
A presença do governador  
Renan Filho na solenidade 
de posse da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa pode 
significar muito mais do que 
um mero cumprimento de 
protocolo ou um gesto de pres-
tígio ao Legislativo. Pode repre-
sentar a reaproximação da Casa 
com o Governo do Estado. O 
governador prestigiou a recon-
dução ao cargo do presidente 

da Assembleia, deputado 
Marcelo Victor. Em Alagoas, 
até as pedras sabem que a elei-
ção para governador em 2022 
passa por esses dois nomes. No 
plenário, houve quem olhasse 
atravessado para Renan Filho e 
Marcelo Victor juntos.Marcelo 
Victor devolveu a gentileza 
do governador prestigiando 
o evento para lançamento do 
Cartão CRIA. 

O Governo do Estado pretende atender até 180 
mil famílias com gestantes, bebês e crianças 

até 5 anos de idade – incluindo as portadoras da 
síndrome congênita por Zika vírus até 6 anos de 
idade – que vivem na pobreza ou extrema pobreza 
com um auxílio financeiro de R$ 100 mensais. O 

recurso deve ser destinado à aquisição de alimen-
tos para assegurar a melhoria da qualidade nutri-
cional do público-alvo. Até meados de fevereiro, 
as primeiras nove mil famílias cadastradas já 
devem receber a primeira parcela do benefício. “A 
única maneira eficiente e justa de o poder público 

promover o desenvolvimento econômico-social 
de um povo é começando pela infância, mirando 
prioritariamente na parcela que vive em extrema 
pobreza. Este é o espírito do CRIA”, assinalou 
Renata Calheiros, primeira-dama e coordenadora 
estadual do Programa Criança Alagoana. 
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Os pais ou responsáveis 
terão este prazo para realizar 
o cadastro pelo link: http://
s i s l a m e a l . c a e d u f j f . n e t /
s is lameal/prematr icula .
faces?q=k0TWUBycY6w%3D. 
Há vagas para Educação 
Infantil, Jovens, Adultos e 
Idosos  e alunos do 1º e 6° ano 
do ensino fundamental.

EM MACEIÓ
Pré-matrículas
para os novos 
alunos até dia 
5 de fevereiro

4

7

SAÚDE
Psicólogo diz

 que cuidar da 
saúde mental 

é uma das 
principais 

metas 
para 2021

COVID-19 DÁ PEQUENO RECUO 
EM NOVOS CASOS E EM ÓBITOS

A primeira semana de 
fevereiro começou com um 
tímido recuo no número de 
novos casos de Covid em 
Alagoas. Desde a última 
semana de dezembro/2020 
na casa dos 500 ou 600, o 
Boletim Epidemiológico 
da Sesau de hoje traz 452 
novos casos confirmados. 
Um número ‘timidamente’ 
menor que os registrados nas 
últimas semanas. Em relação 
a óbitos, a redução também 
foi acanhada. Passou de 
nove para oito vítimas fatais. 
Com esses novos números, 
agora são de 118.220 casos 
confirmados e o registro de 
2.754 óbitos por Covid-19 em 
Alagoas. Os números ainda  
são altos e assustam.

EM ALAGOAS, DESDE DEZEMBRO QUE NOVO CORONAVÍRUS VEM INFECTANDO CENTENAS DE PESSOAS TODOS OS DIAS

5

CARTÃO CRIA
Felipe Brasil

Márcio Ferreira

Governador vai à 
posse do presidente

MESA DA ASSEMBLEIA

Renan Filho e Marcelo Victor se cumprimentam durante solenidade na ALE
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A LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais) 
tem sido assunto frequente 
no mundo corporativo e na 
imprensa. Sancionada em 
2018, ela entrou em vigor em 
setembro de 2020 com o objetivo 
de regulamentar o tratamento 
de dados pessoais de clientes e 
usuários por parte de empresas, 
sejam elas públicas ou privadas. 
O objetivo é assegurar que as 
informações disponibilizadas 
não sejam usadas de formas que 
não tenham sido autorizadas. 
Uma proteção aos consumidores 
e uma grande responsabilidade 
para as companhias que hoje 
enxergam dados como ouro.

Para se ter ideia do valor 
de uma informação pessoal, é 
importante saber que grandes 
empresas já fazem a medição 
de seu “valuation” (termo em 
inglês que significa “Valoração 
de Empresas”) pelos ativos 
de dados que têm. A Coca-
Cola, por exemplo, uma das 
marcas mais valiosas do globo, 
tem informações de consumo 
do mundo inteiro que estão 
começando a fazer parte de seu 
valor global. No entanto, esses 
dados não são da companhia, 
mas sim do João, da Maria e de 
tantos outros consumidores do 
popular refrigerante e de outros 
famosos produtos.

E por que a atribuição 
de tamanho valor a algo que 
pertence a terceiros? Porque 
dados pessoais são usados para 

gerar inteligência de negócio, 
além de poder proporcionar 
maiores fluxos de caixa futuros às 
companhias. Marcas que sabem 
com quem estão falando saem 
na frente. Entender o público 
profundamente nunca foi tão 
precioso.

E uma vez que nós, pessoas 
f í s i cas ,  cedemos  nossas 
informações às empresas 
precisamos ter consciência do 
que será feito com elas - como 
serão usadas, armazenadas e 
quem terá acesso a elas. Termos 
de concordância se tornaram 
mandatórios e, a partir do 
momento em que aceitamos 
compartilhar nossas informações, 
as empresas são obrigadas a 
cuidar delas, evitando ao máximo 
seu vazamento.

Da teoria para a prática
L a n ç o  a q u i  u m 

questionamento: A LGPD vai 
fazer com que as empresas 
não troquem dados entre si? 
É provável que não. Inclusive, 
o consumidor já vem sendo 
avisado sobre essa possibilidade. 
Recentemente, o WhatsApp 
enviou aos usuários uma 
atualização de sua política de 
privacidade, e informou que 
passará a compartilhar os dados 
do seu público com as empresas 
do Facebook. Imaginam quantas 
empresas o Facebook tem?

É importante que esses 
termos passem a ser lidos pelos 
consumidores com atenção, 

antes de serem assinados, 
e v i t a n d o  a s s i m ,  q u e  s e 
espantem caso temas centrais 
de suas conversas com colegas 
no aplicativo de mensagens 
começarem a surgir em forma 
de anúncio no seu feed.

Voltando ao início da reflexão 
e considerando que o valor dos 
negócios hoje se baseia em dados, 
seria inocência pensar que eles 
não serão usados como moeda. 
Mas o que pode ocorrer em 
alguns casos é a troca de dados 
sem a identificação da pessoa. A 
quem aquele dado pertence não 
seria o que mais importa. O que 
vale é contar com os atributos 
como fonte de aprendizado 
de máquina. Dessa forma, se 
creditaria mais ética ao processo.

O Brasil já conta com a ANPD 
(Agência Nacional de Proteção de 
Dados) e uma de suas atribuições 
é punir empresas que estiverem 
desrespeitando a lei. O órgão, 
porém, ainda está em maturação 
e não existe uma equipe 100% 
definida para dar conta do 
desafio. Hoje, a fiscalização na 
prática ocorre em contratos, 
sob pena de multa, nos quais se 
exige que fornecedores estejam 
aderentes à lei. Como não era 
de se estranhar, o cumprimento 
das regras se deu antes pelo 
fórceps econômico do que pela 
consciência em si.

Aqui, o compartilhamento 
de dados ainda costuma ser 
mais visto como algo que 
fere a nossa privacidade de 

forma negativa. Um exemplo 
é o caso emblemático de uma 
conhecida empresa que foi 
multada porque estava usando 
a geolocalização de usuários e 
trabalhando esses dados sem o 
consentimento deles. Quando 
o  c o n s u m i d o r  t o m a  u m 
grande susto ao, por exemplo, 
passar em frente a uma loja e 
imediatamente receber uma 
mensagem com sugestão de 
compra naquele local, ele pode 
se sentir invadido e exigir seus 
direitos de privacidade.

Sob outra perspectiva
Mas se pararmos para pensar, 

a personalização - tão importante 
nas relações comerciais atuais, 
e valorizada pelos cidadãos - 
só é possível graças ao uso de 
dados. Importante lembrar 
que a utilização correta das 
informações pessoais pode trazer 
benefícios para os dois lados - 
empresa e consumidor.

Imagina se na hora de passar 
no caixa de uma farmácia, por 
exemplo, você soubesse como o 
seu CPF pode ser usado depois 
daquela compra? Se o atendente 
deixasse claro que a drogaria 
usa alguns dados para entender 
o padrão de consumo e avaliar 
se pode oferecer condições 
melhores  para  produtos 
diversos, inclusive para seus 
medicamentos de uso contínuo? 
Se a farmácia deixasse bem claro 
que, se puder compartilhar sua 
informação com o laboratório 

fabricante do medicamento, para 
ele analisar a possiblidade de te 
vender sempre com desconto um 
remédio que vai usar para o resto 
da vida, você não iria achar legal?

Claro que tudo isso precisa 
ser feito com o aceite dos 
consumidores. Assim, eles 
saberiam tudo o que estão 
fazendo, qual a intenção de uso 
e, também, teriam o total direito 
de falar no caixa da farmácia, 
“por favor apaga meu CPF”. 
E o atendente na mesma hora 
responder: “Sim senhor(a), 
veja aqui, não tem mais nada 
registrado”.

As preferências sugeridas pela 
Netflix são outro exemplo claro. 
Quanto maior a personalização, 
melhor tende a ser a experiência 
do usuário. O grande problema 
é que muitos business, na ânsia 
de coletar o máximo possível de 
informações, se esqueceram, ou 
não se preocuparam tanto em 
tomar conta delas. Se isso acabou 
acontecendo nos últimos anos, foi 
motivo para acender um alerta 
vermelho perante as autoridades 
de defesa do consumidor, o que 
incentivou a criação da LGPD.

Espero que, em um futuro 
próximo, possamos reconhecer 
os benefícios que a lei nos trouxe 
e ainda nos trará, e que a conduta 
responsável de empresas seja, de 
fato, colocada em prática. Dados 
são tesouro, para consumidores e 
companhias. Que cada um faça 
a sua parte a fim de usufruí-los 
com a máxima sabedoria.

E daí se o ódio tem se 
materializado em uma terra 
que hoje desconhece valores 
humanos?

O ódio leva a barbárie e 
mata, normalmente, os “pés 
descalços”

A doença que tomou conta 
da sociedade nos últimos 
tempos está se agravando de 
forma trágica.

Se ninguém se choca mais 
com 220 mil mortos por Covid 
neste País, também não está 
ligando para a matança cruel 
nas ruas.

Matam crianças nas favelas 
do Rio de Janeiro, matam 
morador de rua na praia de 
Maceió, matam negros na 
periferia.

A situação é tão infame que 
uma jovem de 20 anos, grávida, 
foi espancada até a morte no 

bairro Cidade Universitária, 
parte alta de Maceió, e o corpo 
em seguida é jogado dentro de 
um contêiner de um veículo 
transportador de cargas.

É o ódio se materializando 
em uma terra, que jogou no lixo, 
literalmente, valores humanos. É 
a instituição da barbárie. E dessa 
ninguém está livre.

Agora foi  Lucy Mary 
Cardoso Pontes. Ela e o filho 
em gestação perderam as vidas 
graças a essa nova concepção de 
sociedade livre para matar.

Tem mais: Na semana que 
passou foi um morador de rua. 
Ele foi morto por enforcamento 
em plena praia da Jatiúca em 
Maceio, no Posto 7, a 100 metros 
de um Posto Policial. O corpo foi 
enterrado lá mesmo.

Mas, quem é o morador de 
rua?

Não era nenhum parente dos 
“homens de bem” da atualidade 
e, neste caso, é mais um nas 
estatísticas da violência. Um 
corpo sem história não é visto 
pela sociedade.

E eles estão aí aos montes, 
homens, mulheres e crianças, 

violentados, excluídos, comendo 
ratos, banhando-se no esgoto, 
mendigando pela vida que já 
não se vive, sem esperança.

A tendência é que casos 
dessa natureza venham a ser 
rotina, diante do crescente 
números de moradores de rua 

aqui e pelo País.
O certo é que em meio a essa 

cruzada de valentões cheios de  
ódio não faltará gente para dizer:

-E daí? Que morram; todo 
mundo morre. 

Pois é. Grávidas como 
Lucy Mary e homens como o 
morador de rua não comovem 
ninguém por que sequer são 
reconhecidos.

Reconhecimento no mundo 
atual só com a exposição da 
idiotice ou da mente torpe.

Lamentavelmente, situações 
como essas não acontecem sem 
a cumplicidade institucional. O 
sistema opera para quem tem 
poder. Depois disso, esqueça 
qualquer ato de justiça.

Alias, como disse Eduardo 
Galeano, “a justiça é como 
uma serpente, só morde os pés 
descalços”.

A LGPD e o valor precioso dos dados

O ódio que matou morador de rua e enterrou na 
praia, agora mata jovem grávida e joga no lixo



Da Redação

At é  o  f i n a l 
d a  m a n h ã 
d e  h o j e , 

a Polícia Civil não tinha 
informações que levassem 
ao matador da jovem Lycy 
M a r y  C a r d o s o  P o n t e s , 
de 20 anos. A jovem foi 
encontrada morta, ontem, 
dentro de um contêiner 

usado no transporte de 
cana-de-açúcar, na Cidade 
Universitária. Lycy Mary, 
q u e  e s t a va  g r á v i d a  d e 
quatro meses, foi morta por 
espancamento. 

N o  d o m i n g o ,  u m a 
denúncia anônima feita ao 
Batalhão de Policiamento de 
Guarda (BPGd) dava conta 
da existência do corpo de 
uma mulher no contêiner, 

que estava num terreno 
baldio, nas proximidades de 
uma churrascaria. Os policias 
checaram a informação, 
confirmaram a veracidade, 
isolaram a área e acionaram 
os Institutos de Criminalística 
e de Medicina Legal.

Os exames feitos no local 
do crime – conforme os 
peritos – indicam que a jovem 
foi morta por espancamento. 

Mas não precisaram se o 
crime aconteceu naquele local 
ou se a vítima foi executada 
em outro local e teve o corpo 
desovado no contêiner. 

Alguns familiares da 
jovem compareceram ao local 
e fizeram o reconhecimento 
do corpo. Eles confirmaram 
q u e  L y c y  M a r y  e s t a va 
grávida. No entanto, não 
deram informações à polícia 

sobre o pai da criança. 
O  c r i m e  e s t á  s e n d o 

investigado pela Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP). No decorrer 
da semana, familiares da 
jovem serão ouvidos.  A 
Polícia Civil acredita que, 
com os depoimentos dos 
familiares da vítima, surgirá 
um ´norte´ para concentrar 
as investigações.
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Grávida, jovem é assassinada 
por espancamento em Maceió

CRIME OCORREU ONTEM e corpo foi deixado dentro de contêiner; Polícia Civil tenta localizar o assassino

M a i s  u m a  o p e r a ç ã o 
integrada foi desencadeada nas 
primeiras horas de hoje com o 
objetivo de combater o tráfico 
de drogas na capital e interior 
do estado. Desta vez, as Polícias 
Penal e Civil prenderam uma 
mulher de 18 anos, suspeita 
de tráfico de drogas, durante 
abordagem nas proximidades 
do posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no município de 
União dos Palmares. 

A suspeita foi localizada 
durante abordagem a um 
ônibus de turismo que trafegava 
pela BR-104. Com a jovem, os 
policiais apreenderam 18kg de 
maconha e 500 gramas de crack. 

O material entorpecente estava 
acondicionado numa mochila 
e – conforme investigação 
– teria como destinatário 
um reeducando do sistema 
prisional alagoano. O nome 
do reeducando foi mantido em 
sigilo.

A mulher é natural da cidade 
de Santa Inês-MA. Ainda de 
acordo com a investigação, a 
droga foi enviada para Alagoas 
por um reeducando do sistema 
penitenciário do Maranhão.

“Concluímos, com bastante 
êxito, mais uma operação 
integrada com o objetivo 
de sufocar as organizações 
criminosas que insistem 

em agir dentro e fora dos 
presídios. Agora, trabalhamos 
no sentido de identificar a qual 
reeducando a suspeita desejava 
entregar este material”, 
explicou o chefe especial 
de Gestão Penitenciária da 
Secretaria da Ressocialização e 
Inclusão Social (Seris), policial 
penal Milton Pereira.

A operação mobilizou 
policiais penais da Chefia 
Especial de Gestão Penitenciária 
(CEGP) e do Comando de 
Operações Penitenciárias 
(COP), além de policiais civis 
da Delegacia de Narcóticos 
(DNARC), para onde a suspeita 
foi encaminhada.

CONEXÃO MARANHÃO

Operação prende mulher  
com 18kg de maconha

Ascom Seris

Material entorpecente estava escondido em mochila da suspeita; destino da droga era um reeducando de Alagoas

O homem identificado 
como Alexandre Ferreira 
da Silva, de 35 anos, que 
trabalhava como motorista da 
prefeita reeleita de Lagoa da 
Canoa, Tainá Veiga (PP), foi 
assassinado com dois tiros e 
uma pedrada, crime ocorrido 
no município. Até o final da 
manhã de hoje, ninguém 
havia sido preso..

D e  a c o r d o  c o m 
informações passadas à 
reportagem, Alexandre teria 
discutido com duas pessoas 
no trânsito, na Rua Nossa 
Senhora da Conceição, no 
centro  de Lagoa da Canoa. 
Na sequência, a vítima 
estava dentro do carro, um 
Gol vermelho, quandoe foi 

atacada pela dupla, que 
estava em uma bicicleta.

O s  m i l i t a r e s  d o  3 º 
Batalhão foram acionados 
e isolaram a área do crime. 
O corpo de Alexandre 
apresentava um ferimento 
causado pela pedrada e 
marcas de duas perfurações 
de arma de fogo. Uma equipe 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
esteve no local, porém já 
encontrou o homem sem 
vida.

A Prefeitura de Lagoa 
da Canoa decretou luto 
de três dias pela morte de 
Alexandre, que trabalhava 
como motorista da prefeita 
local havia cinco anos. 

Um trabalho integrado 
e n t r e  a  S e c r e t a r i a  d e 
Segurança Pública (SSP) e 
Secretaria de Ressocialização 
(Seris), desencadeou uma 
operação de combate ao 
tráfico de drogas no sistema 
prisional e adjacências.

O trabalho resultou na 
prisão de dois homens na 
parte alta da capital, em 
decorrência das atividades 
integradas de investigação e 
inteligência das Polícias Civil 
e Penal. 

Com os presos foram 
apreendidos 10 Kg de 
maconha, prensada em dez 
tabletes. Após as diligências 

de campo e prisão,  os 
dois envolvidos foram 
encaminhados para a sede 
da Delegacia de Narcóticos 
(DNARC),  para  serem 
ouvidos pelo delegado 
Marcos Lins.

O s  d o i s  e s t a v a m 
c o m e t e n d o  o s  c r i m e s 
previstos nos Art. 33 (tráfico 
de drogas), da Lei de Drogas. 
Eles foram autuados em 
flagrante delito e ficaram à 
disposição da Justiça.

Além da equipe  da 
DNARC, pela Polícia Civil 
também participou o Tático 
Integrado de Grupos de 
Resgate Especial (Tigre).

LAGOA DA CANOA

FLAGRANTE

Motorista de prefeita 
é assassinado a tiros

Dois homens são
presos por tráfico



4 O DIA DIGITAL  l  1o de fevereiro  I  2021

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

Pré-matrículas para novos 
alunos vai até sexta-feira, 5

REDE MUNICIPAL: Há vagas para Educação Infantil, Jovens, Adultos e Idosos e ao 1º ao 6º Ano do Ensino Fundamental

A p r é - m a t r í -
cula online 
para novos 

alunos da Rede Municipal de 
Educação de Maceió começa 
hoje e vai até sexta-feira, dia 
5. Os pais ou responsáveis 
terão este prazo para realizar 
o cadastro pelo link: http://
s i s l a m e a l . c a e d u f j f . n e t /

s is lameal/prematr icula .
faces?q=k0TWUBycY6w%3D

Esse ano, a pré-matrícula 
online será realizada para 
alunos da Educação Infantil, 
Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos – Ejai e alunos do 1º e 6 ° 
ano do ensino fundamental. De 
acordo com a secretária-adjunta 
de Educação, Emília Caldas, 

a matrícula dos anos iniciais 
do ensino fundamental, que 
compreende 2º, 3º, 4 e 5º ano, 
assim como a matrícula dos anos 
finais, que corresponde ao 7º, 8º 
e 9º ano, poderão ser feitas direto 
nas escolas durante o período de 
25 a 26 de fevereiro, mediante a 
disponibilidade de vagas. 

É importante anotar o 

número do protocolo para 
consultar o resultado, caso 
não haja possibilidade de 
imprimir o comprovante da 
pré-matrícula online. E é preciso 
acompanhar a divulgação do 
resultado da pré-matrícula no 
site da Prefeitura, mas ressalta 
que a pré-matrícula online 
não garante a vaga nas escolas 

da rede, ficando sujeito a 
disponibilidade nas unidades 
escolares. 

Para quem não tem acesso 
à internet, durante o período 
da pré-matrícula online, as 
escolas da Rede Municipal de 
Educação estarão abertas para 
dar suporte à comunidade na 
realização do cadastro.

Cássia Oliveira
Ascom SMS

Empenhada em assegurar 
a transparência e eficiência das 
ações da gestão da saúde na 
capital alagoana, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
recomenda à população que 
qualquer ato ou ação da gestão 
que se torne alvo de insatisfação 
ou crítica pelos usuários seja 
registrada junto à Ouvidoria do 
SUS em Maceió.

Criada oficialmente em 
2006, a Ouvidoria do SUS 
no município consolidou, ao 
longo dos anos, seu papel como 
um dos principais canais de 
articulação entre o cidadão e a 
gestão pública de saúde, visando 
garantir a qualidade dos serviços 
prestados não só na estrutura 
interna da SMS – unidades 
de saúde e outros serviços 
– mas também nos serviços 
ambulatoriais e hospitalares 
contratualizados pelo SUS.

“Estamos à disposição 
da população para receber 
reclamações,  denúncias, 
elogios, solicitações e sugestões 
relativos aos serviços prestados 
pela rede SUS do município, 
dando o encaminhamento 
adequado à demanda e 
garantindo agilidade na 
resposta para o usuário. 
Representamos o olhar desse 
usuário que faz uso do sistema 

público de saúde”, afirma a 
ouvidora do SUS em Maceió, 
Josiene Moreira Barbosa.

Desde o início do período 
de pandemia, a Ouvidoria do 
SUS tem se mantido em alerta 
permanente, atenta à percepção 
da população em relação aos 
serviços de saúde do município. 
A ouvidora lembra, no entanto, 
que no caso de denúncia, o 
relato deve ser formalizado e 
estar acompanhado de alguma 
comprovação, para que seja 
aberta uma sindicância.

“Citando um exemplo 
recente, foi noticiado o fato de 
pessoas que teriam conseguido 
furar a fila de prioridade de 
grupos de maior risco na 
vacinação contra a Covid-
19. Até agora, porém, não foi 
formalizada conosco nenhuma 
denúncia nesse sentido, mas 
estamos atentos para, caso 
ocorra, seja realizado todo 
encaminhamento adequado”, 
reforçou Josiene.

A Ouvidoria do SUS em 
Maceió funciona no prédio 
sede da Secretaria Municipal 
de Saúde (Rua Dias Cabral, 
569, Centro), de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h. Os 
contatos podem ser feitos 
ainda pelo telefone (82) 3312-
5441 ou através dos e-mails 
ouvidoriasaude@bol.com.
br e ouvidoria@sms.maceio.
al.gov.br .

DEMANDAS DA POPULAÇÃO

Ouvidoria do SUS 
mantém canal aberto

Arquivo Ascom SMS

Ouvidora do SUS Josiene Barbosa orienta usuários em suas demandas

Rafaela Melo 
Ascom Sima

A Super intendência 
Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima) 
vai dar início amanhã a mais 
uma semana do mutirão de 
manutenção da iluminação 
pelos bairros da cidade. A 
ação que começou no fim de 
janeiro já visitou três bairros, 
realizando mais de 90 reparos 
durante as rondas.

O conj. Jardim Royal vai ser 
o primeiro a receber o mutirão. 
Ainda essa semana, na quinta 
feira (4), as equipes da Sima 
vão estar presentes no bairro 
de Ipioca, substituindo todos 
os pontos de luz apagados. O 
objetivo diminuir o número 
de solicitações diárias que 
chegam através dos canais de 
atendimento da pasta, para 

que se possa aperfeiçoar o 
serviço e manter a qualidade 
na execução.

“Esse é só o começo. 
Nossa pretensão é atender 
a todos os bairros. Além 
das substituições realizadas 
durante o mutirão, dispomos 
de uma equipe técnica no local 
para fazer o levantamento 

de projetos futuros que 
venham a melhorar ainda 
mais a iluminação da nossa 
cidade, da parte baixa a parte 
alta. Nosso compromisso é 
tornar a qualidade de vida 
da população cada vez 
melhor com uma cidade mais 
iluminada e segura”, disse o 
superintendente, João Folha.

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Abastecimento 
e  E c o n o m i a  S o l i d á r i a 
(Semtabes), está ofertando 134 
vagas de emprego em diversas 
áreas.

Quem quiser se candidatar 
para alguma destas vagas 
e atender os requisitos 
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, no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro da capital.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Para a vaga de Operador de 

Telemarketing, 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.

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

SIMA

OPORTUNIDADE

Jardim Royal recebe 
mutirão de manutenção

Sine está ofertando 
vagas de emprego

Itawi Albuquerque/Secom

Sima realiza mutirão de manutenção na iluminação dos bairros da capital
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Pré-matrículas para novos 
alunos vai até sexta-feira, 5

REDE MUNICIPAL: Há vagas para Educação Infantil, Jovens, Adultos e Idosos e ao 1º ao 6º Ano do Ensino Fundamental

A p r é - m a t r í -
cula online 
para novos 

alunos da Rede Municipal de 
Educação de Maceió começa 
hoje e vai até sexta-feira, dia 
5. Os pais ou responsáveis 
terão este prazo para realizar 
o cadastro pelo link: http://
s i s l a m e a l . c a e d u f j f . n e t /

s is lameal/prematr icula .
faces?q=k0TWUBycY6w%3D

Esse ano, a pré-matrícula 
online será realizada para 
alunos da Educação Infantil, 
Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos – Ejai e alunos do 1º e 6 ° 
ano do ensino fundamental. De 
acordo com a secretária-adjunta 
de Educação, Emília Caldas, 

a matrícula dos anos iniciais 
do ensino fundamental, que 
compreende 2º, 3º, 4 e 5º ano, 
assim como a matrícula dos anos 
finais, que corresponde ao 7º, 8º 
e 9º ano, poderão ser feitas direto 
nas escolas durante o período de 
25 a 26 de fevereiro, mediante a 
disponibilidade de vagas. 

É importante anotar o 

número do protocolo para 
consultar o resultado, caso 
não haja possibilidade de 
imprimir o comprovante da 
pré-matrícula online. E é preciso 
acompanhar a divulgação do 
resultado da pré-matrícula no 
site da Prefeitura, mas ressalta 
que a pré-matrícula online 
não garante a vaga nas escolas 

da rede, ficando sujeito a 
disponibilidade nas unidades 
escolares. 

Para quem não tem acesso 
à internet, durante o período 
da pré-matrícula online, as 
escolas da Rede Municipal de 
Educação estarão abertas para 
dar suporte à comunidade na 
realização do cadastro.

Cássia Oliveira
Ascom SMS

Empenhada em assegurar 
a transparência e eficiência das 
ações da gestão da saúde na 
capital alagoana, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
recomenda à população que 
qualquer ato ou ação da gestão 
que se torne alvo de insatisfação 
ou crítica pelos usuários seja 
registrada junto à Ouvidoria do 
SUS em Maceió.

Criada oficialmente em 
2006, a Ouvidoria do SUS 
no município consolidou, ao 
longo dos anos, seu papel como 
um dos principais canais de 
articulação entre o cidadão e a 
gestão pública de saúde, visando 
garantir a qualidade dos serviços 
prestados não só na estrutura 
interna da SMS – unidades 
de saúde e outros serviços 
– mas também nos serviços 
ambulatoriais e hospitalares 
contratualizados pelo SUS.

“Estamos à disposição 
da população para receber 
reclamações,  denúncias, 
elogios, solicitações e sugestões 
relativos aos serviços prestados 
pela rede SUS do município, 
dando o encaminhamento 
adequado à demanda e 
garantindo agilidade na 
resposta para o usuário. 
Representamos o olhar desse 
usuário que faz uso do sistema 

público de saúde”, afirma a 
ouvidora do SUS em Maceió, 
Josiene Moreira Barbosa.

Desde o início do período 
de pandemia, a Ouvidoria do 
SUS tem se mantido em alerta 
permanente, atenta à percepção 
da população em relação aos 
serviços de saúde do município. 
A ouvidora lembra, no entanto, 
que no caso de denúncia, o 
relato deve ser formalizado e 
estar acompanhado de alguma 
comprovação, para que seja 
aberta uma sindicância.

“Citando um exemplo 
recente, foi noticiado o fato de 
pessoas que teriam conseguido 
furar a fila de prioridade de 
grupos de maior risco na 
vacinação contra a Covid-
19. Até agora, porém, não foi 
formalizada conosco nenhuma 
denúncia nesse sentido, mas 
estamos atentos para, caso 
ocorra, seja realizado todo 
encaminhamento adequado”, 
reforçou Josiene.

A Ouvidoria do SUS em 
Maceió funciona no prédio 
sede da Secretaria Municipal 
de Saúde (Rua Dias Cabral, 
569, Centro), de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h. Os 
contatos podem ser feitos 
ainda pelo telefone (82) 3312-
5441 ou através dos e-mails 
ouvidoriasaude@bol.com.
br e ouvidoria@sms.maceio.
al.gov.br .

DEMANDAS DA POPULAÇÃO

Ouvidoria do SUS 
mantém canal aberto

Arquivo Ascom SMS

Ouvidora do SUS Josiene Barbosa orienta usuários em suas demandas

Rafaela Melo 
Ascom Sima

A Super intendência 
Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima) 
vai dar início amanhã a mais 
uma semana do mutirão de 
manutenção da iluminação 
pelos bairros da cidade. A 
ação que começou no fim de 
janeiro já visitou três bairros, 
realizando mais de 90 reparos 
durante as rondas.

O conj. Jardim Royal vai ser 
o primeiro a receber o mutirão. 
Ainda essa semana, na quinta 
feira (4), as equipes da Sima 
vão estar presentes no bairro 
de Ipioca, substituindo todos 
os pontos de luz apagados. O 
objetivo diminuir o número 
de solicitações diárias que 
chegam através dos canais de 
atendimento da pasta, para 

que se possa aperfeiçoar o 
serviço e manter a qualidade 
na execução.

“Esse é só o começo. 
Nossa pretensão é atender 
a todos os bairros. Além 
das substituições realizadas 
durante o mutirão, dispomos 
de uma equipe técnica no local 
para fazer o levantamento 

de projetos futuros que 
venham a melhorar ainda 
mais a iluminação da nossa 
cidade, da parte baixa a parte 
alta. Nosso compromisso é 
tornar a qualidade de vida 
da população cada vez 
melhor com uma cidade mais 
iluminada e segura”, disse o 
superintendente, João Folha.

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Abastecimento 
e  E c o n o m i a  S o l i d á r i a 
(Semtabes), está ofertando 134 
vagas de emprego em diversas 
áreas.

Quem quiser se candidatar 
para alguma destas vagas 
e atender os requisitos 
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, no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro da capital.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Para a vaga de Operador de 

Telemarketing, 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.

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

SIMA

OPORTUNIDADE

Jardim Royal recebe 
mutirão de manutenção

Sine está ofertando 
vagas de emprego

Itawi Albuquerque/Secom

Sima realiza mutirão de manutenção na iluminação dos bairros da capital
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
participou, 

hoje pela manhã desta da 
sessão solene de posse da nova 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE) 
para o biênio 2021/2023. O 
chefe do Executivo alagoano 
saudou os parlamentares e 
desejou sorte ao presidente 
da Casa, deputado Marcelo 
Victor, na continuidade da 
condução dos trabalhos para 
que o Estado possa avançar 
a i n d a  m a i s ,  m a n t e n d o 
sempre a relação harmoniosa 
e independente entre os 
poderes.

“Eu me sinto inteiramente 
c o n f i a n t e  n o s  p o d e r e s 
constituídos alagoanos e 
nós - como prevê a nossa 
Constituição - trabalharemos 
de maneira harmônica e 
independente para construir 
as soluções necessárias para 
que Alagoas possa avançar”, 
declarou Renan Filho, durante 
seu discurso.

O deputado Marcelo Victor 
foi reeleito presidente da ALE, 
por unanimidade de votos, no 
dia 3 de novembro de 2020. Ele 
comandará o Parlamento pelo 
próximo biênio (2021/2023) 

desta 19ª Legislatura.
“Sou grato a todos por 

mais essa demonstração de 
confiança. Manterei minha 
palavra retribuindo com 
diálogo e trabalho. Quero 
prosseguir exercendo essa 
Presidência sem a pompa da 
autoridade, mas aberto para a 
pluralidade. Quero, por fim, 
agradecer aos alagoanos da 
capital e do interior. Contem 
com o apoio e a solidariedade 

desta Casa nessa luta por 
melhores dias e em busca 
de felicidade”, declarou o 
presidente.

Além de Marcelo Victor 
(Solidariedade), também 
foram eleitos, em chapa única, 
e tomaram posse os demais 
integrantes da Mesa Diretora, 
assim formada: Galba Novaes 
(MDB) – 1º vice-presidente; 
Yvan Beltrão (PSD) – 2º vice-
presidente; Ângela Garrote 

(PP) – 3ª vice-presidente;  
Francisco Tenório (PMN) – 1º 
secretário;  Paulo Dantas (MDB) 
– 2º secretário; Marcos Barbosa 
(Cidadania) – 3º secretário; 
Bruno Toledo (PROS) – 4º 
secretário; Flávia Cavalcante 
(PRTB) – 1ª suplente; Dudu 
Ronalsa (PSDB) – 2º suplente.

Ainda em seu discurso, o 
presidente da ALE afirmou 
que “chegou o momento de 
colaborar na travessia por 

um novo tempo e de focar na 
superação das dificuldades 
impostas pelo desafio da 
pandemia”. Marcelo Victor 
elogiou a gestão de Renan Filho 
à frente do Governo do Estado 
e garantiu que o Parlamento 
seguirá trabalhando em 
parceria com os poderes 
Executivo e Judiciário no 
sentido de viabilizar os meios 
necessários à proteção da vida, 
especialmente daqueles que 
dependem da mão solidária do 
Poder Público.

 “Nunca imaginei que iria 
tomar posse num momento 
tão ímpar, por ter até aqui o 
nosso querido governador 
Renan Filho que é, sem dúvida 
nenhuma, com todo o respeito 
com os governantes, o que 
exerce o melhor governo que 
Alagoas já viu”, afirmou o 
presidente da Assembleia.

Prestigiaram, ainda, a 
solenidade de posse da Mesa 
Diretora: o presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJAL), Klever Loureiro; 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Otávio Lessa; o 
procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque; o defensor 
público-geral, Carlos Eduardo 
Monteiro; o secretário de Estado 
do Gabinete Civil, Fábio Farias, 
dentre outras autoridades.

Renan Filho prestigia posse 
da nova Mesa Diretora da ALE

BIÊNIO 2021/2023: Presidente Marcelo Victor elogiou a gestão de Renan Filho à frente do Governo do Estado

Karyne Gomes
Repórter

Pais ou responsáveis 
legais têm até amanhã, dia 2 
de fevereiro, para confirmar 
a pré-matrícula on-line de 
estudantes novatos da rede 
estadual. A Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
divulgou na última quarta-
feira (27) o resultado do 
cadastro e o interessado 
deve acessar o site www.
matriculaonline.al.gov.br 
para saber em que escola foi 
feita a alocação. Ao entrar 
no sistema, é preciso digitar 
login/usuário e senha gerados 
no ato da inscrição e que estão 
presentes no comprovante de 

solicitação de pré-matrícula.
Com o resultado em mãos, 

é necessário se dirigir à escola 
para a qual o estudante foi 
selecionado para entregar a 

documentação exigida (ver 
lista abaixo) e garantir a vaga. 
Sem esse procedimento, não 
haverá a confirmação da 
matrícula.

EDUCAÇÃO

Pré-matrícula deve ser 
confirmada até amanhã

Documentação

• Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema 
(https://www.sageal.caedufjf.net/);
• Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia);
• CPF do estudante (original e cópia);
• Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /
Transferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou, 
emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias;
• RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de 
candidato (a) menor de 18 anos;
• Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);
• Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de 
energia com o código e CEP);
• 02 fotos 3x4;
• Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano;
• Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, 
psicomotor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental;
• Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e 
cópia), caso o candidato seja beneficiário;
• Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);
• Histórico Médico Escolar;
• Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da 
escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo 
estudante ou seu responsável legal;
• Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/
responsáveis (para estudante menor de 18 anos).

Valdir Rocha

Procedimento é necessário pra garantir vaga na rede estadual de ensino

Márcio Ferreira

Governador Renan Filho participou, nesta manhã, da solenidade de posse da Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa
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Kamilla Abely
Anna Cláudia Almeida
Repórteres

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

de Alagoas (Sefaz) iniciou o 
processo para a realização de 
um novo concurso público 
para os cargos de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual 
e  Auditor  de  F inanças , 
Controle e Arrecadação. 
Após conclusão de um estudo 
técnico, o órgão confirmou 
que serão disponibilizadas 
25 vagas para o cargo de 
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual e 10 vagas para 
Au d i t o r  d e  F i n a n ç a s , 

Controle e Arrecadação. 
“A comissão, liderada 

por Paulo Castro, Gerente 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Institucional, verificou a 
possibilidade dessa vacância e 
a partir de agora vamos iniciar 
o processo de contratação 
da inst i tuição e  todo o 
trâmite processual para que 
o concurso seja realizado 
em Alagoas. A expectativa 
é de que os auditores sejam 
nomeados até dezembro deste 
ano”, destacou o secretário da 
Fazenda de Alagoas, George 
Santoro. 

O tema foi pauta de uma 
reunião realizada no dia 20 
deste mês entre o secretário 
da Fazenda, George Santoro, 

a secretária especial  do 
Tesouro, Renata Santos, o 
secretário especial da Receita, 
Luiz Dias e o superintendente 
Especial da Receita, Francisco 
Suruagy, na sede do órgão, 
em Maceió.

O novo processo para 
preenchimento de vagas 
ocorre devido alguns auditores 
que assumiram recentemente 
o cargo, optarem por outros 
estados onde foram aprovados 
em concursos anteriores. 
Rio Grande do Sul e Bahia 
nomearam servidores; no 
Distrito Federal o concurso 
deve ter sequência a partir 
de março; já em Goiás, há 
expectativas para a divulgação 
do cronograma de nomeações.

Sefaz realizará novo concurso 
público para auditores em AL

SERÃO disponibilizadas 25 novas vagas para Auditores Fiscais e 10 vagas para Auditores de Finanças, Controle e Arrecadação

Ascom Sefaz-AL

Estabilidade. É com esse 
tom que o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(ICEC) de dezembro encerra o 
ano de 2020. O levantamento, 
elaborado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), em parceria com o 
Instituto Fecomércio Alagoas, 
apresentou uma leve queda em 
seu indicador na comparação 
com o mês anterior, de -0,3%.

O índice registrou no 
último mês do ano 115,9 
pontos, e, apesar de ter sido 
ligeiramente menor que 
novembro (116,2 pontos), 
para o assessor econômico 
da Fecomércio AL, Victor 

Hortenc io ,  o  resul tado 
obtido demonstra que o 
aumento da confiança do 
empresár io  se  manteve 
estável,  principalmente, 
quando comparado com o 
período crítico percebido 
e n t r e  j u n h o  e  a g o s t o , 
intervalo em que o indicador 
representou o pessimismo 
com a situação econômica do 
país, permanecendo abaixo 
do piso de 100 pontos.

“Esse panorama cr ia 
um movimento nítido de 
recuperação de confiança 
do empresariado da capital 
alagoana, mas que ainda não 
se equipara aos patamares dos 
indicadores pré-pandemia”, 

d e s t a c a  H o r t e n c i o .  N a 
variação anual, o indicador 
está 10% abaixo do que foi 
apontado em dezembro de 
2019 (128,8 pontos).

Em se  t ra tando  dos 
subíndices da pesquisa, na 
comparação mensal, o fator 
Expectativas do Empresário 
do Comércio sofreu uma 
queda de 2,6%, o que acabou 
influenciando na leve baixa 
obtida no resultado geral após 
três meses seguidos de alta. 
De acordo com o assessor 
econômico, esse registro 
se deve ao cenário atual da 
economia, envolto em dúvidas 
e incertezas em relação ao fim 
do auxílio emergencial e ao 

início da vacinação em massa.
Outro dado que puxou 

para baixo o resultado da 
pesquisa foi o subíndice 
Intenções de Investimento, 
com queda de 1,1%. Entre 
seus subindicadores, houve 
redução em dois: Contratação 
de Funcionários caiu 5,5% e 
Situação Atual dos Estoques 
teve variação de -3,9%. 
Contudo, o subindicador 
Nível de Investimento das 
Empresas registrou um 
crescimento de 7,9%.

Outro aspecto favorável 
percebido na pesquisa está no 
subíndice Condições Atuais do 
Empresário do Comércio, que 
representa a satisfação quanto 

às condições correntes ou de 
curto prazo. Com variação 
mensal positiva de 4,6%, 
alcançando os 93,5 pontos, o 
resultado, apesar de ter sido 
15% menor que o registrado 
no mesmo mês de 2019, está 
próximo do quadrante otimista 
(acima dos 100 pontos).

Diante desse contexto, 
segundo o assessor econômico 
da Fecomércio AL, o panorama 
registrado em dezembro 
indica a continuidade de uma 
elevação moderada e contínua 
do índice de confiança do 
empresário do comércio da 
capital alagoana, que, mesmo 
em um ritmo menos robusto, 
segue crescendo.

PESQUISA

ICEC aponta recuperação moderada na 
confiança do empresário do Comércio

Santoro: “Expectativa é de que os auditores sejam nomeados ainda este ano”
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Cuidar da saúde mental é uma 
das principais metas para 2021

Cuidar da saúde, 
e m a g r e c e r , 
começar uma 

atividade física e mudar de casa. 
Estas são algumas das principais 
metas dos brasileiros para 
2021, segundo uma pesquisa 
realizada pelo Google Brasil. 
Em meio à pandemia da Covid-
19, muitas pessoas precisaram 
reorganizar o rumo, traçar 
novos objetivos e estabelecer 
novas prioridades.

Mas é preciso ter cuidado 
para que o sentimento de 
renovação típico dessa época 
do ano não gere consequências 
para a saúde mental, como 
ansiedade, tristeza e até 
frustração. O psicólogo do 
Sistema Hapvida, Carol Costa, 
afirma que “as resoluções de 
ano novo são comuns porque, 
sempre que ele começa ou 
termina, as pessoas costumam 
fazer um balanço para refletir 
sobre o que passou e tentar 
refazer algumas coisas”, diz.

O especialista dá três 
dicas para que os desejos se 
tornem realidade. A primeira é 
avaliar se a meta estabelecida é 
realmente alcançável. “Eu posso 
iniciar o ano dizendo que vou 
ficar fluente em espanhol, mas 
sabemos que, para conquistar a 
fluência em uma determinada 
língua, é necessário tempo e 
muito empenho”, exemplifica. 

Um segundo passo é dividir 
as metas em pequeno, médio 
e longo prazo. “É interessante 
estabelecer um planejamento 
para cada semana ou mês, 
mas sem cobranças excessivas. 
É a partir dessas pequenas 
conquistas, que eu ganho força e 
otimismo para seguir adiante”, 
completa Carol. 

Por fim, é preciso estar 
preparado para eventuais 
perdas ao longo do caminho, 
o que poderá implicar, por 
exemplo, em mudança de 
planos. “Situações adversas 
vão acontecer sempre, afinal, a 

vida é feita de momentos bons 
e momentos ruins. O mais 
importante é como você reage 
a isso. Aquilo que você pensa, é 
aquilo que você é”, destaca.

Carol  ressal ta  que a 
pandemia do novo coronavírus 
aumentou a procura por 

tratamentos psicológicos e 
psiquiátricos e que também 
mudou a disposição dos 
brasileiros. De acordo com um 
levantamento realizado pela 
empresa de monitoramento 
de mercado e consumo Hibou, 
90% das pessoas gostariam 

de cuidar mais de sua saúde 
mental em 2021.

“O vírus é um inimigo 
invisível que gera ainda mais 
ansiedade porque não sabemos 
onde ele está. As pessoas mais 
sensíveis naturalmente tendem 
a ficar mais desmotivadas e 
inseguras para traçar metas para 
o ano. Quando o sentimento 
de frustração bate, é hora de 
acender o alerta e procurar 
ajuda profissional. O medo 
de não conseguir alcançar um 
objetivo é natural, mas não 
pode ser patológico. É preciso 
discernir o que é real e o que é 
fantasioso ou doença”, reforça.

O especialista finaliza 
afirmando que é necessário saber 
recomeçar. “Precisamos, cada 
vez mais, ser adultos funcionais. 
Se algo acontecer no meio do 
caminho pare, respire, e comece 
de novo. Cada problema no seu 
tempo. Estar em paz consigo 
mesmo é saber que estamos 
dando o nosso melhor”.

PSICÓLOGO EXPLICA que início do ano é marcado por sentimento de renovação, mas é preciso cuidados para evitar ansiedade 

“Situações adversas vão acontecer, afinal, a vida é feita de momentos bons e ruins”

Divulgação
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

de Alagoas (Sefaz) iniciou o 
processo para a realização de 
um novo concurso público 
para os cargos de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual 
e  Auditor  de  F inanças , 
Controle e Arrecadação. 
Após conclusão de um estudo 
técnico, o órgão confirmou 
que serão disponibilizadas 
25 vagas para o cargo de 
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual e 10 vagas para 
Au d i t o r  d e  F i n a n ç a s , 

Controle e Arrecadação. 
“A comissão, liderada 

por Paulo Castro, Gerente 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Institucional, verificou a 
possibilidade dessa vacância e 
a partir de agora vamos iniciar 
o processo de contratação 
da inst i tuição e  todo o 
trâmite processual para que 
o concurso seja realizado 
em Alagoas. A expectativa 
é de que os auditores sejam 
nomeados até dezembro deste 
ano”, destacou o secretário da 
Fazenda de Alagoas, George 
Santoro. 

O tema foi pauta de uma 
reunião realizada no dia 20 
deste mês entre o secretário 
da Fazenda, George Santoro, 

a secretária especial  do 
Tesouro, Renata Santos, o 
secretário especial da Receita, 
Luiz Dias e o superintendente 
Especial da Receita, Francisco 
Suruagy, na sede do órgão, 
em Maceió.

O novo processo para 
preenchimento de vagas 
ocorre devido alguns auditores 
que assumiram recentemente 
o cargo, optarem por outros 
estados onde foram aprovados 
em concursos anteriores. 
Rio Grande do Sul e Bahia 
nomearam servidores; no 
Distrito Federal o concurso 
deve ter sequência a partir 
de março; já em Goiás, há 
expectativas para a divulgação 
do cronograma de nomeações.

Sefaz realizará novo concurso 
público para auditores em AL

SERÃO disponibilizadas 25 novas vagas para Auditores Fiscais e 10 vagas para Auditores de Finanças, Controle e Arrecadação

Ascom Sefaz-AL

Estabilidade. É com esse 
tom que o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(ICEC) de dezembro encerra o 
ano de 2020. O levantamento, 
elaborado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), em parceria com o 
Instituto Fecomércio Alagoas, 
apresentou uma leve queda em 
seu indicador na comparação 
com o mês anterior, de -0,3%.

O índice registrou no 
último mês do ano 115,9 
pontos, e, apesar de ter sido 
ligeiramente menor que 
novembro (116,2 pontos), 
para o assessor econômico 
da Fecomércio AL, Victor 

Hortenc io ,  o  resul tado 
obtido demonstra que o 
aumento da confiança do 
empresár io  se  manteve 
estável,  principalmente, 
quando comparado com o 
período crítico percebido 
e n t r e  j u n h o  e  a g o s t o , 
intervalo em que o indicador 
representou o pessimismo 
com a situação econômica do 
país, permanecendo abaixo 
do piso de 100 pontos.

“Esse panorama cr ia 
um movimento nítido de 
recuperação de confiança 
do empresariado da capital 
alagoana, mas que ainda não 
se equipara aos patamares dos 
indicadores pré-pandemia”, 

d e s t a c a  H o r t e n c i o .  N a 
variação anual, o indicador 
está 10% abaixo do que foi 
apontado em dezembro de 
2019 (128,8 pontos).

Em se  t ra tando  dos 
subíndices da pesquisa, na 
comparação mensal, o fator 
Expectativas do Empresário 
do Comércio sofreu uma 
queda de 2,6%, o que acabou 
influenciando na leve baixa 
obtida no resultado geral após 
três meses seguidos de alta. 
De acordo com o assessor 
econômico, esse registro 
se deve ao cenário atual da 
economia, envolto em dúvidas 
e incertezas em relação ao fim 
do auxílio emergencial e ao 

início da vacinação em massa.
Outro dado que puxou 

para baixo o resultado da 
pesquisa foi o subíndice 
Intenções de Investimento, 
com queda de 1,1%. Entre 
seus subindicadores, houve 
redução em dois: Contratação 
de Funcionários caiu 5,5% e 
Situação Atual dos Estoques 
teve variação de -3,9%. 
Contudo, o subindicador 
Nível de Investimento das 
Empresas registrou um 
crescimento de 7,9%.

Outro aspecto favorável 
percebido na pesquisa está no 
subíndice Condições Atuais do 
Empresário do Comércio, que 
representa a satisfação quanto 

às condições correntes ou de 
curto prazo. Com variação 
mensal positiva de 4,6%, 
alcançando os 93,5 pontos, o 
resultado, apesar de ter sido 
15% menor que o registrado 
no mesmo mês de 2019, está 
próximo do quadrante otimista 
(acima dos 100 pontos).

Diante desse contexto, 
segundo o assessor econômico 
da Fecomércio AL, o panorama 
registrado em dezembro 
indica a continuidade de uma 
elevação moderada e contínua 
do índice de confiança do 
empresário do comércio da 
capital alagoana, que, mesmo 
em um ritmo menos robusto, 
segue crescendo.

PESQUISA

ICEC aponta recuperação moderada na 
confiança do empresário do Comércio

Santoro: “Expectativa é de que os auditores sejam nomeados ainda este ano”
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