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6ARTESÃOS COMERCIALIZAM OBRAS NA GALERIA ALAGOAS FEITA À MÃO, NO SHOPPING PARQUE MACEIÓ

O aumento na conta de luz 
tem pesado no orçamento das 
famílias e é um dos fatores que 
pressionam a inflação, mas o 

ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não vê problemas para 
atravessar o atual momento. 
“Se no ano passado, que era 

o caos, nós nos organizamos 
e atravessamos, por que nós 
vamos ter medo agora? Qual o 
problema agora que a energia 

vai ficar um pouco mais cara 
porque choveu menos? Ou o 
problema agora é que tá tendo 
uma exacerbação porque 

anteciparam as eleições. Tudo 
bem, vamos tapar o ouvido, 
vamos atravessar”, afirmou 
Paulo Guedes. 5

NO FERIADO

Mercados  
funcionarão 
em horários 
especiais

Os mercados públicos, 
feiras livres e shoppings 
populares de Maceió funcio-
narão em horário especial 
amanhã, feriado munici-
pal de Nossa Senhora dos 
Prazeres. O horário de aten-
dimento foi reduzido recen-
temente, seguindo a portaria 
Nº. 013 Maceió/AL, 1º de 
junho de 2021, que atribuiu 
alteração de horários para 
os locais com o objetivo de 
diminuir o fluxo de pessoas 
em combate à pandemia da 
Covid-19.

VALOR ESTIMADO EM R$ 2 MILHÕES

DINHEIRO NA CONTA

PRF recebe sete carros de luxo

Governo de AL antecipa salário
e paga hoje o mês de agosto

A frota da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) ganhou 
um reforço de peso: sete 
carros de luxo de diversas 
montadoras como Porsche, 
BMW e Mercedes Benz, 
est imados,  ao todo,  em 
R$ 2 milhões. Os veículos 

foram apreendidos durante 
a operação Status, da Polí-
cia Federal, em combate ao 
tráfico de drogas em Mato 
Grosso do Sul. A apresenta-
ção oficial dos carros ocor-
reu no dia 18 de agosto, em 
Brasília, durante a cerimô-

nia de comemoração dos 93 
anos da PRF. Os sete veículos 
serão usados em operações 
especiais, ações educati-
vas, eventos e transporte de 
autoridades. O uso dos bens 
foi permitido em junho, por 
decisão da Justiça Federal 

de Mato Grosso do Sul, a 
pedido da PRF. Segundo a 
determinação, a permissão 
de uso é provisória e a utili-
zação particular é proibida. 
Além disso, a corporação 
terá que garantir a conserva-
ção da frota.

‘QUAL É O 
PROBLEMA 
DE A ENERGIA 
FICAR MAIS 
CARA?’

MINISTRO DA ECONOMIA, 
PAULO GUEDES, MINIMIZA 
CRISE NA RETOMADA 
ECONÔMICA DO PAÍS

4

– Mercado do Artesanato: Das 8h às 16h; 
– do Benedito Bentes: Das 5h às 14h; 
– da Produção: Das 5h às 14h; 
– Popular: Das 5h às 14h; 
– do Jacintinho: Das 5h às 13h; 
– do Tabuleiro: Das 5h às 14h; 
– dos Caetés: Das 5h às 14h; 
– Shopping Popular: Das 9h às 17h; 
– do Jaraguá: Das 5h às 15h.
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Na antessala de um dos julga-
mentos mais importantes para os 
povos originários do Brasil, com 
início marcado para hoje, acredita-
mos na coerência e na coesão polí-
tico-jurídica do Supremo Tribunal 
Federal, entendendo que não 
abandonaria os povos indígenas 
em momento tão crítico da política 
indigenista em âmbito nacional.

A Corte Suprema sempre foi 
grandiosa quando precisou dizer 
aos índios sobre seus direitos e não 
será desta vez que deixará de fazer 
justiça ou permitir retrocessos ao 
direito de ocupação tradicional das 
terras. 

O indigenato – ou direito origi-
nário – norteou o debate em 1988 
e, de forma eloquente e fecunda, o 
Constituinte Originário o fez alber-
gar no artigo 231 da Constituição. 
Mendes Júnior, jurista inominável e 
também Ministro do STF ao tempo 
de 1917 já defendia, com nobreza e 
vivacidade, o direito originário dos 
índios e o seu contributo vive em 
cada palavra incrustada no Capí-
tulo “Dos Índios”, da Carta Política 
vigente.

As terras do indigenato não se 
perdem no tempo, não se dispõem 
ao mercado, não se sujeitam a uso 
diverso do que cada etnia entenda 
como mais apropriado, e isso em 
decorrência do usufruto exclusivo 
e imanente que liga cada povo e 
cada comunidade indígena ao 
verdadeiramente sagrado. 

Em respeito ao legado de luta 
e resistência secular de todos os 
povos indígenas, e do papel coad-
juvante porém indispensável de 
muitos juristas, como Mendes 
Júnior, o Constituinte Originário 
fez valer o direito originário dos 
índios sobre suas terras de ocupa-

ção tradicional e a previsão consti-
tucional contou com a contribuição 
direta de muitos povos indígenas 
entre 1987 e 1988. De lá para cá, 
internacionalmente também foram 
muitos os marcos convencionais a 
proteger os direitos originários 
dos povos indígenas, sendo o 
Brasil signatário de ampla gama de 
instrumentos de proteção consoan-
tes com o espírito do pacto consti-
tucional. 

Tanto a Constituição Federal 
de 1988 em seu artigo 231 como a 
Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
em seu artigo 14 não deixam qual-
quer margem interpretativa para a 
admissão da artimanhosa tese do 
Marco Temporal. A proteção dos 
direitos e territórios indígenas é 
cláusula pétrea, não havendo salto 
hermenêutico capaz de revogá-la. 

Se é certo que o texto consti-
tucional regula dois mundos, o 
sagrado e o cotidiano, bem como 
engloba duas gentes, a originária e 
a colonizadora, também é certo que 
entre esses dois mundos há uma 
greta, um distanciamento abissal 
que somente pode ser contempori-
zado pela existência de um pacto de 
respeito mútuo. Sabemos que este 
pacto não foi totalmente cumprido. 
A República Federativa do Brasil 
está em mora com os povos indí-
genas porque não cumpriu com 
os mandamentos constitucionais 
e com a vontade do Constituinte 
Originário.

A União deveria ter demar-
cado as terras dos índios no prazo 
de 5 anos a partir da promulgação 
do Texto Constitucional e, ao não 
fazer, sujeitou os povos da terra a 
toda sorte de violência e aceitou o 
risco de prejuízos socioculturais e 

ambientais que são incalculáveis. 
Além do mais, à omissão do 

Estado brasileiro na política indige-
nista também se soma uma história 
de genocídio, de caçadas humanas 
e de violência generalizada que 
se naturalizou durante o trágico 
período da ditadura militar. Um 
documento histórico, conhecido 
como Relatório Figueiredo (dispo-
nível nos arquivos de Memória 
Histórica, Comissão Nacional da 
Verdade) narra os casos de horror 
que envolveram maus-tratos, 
expulsões de comunidades intei-
ras, assassinatos, castigos, tortu-
ras, doação ilegal da renda e da 
propriedade indígena e a conse-
quente perda forçada do território, 
o uso de venenos como estricnina 
jogado de aviões e até a crucificação 
de índios, atos que foram cometi-
dos como parte de uma estratégia 
genocida contra os povos e suas 
riquezas originarias.

O Relatório, assim como outros 
documentos inéditos, foram reve-
lados como resultado de uma 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito – CPI instalada em plena dita-
dura militar, em 1967, e que tinha 
por objetivo apurar as atrocidades 
do Serviço de Proteção aos Índios 
– SPI (o que mais tarde veio a ser 
a Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI).

Os relatos dessa investigação 
produzem asco e assombro diante 
dos gritos de dor que parecem 
sair das páginas dos documen-
tos anexados ao Relatório. Mas as 
atrocidades registradas não sensi-
bilizaram o Estado, não foram sufi-
cientes para que a União, por meio 
da FUNAI, resolvesse de uma vez 
por todas a demarcação das terras 
conforme mandamento constitu-

cional.
Ao contrário, foi o déficit na 

demarcação das terras indígenas 
que fez manter as posses injustas 
de particulares sobre terras do indi-
genato, estimulando a prática do 
esbulho e outras formas de violên-
cia contra as terras e os povos. 

Um dos casos especialmente 
dramáticos que exemplifica as 
consequências desse déficit diz 
respeito à Comunidade do Povo 
Xavante do Território Indígena 
Marãiwatsédé, no município de 
Boa Vista (MT), ocupada há séculos 
pelos índios Xavante.

O povo Xavante de Marãiwat-
sédé foi vítimas do Estado Brasi-
leiro que, por meio do Serviço de 
Proteção aos Índios e com o apoio 
de aviões da FAB, em 1966 enga-
nou, forçou e deslocou os indíge-
nas para outro imóvel localizado 
há mais de 500 km de suas terras 
com o fim de legitimar ocupação 
não indígena para a exploração 
da madeira, pecuária agricultura 
(projeto que ficou conhecido como 
Suiá-Missú).

Logo após a remoção forçada, 
e diante de uma grave epidemia de 
sarampo que vitimou centenas de 
indígenas na região de São Marcos 
(MT), os sobreviventes resolveram, 
com o apoio da igreja, retornar à 
pé para suas terras originárias. O 
documentário Vale dos Esquecidos 
(de Maria Raduan, 2013), conta essa 
história, incluindo o relato de quem 
viveu ou sobreviveu aos abusos, 
como o Cacique Damião, à época 
uma criança de apenas 06 anos de 
idade, e atualmente um destacado 
líder a se insurgir contra a ignomí-
nia tese do Marco Temporal.  

Desde que voltaram heroi-
camente às suas terras, o povo 

Xavante de Marãiwatsédé passou 
a enfrentar outra jornada, longuís-
simos processos administrati-
vos e judiciais para estabilizar a 
retomada do território, homolo-
gado pelo STF somente em 2012. 
Mesmo com as terras demarcadas, 
os Xavante vivem intranquilos e 
protegendo seu território de diver-
sas tentativas de intrusão ilegal.

Eis que mais uma vez o 
Supremo Tribunal Federal é 
chamado a restabelecer o respeito à 
ancestralidade e a garantir as terras 
originarias a serem demarcadas e 
devolvidas aos povos indígenas, 
conforme já preconizava o Alvará 
da Coroa Portuguesa de 1º de abril 
de 1680 que, ao cuidar das sesma-
rias, ressalvava as terras dos índios, 
considerados “primários e naturais 
senhores delas”.

Com o julgamento que terá 
início nesta quarta-feira, o STF 
poderá reverter o curso da histó-
ria de violência e garantir hígido 
o texto constitucional, não permi-
tindo que fiquem impunes os 
crimes cometidos contra os índios 
e seu patrimônio, em especial, os 
crimes de esbulho e apropriação 
ilegal das terras do indigenato. 

São tempos sombrios para os 
povos indígenas e para a política 
indigenista. Mas, é também, em 
contraposição à lógica da destrui-
ção da natureza, da floresta, do 
meio-ambiente e dos povos indí-
genas, que o máximo Guardião da 
Constituição cumprirá a missão 
precípua, de impor obediência ao 
estatuto jurídico-constitucional 
dos índios, conforme quis Mendes 
Júnior, como já apontava o Alvará 
Régio e como fez valer o Consti-
tuinte Originário em 5 de outubro 
de 1988.

Moisés Mendes  *Jornalista

Está disseminada a tese de 
que o Exército deve intervir, 
não se sabe como, no processo 
de politização das polícias mili-
tares que fazem militância pró-
-golpe e ameaçam com motins.

Toda a argumentação nessa 
linha é um equívoco, se exami-
nada sob o ponto de vista das 
obviedades constitucionais ou 
sob o olhar subjetivo da política.

Nesse caso, o que orienta 
atitudes e ações é o poder da 
política, estúpido. Tentar evitar 
motins é tarefa de quem tem 
representação determinada pela 
democracia.

Dizem alguns que as PMs, 
como são forças auxiliares do 
Exército para situações excep-
cionais em que são convocadas 
a intervir, precisam estar sob a 
vigilância dos militares.

Não podem e não devem. A 
Constituição, que permite tantas 
hermenêuticas, como diria o 
jurista da esquina, é muito clara. 

Está escrito no parágrafo sexto 
do artigo 144, que trata da segu-
rança pública:

“As polícias militares e 
corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, junta-
mente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territó-
rios”.

A abordagem profilática e 
informal, diante da ameaça de 
motins, pode até envolver os 
militares, pela natural interlo-
cução entre fardados.

Mas a intervenção primeira, 
formal, legal e política, no 
sentido de conter a ameaça de 
motins e insubordinações, deve 
ser dos governadores.

Todos sabemos, inclusive 
o soldado e o cabo do jipe de 
Eduardo Bolsonaro, que Exér-
cito e PMs têm vínculos umbi-
licais pelo caráter das suas 
funções e por suas histórias. 

Mas nada mais além disso, no 
sentido de tentar enxergar atri-
buições nos militares na tutela 
das PMs.

Quem nomeia comandos, 
quem trata de orçamentos e 
prioridades e delibera sobre 
ações das PMs são os governa-
dores.

Quem destitui um coronel 
de um posto de comando, como 
João Doria fez agora com o 
oficial de Sorocaba que sugeria 
apoio a manifestações golpistas, 
é o governador.

Nenhuma outra autoridade 
ou instituição pode usurpar da 
prerrogativa dos políticos que 
fazem a gestão dos Estados ou 
achar que essa é uma responsa-
bilidade a ser terceirizada.

Quem tem convivência coti-
diana com as polícias militares 
e conhece a realidade das ativi-
dades da segurança, inclusive as 
protegidas pelas sombras e até 
por arbitrariedades, é o gover-

nador.
O governador é quem tem 

autoridade para mandar frear 
desmandos, a partir da inter-
venção em comandos que passa-
rão então a ser investigados por 
seus atos. É seu dever, mais do 
que um direito, como chefe das 
PMs.

Mas o Exército e as outras 
duas armas devem estar aten-
tas aos movimentos das polícias 
porque pode acontecer aqui o 
que aconteceu na Bolívia. Lá, a 
Polícia Nacional, sob comando 
federal, passou a dar ordens 
aos generais antes do golpe de 
novembro de 2019.

Foram as polícias, com os 
civis golpistas, que empurraram 
generais acovardados a escrever 
e ler a nota com a advertência a 
Evo Morales, para que o presi-
dente renunciasse. A Polícia 
Nacional impôs a desordem dos 
motins aos generais.

Que se publique de novo 

aqui essa informação já muito 
repetida: todos estão presos, os 
chefes da polícia e os comandan-
tes das três armas (o então chefe 
das Forças Armadas, general 
Williams Kaliman, está fora-
gido).

Se fosse preciso fazer um 
resumo, essa seria uma síntese 
para o atual momento: que as 
Forças Armadas tentem contri-
buir para evitar o pior, se acham 
que devem, mas sem pretender 
substituir os governadores e 
sem nunca sugerir que poderão 
estar ao lado de quem incentiva 
e promove motins.  

Hoje, quem tem o poder de 
impor previamente a ordem 
e intervir para que depois os 
amotinados sejam punidos pela 
Justiça, mesmo em seus primei-
ros ensaios, é o governador.

Se eles têm autoridade real e 
moral, com histórico e coragem 
para essa tarefa, aí já é outra 
história.

O governador, e não o Exército, deve impor autoridade para evitar motins

Acreditamos que o STF não abandonará os povos indígenas



Além de convo-
car 30 novos 
profissionais 

aprovados no concurso de 
2017, o prefeito de Maceió, JHC, 
empossou ontem (25), mais 70 
professores que vão atuar nas 
escolas da rede municipal de 
ensino. Com isso, somente este 
ano, a atual gestão já convocou 
mais de 170 servidores que 
estão suprindo as demandas da 
rede, após o recorde de matrícu-
las e o retorno das aulas presen-
ciais.

Serão convocados 12 profes-
sores para a Educação Infantil, 
oito para o Ensino Fundamen-
tal I que atende alunos do 1º 
ao 5º ano, um para inglês, dois 
para geografia e três para língua 
portuguesa. Para a área técnica, 
serão convocados aprovados 
para os cargos de administra-
dor, secretário escolar e meren-
deira.

Além destacar a expansão 

da rede municipal, o prefeito 
de Maceió, JHC, pediu aos 
novos servidores a união e o 
empenho nas atividades que 
passam a assumir a partir de 
agora no município. “Maceió 
tem a metade da rede de ensino 
de Alagoas e, por isso, precisa-
mos oferecer uma educação 
de qualidade que seja exemplo 
para o país”.

Para o secretário de Educa-
ção, Elder Maia, a posse e 
convocação dos novos profis-
sionais é uma demonstração do 
compromisso do prefeito JHC 
com a educação do município. 

O vice-prefeito, Ronaldo 
Lessa, parabenizou ao prefeito 
pela posse e convocação dos 
novos servidores. “Estamos 
cumprindo a palavra desse 
prefeito jovem, que é o JHC. Em 
seu nome quero agradecer pelo 
esforço e dizer que nós estamos 
honrando o compromisso”, 
afirmou.
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Educação: JHC empossa 70 
professores e convoca mais 30 

GESTÃO convocou 170 servidores em 2021 que suprem demandas na rede municipal de educação após recorde de matrículas

Secom Maceió

JHC: “Maceió tem a metade da rede de ensino de Alagoas e, por isso, precisamos oferecer uma educação de qualidade”

Adolescentes com 17 
anos e com iniciais de ‘H’ a 
‘N’ já podem se vacinar, hoje 
(26), em todos os pontos de 
imunização com a primeira 
dose contra a Covid-19. De 
acordo com a Prefeitura de 
Maceió, adolescentes com 
comorbidades dos 12 aos 17 
anos também serão vacina-
dos, porém, exclusivamente, 
nos drive-thrus.

Os drive-thrus da vacina-
ção funcionam nos estacio-
namentos da Justiça Federal 
e do Jaraguá e os demais 
pontos fixos ficam nos Shop-
pings Maceió (Mangabeiras) 
e Pátio (Cidade Universi-
tária), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papó-
dromo (Vergel), Terminal do 
Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho).

Amanhã (27), apesar do 
feriado, o calendário de vaci-
nação segue para adolescen-
tes de 17 anos com iniciais de 
‘O’ à ‘Z’ em todos os pontos 
de vacinação, e adolescentes 
com comorbidades dos 12 
aos 17 anos, exclusivamente 
nos drive-thrus.

Já no sábado (28), como 
informa a Secretaria Muni-

cipal de Saúde, tem início 
o calendário de vacinação 
dos adolescentes de 16 anos, 
começando pelas letras 
iniciais ‘A’ a ‘G’ em todos 
os pontos de vacinação, e 
adolescentes com comor-
bidades dos 12 aos 17 anos, 
exclusivamente nos drive-
-thrus.

No domingo (29), será a 
vez dos adolescentes de 16 
anos da letra ‘H’ à letra ‘N’ 
em todos os pontos de vaci-
nação, e adolescentes com 
comorbidades dos 12 aos 17 
anos, exclusivamente nos 
drive-thrus.

Segunda-feira (30), a 
primeira dose estará dispo-
nível ao público adolescente 
com 16 anos das letras ‘O’ 
a ‘Z’ em todos os pontos de 
vacinação, e de adolescentes 
com comorbidades dos 12 
aos 17 anos, exclusivamente 
nos drive-thrus.

Os pontos localizados na 
Praça Padre Cícero (Bene-
dito Bentes), Papódromo 
(Vergel ) ,  Terminal  do 
Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho) 
funcionarão no horário das 
9h às 16h.

VACINA PARA ADOLESCENTES

1ª dose segue de 
hoje à segunda 

Em razão do feriado muni-
cipal, que transcorre amanhã 
(27), em homenagem a Padro-
eira de Maceió, Nossa Senhora 
dos Prazeres, os mercados 
públicos, feiras livres e shop-
pings populares de Maceió 
funcionarão em horário espe-
cial, que passa a ser reduzido 
nesses equipamentos.

Com objetivo de diminuir o 
fluxo de pessoas em combate à 
pandemia da Covid-19, haverá 
alteração de horários, seguindo 
a Portaria nº 013 Maceió/AL, 01 
de junho de 2021.

Com isso, o Mercado do 
Artesanato passa a funcioar 
das 8h às 16h; Mercado do 
Benedito Bentes, das 05h às 

14h; Mercado da Produção, 
das 05h às 14h; Mercado Popu-
lar, das 05h às 14h; Mercado e 
Feira do Jacintinho, das 05h às 
13h; Mercado e Feira do Tabu-
leiro, das 05h às 14h; Mercado 
dos Caetés, das 05h às 14h; 
Shopping Popular, das 09h às 
17h e Mercado do Jaraguá, das 
05h às 15h.

FERIADO

Mercados e feiras livres 
têm horário especial

Após uma discussão com o 
setor produtivo, a Prefeitura de 
Maceió encontrou uma forma 
para incentivar a vacinação 
contra a Covid-18 na capital. Vai 
criar um selo para identificar as 
empresas e órgãos da adminis-
tração pública com 100% dos 
funcionários vacinados contra 
a Covid-19. 

No selo, como explica o 
coordenador do Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI) de 

Enfrentamento à Covid-19, 
Claydson Moura, constará a 
mensagem de que todos ali 
receberam a vacina, garantindo 
segurança aos frequentadores. 
A novidade já vai estar disponí-
vel a partir da semana que vem.

Para conquistar a premia-
ção, cada estabelecimento terá 
que comprovar a aplicação das 
doses dos seus colaborado-
res, por meio da apresentação 
dos cartões de vacinação ou 

mostrar as informações do apli-
cativo Conect SUS, que contém 
os dados individualizados e 
indicará se a pessoa recebeu a 
primeira dose ou se já comple-
tou o ciclo de imunização.

Para Brandão Júnior, presi-
dente da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes em 
Alagoas (Abrasel-AL), é uma 
iniciativa louvável e merece o 
engajamento de todos do setor 
produtivo. 

EMPRESAS COM 100% DE FUNCIONÁRIOS VACINADOS

Prefeitura cria selo para 
incentivo à imunização
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O G o v e r n o 
do  Estado 
c r e d i t a , 

hoje, a remuneração refe-

rente ao mês de agosto. Por 
questões técnicas, o paga-
mento será realizado nesta 
data devido ao feriado da 
padroeira Nossa Senhora 
dos Prazeres, amanhã, em 
Maceió.

O pagamento vale para 
todos os servidores públi-
cos do Estado de qualquer 
faixa salarial. A Secretaria 
de Estado da Fazenda de 
Alagoas (SEFAZ-AL) reforça 
que todos os funcionários 

recebem dentro do mês 
trabalhado.

 Desde maio deste ano, 
a remuneração conta com a 
reposição salarial de 4.52% a 
todos os servidores públicos 
estaduais. “O esforço fiscal 

realizado pelo estado de 
Alagoas, desde 2015, possi-
bilitou hoje não só pagar a 
folha dentro mês, mas conce-
der o reajuste ao servidor”, 
complementa o secretário da 
Fazenda, George Santoro.

Governo de AL paga hoje folha 
salarial dos servidores públicos

ESTADO CONTINUA com o compromisso de pagar dentro do mês trabalhado; feriado de amanhã antecipou pagamento

Minne Santos
Repórter

O Governo do Estado 
enviou à Assembleia Legis-
lativa de Alagoas (ALE) um 
Projeto de Lei que visa garan-
tir a autorização de US$ 25 
milhões de investimentos na 
agenda de Transformação 
Digital dos serviços públicos. 
Publicado no Diário Oficial 
(DOE) desta terça-feira (25), o 
PL tem o intuito de assegurar 
a implantação do Programa 
Alagoas Mais Digital, que 
deve subsidiar iniciativas de 
modernização da gestão em 
todo o Executivo alagoano.

De acordo com o docu-
mento, a operação, caso 
aprovada, será realizada por 
meio do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento 
(BID) e contará com a garan-
tia da União. Elaborado por 
meio da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag), o 
projeto deve contar com uma 
linha de crédito no valor de 
15 milhões de dólares de 
empréstimo e 10 milhões de 
dólares viabilizados com 
recursos próprios. 

“Sendo autorizado pela 
Assembleia, o PL terá um 
impacto transformador na 
gestão pública alagoana e, 
sem dúvidas, vai ser um divi-
sor de águas no processo de 
democratização do acesso 
aos serviços públicos. Essa é 
uma agenda prioritária para o 
Estado e uma grande entrega 
para a sociedade alagoana”, 
afirma o secretário titular da 
Seplag, Fabrício Marques 
Santos.

Por meio do programa 
Alagoas Mais Digital, que 
terá duração de cinco anos, a 
administração pública prevê 
a implementação de diversos 
projetos voltados para o apri-

moramento da governança 
da Transformação Digital no 
Estado. A expectativa é que, 
com a autorização do crédito, 
o Governo de Alagoas econo-
mize cerca de 20 milhões de 
dólares até 2026 e que, até 
2031, garanta uma economia 
de cerca de 76 milhões de 
dólares na entrega de serviços 
públicos.

“Esse programa é a prin-
cipal ação estruturante para o 
desenvolvimento do Governo 
Digital no Estado e, através do 
BID, contaremos com o auxílio 
da instituição que tem a maior 
capacidade técnica no tema 
em todo o mundo para reali-
zarmos essa implantação”, 
pontua o superintendente de 
Modernização da Gestão da 
Seplag, Thiago Ávila.

Segundo ele, o projeto 
tem componentes voltados 
às áreas de gestão pública, 
educação e saúde. Serão 
desenvolvidas, entre outras 
coisas, iniciativas que visam 
à modernização do parque 
tecnológico e o uso de solu-
ções de nuvem para os prin-
cipais sistemas do governo, 
à implantação de um centro 
de cibersegurança do Estado, 
bem como à ampliação de 
mecanismos focados na oferta 
de serviços digitais.  

“Além disso,  teremos 
operações voltadas para a 
educação, como para a melho-
ria da conectividade escolar, e 
também para a saúde, como 
uma proposta pioneira que 
prevê o monitoramento tecno-
lógico de pacientes”, explica o 
superintendente.

A expectativa, a partir de 
agora, é que o projeto seja 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa. Após a sanção 
do PL, o Governo de Alagoas 
deve finalizar as negociações 
da operação de crédito junto 
ao BID e ao Governo Federal.

ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Governo envia à ALE 
projeto de US$ 25 mi

PC prende homem que engravidou criança de 12 anos em Jequiá da Praia
Policiais civis do 81º Distrito Policial de Jequiá da Praia, 
com apoio da 6ª Delegacia Regional de São Miguel 
dos Campos, foram investigar uma denúncia feita pelo 
Conselho Tutelar e prenderam um homem de 40 anos por 
estupro de vulnerável, ontem.
De acordo com o delegado João Marcello, as equipes da 
Polícia Civil foram até uma residência, no povoado Alagoi-
nhas, localizado na área rural de Jequiá da Praia, e encon-
traram um casal que convivia maritalmente, sendo que o 
homem tem 40 anos de idade, e sua companheira 13, a 
qual estava gestante de sete meses, tendo engravidado 

quando tinha 12 anos.
“Os agentes conduziram as pessoas até a Delegacia, 
onde representamos pela prisão preventiva do autor, 
tendo em vista a reiterada prática de estupro de vulne-
rável que vinha ocorrendo, já que a vítima é menor de 14 
anos”, disse o delegado João Marcello, Regional de São 
Miguel dos Campos.
Após a representação, a prisão foi decretada pelo juiz da 
4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos, após parecer 
favorável do Ministério Público, e o homem foi recolhido 
ao xadrez da 6ª DRP, onde ficará à disposição da Justiça.

Ana Paula Lins
Repórter

Um grupo de 100 estudan-
tes da rede estadual recebe sua 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 na tarde de hoje. A 
partir das 13h30, um grupo de 
alunos na faixa de 17 anos das 
escolas estaduais Moreira e 
Silva, no Centro Educacional 
de Pesquisa Aplicada (Cepa), 
e Theonilo Gama, do Jacin-
tinho, segue para o ponto de 
vacinação no Maceió Shop-
ping, onde serão acompanha-
dos pelo secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito.

Com o objetivo de viabi-
lizar o acesso dos adolescen-

tes à vacinação e incentivar a 
imunização entre o público, 
a Secretaria da Educação 
(Seduc) direcionou os ônibus 
que integram o programa 
Meu Transporte Novo para 
rotas especiais: os estudantes 
saem das unidades escolares 
com destino ao ponto de vaci-
nação do Maceió Shopping e, 
após a vacinação, retornam 
nos veículos para as escolas de 
origem.

No início da semana, foi 
anunciado o início da imuni-
zação para o público adoles-
cente, com a faixa etária 
de 17 anos começando na 
última ontem e os de 16 anos 
iniciando no próximo sábado.   

COM TRANSPORTE DE ALUNOS

Educação incentiva a 
imunização de jovens

Serviço

Seduc incentiva imuniza-
ção de adolescentes com 
transporte de alunos para 
ponto de vacinação

Onde: Ponto de Vacinação- 
Maceió Shopping

Quando: Quinta-feira (26)

Horário: 13h30

 Jonathan Lins
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O aumento na 
conta de luz 
tem pesado 

no orçamento das famílias e é 
um dos fatores que pressionam 
a inflação, mas o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, não 
vê problemas para atravessar 
o atual momento. “Se no ano 
passado, que era o caos, nós 
nos organizamos e atravessa-
mos, por que nós vamos ter 
medo agora? Qual o problema 
agora que a energia vai ficar 
um pouco mais cara porque 
choveu menos? Ou o problema 
agora é que tá tendo uma 
exacerbação porque antecipa-
ram as eleições... Tudo bem, 
vamos tapar o ouvido, vamos 
atravessar”, afirmou Guedes 
nesta quarta-feira, 25. “Isso vai 
causar perturbação, empurra a 
inflação um pouco para cima, 
BC tem que correr um pouco 
mais atrás da inflação”, afir-
mou no lançamento da Frente 
Parlamentar do Empreende-
dorismo.

Guedes disse que a econo-
mia brasileira está “vindo 
com toda a força” após a crise 

causada pela pandemia da 
covid-19, mas admitiu que “há, 
sim, nuvens no horizonte”. 
“Temos a crise hídrica forte pela 
frente, mas a economia brasi-
leira está furando as ondas”, 
disse.

A crise hídrica levou o 
governo a anunciar nesta 
quarta-feira, 25, medidas para 
redução do consumo de ener-
gia para toda a administração 
pública federal. Decreto presi-
dencial editado hoje determina 
a redução do consumo de eletri-
cidade desses órgãos entre 10% 
e 20% em relação ao consumo 
do mês nos anos de 2018 e 2019, 
ou seja, antes do período pré-
-pandemia.

Além disso, o governo está 
pedindo que a sociedade e 
indústrias façam um esforço 
pela economia de energia e 
evitem desperdícios. Quem 
economizar terá conta menor 
a pagar e uma premiação pela 
redução do consumo.

Pressionada pelo aumento 
da conta de luz, a inflação 
acumulada em 12 meses 
chegou à marca de dois dígi-

tos em quatro capitais do País 
no IPCA-15 de agosto: Porto 
Alegre (10,37%), Goiânia 
(10,67%), Fortaleza (11,37%) 
e Curitiba (11,43%). Os dados 
foram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nesta quarta-
-feira, 25.

Durante a solenidade, 
Guedes apresentou dados da 
economia brasileira, desta-
cando ganhos com as reformas 
feitas para controlar gastos. 
“Logo no primeiro ano (de 
governo), mostramos que 

viemos para controlar as despe-
sas públicas”, afirmou.

Segundo ele, o “abismo 
fiscal que ameaçava o Brasil 
foi controlado”, destacando 
a reforma da Previdência. E, 
apesar da covid, a economia 
brasileira se abre de novo, 
“temos superávit comercial e 
corrente de comércio recordes”, 
acrescentou o ministro.

ARRECADAÇÃO FORTE
Guedes destacou também o 

bom desempenho da arrecada-
ção de impostos, e previu que 

“se a economia brasileira cres-
cer 5,5% neste ano, com a arre-
cadação vindo forte, é possível 
o País ter superávit em 2022”.

Nesta quarta-feira, a Receita 
Federal divulgou os dados da 
arrecadação de julho, quando 
o País arrecadou com impos-
tos e contribuições federais R$ 
171,270 bilhões, um aumento 
real de 35,47% na comparação 
com o mesmo mês de 2020.

“A economia está bombando 
e continua a narrativa de que o 
governo não faz nada”, afirmou 
o ministro. Ele criticou o que 
chamou de visões negacionis-
tas e agradeceu o empenho do 
Congresso na aprovação das 
reformas e de medidas encami-
nhadas pelo governo. Guedes 
destacou ainda a atuação do 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), que, 
segundo ele, é uma “liderança 
imprescindível”.

Segundo Guedes, os críti-
cos já transferiram o colapso 
para 2022, ao perceberem que 
a economia voltou a crescer. 
“Mas vamos continuar cres-
cendo”, disse.

“Qual o problema de a energia 
ficar um pouco mais cara?”

MINISTRO PAULO GUEDES admitiu que “há, sim, nuvens no horizonte”, mesmo com retomada da economia após crise

Getty

Dez parlamentares federais 
e outros 18 ex-congressistas são 
investigados por suspeita de 
irregularidades envolvendo 
uma empresa contratada 
com recursos da Câmara e do 
Senado por meio da chamada 
cota parlamentar. Dois sena-
dores e oito deputados respon-
dem no Supremo Tribunal 
Federal ao Inquérito 4846. Esta 
é uma das investigações com 
maior número de parlamen-
tares envolvidos, ao lado do 
chamado inquérito das fake 
news.

Há representantes de seis 
partidos políticos entre os 
investigados. São eles os depu-
tados Jéssica Sales (MDB-AC), 
Silas Câmara (Republicanos-
-AM), Sérgio Brito (PSD-BA), 
Benedita da Silva (PT-RJ), Hiran 
Gonçalves (PP-RR), Fabio Reis 
(MDB-SE), Fausto Pinato 
(PP-SP), Carlos Henrique 
Gaguim (DEM-TO) e os sena-
dores Márcio Bittar(MDB-AC) 

e Romário (Podemos-RJ). Entre 
os crimes apurados, falsidade 
ideológica, associação crimi-
nosa e lavagem de dinheiro.

Por não terem mais foro 
privilegiado, os demais investi-
gados tiveram seus casos reme-
tidos a instâncias inferiores em 
seus estados de origem. Tanto 
essas apurações quanto o Inqué-
rito 4846 partem de suspeitas 
envolvendo a empresa Xeque 
Mate Comunicação e Estratégia 
(atualmente inativa) e outros 
CNPJs.

Na avaliação da Procurado-
ria-Geral da República, o grupo 
formava “uma unidade empre-
sarial voltada para a prática 
de ilícitos, com a utilização de 
empresas de fachada e de ‘testas 
de ferro’, possuindo como 
sócios pessoas com padrão de 
vida simples”.

Segundo o inquérito em 
andamento no Supremo, as 
empresas prestaram serviços 
de publicidade e propaganda 

a congressistas por quatro 
anos, emitindo notas fiscais 
com “fortes indícios de incon-
sistências” e que podem ter 
sido usadas “para amparar 
a suposta utilização da cota 
parlamentar”.

A relatora do caso, minis-
tra Rosa Weber, afirmou que a 
PGR expôs conteúdo substan-
tivo para embasar “a hipótese 
acusatória, indicativos da possí-
vel prática de condutas que, ao 
menos em tese, amoldam-se à 
figura penal proscrita no artigo 
312 do Código Penal (pecu-
lato)”.

Na Câmara, a “Cota para o 
Exercício da Atividade Parla-
mentar” (Ceap), também 
chamada de cotão, pode ser 
utilizada em 19 tipos de rubrica. 
No caso do Senado, a Cota para 
o Exercício da Atividade Parla-
mentar dos Senadores (Ceaps) 
é dividida em cinco opções.

Nas duas Casas, no entanto, 
o dinheiro pode ser gasto com 

passagens áreas, manutenção 
do escritório do parlamen-
tar, hospedagens, divulgação 
do mandato, hospedagem 
e alimentação, entre outras 
despesas.

O LADO DOS PARLAMENTARES 
O Congresso em Foco 

procurou todos os senadores e 
deputados citados no Inquérito 
4846. Jessica Salles afirmou que 
sempre pautou sua conduta na 
Câmara pelos ditames consti-
tucionais da legalidade, trans-
parência, impessoalidade e 
moralidade administrativa,

A parlamentar diz que a 
investigação tem por foco as 
empresas e que o pagamento 
ao serviço prestado por uma 
destas só ocorreu após o depar-
tamento de finanças da Câmara 
comprovar a impressão do 
material comprado.

O deputado Fábio Reis, por 
sua vez, apontou que sempre 
prestou trabalho idôneo e escla-

receu que consta no auto do 
processo aberto pela Suprema 
Corte se trata de uma nota no 
valor de R$ 200 utilizada para 
diagramação de um infor-
mativo parlamentar de 2013. 
Segundo ele, o serviço foi feito 
uma única vez, se utilizando de 
valores da cota parlamentar ao 
qual ele tem direito para fins de 
divulgação de material.

“O lançamento de notas é 
feito pelo meu gabinete com 
muita responsabilidade e sob 
consulta prévia aos funcioná-
rios da Câmara, responsáveis 
pela validação dos documen-
tos. Portanto, é inconcebível o 
fato de ter meu nome envolvido 
numa representação pedindo a 
abertura dessa investigação, 
que teria como principal perso-
nagem a pessoa jurídica Atos 
Dois Propaganda e Publici-
dade Ltda (Xeque Mate Comu-
nicação e Estratégia), já que ela 
é completamente inverídica” 
finalizou.

ILICITUDES COM EMPRESAS DE FACHADA

Suspeitas de uso irregular da cota 
parlamentar envolvem 28 políticos

Guedes: “Isso vai causar perturbação, empurra a inflação um pouco para cima”
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Nataly Lopes
Repórter

O G o v e r n o 
do  Estado 
c r e d i t a , 

hoje, a remuneração refe-

rente ao mês de agosto. Por 
questões técnicas, o paga-
mento será realizado nesta 
data devido ao feriado da 
padroeira Nossa Senhora 
dos Prazeres, amanhã, em 
Maceió.

O pagamento vale para 
todos os servidores públi-
cos do Estado de qualquer 
faixa salarial. A Secretaria 
de Estado da Fazenda de 
Alagoas (SEFAZ-AL) reforça 
que todos os funcionários 

recebem dentro do mês 
trabalhado.

 Desde maio deste ano, 
a remuneração conta com a 
reposição salarial de 4.52% a 
todos os servidores públicos 
estaduais. “O esforço fiscal 

realizado pelo estado de 
Alagoas, desde 2015, possi-
bilitou hoje não só pagar a 
folha dentro mês, mas conce-
der o reajuste ao servidor”, 
complementa o secretário da 
Fazenda, George Santoro.

Governo de AL paga hoje folha 
salarial dos servidores públicos

ESTADO CONTINUA com o compromisso de pagar dentro do mês trabalhado; feriado de amanhã antecipou pagamento

Minne Santos
Repórter

O Governo do Estado 
enviou à Assembleia Legis-
lativa de Alagoas (ALE) um 
Projeto de Lei que visa garan-
tir a autorização de US$ 25 
milhões de investimentos na 
agenda de Transformação 
Digital dos serviços públicos. 
Publicado no Diário Oficial 
(DOE) desta terça-feira (25), o 
PL tem o intuito de assegurar 
a implantação do Programa 
Alagoas Mais Digital, que 
deve subsidiar iniciativas de 
modernização da gestão em 
todo o Executivo alagoano.

De acordo com o docu-
mento, a operação, caso 
aprovada, será realizada por 
meio do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento 
(BID) e contará com a garan-
tia da União. Elaborado por 
meio da Secretaria de Estado 
do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag), o 
projeto deve contar com uma 
linha de crédito no valor de 
15 milhões de dólares de 
empréstimo e 10 milhões de 
dólares viabilizados com 
recursos próprios. 

“Sendo autorizado pela 
Assembleia, o PL terá um 
impacto transformador na 
gestão pública alagoana e, 
sem dúvidas, vai ser um divi-
sor de águas no processo de 
democratização do acesso 
aos serviços públicos. Essa é 
uma agenda prioritária para o 
Estado e uma grande entrega 
para a sociedade alagoana”, 
afirma o secretário titular da 
Seplag, Fabrício Marques 
Santos.

Por meio do programa 
Alagoas Mais Digital, que 
terá duração de cinco anos, a 
administração pública prevê 
a implementação de diversos 
projetos voltados para o apri-

moramento da governança 
da Transformação Digital no 
Estado. A expectativa é que, 
com a autorização do crédito, 
o Governo de Alagoas econo-
mize cerca de 20 milhões de 
dólares até 2026 e que, até 
2031, garanta uma economia 
de cerca de 76 milhões de 
dólares na entrega de serviços 
públicos.

“Esse programa é a prin-
cipal ação estruturante para o 
desenvolvimento do Governo 
Digital no Estado e, através do 
BID, contaremos com o auxílio 
da instituição que tem a maior 
capacidade técnica no tema 
em todo o mundo para reali-
zarmos essa implantação”, 
pontua o superintendente de 
Modernização da Gestão da 
Seplag, Thiago Ávila.

Segundo ele, o projeto 
tem componentes voltados 
às áreas de gestão pública, 
educação e saúde. Serão 
desenvolvidas, entre outras 
coisas, iniciativas que visam 
à modernização do parque 
tecnológico e o uso de solu-
ções de nuvem para os prin-
cipais sistemas do governo, 
à implantação de um centro 
de cibersegurança do Estado, 
bem como à ampliação de 
mecanismos focados na oferta 
de serviços digitais.  

“Além disso,  teremos 
operações voltadas para a 
educação, como para a melho-
ria da conectividade escolar, e 
também para a saúde, como 
uma proposta pioneira que 
prevê o monitoramento tecno-
lógico de pacientes”, explica o 
superintendente.

A expectativa, a partir de 
agora, é que o projeto seja 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa. Após a sanção 
do PL, o Governo de Alagoas 
deve finalizar as negociações 
da operação de crédito junto 
ao BID e ao Governo Federal.

ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Governo envia à ALE 
projeto de US$ 25 mi

PC prende homem que engravidou criança de 12 anos em Jequiá da Praia
Policiais civis do 81º Distrito Policial de Jequiá da Praia, 
com apoio da 6ª Delegacia Regional de São Miguel 
dos Campos, foram investigar uma denúncia feita pelo 
Conselho Tutelar e prenderam um homem de 40 anos por 
estupro de vulnerável, ontem.
De acordo com o delegado João Marcello, as equipes da 
Polícia Civil foram até uma residência, no povoado Alagoi-
nhas, localizado na área rural de Jequiá da Praia, e encon-
traram um casal que convivia maritalmente, sendo que o 
homem tem 40 anos de idade, e sua companheira 13, a 
qual estava gestante de sete meses, tendo engravidado 

quando tinha 12 anos.
“Os agentes conduziram as pessoas até a Delegacia, 
onde representamos pela prisão preventiva do autor, 
tendo em vista a reiterada prática de estupro de vulne-
rável que vinha ocorrendo, já que a vítima é menor de 14 
anos”, disse o delegado João Marcello, Regional de São 
Miguel dos Campos.
Após a representação, a prisão foi decretada pelo juiz da 
4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos, após parecer 
favorável do Ministério Público, e o homem foi recolhido 
ao xadrez da 6ª DRP, onde ficará à disposição da Justiça.

Ana Paula Lins
Repórter

Um grupo de 100 estudan-
tes da rede estadual recebe sua 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 na tarde de hoje. A 
partir das 13h30, um grupo de 
alunos na faixa de 17 anos das 
escolas estaduais Moreira e 
Silva, no Centro Educacional 
de Pesquisa Aplicada (Cepa), 
e Theonilo Gama, do Jacin-
tinho, segue para o ponto de 
vacinação no Maceió Shop-
ping, onde serão acompanha-
dos pelo secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito.

Com o objetivo de viabi-
lizar o acesso dos adolescen-

tes à vacinação e incentivar a 
imunização entre o público, 
a Secretaria da Educação 
(Seduc) direcionou os ônibus 
que integram o programa 
Meu Transporte Novo para 
rotas especiais: os estudantes 
saem das unidades escolares 
com destino ao ponto de vaci-
nação do Maceió Shopping e, 
após a vacinação, retornam 
nos veículos para as escolas de 
origem.

No início da semana, foi 
anunciado o início da imuni-
zação para o público adoles-
cente, com a faixa etária 
de 17 anos começando na 
última ontem e os de 16 anos 
iniciando no próximo sábado.   

COM TRANSPORTE DE ALUNOS

Educação incentiva a 
imunização de jovens

Serviço

Seduc incentiva imuniza-
ção de adolescentes com 
transporte de alunos para 
ponto de vacinação

Onde: Ponto de Vacinação- 
Maceió Shopping

Quando: Quinta-feira (26)

Horário: 13h30

 Jonathan Lins
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Peças em cerâmica, artigos de deco-
ração em fios e tecidos, móveis em 
madeira e artigos em couro são alguns 

dos produtos do artesanato alagoano comercializa-
dos na loja-galeria Alagoas Feita à Mão, que fica no 
Parque Shopping Maceió. A proposta de exposição 
da arte popular alagoana faz parte do programa 
de desenvolvimento econômico regional da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur).

A galeria Alagoas Feita à Mão conta com a parti-
cipação de artesãos, mestres, associações, grupos 
produtivos e profissionais individuais. A variedade 
dos produtos, dividida entre as categorias vestuário, 

acessórios, decoração, cama 
e mesa, vai desde peças de 
fios e tecidos à madeira, 
fibra vegetal e semen-

tes, se consolidando 
como grande dife-

rencial para o público. Com um ano de funcionamento 
e mais de 2 mil peças disponíveis para compra, a loja 
beneficia indiretamente mais de 300 artesãos e grupos 
produtivos do estado, gerando renda e visibilidade 
para quem trabalha com artesanato.

“O Alagoas feita à mão fornece um ambiente 
personalizado para que os artesãos apresentem 
e comercializem seus artigos e produtos em um 
espaço de visibilidade no shopping Parque Maceió. 
Essa parceria foi importante, principalmente 
durante a pandemia, para que o artesão enxergasse 
que as portas para a comercialização dos produtos 
não foram fechadas. O Alagoas Feita à Mão está 
sempre buscando novas oportunidades”, expõe a 
gerente de Design e Artesanato da Sedetur, Daniela 
Vasconcelos.

Artesã da Associação do Pontal da Barra e vende-
dora na loja-galeria, Charlyne Gomes, destaca que o 
espaço é essencial para a visibilidade e comercializa-
ção dos produtos artesanais.   “É uma ação muito boa 
para a gente e para o incentivo do artesanato e do filé. 

Aqui a gente tem uma visibilidade maior, já que até o 
número de turistas que vem até aqui é bom, então dá 
para divulgar bem e ter um retorno melhor. É um reco-
nhecimento do nosso trabalho, e é muito gratificante 
trabalhar aqui”, afirma Charlyne.

A GALERIA ONLINE
A Galeria Online Alagoas Feita à Mão reúne 

a produção de diversos artistas locais facilitando 
o processo de aquisição e compra dos produtos e 
contribuindo para a geração de renda no segmento. 
É possível acessar o site através do endereço: www.
alagoasfeitaamao.com.br.

Com mais de 500 produtos anunciados, o site 
reflete a riqueza e diversidade de tipologias de 
Alagoas, indo desde o bordado filé às esculturas de 
barro, passando pelo cipó, cerâmica e madeira. Seja 
no ambiente físico ou digital, o destaque garantido 
ao artesanato teve impacto decisivo na manutenção 
das atividades dos profissionais no estado durante 
a pandemia, segundo Daniela Vasconcelos.

“A galeria virtual está sendo atualizada, e todos 
os esforços estão sendo feitos para que haja canais 
de comercialização abertos para o público e para o 
artesão o tempo todo. As atualizações vão facilitar 
ainda mais o contato do cliente com os artistas, 
para que a venda através do site seja ainda mais 
simplificada”, destaca a gerente de Design e Arte-
sanato da Sedetur.

ALAGOAS FEITA À MÃO
O Governo de Alagoas, por meio da Sedetur, 

criou o programa Alagoas Feito à Mão em 2015, com 
objetivo de criar ações que promovam o segmento do 

artesanato no estado e contribuam para a geração 
de renda e qualidade de vida dos artistas 

locais. As principais atividades são 
focadas nas participações de feiras 
e eventos nacionais, divulgação do 
catálogo comercial do artesanato 
alagoano e mapeamento e identifi-
cação das oficinas dos artesãos.

Artesãos comercializam obras 
na Galeria Alagoas Feita à Mão

LOJA REÚNE TRABALHO DE MESTRES, artistas populares e artesãos no Shopping Parque Maceió
Fotos: Iago Januzzi



Djavan é o grande homenageado 
do Prêmio UBC 2021. A cerimônia 
de entrega acontece no dia 07 de 
outubro e contará com apresen-
tações ao vivo de 10 estrelas da 
música brasileira, que interpreta-
rão versões inéditas de canções 
de Djavan. Devido à pandemia, a 
edição será online, no Canal da 
UBC no YouTube.

Comidinhas saudáveis e sem neuras, é o que promete o @ayadecomer. 
Projeto das amigas Luiza e Clarissa que em meio ao isolamento social junta-
ram seus talentos e se reinventaram. 

Secretaria de Cultura está com inscrições abertas para um conjunto de 
editais de incentivo à cultura. Audiovisual, música, dança e exposições 
de arte, estão entre as categorias contempladas.

Na última terça 
(24), aconteceu 
a solenidade de 
fundação da ABS 
ALAGOAS, Asso-
ciação Brasileira 
de Sommeliers. 
Patrick de Neufville 
foi eleito presidente 
e Gilka Mafra 
diretora de comu-
nicação. 

Luciana Amaral é 
só amor e felici-
dade pela chegada 
de sua Luíza. Mãe 
e filha já estão em 
casa e não param 
de receber mensa-
gens de carinho 
e boas vibrações. 
Bem-vinda Luíza!

Amanda Melo 
é queridinha do 
momento entre as 
digitais influencers 
de Alagoas. Publici-
tária por formação, 
ela anda arrasando 
nas campanhas de 
moda e comerciais 
de TV. #TOP

Pagolada, PV Mello, 
Banda Videl e DJ, 
animam a segunda 
edição do Réveillon 
do Alto que acon-
tece no Motonáu-
tica Lagoa Clube. 
A festa no sistema 
All Inclusive é mais 
uma opção para a 
virada do ano em 
Maceió. 

HOMENAGEADO SEM NEURA

ABS ALAGOAS

LUÍZA CHEGOU!

QUERIDINHA

ATRAÇÕES
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RENDA-SE ALAGOAS 

#ESPALHAÍ

Mirna Porto já 
está a todo 
vapor com 

os  preparat ivos  da 
edição 2021 do Renda-
-se Alagoas. Prevista 
para o início de outu-
bro no bairro de Jara-
guá, a segunda edição 
da Mostra de Moda 
Alagoana contará com 
uma passarela de 50 
metros, e receberá 10 
estilistas, 40 modelos 
e mais 10 convidadas 
que desfilarão criações 
inspiradas em Vera 
Arruda, grande home-
nageada do evento. 
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Peças em cerâmica, artigos de deco-
ração em fios e tecidos, móveis em 
madeira e artigos em couro são alguns 

dos produtos do artesanato alagoano comercializa-
dos na loja-galeria Alagoas Feita à Mão, que fica no 
Parque Shopping Maceió. A proposta de exposição 
da arte popular alagoana faz parte do programa 
de desenvolvimento econômico regional da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur).

A galeria Alagoas Feita à Mão conta com a parti-
cipação de artesãos, mestres, associações, grupos 
produtivos e profissionais individuais. A variedade 
dos produtos, dividida entre as categorias vestuário, 

acessórios, decoração, cama 
e mesa, vai desde peças de 
fios e tecidos à madeira, 
fibra vegetal e semen-

tes, se consolidando 
como grande dife-

rencial para o público. Com um ano de funcionamento 
e mais de 2 mil peças disponíveis para compra, a loja 
beneficia indiretamente mais de 300 artesãos e grupos 
produtivos do estado, gerando renda e visibilidade 
para quem trabalha com artesanato.

“O Alagoas feita à mão fornece um ambiente 
personalizado para que os artesãos apresentem 
e comercializem seus artigos e produtos em um 
espaço de visibilidade no shopping Parque Maceió. 
Essa parceria foi importante, principalmente 
durante a pandemia, para que o artesão enxergasse 
que as portas para a comercialização dos produtos 
não foram fechadas. O Alagoas Feita à Mão está 
sempre buscando novas oportunidades”, expõe a 
gerente de Design e Artesanato da Sedetur, Daniela 
Vasconcelos.

Artesã da Associação do Pontal da Barra e vende-
dora na loja-galeria, Charlyne Gomes, destaca que o 
espaço é essencial para a visibilidade e comercializa-
ção dos produtos artesanais.   “É uma ação muito boa 
para a gente e para o incentivo do artesanato e do filé. 

Aqui a gente tem uma visibilidade maior, já que até o 
número de turistas que vem até aqui é bom, então dá 
para divulgar bem e ter um retorno melhor. É um reco-
nhecimento do nosso trabalho, e é muito gratificante 
trabalhar aqui”, afirma Charlyne.

A GALERIA ONLINE
A Galeria Online Alagoas Feita à Mão reúne 

a produção de diversos artistas locais facilitando 
o processo de aquisição e compra dos produtos e 
contribuindo para a geração de renda no segmento. 
É possível acessar o site através do endereço: www.
alagoasfeitaamao.com.br.

Com mais de 500 produtos anunciados, o site 
reflete a riqueza e diversidade de tipologias de 
Alagoas, indo desde o bordado filé às esculturas de 
barro, passando pelo cipó, cerâmica e madeira. Seja 
no ambiente físico ou digital, o destaque garantido 
ao artesanato teve impacto decisivo na manutenção 
das atividades dos profissionais no estado durante 
a pandemia, segundo Daniela Vasconcelos.

“A galeria virtual está sendo atualizada, e todos 
os esforços estão sendo feitos para que haja canais 
de comercialização abertos para o público e para o 
artesão o tempo todo. As atualizações vão facilitar 
ainda mais o contato do cliente com os artistas, 
para que a venda através do site seja ainda mais 
simplificada”, destaca a gerente de Design e Arte-
sanato da Sedetur.

ALAGOAS FEITA À MÃO
O Governo de Alagoas, por meio da Sedetur, 

criou o programa Alagoas Feito à Mão em 2015, com 
objetivo de criar ações que promovam o segmento do 

artesanato no estado e contribuam para a geração 
de renda e qualidade de vida dos artistas 

locais. As principais atividades são 
focadas nas participações de feiras 
e eventos nacionais, divulgação do 
catálogo comercial do artesanato 
alagoano e mapeamento e identifi-
cação das oficinas dos artesãos.

Artesãos comercializam obras 
na Galeria Alagoas Feita à Mão

LOJA REÚNE TRABALHO DE MESTRES, artistas populares e artesãos no Shopping Parque Maceió
Fotos: Iago Januzzi
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THE Student Success Forum: oportunidade de discussão sobre as novas experiências dos estudantes internacionais

Posição de Pós-doutorado - Dinamarca
Fonte: University of Copenhagen

Bolsa de Mestrado em Propriedade Intelectual - Alemanha
Fonte: DAAD

Programa de doutorado com bolsa - Reino Unido
Fonte: University of London

Bolsa para pesquisadores das Ciências do Patrimônio - USA
Fonte: Fulbright Brasil

A Universidade de Copenhague anun-
cia uma posição de pós-doutorado 
totalmente financiada (3 anos) com 
início em 1º de janeiro de 2022 ou 
assim que possível.
A posição faz parte de um projeto de 
pesquisa que visa examinar o que 
alguns descrevem como uma virada 
empírica ou mesmo um Methodens-
treit no direito entre o estudo doutri-
nário tradicional e várias disciplinas 
empíricas. A TEMPTATION submete 
esta (suposta) virada empírica a um 
exame crítico focado especificamente 

em seu papel no direito internacional 
e combinando análises filosóficas e 
sócio empíricas. 
QUALIFICAÇÕES
TEMPTATION é um projeto de pesquisa 
genuinamente interdisciplinar loca-
lizado no cruzamento entre direito, 
filosofia e sociologia. Consequente-
mente, o candidato tem um PhD em 
uma dessas disciplinas (ou similares) 
e um interesse e experiência dentro 
da filosofia moderna e da sociologia 
do direito e da ciência jurídica. Ideal-
mente, o pós-doutorado tem uma 

forte experiência em análise filosófica 
e / ou métodos de pesquisa jurídica 
empírica e / ou direito internacional. 
O conhecimento dos debates funda-
cionais modernos na ciência jurídica 
também será valorizado. Publicações 
internacionais nas áreas cobertas pelo 
projeto serão uma mais-valia.
Mais informações sobre o projeto, 
o procedimento para candidatura 
e salário da posição em https://bit.
ly/3gyVl6q . O prazo de inscrição é 
1º de outubro de 2021, 23:59 GMT 
+ 1. 

DAAD está abrindo candidatura 
para seu programa de  suporte 
financeiro aos interessados em 
cursar o programa de pós-gradua-
ção em direito no Munich Intellec-
tual Property Law Center - MIPLC. 
Bolsistas receberão 850 euros 
mensalmente.
Para serem elegíveis, os candi-
datos devem atender a todos os 
critérios abaixo:
•Ser nacional de um país em desen-
volvimento e não viver fora do seu 
país de origem (ou de outro país em 

desenvolvimento) há mais de dois 
anos.
•Possuir pelo menos um diploma 
de bacharel de quatro anos (ou um 
diploma de bacharel de três anos 
mais um grau adicional), concluído 
com resultados acima da média.
•Ter recebido seu último diploma 
no máximo seis anos antes de sua 
aplicação.
•Ter pelo menos dois anos de expe-
riência profissional em tempo inte-
gral adquirida em uma autoridade 
pública ou em um estado ou empresa 

privada em um país em desenvolvi-
mento. Para atender a este requisito, 
é suficiente se você tiver concluído 
os dois anos até fevereiro do ano em 
que pretende iniciar seus estudos no 
MIPLC. O pessoal de universidades 
científicas e acadêmicos não são o 
grupo-alvo central deste programa e, 
portanto, são considerados apenas 
em casos excepcionais.
Mais informações sobre a oportu-
nidade em https://bit.ly/3jgBPNO . 
Prazo para inscrição: 15 de outubro 
de 2021.

O  Instituto de Estudos Latino-
-Americanos  oferece supervisão de 
pesquisa de doutorado nas seguintes 
áreas amplas:
•América Latina colonial
•História e historiografia latino-ameri-
cana
•História Andina
•História pós-colonial da América 
Latina
•Independência e revolução na 
América Latina
•Antropologia
•Etnografia
•Movimentos sociais e práticas de 
cidadania
•Justiça de transição, direitos huma-
nos e trabalho de memória
•Literatura e cinema latino-america-
nos
•Estudos Caribenhos

Outras pesquisas na área de Estudos 
Latino-Americanos também estão 
disponíveis através da  Professora 
Catherine Davies , Diretora do Instituto 
de Pesquisa de Línguas Modernas e 
do  Dr. David James Cantor , Diretor da 
Refugee Law Initiative, parte do Insti-
tute of Commonwealth Studies.
Antes de enviar uma inscrição, reco-
mendamos que você entre em contato 
com um membro da equipe acadêmica 
que tenha interesse em seu campo 
de estudo proposto para discutir sua 
proposta. Uma lista de professores e 
seus interesses pode ser encontrada 
em https://bit.ly/3jenm4H .
Algumas oportunidades de doutorado 
neste programa têm financiamento, 
possibilitando a bolsa.  É importante 
ler todas as informações sobre os 
programas específicos.

A Comissão Fulbright Brasil está com 
inscrições abertas para seu programa 
de bolsas de estudos para pesquisa-
dores ou profissionais das Ciências 
do Patrimônio ou de áreas afins no 
Heritage Science Research and Testing 
Laboratory do National Archives and 
Records Administration (NARA).
REQUISITOS
•Possuir nacionalidade brasileira e não 
ter nacionalidade norte-americana.
•Os candidatos devem ser pesquisa-
dores ou profissionais das Ciências do 
Patrimônio ou de áreas afins.
•Ter diploma de mestrado. Será dada 
preferência a candidatos com diploma 
de doutorado ou com experiência 
profissional equivalente. Doutoran-
dos em estágio avançado de tese em 
Ciências do Patrimônio também são 
elegíveis.
DISCIPLINAS E ÁREAS ELEGÍVEIS
Disciplinas
•Ciências do Patrimônio e de Conser-
vação
•Preservação Preventiva
•Química

•Física
•Engenharia e Ciência dos Materiais
•Microbiologia
•Estatística
Áreas
•Conservação e preservação do Patri-
mônio Cultural
•Aplicações tecnológicas de aspectos 
complexos na preservação do patrimô-
nio e análise de risco
•Análise de dados e visualização
BENEFÍCIOS
•Bolsa mensal, por no mínimo cinco e 
no máximo doze meses, com início em 
setembro de 2022, em College Park, 
Maryland.
•Auxílio para manutenção de depen-
dente.
•Auxílio para desenvolvimento profis-
sional.
•Passagem de ida e volta aos Estados 
Unidos.
•Plano de saúde limitado para aciden-
tes e doenças, apenas para o bolsista.
Mais informações em  https://bit.
ly/3sLtK6I. Prazo de inscrição até 15 de 
outubro de 2021. 

As novas exigências decor-
rentes do período pandêmico 
no qual vivemos promove-
ram uma grande mudança no 
formato dos eventos interna-
cionais, como os que apresen-
tei na semana passada. Mas a 
necessidade de continuarmos 
precisando discutir temas 
relacionados à Educação, 
bem como construir impor-
tante network continuam bem 
presentes. Por isso, voltamos a 
falar sobre a agenda da Times 
Higher Education - THE. 

Na semana passada, trouxe 

informações sobre THE World 
Academic Summit. Trata-
-se de um evento preparado 
para um público formado por 
presidentes de universidades, 
pesquisadores de reconheci-
mento mundial, líderes polí-
ticos e executivos seniores de 
empresas transnacionais de 
todo o mundo que, além de 
participarem das discussões 
e do network, acompanharão 
a divulgação do ranking das 
melhores universidades no 
contexto global para o ano 2022. 

Esta semana, trago um outro 

evento, desta vez voltado para 
os estudantes. THE Student 
Success Forum estará aconte-
cendo no dia 22 de setembro 
e tem o objetivo de redefinir 
a experiência do aluno inter-
nacional a partir do ano letivo 
de 2021. Segundo os organiza-
dores, “os novos alunos estão 
entrando nas aulas sem nunca 
terem feito exames formais ou 
tendo a oportunidade de visitar 
o campus pessoalmente; eles 
terão menos conhecimento, 
menos experiência e precisarão 
de mais apoio do que os ante-

riores.” À  medida que nave-
gam em seu novo mundo, as 
instituições de ensino superior 
devem adaptar seus processos 
de acordo com a nova realidade. 
Como as universidades podem 
preparar seus alunos para o 
sucesso quando sua experiên-
cia é tão desconhecida?

A programação prevê 18 
sessões com a participação 
de nomes como Tiffani Blake 
- Reitora de Envolvimento e 
Desenvolvimento do Aluno 
do New York Institute of Tech-
nology (USA), Pardis Mahdavi 

- Diretora de transformação 
social da Arizona State Univer-
sity (USA), Sarah Springman - 
Reitora da ETH Zurich (Suíça), 
Kinga Szuly - Responsável pelo 
Setor de Política Educacional 
de nível Superior da Comissão 
Europeia (União Europeia), 
além de alunos internacionais 
que compartilharão suas expe-
riências e opiniões. 

O evento está aberto para 
estudantes, professores, gesto-
res de IES. As inscrições podem 
ser feitas pelo link https://bit.
ly/2UNirOZ.


