
Um efetivo formado por 
20 homens e mulheres do 
grupo de elite da Guarda 
Municipal (GAAO) vai fazer 
o patrulhamento – 24 horas 

por dia – do Corredor Vera 
Arruda, na Jatiúca. Na sexta-
feira passada, um garoto foi 
assaltado quando passeava 
de bicicleta pelo corredor. O 

assalto foi filmado e correu 
como num rastilho de pólvora 
em Maceió. Hoje, a Polícia 
Civil anunciou que prendeu 
os dois assaltantes. Um deles 

teria confessado o crime. 
Agora, com uma equipe de 
cinco guardas armados, o 
equipamento do município 
estará bem protegido.
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5COVID-19: SEM LEITOS DE UTI, RONDÔNIA TRANSFERE 65 PACIENTES PARA O PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL

PATRULHAMENTO

Grupo de elite da Guarda Municipal 
ocupa o Corredor Vera Arruda

Itaw
i Albuquerque

Cinco guardas do GAAO farão o 
patrulhamento diuturnamente 
do Corredor Vera Arruda

A Petrobras confirmou 
o aumento da gasolina 
em suas refinarias a partir 
de amanhã, informando 
que o preço médio de 
venda de gasolina para 
as distribuidoras passará 
a ser de R$ 2,08 por litro, 
refletindo aumento médio 
de R$ 0,10 por litro no 
preço de venda. O preço 
médio de diesel, por sua 
vez, passará a ser de R$ 
2,12 por litro, refletindo 
um aumento médio de R$ 
0,09 por litro. “Os preços 
praticados pela Petrobras 
t ê m  c o m o  r e f e rê n c i a 
os preços de paridade 
de importação e, dessa 
maneira, acompanham 
as variações do valor 
do produto no mercado 
internacional e da taxa 
de câmbio, para cima e 
para baixo”, diz a nota da 
companhia.

COMBUSTÍVEIS

Vem aí mais 
um aumento 
na gasolina 
e no diesel
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VOLTA ÀS AULAS

Advogada  
orienta como  

agir em casos  
de conflitos  

entre escolas 
e alunos

SALÁRIO NA CONTA 
“DENTRO DO MÊS”

GOVERNADOR RENAN FILHO ANUNCIA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS

E m e r s o n  P e t r i v ,  o 
deputado conhecido pelo 
apelido de Boca Aberta 
(PROS-PR), se apresentou 
hoje pela manhã ao Centro 
de  Reintegração  Soc ia l 
de Londrina, no norte do 
Paraná. O parlamentar irá 
cumprir ali os 17 dias de 
detenção pelo crime de 

perturbação de sossego, 
pena a qual foi condenado 
quando ainda era vereador 
na cidade. A pena a ser 
cumprida por Boca Aberta é 
em regime semiaberto, onde 
o parlamentar deve retornar 
para dormir em uma sala 
separada dos demais presos. 
A prisão do deputado foi 

ordenada na última sexta-
feira (22). Os fatos ocorreram 
e m  2 0 1 7 .  B o c a  A b e r t a 
entrou em uma Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) da cidade e invadiu 
áreas restritas a médicos e 
enfermeiros, com o objetivo 
de filmar e apontar possíveis 
irregularidades no local. 

Deputado condenado se entrega
PENA DE 17 DIAS

Boca Aberta está no regime semiaberto
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O aval do governo Bolsonaro 
para  empresas  pr ivadas 
comprarem 33 milhões de 
doses da vacina AstraZeneca 
n o  m o m e n t o  e m  q u e  o 
sistema público e universal de 
imunização do SUS dispõe de 
apenas 10,2 milhões de doses – 
apenas 1/3 do “lote privado” – 
tem o significado de uma bomba 
de extermínio de brasileiros 
vulneráveis e desprotegidos, 
principalmente negros e pobres.

Engana-se quem pensa 
que Manaus, o Auschwitz 
brasileiro, representa o ápice 
do morticínio e da barbárie, 
porque o necrogoverno escala 
permanentemente estágios mais 
avançados de devastação social e 
extermínio humano.

A  a u t o r i z a ç ã o  p a r a 
que particulares comprem 
imunizantes antes do próprio 
Estado provisionar o SUS 
com a quantidade de vacinas 
necessárias para imunizar 
u n i v e r s a l m e n t e  t o d a  a 

população brasileira, é uma 
prática de eugenia social com 
propósitos idênticos aos do 
regime nazista de Hitler.

Mariângela Simão, diretora 
de Acesso a medicamentos 
da OMS descreve a posição 
brasileira de aquisição privada 
de vacina como “peculiar”, única 
no mundo. Em todos países, “as 
compras estão sendo feitas pelo 
governo, e não pela iniciativa 
privada”, disse ela.

Por meio deste processo 
perverso de “seleção econômica” 
da espécie, em que a oligarquia 
pode comprar vacina para 
proteger a si mesma e também 
a seus escravos que garantem 
a reprodução do seu capital, o 
governo genocida dos militares 
amplia a “faxina” racial.

A imprensa noticiou as 
supostas condições estipuladas 
pelo governo para conceder o 
aval aos plutocratas. Dentre elas, 
a proibição de comercialização 
dos imunizantes e a gratuidade 

para os funcionários das 
empresas. Além disso, o governo 
“tem a expectativa de que as 
empresas doem ao ministério da 
Saúde mais da metade do que 
será adquirido” [sic].

N e n h u m a  d e s t a s 
condicionalidades, mesmo se 
fossem plenamente atendidas, o 
que está longe de ser garantido, 
justificariam esta decisão 
infame que fere princípios 
constitucionais do direito à 
saúde e à vida e viola preceitos 
éticos e legais.

De acordo com o noticiário, 
os predadores têm pressa. Em 
videoconferência que reuniu 
72 “caridosos” plutocratas que 
tiveram esta “peculiar” ideia, o 
diretor da Gerdau Fábio Spina, 
“considerado o coordenador 
da negociação, pediu a cada 
empresa que se manifeste até esta 
terça-feira (26) sobre a intenção 
de realizar a compra ou não”.

O dinheiro tudo pode e 
tudo compra. Enquanto o povo 

vulnerável e abandonado pelo 
governo é condenado à morte, 
para os empresários “foi dada 
uma previsão de que, efetuada a 
aquisição, as vacinas chegariam 
ao Brasil em dez dias”.

Deve ser investigado por 
que a previsão de fornecimento 
da mesmíssima AstraZeneca 
para a Fiocruz é de meses de 
espera, mas para os empresários 
a entrega pode ocorrer “em dez 
dias”.

Se tivesse real compromisso 
em proteger e salvar vidas 
humanas, o que efetivamente 
não é o propósito dos genocidas 
do Planalto, o próprio governo 
teria exigido o fornecimento 
das 33 milhões de doses da 
AstraZeneca exclusivamente 
para o plano nacional [e 
universal] de imunização do 
SUS.

Como documentado no 
extraordinário estudo do Centro 
de Pesquisas e Estudos de Direito 

Sanitário da USP e a ONG 
Conectas Direitos Humanos sob 
a coordenação da professora 
da Faculdade de Saúde Pública 
da USP Deisy Ventura, não 
se trata de negligência ou 
incompetência dos militares 
no poder, mas sim de um 
genocídio programado, que está 
fartamente documentado.

Na pandemia, o governo 
militar acelera e aprofunda a 
barbárie e o caráter mortífero 
do seu necroprojeto. Como 
Bolsonaro já disse, “o sentido 
de seu governo não é construir 
coisas para o povo brasileiro, 
mas desconstruir”.

A autorização para que 
empresas privadas adquiram 
e administrem vacinas por 
conta própria enquanto o SUS 
não conta com estoque para 
imunizar toda a população, é 
um dos mais duros e infames 
ataques aos pilares civilizatórios 
e  h u m a n i s t a s  d o  p a c t o 
constitucional de 1988.

Desde as bigas romanas que 
os empresários concessionários 
dos serviços públicos de 
transportes urbanos pleiteiam o 
aumento do valor das passagens 
de ônibus.

N a  o u t r a  p o n t a  d o s 
transportes urbanos, os usuários 
reclamam do alto preço das 
tarifas e dos péssimos serviços 
prestados.

Como diz um ditado popular, 
negócio em que os dois lados 
estão insatisfeitos tem tudo para 
dar errado.

Acredito que a raiz desse 
problema está no modelo de 
concessão.

Quando o empresário se 
habilita a explorar esse serviço, 
é garantido a ele o chamado 
“equilíbrio do sistema”, ou 
seja: como é um negócio, o 
poder público não pode tomar 
nenhuma medida que traga 
prejuízo aos concessionários.

Mas há outro “sistema” 
que também não quer ficar 
“desequilibrado“. É o da 
população que injustamente 
gasta 20% do seu salário-mínimo 
com transporte público, como 
identificou o estudo da Numbeo 
em 2020.

Surge então a eterna queda 
de braço, com vantagem, é 

claro, para os empresários, que 
têm maior poder de pressão e 
convencimento para conseguir 
seus interesses.

Aos usuários sobra, de 
vez quando, uma explosão de 
descontentamento com algumas 
conquistas.

Foi nesse imprensado que o 
prefeito João Henrique Caldas se 
meteu ao determinar que a partir 
de 25 de janeiro as passagens 
teriam seu valor reduzido para 
R$ 3,35.

Histórico recente dos valores 
da passagem em Maceió

Em fevereiro de 2017, a tarifa 
passou de R$ 3,15 para R$ 3,50. 
No início de 2018 foi para R$ 3.65.

Permaneceu com esse valor, 
congelada, durante 2019, após 
proposta do Ministério Público 
Estadual (MP-AL) acatada pelo 
prefeito Rui Palmeira.

Em 26 de dezembro de 2019, o 
Conselho Municipal de Trânsito 
de Maceió aceitou o pedido dos 
empresários e aprovou o aumento 
da passagem para R$ 4,10.

Nos primeiros dias de 2020, 
Rui Palmeira anunciou que 
manteria a tarifa congelada em 
R$ 3,65 e acusou as empresas 
de ônibus de descumprirem 
os contratos do serviço licitado 
desde 2015.

Os empresários responderam 
alegando que não atendiam 
os compromissos por haver 
desequilíbrio financeiro na 
relação contratual.

O  p r e f e i t o  q u e r i a  a 
renovação da frota e a quitação 
de débitos com a outorga das 
concessionárias e com impostos 
municipais. Em 2018, essa dívida 
tinha ultrapassado R$ 23,7 
milhões.

QUESTIONAMENTOS 
SOBRE A REDUÇÃO

Quem primeiro demonstrou 
preocupação com os possíveis 
desdobramentos com a redução 
do valor da passagem foi o 
secretário estadual da Fazenda, 
George Santoro, que publicou nas 
redes sociais suas dúvidas:

“Gostaria de conhecer o estudo 
da Prefeitura de Maceió que 
lastreou a redução das tarifas de 
ônibus. Curiosidade acadêmica, 
pois preços de insumos cresceram 
muito: combustíveis. Que bom 
para população. Espero que a 
redução não vire subsídio pago 
pelo contribuinte”.

Ontem, o promotor de Justiça 
Jorge Dórea foi na mesma toada 
e solicitou que o atual prefeito 
apresentasse, em 48 horas, o 
estudo em que se baseou para 

reduzir o valor da passagem na 
capital.

Ele explicou que agiu assim 
por imposição legal, da mesma 
forma que procede quando há 
aumento: “É preciso saber as 
razões técnicas que fundamentam 
a redução, como forma de 
avaliar seu impacto no equilíbrio 
econômico e financeiro dos 
contratos de concessão”.

Até a publicação deste texto, 
não se tornou público qualquer 
justificativa ou estudo pelos 
órgãos municipais, como também 
não houve protesto algum por 
parte dos empresários.

Coincidentemente, que 
agitou o setor foi o Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários no Estado de Alagoas 
(Sinttro/AL), que anunciou a 
possibilidade de paralisação dos 
motoristas a partir da próxima 
semana.

A categoria está insatisfeita 
com os atuais salários e cobra 
reajuste, alegando que isso 
não acontece desde 2019. Quer 
também o pagamento de tickets 
de alimentação e planos de saúde.

O Sindicato divulgou ainda 
que realizará assembleias entre 
esta terça-feira (26) e a sexta-
feira (29), com atraso da saída 
dos veículos das garagens, que 

somente circularão a partir das 
7 horas, conforme a seguinte 
programação: Terça-feira (26) – 
São Francisco; Quarta-feira (27) 
– Cidade de Maceió; Quinta-feira 
(28), Real Alagoas e Sexta-feira 
(29), Veleiro.

Os líderes da categoria já 
divulgaram que se os patrões 
não atenderem aos pedidos, 
será decretada greve a partir de 
segunda-feira, 1º de fevereiro.

Essa justa reivindicação dos 
motoristas inevitavelmente irá 
municiar os argumentos dos 
empresários para impedir a 
redução e para reivindicar algum 
aumento. É possível que seja 
travada uma batalha nas barras 
da Justiça.

O prefeito João Henrique 
Caldas divulgou exaustivamente 
seu feito, mas pode ter sérios 
problemas pela frente.

Torcemos para que o prefeito 
consiga permanecer com as tarifas 
reduzidas e que também convença 
os empresários a manterem o 
sistema em funcionamento numa 
situação de desequilíbrio.

Entretanto, os resultados 
anteriores das incontáveis quedas 
de braço desse tipo indicam 
que dificilmente a redução se 
sustentará.

Aval para vacina privada é uma bomba 
de extermínio dos genocidas do Planalto

A redução das passagens de 
ônibus em Maceió se sustentará?
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Grupo de elite da GM reforça  
a segurança no ‘Vera Arruda’

ASSALTO À CRIANÇA ACORDOU A SEMSCS que enviou patrulhamento rerforçado e armado para o equipamento do Município

O p l a n o  d e 
s e g u r a n ç a 
no Corredor 

Vera Arruda, no bairro de 
Jatiúca, em Maceió, está sendo 
modificado pela Secretaria 
Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs). Para garantir 
mais  tranquil idade aos 
frequentadores, o espaço 
público passa a contar com 
patrulhamento permanente 
da Guarda Municipal.

Diariamente, 20 guardas 
municipais vão se revezar 
na ronda,  com reforço, 
principalmente, após as 16h, 
horário em que famílias inteiras 
utilizam a área para lazer e 
prática de atividades físicas. 
O policiamento será feito com 
bicicleta, a pé e com o suporte 
de viaturas motorizadas.

O secretário Thiago Prado, 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, afirmou que, 
neste início de gestão, uma das 
prioridades do órgão é fazer 

o levantamento dos pontos 
mais críticos, com deficiência 
no patrulhamento, para que a 
atuação da Guarda Municipal 

seja intensificada.
 “ Te r e m o s  g u a r d a s 

municipais ao longo do dia e 
com maior intensidade a partir 

das 16h, sobretudo no período 
noturno”, detalhou o secretário.

Segundo ele, a presença 
da Guarda Municipal será 

permanente para identificar 
eventuais ameaças, atitudes 
suspeitas e, consequentemente, 
a prática de crimes no espaço. 
Além disso, Thiago Prado 
adianta que o prefeito JHC já 
determinou um estudo para 
avaliar a possibilidade de 
videomonitoramento em todo 
corredor.

 “A tecnologia vai facilitar, 
e muito, o policiamento 
preventivo para que possamos 
reduzir o tempo-resposta 
para as intervenções a serem 
feitas pela Guarda Municipal. 
Te r e m o s  a  s e g u r a n ç a 
melhorada e alinhada com a 
tecnologia”, avalia o secretário.

A população também 
pode ajudar a Prefeitura de 
Maceió na identificação de 
suspeitos de crimes praticados 
na localidade, denunciando 
por meio do 181 (Disque-
Denúncia), ou pelos canais da 
Semscs (3312-5277 ou email 
denuncias@semscs.maceio.
al.gov.br).

Ascom Semed

A Secretaria Municipal de 
Educação divulgou ontem 
as datas das matrículas na 
rede municipal. A renovação 
de matrículas começou 
nesta segunda e segue até 
a próxima sexta-feira (29). 
Já as transferências internas 
serão realizadas de 8 a 12 de 
fevereiro. A lista dos alunos 
será divulgada na escola de 
origem, e a confirmação da 
transferência, na escola onde o 
aluno irá estudar.

Por fim, a pré-matrícula, 
para quem está fora da rede 
municipal, ocorrerá de forma 
online entre os dias 1º e 5 de 
fevereiro, através do portal 
www.maceio.al.gov.br. A 
divulgação do resultado será 
feita também pelo portal, entre 
22 e 24 de fevereiro, mesmo 
período reservado para a 
confirmação da matrícula, 
que deverá ser feita na escola.

Várias escolas já estão se 
organizando e desenvolvendo 
estratégias para a renovação 

das matriculas, levando em 
consideração os cuidados por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.

“Para renovar a matrícula 
é preciso procurar a direção da 
escola e confirmar a renovação. 
As escolas poderão manter o 
seu planejamento seguindo 
as datas publicadas”, afirma 
a secretária-adjunta Emília 
Caldas,

Emília explica que o 
cronograma of ic ial  de 
matrículas será publicado por 
meio de Portaria, e poderá 
sofrer alterações e ajustes 
junto à comunidade e o 
Conselho Escolar. “A escola 
tem autonomia para adotar 
diferentes estratégias para 
realização das renovações 
de matrículas, por meio 
de formulários online, 
confirmação via e-mail ou 
WhatsApp, mediante o 
recebimento do kit merenda 
(agricultura familiar), entre 
outras”, disse ela.

Emília explica que a 
divulgação da transferência 

interna poderá ocorrer 
por meio dos grupos de 
WhatsApp, murais, paredes 
externas e ainda por meio 
do Conselho Tutelar. Já a 
confirmação da transferência 
interna poderá ser feita por 
agendamento ou por etapas, 
a critério da escola. Nesse 
caso, a gestora alerta que 
a confirmação presencial 
seja, preferencialmente, 
em áreas abertas (pátios e 
quadras) e com a colaboração 
de professores, demais 
servidores, conselheiros e 
voluntários, sob a supervisão 
do responsável pela secretaria 
escolar e direção da escola. 

“Essa é a primeira etapa, 
que deverá ocorrer de forma 
presencial, prevista apenas 
para o período de 8 a 12 de 
fevereiro, quando as escolas 
já estarão com EPIs e o novo 
Decreto municipal acerca do 
trabalho dos servidores já 
publicado”, salienta.

INÍCIO DO ANO LETIVO
As aulas nas escolas da 

rede municipal de ensino 
serão retomadas a partir do 
dia 8 de março. O anúncio foi 
feito durante reunião técnica 
do secretário municipal de 
Educação, Elder Maia, com a 
equipe técnica da Semed, na 
tarde da última quinta-feira, 
21, de maneira virtual.

De acordo com Elder 
Maia, o calendário especial 
do ensino das escolas da 
Semed foi formalizado 
em comum acordo com os 
conselheiros tutelares e o 
Ministério Público Estadual 
(MPE). “Definimos por 
esse retorno como forma de 
reduzir o impacto provocado 
pelo distanciamento social, 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus. É visível 
o prejuízo emocional para os 
alunos, especialmente para 
os da educação infantil, bem 
como o prejuízo alimentar, 
visto que no ano passado 
a distribuição de merenda 
foi irrisória e esse período 
aumentou a vulnerabilidade 
social”, afirmou Maia.

Dois homens suspeitos 
de assaltar uma criança no 
Corredor Vera Arruda, no 
bairro da Jatiúca, foram presos 
ontem. O crime aconteceu na 
sexta-feira (22), à noite, e foi 
gravado por moradores de um 
apartamento.

A vítima reconheceu os 
suspeitos, mas apenas um 
deles assumiu a participação 
no crime. A prisão foi feita 
por agentes da Delegacia 
Especializada de Roubos da 
Capital (DERC), a comandado 
do delegado Leonam Pinheiro. 
A identidade dos acusados e 
da vítima não foi revelada.

Nos registros do assalto 
é possível ver a abordagem 
dos suspeitos que levam 
um pertence da vítima, que 
aparenta ser um celular, 
enquanto a criança grita por 
socorro no chão do Corredor 
Ve r a  A r r u d a .  A p ó s  o s 
criminosos fugirem do local, 
também é possível escutar 
pessoas se aproximando e 
ajudando a criança.

EDUCAÇÃOJATIÚCA

Renovação de matrículas vai 
até a próxima sexta-feira, 29

Presos 
suspeitos 
de assaltar 
criança

Itawi Albuquerque

Após assalto à criança em equipamento do Município, agentes do GAAO fazem a segurança no Corredor Vera Arruda
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Severino Carvalho e 
Flávia Matos
Repórteres

Todos os servi-
dores públi-
cos estaduais, 

ativos e inativos, vão receber 
os seus salários no mês traba-
lhado. O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho hoje 
pela manhã, durante trans-
missão ao vivo (live), ao lado 
dos secretários de Estado da 
Fazenda, George Santoro, e do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio, Fabrício Marques.

Para colocar em dia os 
vencimentos, o Governo 
do Estado implantou um 
cronograma dividido em 
quatro etapas, que começa 
agora, em 30 de janeiro, com 
o pagamento dos salários de 
todos os servidores da Saúde, 
incluindo os da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde 
(Uncisal), e será concluído em 
30 de abril, contemplando 
t o d a s  a s  c a r r e i r a s  d o 
f u n c i o n a l i s m o .  I s s o 
representará um acréscimo de 
R$ 266 milhões na economia 
alagoana em 2021.

“Desde a década de 1990 
que o maior volume salarial 
em Alagoas é pago no dia 10 
(do mês subsequente). Isso faz 
tanto tempo que as pessoas já 
se acostumaram. O cidadão 
acha isso até normal, mas não 

é! O correto é pagar os salários 
até o dia 5 do mês subsequente 
ao mês trabalhado. Agora, 
em Alagoas, vamos tomar 
a decisão para, em quatro 
parcelas, colocar 100% dos 
salários em dia. Todo mundo 
vai receber no dia 30 do mês 
trabalhado”, garantiu Renan 
Filho.

Após o pagamento em 30 
de janeiro dos servidores da 
Saúde e da Uncisal, receberão 
em fevereiro os trabalhadores 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), incluindo 
os Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal); em março, 
os da Segurança Pública 
(SSP), exceto os delegados 
de Polícia Civil e oficiais da 
Polícia Militar (PM) e do 
Corpo de Bombeiros (CBM); 

e em abril,  os auditores 
fiscais, delegados de polícia, 
procuradores de Estado e 
oficiais da PM e CBM.

“Vamos pagar as áreas da 
Saúde, Educação, Segurança 
Pública e, no final, as carreiras 
com os maiores salários. 
Aos demais servidores, 
vamos seguir uma regra de 
proporcionalidade”, explicou 
o secretário Fabrício Marques.

Como os 38.946 servidores, 
ativos e inativos, pertencentes 
à primeira faixa salarial já 
recebem seus vencimentos 
dentro do mês trabalhado, a 
medida anunciada nesta terça 
(26) beneficia diretamente 
os 35.792 trabalhadores que 
integram a segunda faixa, 
que recebiam os salários no 
dia 10 do mês subsequente, 

cujo montante representa a 
maior participação na folha 
de pagamento do Governo do 
Estado: 78,34%.

“A folha do Governo 
d e  A l a g o a s  h o j e  c u s t a 
mensalmente R$ 339,5 milhões, 
aproximadamente, dos quais 
R$ 73 milhões são pagos no 
dia 30 e R$ 266 milhões no 
dia 10 (do mês subsequente), 
ou seja, quase 80% da folha 
é paga no dia 10. Nós vamos 
trazer, precisamente, esses 
78,34% para dentro do mês 
(trabalhado). Isso representa 
um esforço de caixa de R$ 266 
milhões”, detalhou Renan 
Filho.

O secretário Fabrício 
Marques ressaltou o esforço 
desprendido pelo Governo 
do Estado para tomar a 

medida de pagar toda a folha 
dentro do mês trabalhado. 
Recordou a situação de 
penúria de outras unidades 
da Federação, que sequer 
conseguem pagar em dia os 
salários dos seus servidores, 
e  exaltou a austeridade 
al iada à  capacidade de 
investimento alcançada por 
Alagoas nos últimos anos. 
“Hoje é um dia histórico 
para Alagoas. Dentro de 
quatro anos, a gente vai 
ter condições de pagar 53 
folhas; na prática serão R$ 
266 milhões a mais”, afirmou 
Fabrício Marques.

O secre tár io  George 
Santoro recordou que em 2015, 
ainda no início da primeira 
gestão de Renan Filho, o 
governador lançou o desafio 
à Fazenda de pagar em dia 
todos os servidores estaduais, 
dentro do mês trabalhado. 
“Eu olhava para aquela 
situação financeira do Estado 
e via que o desafio era imenso. 
São seis anos de trabalho 
nisso e a gente conseguiu ter 
esse cronograma, aprovado 
pelo senhor, com segurança e 
tranquilidade. Foram anos de 
muitos ajustes, não só na parte 
fiscal, mas em toda a gestão 
administrativa. Hoje temos 
um Estado moderno, todos os 
processos são digitais, então 
vivemos um novo momento”, 
ressaltou Santoro.

Servidores ativos e inativos 
vão receber ‘dentro do mês’

GOVERNO IMPLANTA cronograma dividido em quatro etapas, que começa em 30 de janeiro com a folha dos funcionários

Felipe Brasil

Junto com os secretários Santoro e Fabrício Marques, governador Renan Filho anunciou o calendário de pagamento

Thatyana Ferreira
Estagiária*

A internação da mãe, 
acusada de matar e arrancar 
os olhos e a língua da própria 
filha, de 5 anos, foi solicitada 
pelo Ministério Público 
Estadual (MPE). A solicitação é 
de que a mulher seja internada 
no Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico de 
Alagoas. Além da realização 
de exames para verificar se 
a acusada sofre realmente 
de problemas psiquiátricos, 
conforme suspeita o promotor 
de Justiça Kleytione Pereira, 
responsável pelos pedidos.

“O Ministério Público 
deixa, nesse momento, de 
pedir a sua prisão preventiva, 
mas considerando a sua 
periculosidade, a gravidade 
do crime, manifestou-se 
pela internação no Hospital 
de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico,  bem como 
requereu a instauração de 
incidente de insanidade 
mental para verificar se de 
fato a acusada é portadora 
de problemas psicológicos, 
problemas psiquiátricos, e 
qual a extensão dessa doença, 
caso ela possua”, explicou o 
promotor.

O crime aconteceu no 

domingo (24), no Povoado 
São Cristovão, em Maravilha, 
Sertão de Alagoas, mas só foi 
divulgado ontem pela Polícia 
Civil.  A mãe, suspeita de matar 
e arrancar a língua e os olhos 
da filha com uma tesoura, foi 
encontrada por seus familiares 
no banheiro da casa deitada 
no chão ‘rezando o terço’ ao 
lado do corpo da criança. Ela 
havia sido transferida para o 
Presídio Feminino Santa Luzia, 
em Maceió, antes da solicitação 
do MPE.

De acordo delegado 
Regional de Santana do 
Ipanema, Hugo Leonardo, a 
suspeita estava transtornada 

e precisou ser encaminhada 
para um hospital, onde foi 
devidamente medicada. 
Os familiares informaram 
ao delegado que a acusada 
é portadora de distúrbios 
psicológicos.

“ O  f l a g r a n t e  f o i 
realizado, foi confeccionado 
e encaminhado ao Poder 
Judiciário. Ela encontra-se presa 
e vai responder pelo crime. O 
judiciário já foi comunicado 
pela prisão em flagrante. 
A partir daí o inquérito 
policial foi instaurado pelo 
delegado titular da delegacia 
de Maravilha, Diego Nunes, 
que vai dar continuidade ao 

inquérito policial, concluí-lo 
e encaminhá-lo ao poder 
judiciário”, afirmou o delegado 
Hugo Leonardo.

A acusada também teria 
mastigado a língua da filha 
depois de arrancá-la com a 
tesoura segundo informações 
do chefe de operação do 
caso, Flávio Moreira. “Faltam 
palavras para descrever o 
que a gente viu aqui, e o que 
a gente viu no local lá – no 
local do crime”, descreveu 
Flávio, completando ficou 
extremamente sensibilizado 
com a situação.

*Sob a Supervisão da 
Editoria

CRIME DE MARAVILHA

Promotor pede internação para acusada 
de matar a filha; suspeita de distúrbio
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Sem UTI, Rondônia inicia 
transferência de 65 pacientes

SOCORRO ESTÁ SENDO PRESTADO por Paraná e Rio Grande do Sul com apoio das Forças Armadas

Com o sistema 
d e  s a ú d e 
p ú b l i c a 

colapsado e uma ocupação 
d e  1 0 0 %  d o s  l e i t o s  d e 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), o governo de 
Rondônia iniciou ontem a 
transferência dos primeiros 
pacientes com Covid-19 para 
outros estados.

S e i s  p a c i e n t e s  q u e 
e s t a v a m  n a  U n i d a d e 
de Pronto Atendimento 
(UPA) da zona Sul foram 
transferidos para hospitais 
de Curitiba, no Paraná.

Ao todo, 65 pacientes com 
Covid-19 de Rondônia serão 
transferidos para estados 
do Sul do país,  em uma 
operação intermediada pelo 
Ministério da Saúde e com o 
apoio das Forças Armadas.

Hoje 50 pacientes deixam 
Porto Velho e seguem para o 
Rio Grande do Sul. Destes, 
20 serão enviados para o 
Hospital Universitário de 
Canoas. Os outros 30 ficarão 
em Porto Alegre -10 no Grupo 
Hospitalar Conceição, 10 no 
Hospital de Clínicas e 10 no 
Hospital Vila Nova.

“A solidariedade não tem 

distância nem fronteira”, 
afirmou nesta segunda-feira 
o governador em exercício do 
Rio Grande do Sul, Ranolfo 
Vieira Júnior (PTB).

A l é m  d o s  s e i s  j á 
transferidos nesta segunda, 
pelo menos outros nove 
p a c i e n t e s  d e v e m  s e r 
transferidospara o Paraná, 
segundo  o  governo  de 
Rondônia.

A prefeitura de Curitiba 
informou que preparou 
uma ala com 18 leitos de 
enfermaria no Hospital 
Vitória e outros 12 leitos 
na Santa Casa de Curitiba 
para pacientes que serão 
transferidos de Rondônia.

R o n d ô n i a  v i ve  u m a 
escalada de novos e de 
hospitalizações de pacientes 
com a Covid-19. Com cerca 
de 1,7 milhão de habitantes, 
o estado registrou cerca de 
117,2 mil casos da Covid-19, 
com 2.111 mortes pela doença 
desde o início da epidemia.

Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, a ocupação 
de leitos de UTI estava em 
100% nesta segunda-feira. 
Os leitos clínicos, destinados 
a  pacientes  com menos 

gravidade, estavam com 71% 
de ocupação.

Além do avanço de casos 
no próprio estado, Rondônia 
também teve o seu sistema 
d e  s a ú d e  p r e s s i o n a d o 
por pacientes de outros 
estados, principalmente do 
Amazonas, que vive uma 
situação de colapso.

J o s é  A z e ve d o  M e l o , 
58 anos, trabalha em uma 
balsa de cargas que faz 
transportes entre Porto Velho 
e Manaus. Ele mora na capital 
amazonense, e segundo o 
filho, Davi Nobre, contraiu 
a doença de um colega de 
trabalho há duas semanas.

Como sistema de saúde 
em colapso em Manaus, 
i n c l u i n d o  e s c a s s e z  d e 
oxigênio em parte da rede 
hospitalar a família optou por 
trazê-lo para Porto Velho.

“Esse companheiro de 
trabalho de meu pai não sabia 
que tinha Covid, mas ele 
acabou passando para todos 
que estavam na embarcação. 
Eles ficaram com sintomas 
leves e só meu pai que está na 
UTI em estado gravíssimo. Ele 
é hipertenso e isso contribuiu 
“, disse Davi.

Os médicos que atendem 
José Azevedo em Porto Velho 
falaram para a família que 
não será possível transferi-lo 
para outro estado pelas 
condições do paciente. “Só 
um milagre para o meu pai 
se salvar”, afirmou Davi.

A escassez de leitos fez 
com que o governo do estado 
endurecesse as medidas 
restritivas para evitar a 
d i s s e m i n a ç ã o  d o  n o v o 
coronavírus.

No últ imo dia  17  de 
j a n e i r o ,  o  G o ve r n o  d e 
Rondônia baixou um decreto 
fechando todo o comércio 
não essencial, instituindo 
toque de recolher das 20h às 
6h da manhã. Também foi 
proibida a venda de bebidas 
alcoólicas no estado das 18h 
às 6h da manhã.

Funcionária da Prefeitura 
de Porto Velho, Francineide 
Oliveira, perdeu dois irmãos, 
o pai e ficou internada por 17 
dias com Covid-19, em um 
espaço de um pouco mais 
de um mês, em maio do ano 
passado. Ela afirma que o 
clima é de apreensão com a 
segunda onda de casos da 
Covid-19.

“ Te n h o  m u i t o  m e d o 
d e  t e r  u m a  r e c a í d a . 
Normalmente, a segunda 
infecção é mais grave e 
sofrida que a primeira. Já 
fiquei com algumas sequelas, 
na respiração e nos nervos. 
Sem contar que a gente pode 
não conseguir ser atendido 
com os hospitais lotados”, 
afirmou Francineide.

Segundo o governador 
Marcos Rocha (PSL), a falta 
de médicos é atualmente 
o principal entrave para 
abertura de novos leitos de 
UTI no estado.

O estado também enfrenta 
desabastecimento do banco 
de sangue do estado em razão 
da diminuição do fluxo dos 
doadores. Pelo menos três 
tipos de de sangue estão com 
estoque em nível baixíssimo.

D e  a c o r d o  c o m 
informações do governo 
e s t a d u a l ,  a  e n t i d a d e 
necessita neste momento de 
100 doadores diários para 
que o estoque seja renovado.

P o r  o u t r o  l a d o ,  a o 
c o n t r á r i o  d o  v i z i n h o 
Amazonas, Rondônia não 
enfrenta escassez nos estoque 
de oxigênio hospitalar

pacientes com Covid-19 de Rondônia serão transferidos para 
estados do Sul do país, em uma operação intermediada pelo 
Ministério da Saúde e com o apoio das Forças Armadas
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Severino Carvalho e 
Flávia Matos
Repórteres

Todos os servi-
dores públi-
cos estaduais, 

ativos e inativos, vão receber 
os seus salários no mês traba-
lhado. O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho hoje 
pela manhã, durante trans-
missão ao vivo (live), ao lado 
dos secretários de Estado da 
Fazenda, George Santoro, e do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio, Fabrício Marques.

Para colocar em dia os 
vencimentos, o Governo 
do Estado implantou um 
cronograma dividido em 
quatro etapas, que começa 
agora, em 30 de janeiro, com 
o pagamento dos salários de 
todos os servidores da Saúde, 
incluindo os da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde 
(Uncisal), e será concluído em 
30 de abril, contemplando 
t o d a s  a s  c a r r e i r a s  d o 
f u n c i o n a l i s m o .  I s s o 
representará um acréscimo de 
R$ 266 milhões na economia 
alagoana em 2021.

“Desde a década de 1990 
que o maior volume salarial 
em Alagoas é pago no dia 10 
(do mês subsequente). Isso faz 
tanto tempo que as pessoas já 
se acostumaram. O cidadão 
acha isso até normal, mas não 

é! O correto é pagar os salários 
até o dia 5 do mês subsequente 
ao mês trabalhado. Agora, 
em Alagoas, vamos tomar 
a decisão para, em quatro 
parcelas, colocar 100% dos 
salários em dia. Todo mundo 
vai receber no dia 30 do mês 
trabalhado”, garantiu Renan 
Filho.

Após o pagamento em 30 
de janeiro dos servidores da 
Saúde e da Uncisal, receberão 
em fevereiro os trabalhadores 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), incluindo 
os Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal); em março, 
os da Segurança Pública 
(SSP), exceto os delegados 
de Polícia Civil e oficiais da 
Polícia Militar (PM) e do 
Corpo de Bombeiros (CBM); 

e em abril,  os auditores 
fiscais, delegados de polícia, 
procuradores de Estado e 
oficiais da PM e CBM.

“Vamos pagar as áreas da 
Saúde, Educação, Segurança 
Pública e, no final, as carreiras 
com os maiores salários. 
Aos demais servidores, 
vamos seguir uma regra de 
proporcionalidade”, explicou 
o secretário Fabrício Marques.

Como os 38.946 servidores, 
ativos e inativos, pertencentes 
à primeira faixa salarial já 
recebem seus vencimentos 
dentro do mês trabalhado, a 
medida anunciada nesta terça 
(26) beneficia diretamente 
os 35.792 trabalhadores que 
integram a segunda faixa, 
que recebiam os salários no 
dia 10 do mês subsequente, 

cujo montante representa a 
maior participação na folha 
de pagamento do Governo do 
Estado: 78,34%.

“A folha do Governo 
d e  A l a g o a s  h o j e  c u s t a 
mensalmente R$ 339,5 milhões, 
aproximadamente, dos quais 
R$ 73 milhões são pagos no 
dia 30 e R$ 266 milhões no 
dia 10 (do mês subsequente), 
ou seja, quase 80% da folha 
é paga no dia 10. Nós vamos 
trazer, precisamente, esses 
78,34% para dentro do mês 
(trabalhado). Isso representa 
um esforço de caixa de R$ 266 
milhões”, detalhou Renan 
Filho.

O secretário Fabrício 
Marques ressaltou o esforço 
desprendido pelo Governo 
do Estado para tomar a 

medida de pagar toda a folha 
dentro do mês trabalhado. 
Recordou a situação de 
penúria de outras unidades 
da Federação, que sequer 
conseguem pagar em dia os 
salários dos seus servidores, 
e  exaltou a austeridade 
al iada à  capacidade de 
investimento alcançada por 
Alagoas nos últimos anos. 
“Hoje é um dia histórico 
para Alagoas. Dentro de 
quatro anos, a gente vai 
ter condições de pagar 53 
folhas; na prática serão R$ 
266 milhões a mais”, afirmou 
Fabrício Marques.

O secre tár io  George 
Santoro recordou que em 2015, 
ainda no início da primeira 
gestão de Renan Filho, o 
governador lançou o desafio 
à Fazenda de pagar em dia 
todos os servidores estaduais, 
dentro do mês trabalhado. 
“Eu olhava para aquela 
situação financeira do Estado 
e via que o desafio era imenso. 
São seis anos de trabalho 
nisso e a gente conseguiu ter 
esse cronograma, aprovado 
pelo senhor, com segurança e 
tranquilidade. Foram anos de 
muitos ajustes, não só na parte 
fiscal, mas em toda a gestão 
administrativa. Hoje temos 
um Estado moderno, todos os 
processos são digitais, então 
vivemos um novo momento”, 
ressaltou Santoro.

Servidores ativos e inativos 
vão receber ‘dentro do mês’

GOVERNO IMPLANTA cronograma dividido em quatro etapas, que começa em 30 de janeiro com a folha dos funcionários

Felipe Brasil

Junto com os secretários Santoro e Fabrício Marques, governador Renan Filho anunciou o calendário de pagamento

Thatyana Ferreira
Estagiária*

A internação da mãe, 
acusada de matar e arrancar 
os olhos e a língua da própria 
filha, de 5 anos, foi solicitada 
pelo Ministério Público 
Estadual (MPE). A solicitação é 
de que a mulher seja internada 
no Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico de 
Alagoas. Além da realização 
de exames para verificar se 
a acusada sofre realmente 
de problemas psiquiátricos, 
conforme suspeita o promotor 
de Justiça Kleytione Pereira, 
responsável pelos pedidos.

“O Ministério Público 
deixa, nesse momento, de 
pedir a sua prisão preventiva, 
mas considerando a sua 
periculosidade, a gravidade 
do crime, manifestou-se 
pela internação no Hospital 
de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico,  bem como 
requereu a instauração de 
incidente de insanidade 
mental para verificar se de 
fato a acusada é portadora 
de problemas psicológicos, 
problemas psiquiátricos, e 
qual a extensão dessa doença, 
caso ela possua”, explicou o 
promotor.

O crime aconteceu no 

domingo (24), no Povoado 
São Cristovão, em Maravilha, 
Sertão de Alagoas, mas só foi 
divulgado ontem pela Polícia 
Civil.  A mãe, suspeita de matar 
e arrancar a língua e os olhos 
da filha com uma tesoura, foi 
encontrada por seus familiares 
no banheiro da casa deitada 
no chão ‘rezando o terço’ ao 
lado do corpo da criança. Ela 
havia sido transferida para o 
Presídio Feminino Santa Luzia, 
em Maceió, antes da solicitação 
do MPE.

De acordo delegado 
Regional de Santana do 
Ipanema, Hugo Leonardo, a 
suspeita estava transtornada 

e precisou ser encaminhada 
para um hospital, onde foi 
devidamente medicada. 
Os familiares informaram 
ao delegado que a acusada 
é portadora de distúrbios 
psicológicos.

“ O  f l a g r a n t e  f o i 
realizado, foi confeccionado 
e encaminhado ao Poder 
Judiciário. Ela encontra-se presa 
e vai responder pelo crime. O 
judiciário já foi comunicado 
pela prisão em flagrante. 
A partir daí o inquérito 
policial foi instaurado pelo 
delegado titular da delegacia 
de Maravilha, Diego Nunes, 
que vai dar continuidade ao 

inquérito policial, concluí-lo 
e encaminhá-lo ao poder 
judiciário”, afirmou o delegado 
Hugo Leonardo.

A acusada também teria 
mastigado a língua da filha 
depois de arrancá-la com a 
tesoura segundo informações 
do chefe de operação do 
caso, Flávio Moreira. “Faltam 
palavras para descrever o 
que a gente viu aqui, e o que 
a gente viu no local lá – no 
local do crime”, descreveu 
Flávio, completando ficou 
extremamente sensibilizado 
com a situação.

*Sob a Supervisão da 
Editoria

CRIME DE MARAVILHA

Promotor pede internação para acusada 
de matar a filha; suspeita de distúrbio
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Débora Maysa (estagiária)
Ascom Semtabes

A S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
do Trabalho, 

Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), por meio 
do Sine Maceió, está ofertando 
105 vagas de empregos para 
diversos cargos.

Quem quiser se candidatar 
para alguma destas vagas 
e  atender os  requisi tos 
solicitados, deve enviar o 
currículo e o nome da vaga 
destinada no assunto do e-mail 
para imosine.semtabes@
gmail.com, ou comparecer, 
com o currículo impresso, 
ao posto de atendimento do 
Sine Maceió localizado no 2º 
piso do Shopping Popular, no 
centro da capital alagoana.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Para a vaga de Operador 

d e  Te l e m a r k e t i n g ,  o 
interessado que queira 
participar da seleção precisa 
participar do curso on-line 
de Capacitação Profissional 
para Callcenter, oferecido 
pela empresa Desenvolve Já. 
Caso conclua o curso e tenha 
sido aprovado no processo 
seletivo, o candidato terá 
a carteira profissional de 
trabalho assinada para prestar 
serviços em uma empresa 
de telemarketing que atua 
no mercado alagoano. A 
inscrição para o curso pode 
ser realizada através do link 
disponibilizado no Instagram 
@desenvolvejámcz ou por 
meio do site da empresa.

Inscrições devem ser 
realizadas através do link da 
biografia do Instragam da @
desenvolvejamcz.

Para mais informações ou 
dúvidas, ligue para 0800 082 
6205.

Sine Maceió: Mais de 100 vagas 
de emprego estão disponíveis

TELEMARKETING lidera número de empregos ofertados no Sine Maceió; ao todo, são 105 vagas em diversas áreas

Débora Maysa/Ascom Semtabes

OPORTUNIDADES
EMPREGO VAGAS
Operador de retroescavdeira 02
Operador de motosserra 02
Auxiliar de eletricista 01
Auxiliar de mecânico em refrigeração 06
Mecânico em refrigeração 06
Oficial de manutenção predial 01
Técnico em refrigeração 02
Servente de obra 30
Garçom 02
Barista 01
Eletricista 01
Ajudante de montador 01
Operador de telemarketing 50
TOTAL 105
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De p o i s  d e 
quase um ano 
longe da sala 

de aula, chegou o momento 
de reencontrar alunos e 
professores no tão esperado 
“volta às aulas”. Escolas e 
faculdades já mobilizam os 
seus retornos, e é possível que 
desacordos entre alunos e pais 
com as instituições de ensino 
possam acontecer, tendo em 
vista os impasses causados pela 
necessidade de distanciamento 
social que trouxeram novas 
modalidades de aulas: a teleaula 
e o modelo híbrido (com aulas 
online e presenciais).

De um lado, há estudantes 
que querem assistir aulas 
integralmente no regime 
presencial e, do outro, que 
não querem de forma alguma 
estar nas salas de aula e, com 
isso, pleiteiam, por exemplo, 
desconto nas mensalidades. 
Muitos destes impasses 
acabam em demandas judiciais, 
que levam um longo tempo 
para serem resolvidas, são 
desgastantes e, muitas vezes, 
acabam em sentenças que não 
conseguem colocar as duas 
partes em harmonia.

Então, fica a pergunta: como 
resolver este e outros tipos 
de questões de maneira mais 
rápida, prática, sendo bom para 
as partes e com a melhor relação 
custo/benefício? A advogada 

O n e y k a  A l b u q u e r q u e , 
especialista em métodos 
adequados para resolução de 
conflitos e diretora da Câmara 
Amani, afirma que várias 
questões acerca da relação entre 
alunos e pais com as instituições 
de ensino podem passar por 
processo de mediação, não 
havendo necessidade de usar a 
via judicial, obrigatoriamente.

“A mediação escolar, assim 

como as demais mediações, 
ocorre através de um terceiro 
imparcial, também chamado 
de ‘facilitador’ que é um 
especialista em determinadas 
técnicas de negociação e 
comunicação. Ele atua com 
a missão de fomentar a paz 
entre as partes, intermediando 
e facilitando o diálogo entre 
os que estão em desacordo 
e  não  necessar iamente 

propondo uma solução, mas, 
sim, conduzido as partes 
para gerirem o seu conflito de 
forma eficiente, estimulando 
e facilitando a sua resolução, 
com a ajuda ou não de seus 
advogados”, assinala.

Oneyka Albuquerque 
lembra, ainda, que a mediação 
escolar pode ser feita desde 
questões como a inclusão 
e conflitos entre alunos, na 

relação entre professores com 
alunos e pais, como também na 
parte empresarial, envolvendo 
os contratos, inadimplência, 
relação entre terceirizados e 
os consumidores finais (como 
cantina, editora de livros, 
fornecedores de fardamentos) 
e a relação entre a escola ou 
faculdade e seus funcionários e 
colaboradores.

“A mediação de conflitos 
no âmbito escolar tem sido 
bastante procurada por 
aspectos dos mais variados, 
como: crenças, questões 
materiais, ou mais abstratas, 
assuntos relacionados a valores 
e princípios. Sendo a escola 
um lugar onde diariamente 
convivem pessoas  com 
diferentes características, 
e d u c a ç ã o ,  r e l i g i õ e s  e 
personalidades é natural que 
surjam divergências das mais 
variadas espécies, oriundas 
da estreita convivência que 
se estabelece. Por outro 
lado, é essencial viabilizar a 
convivência de forma produtiva, 
a fim de garantir que o respeito 
esteja presente e que o processo 
de ensino-aprendizagem 
seja fortalecido através dos 
vínculos construídos. Diante 
desta problemática, a mediação 
de conflitos surge como uma 
ferramenta de gestão positiva 
dos conflitos no espaço escolar”, 
contextualiza a especialista.

Além de tratar questões 
pontuais, a Câmara Amani 
está apta a implementar 
programas  ou  serv iços 
de mediação nas escolas, 
faculdades e nos demais 
centros de estudos. Oneyka 
Albuquerque destaca que a 
mediação também tem caráter 

pedagógico e contribui com 
a difusão da cultura de paz, 
comunicação não-violenta 
e da resolução pacífica dos 
conflitos.

Tendo em vista estas 
características da mediação, 
ela pode ajudar a construir 
um sentido mais forte de 

cooperação e comunidade com 
a escola; melhorar o ambiente 
na aula por meio da diminuição 
da tensão e da hostilidade; 
desenvolver o pensamento 
crítico e habilidades para a 
solução de problemas e resolver 
as controvérsias menores entre 
aqueles que interferem no 

processo de educação.
“A mediação ainda pode 

colaborar na melhoria das 
relações entre os estudantes 
e os professores; aumentar 
a participação dos alunos e 
desenvolver habilidades de 
liderança; favorecer o aumento 
da autoestima dos membros da 

comunidade escolar; e facilitar 
a comunicação e as habilidades 
para a vida cotidiana dos alunos 
e colaboradores”, defende a 
diretora da Câmara Amani.

Mais informações sobre a 
Câmara Amani pelo instagram 
@camara.amani ou pelo site 
www.camaraamani.com.br .

Advogada orienta como agir em
conflitos entre escolas e alunos

TELEAULA e modelo híbrido geram impasses entre alunos e instituições que muitas vezes acabam em demandas judiciais

“A mediação escolar ocorre através de um ‘facilitador’ que é um especialista em técnicas de negociação e comunicação”

Divulgação

Implementação de programa de mediação em ambientes educacionais
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Débora Maysa (estagiária)
Ascom Semtabes

A S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
do Trabalho, 

Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes), por meio 
do Sine Maceió, está ofertando 
105 vagas de empregos para 
diversos cargos.

Quem quiser se candidatar 
para alguma destas vagas 
e  atender os  requisi tos 
solicitados, deve enviar o 
currículo e o nome da vaga 
destinada no assunto do e-mail 
para imosine.semtabes@
gmail.com, ou comparecer, 
com o currículo impresso, 
ao posto de atendimento do 
Sine Maceió localizado no 2º 
piso do Shopping Popular, no 
centro da capital alagoana.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Para a vaga de Operador 

d e  Te l e m a r k e t i n g ,  o 
interessado que queira 
participar da seleção precisa 
participar do curso on-line 
de Capacitação Profissional 
para Callcenter, oferecido 
pela empresa Desenvolve Já. 
Caso conclua o curso e tenha 
sido aprovado no processo 
seletivo, o candidato terá 
a carteira profissional de 
trabalho assinada para prestar 
serviços em uma empresa 
de telemarketing que atua 
no mercado alagoano. A 
inscrição para o curso pode 
ser realizada através do link 
disponibilizado no Instagram 
@desenvolvejámcz ou por 
meio do site da empresa.

Inscrições devem ser 
realizadas através do link da 
biografia do Instragam da @
desenvolvejamcz.

Para mais informações ou 
dúvidas, ligue para 0800 082 
6205.

Sine Maceió: Mais de 100 vagas 
de emprego estão disponíveis

TELEMARKETING lidera número de empregos ofertados no Sine Maceió; ao todo, são 105 vagas em diversas áreas

Débora Maysa/Ascom Semtabes

OPORTUNIDADES
EMPREGO VAGAS
Operador de retroescavdeira 02
Operador de motosserra 02
Auxiliar de eletricista 01
Auxiliar de mecânico em refrigeração 06
Mecânico em refrigeração 06
Oficial de manutenção predial 01
Técnico em refrigeração 02
Servente de obra 30
Garçom 02
Barista 01
Eletricista 01
Ajudante de montador 01
Operador de telemarketing 50
TOTAL 105
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