente.   

Para Sandrine Vieira, cirurgiã-
dentista e coordenadora do Centro 
de Especialidades Odontológicas, a 
atenção integral aos usuários é pri-
mordial durante a realização do aten-
dimento.  

„Enquanto coordenadora 
percebo a importância de ofertar 
um serviço especializado aos usuár-
ios, pois garante a integralidade das 
ações de saúde‰, explicou Sandrine 

Vieira. No início da ampliação dos 
serviços, a expectativa era de que 
Maceió atendesse, mensalmente, 
aproximadamente 700 pessoas, 
com previsão de aumento grada-

tivo nos números de procedimen-
tos. Atualmente, a demanda chega 
a 1.620 usuários atendidos por 
mês, sendo 405 usuários a cada 
semana. 

Centro odontológico esteve fechado por seis anos; Prefeitura equipou e mais de 1.600 consultas são realizadas por mês

Enquanto aguardava para ter 
seu retorno agendado, após a realiza-
ção de uma pequena cirurgia para a 
extração de um dente, o agente de 
prevenção de perdas Márcio 
Henrique Souza também falou sobre 
o atendimento no CEO do Pam 
Salgadinho. 

Ele também não tinha conheci-
mento que o município dispunha, 
pelo SUS, do atendimento especial-
izado em diversas áreas da odontolo-
gia e foi realizar o procedimento no 
CEO com uma expectativa bem 
negativa, certo de que iria perder a 

manhã inteira na ação. Oriundo da 
Unidade Básica de Saúde Maria 
Tereza Holanda, no Ouro Preto, ele 
ficou surpreso com a rapidez com 
que foi atendido e realizou o procedi-
mento.  

„Pensei que eu ia passar a 
manhã toda por aqui, mas fui muito 
bem acolhido pela equipe e pelo 
cirurgião-dentista, e o procedimento 
foi feito rapidamente. Fui surpreen-
dido positivamente com o atendi-
mento odontológico especializado 
aqui no PAM Salgadinho‰, teste-
munhou Márcio Henrique.

Rápido atendimento
Todas as especialidades do 

CEO são marcadas nas próprias 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
por meio do Sistema Gestor de 
Regulação (SGR), exceto consultas 
para próteses dentárias, que são 
marcadas no próprio PAM 
Salgadinho. 

Na UBS, o paciente é avaliado 
por um clínico geral. Na ocasião, o 
profissional avalia o caso e, havendo 
necessidade, encaminha o paciente 
ao CEO. A própria unidade realiza o 
agendamento para o centro espe-
cializado pelo SGR.

Como ter acesso ao serviço

Após retomada, mais de 22 mil atendimentos 
odontológicos foram feitos no PAM Salgadinho

MARCIO HENRIQUE

Márcio Henrique Souza também falou sobre 

o atendimento no CEO do Pam Salgadinho

Aqui, o atendimento é maravilhoso 

e a equipe toda é preparada para 

atender bem os pacientes, principalmente 

os que têm necessidades especiais, 

afirmaram dona Josefa e filho

Doutora Sandrine Vieira Gerente de Saúde Bu cal, Ducy Lily Farias
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