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HOJE TEM JOGO COM  
TORCIDA NO REI PELÉ

7

APÓS ENTENDIMENTO ENTRE EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, FORAM LIBERADOS 30% DO PÚBLICO PARA EVENTOS ESPORTIVOS

No retorno dos torcedores 
às arquibancadas do Está-
dio Rei Pelé, o CSA enfrenta 
hoje, às 19h, o Botafogo no 
fechamento da 25ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. O Fogão está no 
G4, mas precisa vencer para 
se consolidar. O CSA está na 
segunda parte da tabela, em 
12º lugar, e tem que ganhar 
para somar três pontos, subir 
para a oitava colocação, e 
começar a ver o G4 mais 
perto. O retorno dos torcedo-
res aos eventos esportivos em 
Alagoas surgiu de um enten-
dimento entre o Governo do 
Estado e o Poder Judiciário. 
No sábado, às 18h30, o CRB 
pega o Avaí pela 26ª rodada. 
Será o encontro da torcida 
com o Galo, que precisa 
vencer para consolidar vaga 
no G4 e continuar na luta por 
uma vaga na Série A.

Ailton Cruz

ASSEMBLEIA

TRÂNSITO

Deputados 
derrubam 
veto ao “PL 
da energia”

Samu registra  
aumento no
atendimento 
às vítimas

53

5

NO CANAÃ

Prefeitura libera 
calçada ocupada 
por ferro-velho

Fiscalização da Semscs esteve no local 
para acompanhar a remoção dos entulhos

4

Alberto Jorge/Ascom
Sem

scs
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Tereza Cruvinel *Colunista/comentarista do Brasil247, fundadora e ex-presidente da EBC/TV Brasil, ex-colunista de O Globo, JB, Correio Braziliense e RedeTV

O discurso que o Itama-
raty preparou para Bolsonaro 
ler na ONU buscava melho-
rar a imagem do país e de seu 
governante. Já em Nova York, 
Bolsonaro e seu filho Eduardo 
enxertaram os “cacos” ideo-
lógicos e negacionistas que 
produziram críticas caudalo-
sos mundo afora, para vergo-
nha dos brasileiros, em  meio a 
delírios mitômanos sobre um 
êxito inexistente. Bolsonaro 
mentiu diante do mundo da 
primeira à última linha.

Os “cacos” ideológicos,  
como a pregação do uso de 
drogas ineficazes, o famige-
rado tratamento precoce,  e a 
negação do passaporte vaci-
nal, foram afagos na  extrema 
direita interna e externa, que 
está festejando o discurso 
da mentira e da vergonha. 
Já foram muito comentadas 
as mentiras sobre êxitos do 
governo em áreas onde ele é 
fracasso, como meio ambiente, 
combate à pandemia,  gestão 
econômica,  combate ao 
racismo, proteção aos índios e 
tudo o mais.

O que não se apontou 
ainda, nas avaliações do 
discurso, foi que também ali, 
na tribuna da ONU, Bolsonaro 

fez campanha extemporânea, 
jogando “cacos” contra seu 
principal adversário eleitoral, 
em demonstração do medo 
que ele tem de Lula.

Foi contra Lula que ele 
afirmou que o Brasil esteve 
à beira do socialismo. Certa-
mente não falava do governo 
pós-golpe de seu aliado 
Temer, mas dos governos de 
Lula e Dilma. Apontando-os 
como socialistas,  Bolsonaro 
busca disseminar lá fora o 
temor do mundo capitalista 
com a volta de Lula. Ironica-
mente, para Bolsonaro, Lula 
vai se consolidando, inclusive 
junto a setores da elite econô-
mica, como o único que pode 

salvar o Brasil, liderando um 
projeto de reconstrução do 
país destruído pelo bolsona-
rismo.

O outro “caco” anti-Lula 
foi aquele em que Bolsonaro 
desencavou a velha história 
de empréstimos que o BNDES 
teria feito, sem garantias, 
a “governos comunistas”. 
Bolsonaro passou a campa-
nha e os primeiros meses de 
seu governo falando numa 
tal caixa preta do BNDES, 
até que o segundo presidente 
do banco, por ele nomeado, 
reafirmou sua inexistên-
cia. Os empréstimos, como 
sabido, foram feitos a empre-
sas brasileiras de construçao 

que ganharam licitações para 
realizar obras lá fora. Tais 
obras geraram empregos para 
brasieiros e vendas para a 
indústria de material de cons-
trução.

A lenda de que bilhões 
de reais foram “dados” a 
governos “amigos do PT”, 
entretanto, foi uma das fake 
news disparadas em 2018 
que mais funcionaram para 
tirar votos do candidato 
petista Fernando Haddad. 
Bem perto do segundo turno, 
um pequeno comerciante 
me explicou por que, tendo 
sempre votado em Lula e a 
pedido dele, em Dilma, não 
votaria em Haddad, mas em 

Bolsonaro.  “É por isso aqui”, 
disse ele me mostrando uma 
mensagem no celular.

Ela listava os milhões do 
BNDES que teriam sido dados 
a governos do Peru, Cuba,  
Angola e outros países.

- Fazem isso com nosso 
dinheiro enquanto aqui no 
bairro falta asfalto, esgoto e 
segurança - disse-me o comer-
ciante.

Eu ainda não sabia mas 
os disparos de fake news por 
whatsapp estavam aconte-
cendo naquele momento.

A mitomania e a paixão 
de Bolsonaro pela mentira 
são um aviso: a guerra vai ser 
muito suja em 2022 se ele for 
candidato.

Quanto ao discurso na 
ONU, com ele Bolsonaro 
cavou mais fundo para rebai-
xar o Brasil. Mas lá fora quem 
tem discernimento sabe que o 
Brasil não é irrelevante. Irre-
levante e desprezível é seu 
governante atual, fruto de 
um engano coletivo cometido 
em 2018, mas ele vai passar. 
Bolsonaro foi à ONU falar 
não como chefe de governo 
e nem como chefe de Estado, 
mas como eterno animador de 
falanges radicais.

Gilson Schwartz  * Economista, sociólogo, jornalista e professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA-USP, presidente da rede Games for Change América Latina

O mundo do trabalho nunca 
mais será o mesmo. A avalan-
che provocada pela pande-
mia de Covid-19 levou uma 
parcela significativa dos traba-
lhadores para um lugar que é 
também mais um anglicismo: 
estamos muitos em “home 
office”, diluindo ainda mais 
as fronteiras de tempo, espaço 
e afetos entre vida profissio-
nal e vida pessoal, enquanto o 
desemprego bateu às portas de 
milhões de indivíduos, cujas 
projeções de um futuro prós-
pero foram aniquiladas, espe-
cialmente entre os mais jovens, 
os mais pobres e os menos bran-
cos.

A tragédia sociossanitária 
agravada por governos, que 
desmontam políticas públicas 
de proteção aos mais vulne-
ráveis, reduz ainda mais as 
oportunidades de emprego 
formal nos próximos anos e 
mesmo décadas. Os desafios 
exigem uma aceleração de polí-
ticas de reintegração por parte 
de governos, instituições de 

ensino e corporações. O acesso 
às novas tecnologias pode ser 
um dos mais importantes fato-
res para produzir essa acelera-
ção imperativa. A reintegração 
social digital de crianças, jovens, 
trabalhadores e famílias com 
acesso à banda larga e aos servi-
ços, no entanto, já faz um tene-
broso contraste com a realidade 
vivida por massas sem acesso 
ou qualificação, criando um 
apartheid inédito na história do 
trabalho. O acesso às profissões 
com melhores remuneração e 
condições laborais já é dispu-
tado por um seleto grupo de 
pessoas que passaram a viver 
novas formas de ansiedade, 
estresse e depressão, assédio 
moral e violência doméstica.

A aceleração da reintegra-
ção social digital é no momento 
o único caminho para gerar 
novas oportunidades de traba-
lho e renda. O desafio é inte-
grar um maior número de 
pessoas nesta nova economia, 
garantindo oportunidades 
de sobrevivência digna, que 

estarão cada vez mais condi-
cionadas pelas possibilidades 
de criação e multiplicação do 
conhecimento conectado por 
meio de redes. É a promoção 
da economia criativa, que abre 
portas surpreendentes, como 
a chamada gamificação de 
processos, produtos e serviços.

Hoje, o mercado de games 
superou o faturamento da 
indústria de cinema e música, 
juntos. Com o fechamento de 
teatros, cinemas e casas de 
shows devido à pandemia, 
ganhou força a demanda por 
conteúdo para o setor.

A  a c e l e r a ç ã o  d e s s e 
consumo, a importância e o 
potencial desse mercado abri-
ria um leque de possibilidades. 
Os jogos de aventura continua-
rão como a principal face desse 
setor, mas a gamificação, que é 
tudo o que podemos transfor-
mar em jogo, pode ser aplicada 
na educação, meio ambiente 
e saúde. O treinamento para 
muitas profissões já é realizado 
por games específicos, e o “joga-

dor” é também um trabalhador 
ou prepara-se no cotidiano para 
ocupar postos de trabalho. Os 
“e-sports” já colocam milhões 
diante de novos modelos de 
audiência e participação virtual.

Já podemos pensar em 
especialistas em game design, 
animação, áudio, gestão empre-
endedora, roteiro, entre outras 
áreas técnicas. O estímulo para 
esses novos profissionais pode 
vir de empresas, associações, 
governos, mas o seu fortaleci-
mento ocorre por meio de redes 
estratégicas que acompanham a 
evolução incessante das tecnolo-
gias, destacando-se a emergên-
cia do 5G. A capacitação para 
uma boa parte dessas oportuni-
dades está, inclusive, no apren-
dizado prático conquistado com 
o grande volume de informa-
ções disponíveis gratuitamente 
na rede mundial de compu-
tadores e nas interações que 
esses novos profissionais fazem 
durante a sua jornada.

A economia criativa e a 
gamificação em comunidades 

pobres ao redor do mundo têm 
criado oportunidades de incluir 
pessoas nos jogos e em redes, 
como ocorre com o projeto 
Games for Change América 
Latina, que desenvolvemos por 
meio da parceria com a Cidade 
do Conhecimento da USP.

Nessa teia que se vai tecendo 
ao redor do mundo, as experi-
ências são trocadas de várias 
maneiras, rompendo barreiras e 
abrindo espaço para um mundo 
mais divertido e criativo dos 
games, tornando-se ainda uma 
fonte de conhecimento, estimu-
lando o desenvolvimento de 
tecnologias e infraestruturas e 
animando uma nova fronteira 
para as políticas públicas. Uma 
nova geração está diante do 
desafio de resgatar o sentido do 
trabalho e da educação, basta 
evitar o retorno aos velhos 
normais e criar estímulos a essa 
aceleração do jogo digital não 
apenas como fonte de sustento, 
mas de realização pessoal e 
possibilidade de transformação 
do mundo ao nosso redor.

Jogos para enfrentar a crise

 No discurso da vergonha, o medo de Lula



A importância 
da tramitação 
do projeto 

de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) para o exercício finan-
ceiro de 2022 e a participação 
da sociedade na construção 
da peça orçamentária foram 
temas do pronunciamento 
do deputado Paulo Dantas 
(MDB) durante a sessão ordi-
nária desta quinta-feira, 23. 
Ele destacou os avanços e os 
programas de infraestrutura 
desenvolvidos pelo Governo 
do Estado, com a participa-
ção do Poder Legislativo, no 
entanto, observa que o “Orça-
mento precisa ter a digital de 
todos”. Dantas apontou ainda 
que apesar de todos esforços 
é imprescindível fazer mais 
pelos que vivem na extrema 
pobreza, priorizando maior 
investimento na área social. 
“Por essa razão, tenho a 
convicção de que desenvolvi-
mento econômico e social de 
Alagoas precisam caminhar 
juntos. O nosso grande desafio 

é mantermos os investimen-
tos em infraestrutura, mas 
também ampliar o que é desti-
nado à área social, para dimi-
nuir o débito que temos com a 
sociedade alagoana”, declarou 
o parlamentar.

De acordo com Paulo 
Dantas, Alagoas é um Estado 
onde cerca de 20% da popula-
ção vive na extrema pobreza, 
17% são analfabetos e 18% 
dos alagoanos estão desem-
pregados. “Tenho certeza de 
que vamos utilizar o Orça-
mento para construir essas 
ações ouvindo a sociedade 
com paciência”, prosseguiu 
Paulo Dantas, ressaltando a 
importância do diálogo e a 
participação da sociedade civil 
organizada na construção da 
peça orçamentária. “Temos 
que escutar quem está na 
ponta: os prefeitos, os vereado-
res, a dona de casa, o servidor 
público e o produtor rural. Um 
orçamento que tenha a digital 
de todos”, reforçou Dantas, 
lembrando que o PLOA é o 

projeto mais importante a ser 
analisado e deliberado pelo 
Parlamento alagoano neste 
segundo semestre. A matéria 
já se encontra na Comissão de 
Orçamento, Finanças e Plane-
jamento da Casa, onde trami-
tará por dez sessões ordinárias 
para recebimento de emendas 
dos parlamentares.

Os deputados Ronaldo 
Medeiros (MDB), Ricardo 
Nezinho (MDB),  Bruno 
Toledo (PROS), Gilvan Barros 
Filho (PSD), Dudu Ronalsa 
(PSDB), Silvio Camelo (PV) e 
a deputada Jó Pereira (MDB) 

também se posicionaram sobre 
o tema. Todos parabenizaram 
o colega de plenário pela esco-
lha. “Tenho certeza de que 
vamos votar esse Orçamento 
escutando o povo, o que vai se 
reverter em vários benefícios, 
principalmente para aquelas 
pessoas que mais necessi-
tam dos serviços”, declarou 
Ronaldo Medeiros .  Em 
seguida, o deputado Ricardo 
Nezinho disse que é muito 
importante a discussão, tendo 
em vista que o Orçamento é 
uma das matérias mais impor-
tantes que o Governo envia ao 

Parlamento. “É salutar que a 
sociedade organizada e o cida-
dão mais simples saibam que 
aqui as portas estão abertas”, 
disse Nezinho, referindo-se às 
audiências públicas para deba-
ter o PLOA.

De acordo com o deputado 
Bruno Toledo, as análises feitas 
pelo deputado Paulo Dantas 
foram precisas. “O protago-
nismo que o Legislativo sempre 
teve é com o desenvolvimento 
de Alagoas. Deputado Paulo 
fez uma justa reflexão, não 
se pode comemorar nenhum 
tipo de investimento esque-
cendo do papel fundamental 
que esse Poder tem, que é de 
dar dignidade, segurança e 
amparo social a quem precisa”, 
observou Toledo. Já o depu-
tado Gilvan Barros Filho disse 
que está à inteira disposição, 
como presidente da Comissão 
de Orçamento, para ouvir toda 
a sociedade. “Principalmente 
aquelas pessoas que mais 
precisam”, completou Barros 
Filho.
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Paulo Dantas: “O orçamento 
precisa ter a digital de todos”

DEPUTADO DESTACA IMPORTÂNCIA da tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022                                                      

O deputado Pedro Vilela 
(PSDB) esteve na terça-feira 
(21), em São Miguel dos 
Campos, onde garantiu ao 
prefeito George Clemente e ao 
secretário municipal de Infra-
estrutura, Chiquinho Seabra, 
emenda no valor de 350 mil 
reais para a construção de um 
espaço de esportes na cidade. 
“Acredito no esporte como polí-
tica pública de saúde e de cida-
dania”, afirmou o parlamentar.

Pedro Vilela também foi à 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento, Ciência e Tecno-
logia e colocou seu mandato 
à disposição para ajudar o 
município na abertura de 
novas empresas, gerando mais 
oportunidades de trabalho. 
“É importante recomeçarmos 
a retomar nossa economia, a 
ampliar o mercado e a oferecer 
mais empregos ao nosso povo”, 
disse o deputado, lembrando 
que a pandemia fechou muitos 
postos de trabalho no estado. 

CAUSA ANIMAL 
Na Câmara de Vereadores, 

onde participou de uma audi-

ência pública sobre a causa 
animal, a convite do vereador 
Wellington Silva, o parlamen-
tar falou de seu compromisso 
com a pauta e contou que 
destinou o valor do chamado 
“auxílio paletó” que recebeu 
em janeiro deste ano, para 
entidades em Maceió que 
cuidam de animais de rua. 
“Estamos trabalhando em 
Brasília para que a proteção 
aos animais aconteça através 
de leis e benefícios legais”, 
assegurou. 

Ainda na casa legislativa, 
o deputado reassumiu seu 
compromisso com a melhoria 

de vida dos alagoanos, de suas 
prioridades com educação, 
saúde e geração de emprego, 
enfatizando que “o povo 
miguelense tem em Brasília, 
no Congresso Nacional, um 
defensor de suas causas, de 
seus projetos”. 

Pedro Vilela ainda partici-
pou do Feirão do Nome Limpo, 
com o senador Rodrigo Cunha 
e autoridades do município, 
e visitou a Santa Casa de São 
Miguel e colocou seu mandato 
à disposição para a melhoria 
do atendimento do hospital à 
saúde pública em São Miguel 
dos Campos.

DE CNH SOCIAL A SELO ARTESANAL

Vilela cumpre pauta 
positiva em São Miguel

Ígor Pereira

Durante a sessão ordinária 
de hoje,o plenário da Assem-
bleia Legislativa apreciou e 
deliberou sobre 22 processos, 
contando com o veto total 
ao projeto de lei nº 394/2020. 
De autoria da deputada Jó 
Pereira (MDB), a matéria tem 
por objetivo desburocratizar 
e facilitar o acesso dos peque-
nos produtores rurais alago-
anos ao benefício da isenção 
do ICMS no fornecimento de 
energia elétrica para aqueles 
que se enquadram na faixa 
de consumo de três mil Kwh 
mensais e estejam no Pronaf 
(Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fami-
liar). O veto foi derrubado por 
unanimidade pelos deputados 
presentes na plenária.

Ao defender a derrubada 
do veto, a deputada Jó Pereira 
ressaltou a importância do 
projeto de lei, principalmente 
para os pequenos agriculto-
res e agricultores familiares, 
e pediu o apoio dos pares, 
lembrando que a Casa sempre 
é sensível aos temas de inte-
resse social. “A alta carga 
tributária cobrada na ener-

gia elétrica reduz a produ-
ção e prejudica a circulação 
de renda em todo o Estado”, 
argumentou a parlamentar, 
observando que, embora esse 
pequeno produtor irrigante já 
tenha direito à isenção, garan-
tida em lei, para ter acesso ao 
benefício é exigida a inscri-
ção estadual, o que torna o 
processo muito burocrático. 
“O projeto altera a exigência 
para que seja apresentada 
apenas a Declaração de Apti-
dão do Pequeno Produtor 
Rural (DAP), emitida pela 
Emater, sem necessidade da 
apresentação da inscrição 
estadual”, explicou Jó Pereira.

PEQUENOS AGRICULTORES

ALE derruba veto 
ao PL ‘da energia’

Assessoria

Pedro Vilela reafirmou compromisso com o prefeito George Clemente e secretários
Jó Pereira fez nova defesa do PL 394

Dantas disse que é preciso fazer mais pelos que vivem na extrema pobreza



Du r a n t e 
c e r i m ô n i a 
o c o r r i d a , 

na manhã de hoje, no audi-
tório da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Nosso 
Lar 1, no bairro da Ponta 
Grossa, familias que vivem 
em vulnerabilidade social 
foram contempladas com 630 
cartões alimentação. A sole-
nidade teve a participação do 
prefeito de Maceió,  JHC, do 
presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals de Alen-
car, do secretário municipal 
de Assistência Social, Carlos 
Jorge, e convidados. 

As famílias carentes benefi-
ciadas vão receber, cada uma, 

o valor de R$ 400, divididos 
em duas parcelas de R$ 200. A 
primeira parcela liberada já no 
mês de setembro, e a segunda, 
em outubro. As famílias que 
residem em comunidades 
vulneráveis, estão catalogadas 
no relatório social da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social de Maceió. 

Para o prefeito JHC, essa é 
mais uma ação que representa 
a consolidação de políticas 
públicas, sobretudo, para as 
famílias que mais necessitam 
do poder público e quem vem 
sendo executada com trabalho 
sério e respeito.

“Projeto como esse, e 
que a Cruz Vermelha como 

parceira, é recheado de simbo-
lismo, porque é prioridade da 
nossa gestão, visando ajudar 
a quem mais precisa”, afir-

mou o prefeito JHC. Segundo 
ele, esse dinheiro chega num 
momento de dificuldade e 
vai dar autonomia às famílias 

carentes da capital. 
Como explica o secre-

tário de Assistência Social, 
Carlos Jorge, as famílias 
contempladas com os cartões 
alimentação podem adquirir 
os alimentos em estabeleci-
mentos conveniados. “É uma 
iniciativa de grande impacto e 
representa uma vitória e espe-
rança para as famílias”.

Esta iniciativa de combate 
à insegurança alimentar é 
destacada pelo presidente 
da Cruz Vermelha Brasileira. 
Para Julio Cals de Alencar, e 
Maceió passa ser mais uma 
capital contemplada com a 
ação, que já chegou a municí-
pios da Bahia e Piauí.
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630 famílias recebem cartão 
de alimentação da Prefeitura

FAMÍLIAS BENEFICIADAS irão receber R$ 400 divididos em duas parcelas; projeto é parceria com a Cruz Vermelha

Local tradicional para 
prática de esportes, atividades 
de lazer e de entretenimento, 
sempre aos domingos,  a 
Avenida Sílvio Viana, popu-
larmente conhecida como a 
“Rua fechada da Ponta Verde”, 
também passa a ser liberada aos 
sábados. A medida, anunciada 
pela Prefeitura de Maceió, passa 
a valer já no próximo sábado.

A portaria, número 062 da 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) determinando 
o início do projeto aos sába-
dos foi publicada na edição do 
Diário Oficial do Município, 
ontem. De acordo com o texto 
do documento, a ação terá 
início no próximo sábado, dia 
25 de setembro, e está mantido 
o funcionamento do projeto aos 
domingos, no horário das 08h 
às 16h.

A medida adotada pela 
Prefeitura de Maceió visa 
ampliar as opções de locais para 

o convívio social da população 
em Maceió e de turistas que 
visitam a capital alagoana nesse 
período do ano, e faz parte 
do projeto ‘Domingo e Lazer, 
oferecendo mais um espaço de 
lazer para a população. 

Para o secretário da pasta, 
Thiago Prado, o projeto é um 
sucesso e, agora, as famílias vão 
ter mais uma opção de convívio 
social. “A Rua Fechada da orla 
de Ponta Verde é um projeto 
que deu muito certo para todos, 
e a gestão do prefeito JHC enten-
deu que seria importante esten-
der esse momento de lazer para 
os sábados, proporcionando 
mais tempo para o convívio 
social na nossa orla”, afirma.

Segundo ele,  o funciona-
mento dos parques infantis e 
dos vendedores ambulantes 
que já estavam previamente 
cadastrados na Semscs para 
atuar no programa Domingo 
de Lazer, também estão libera-
dos para atuar aos sábados.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que o calendário 
de vacinação contra a Covid-19 
em Maceió prossegue, hoje, com 
aplicação da primeira dose e 
da segunda dose para adultos 
com 18 anos ou mais, e ainda 
da terceira dose para pessoas 
com 70 anos ou mais, desde que 
tenham completado seis meses 
da segunda dose. Também 
devem se imunizar pessoas com 
alto grau de imunossupressão,  
com pelo menos 28 dias após 
terem tomado a 2ª dose.

Já a vacinação para adoles-
centes de 12 a 17 anos, com 
ou sem comorbidades, está 
suspensa neste momento, uma 
vez que o saldo de doses de 
vacinas da Pfizer destinadas 
a este público foi utilizado. As 
novas doses deste imunizante 
que a Prefeitura recebeu foram 
direcionadas à terceira dose. 
Assim, a vacinação do público 
adolescente será retomada 
quando chegarem novas doses 
de vacinas com esta finalidade.

A Prefeitura de Maceió 
esclarece ainda que a segunda 
dose das vacinas Astrazeneca 
e Pfizer pode ser antecipada 
em até dez dias, em qualquer 
um dos oito pontos fixos de 
vacinação. A segunda dose da 
Astrazeneca também pode ser 
agendada nas 20 unidades de 
saúde. 

Atendendo a denúncia 
de moradores do bairro do 
Canaã, parte alta de Maceió, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) 
removeu os materiais acumu-
lados por um ferro velho que 
ocupava irregularmente uma 
calçada na região. A ação 
aconteceu nesta quarta-feira 
(22), e contou com o apoio da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) para remover os 
entulhos.

De acordo com Thiago 
Prado, secretário municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social, além dos 
problemas gerados à comu-
nidade pela ocupação irre-
gular da calçada, os entulhos 
podem causar a proliferação 
de animais peçonhentos e 
transmissores de doenças.

“Essa foi mais uma ação 
da Prefeitura para trazer 
melhorias para a população. 
A ocupação irregular do 
passeio público causa inúme-
ros transtornos, principal-
mente às pessoas que têm 
dificuldade de locomoção, 
fazendo com que precisem 
transitar no meio dos carros. 
Outro problema é o acumulo 
de sujeira, que acaba atraindo 
animais peçonhentos, além 
de criar um local fácil para 
o acúmulo de água, condi-
ção ideal para a proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue”, 
disse Thiago Prado.

O estabelecimento já 
havia sido notificado pela 
equipe de fiscais da Secre-
taria antes da remoção e 
apreensão acontecer, mas o 
proprietário não cumpriu o 
prazo dado pela Semscs para 
fazer a retirada dos mate-
riais que estavam ocupando 
de forma irregular o passeio 
público.

“Assim que recebemos a 
denúncia, viemos aqui e noti-
ficamos o ferro velho. Mesmo 
após o prazo de 30 dias 
dado pela Secretaria, a situ-
ação permanecia a mesma. 
Então, acionamos as equipes 
da Sudes para remover os 
entulhos”, declarou Marcos 
André, diretor de Convívio 
da Semscs.

As equipes da Sudes retira-
ram 36 itens de materiais reci-
clados produzidos pelo ferro 
velho, o que totalizou cerca de 
3,6 toneladas.  Pela ocupação 
irregular do solo, o proprietá-
rio do estabelecimento comer-
cial será multado em R$ 1.600.

DENÚNCIAS
O cidadão pode denunciar 

o descarte irregular de entu-
lho pelos canais da Ouvidoria 
da Semscs, que pode ser pelo 
site; ou pelo número: 3312-
5289, de segunda a sexta, das 
8h às 14h.

AV. SÍLVIO VIANA VACINAÇÃO SEMSCS LIBERA CALÇADA...

Via será liberada aos 
sábados e domingos

Hoje 1a e 2a 
doses para 
18 anos; 3a 
para idosos

...Ocupada de forma 
irregular no Canaã

Alberto Jorge/Ascom Semscs

Projeto Domingo de Lazer será estendido aos sábados a partir de sábado

Divulgação

Tíquete alimentação será de R$ 400 e deve beneficiar mais de 600 famílias
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O manancial formado 
por dezenas de nascentes e 
que abastece cerca de 20% 
da população de Maceió terá 
sua proteção reforçada pela 
continuidade de uma parceria 
importante entre a Companhia 
de Saneamento de Alagoas 
(Casal) e o Batalhão de Poli-
ciamento Ambiental (BPA). 
Trata-se do manancial situado 
na Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Catolé, ou simples-
mente Manancial do Catolé, 
como é mais conhecido.

Para reafirmar a parceria, 
dirigentes da Casal receberam, 
ontem, a visita do novo coman-
dante do BPA, o tenente-coro-
nel Roberto Júnior, que estava 
acompanhado pelo tenente 
Delmiro.

Eles foram recebidos pelo 
presidente Clécio Falcão e pelos 
vice-presidentes Corporativo, 
Víctor Vigolvino, e de Enge-
nharia, Geraldo Leão, além 
da superintendente de Meio 

Ambiente, Valeska Cavalcante, 
e do assessor de técnico Opera-
cional, Evandro Vasconcelos.

Na ocasião, eles trataram 
de possíveis ameaças à área da 
APA e ao manancial, as quais 
podem interferir tanto na quali-
dade quanto na quantidade do 
líquido fornecido pela natu-
reza. O BPA realiza fiscalização 
constante no local, além disso, a 
própria sede do Batalhão fica na 
principal entrada que dá acesso 
ao manancial.

O presidente da Compa-

nhia aproveitou o encontro 
para esclarecer qual o papel da 
empresa na Região Metropoli-
tana de Maceió, que é a capta-
ção e o tratamento do líquido, 
bem como o cuidado com os 
mananciais, enquanto a distri-
buição de água aos clientes 
ficou a cargo de uma empresa 
privada.

Em breve, um novo termo 
de parceria será assinado pela 
Casal e pelo BPA para formali-
zar a continuidade da parceria 
em defesa do Catolé.

Em uma operação conjunta 
realizada no município de São 
Sebastião, as polícias Civil e 
Militar cumpriram mandados 
de prisão, busca e apreensão no 
centro da cidade, na manhã de 
hoje.

Na operação, uma pessoa 
foi presa após ser identificada 
durante trabalho de investi-
gação que teve início no mês 
de julho, a partir da análise de 
imagens divulgadas em redes 
sociais.

Nos vídeos e fotos publica-
das aparecem quatro homens 
em uma festa, num quarto de 
motel, bebendo, dançando e 
ostentando diversas armas de 
fogo e uma quantia razoável de 
dinheiro, possivelmente resul-
tante de assaltos.

Após ter acesso a essas 
imagens, o Delegado Renivaldo 
Batista instaurou inquérito poli-
cial e solicitou os mandados de 
prisão de dois indivíduos que 
foram identificados, ambos 

com passagens pela justiça, bem 
como os mandados de busca e 
apreensão de seus imóveis.

Um deles, de 22 anos, foi 
localizado e preso na residência 
de sua mãe, na manhã de hoje, 
localizada na Praça do Correio, 
em São Sebastião. As armas 
ostentadas nas imagens ainda 
não foram localizadas.

A Polícia Civil continua 
trabalhando para localizar e 
prender as outras pessoas que 
aparecem nas imagens.

CASAL E BPA

NO MOTEL

Parceria reafirma defesa 
do Manancial do Catolé

Polícia prende homem 
que ostentava armas

Paulo Chancey Junior
Repórter

O governador 
Renan Filho 
anunciou, na 

noite de ontem, a liberação para 
presença de público em even-

tos esportivos. A autorização 
permite a ocupação de 30% da 
capacidade dos eventos, com 
limite máximo de 3 mil pessoas 
e todos os protocolos sanitários 
sendo devidamente aplicados e 
seguidos.

Diante da evolução do 

processo de vacinação em todo 
o estado e o apelo das entidades 
esportivas, atletas e organiza-
dores de eventos pela liberação, 
a solicitação foi atendida, desde 
que todos os protocolos sejam 
seguidos.

“Autorizamos a retomada 

de público nos eventos espor-
tivos em percentual de 30% 
do espaço disponível e limite 
máximo de 3 mil pessoas. 
Amanhã anunciaremos as 
regras à retomada gradual dos 
eventos de entretenimento. 
Vamos seguir vacinando nosso 

povo para vencermos a Covid-
19”, publicou o governador nas 
redes sociais.

A partir de agora, os proto-
colos serão anunciados para a 
retomada de forma gradual e 
segura para todos os envolvi-
dos nos eventos.

Governador autoriza presença 
de 30% de público no Rei Pelé

TODO E QUALQUER evento esportivo terá limite máximo de 3 mil pessoas com todos os protocolos sanitários aplicados

Thyeres Medeiros
Repórter

Na Semana Nacional de 
Trânsito (SNT), que ocorre 
até sábado, o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) de Alagoas revela que, 
no topo do ranking das ocor-
rências atendidas pelo órgão, 
estão os acidentes de trânsito. 
Para se ter ideia, só de janeiro 
a agosto deste ano foram 4.965 
vítimas do trânsito atendidas e 
encaminhadas para hospitais 
em todo o Estado.

Segundo o Núcleo de Esta-
tísticas do Samu Alagoas, o 
socorro às vítimas de aciden-
tes de trânsito representa cerca 
de 20% entre todas as 23 cate-
gorias de ocorrências regis-
tradas em Alagoas. Só no mês 
passado foram notificados 635 
destes atendimentos, supe-
rando os casos de ACovid-19, 
que desde o início da pande-
mia, lideravam o ranking.

Além das medidas preven-
tivas de segurança, como a 
direção defensiva e o uso de 
cinto de segurança ou capa-
cete, é importante saber como 
proceder com as vítimas em 
casos de acidente. De acordo 
com a médica e supervisora 
do Samu Alagoas, Josileide 
Costa, ao presenciar um 
acidente, é necessário ligar 
imediatamente ligar para o 
Samu, através do número 192, 
para receber as informações 
adequadas.

“A orientação é sempre 
manter as vítimas na mesma 
posição enquanto aguarda 
o resgate. Como nem todo 
mundo tem conhecimento 
técnico para os procedimentos 
médicos, remover o aciden-
tado pode ser muito preju-
dicial, levando a sequelas, 
muitas vezes irreversíveis e, 
até a óbito”, explica a supervi-
sora.

CONSTATAÇÃO
Um desses pacientes regis-

trados na estatística é Vandro 
Costa, que, no início da tarde 
de 12 de agosto, dirigia uma 
caminhonete vinda de Matriz 
do Camaragibe, acompanhado 
do sobrinho e um amigo. Ele 
acabou perdendo o controle do 
veículo na Avenida Cachoeira 
do Meirim, no bairro Benedito 
Bentes, em Maceió.

O veículo capotou algu-
mas vezes e, como nenhum 
dos ocupantes utilizava cinto 
de segurança, todos precisa-
ram de socorro médico. “O 
atendimento do Samu foi bem 
rápido. Eu não tive nada grave, 
só alguns cortes na cabeça. Fui 
levado pro HGE e liberado 
pouco tempo depois. Meu sobri-
nho teve um quadro mais grave 
e fez uma cirurgia na coluna, 
mas, agora, está se recuperando 
bem”, relembra Vandro.

Apesar dos ferimentos 
sem gravidade, o motorista 
só pôde voltar ao trabalho 20 
dias depois do acidente. “O 
atendimento, até a chegada no 
hospital, foi o melhor possível. 
Infelizmente perdi meu amigo 
que estava comigo no carro, 
mas sei que poderia ter sido 
ainda pior”, salienta Vandro.

SEGURO DPVAT
Mais conhecido apenas 

como DPVAT, o Seguro de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via 
Terrestre é uma ferramenta 
nacional de caráter social, que 
indeniza vítimas de acidentes de 
trânsito, sejam elas motoristas, 
passageiros ou pedestres, inclu-
sive estrangeiros. Para receber 
este benefício, que pode chegar 
até R$ 13 mil, é necessário enca-
minhar para a seguradora, entre 
as documentações, a Certidão 
de Socorro, entregue pelo Samu, 
caso o atendimento móvel de 
urgência tenha sido acionado.

OCORRÊNCIAS MAIS COMUNS

Samu socorre 4.965 
vítimas de trânsito

Divulgação

Dirigentes da Casal receberam representantes do Batalhão Ambiental

Du r a n t e 
c e r i m ô n i a 
o c o r r i d a , 

na manhã de hoje, no audi-
tório da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Nosso 
Lar 1, no bairro da Ponta 
Grossa, familias que vivem 
em vulnerabilidade social 
foram contempladas com 630 
cartões alimentação. A sole-
nidade teve a participação do 
prefeito de Maceió,  JHC, do 
presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, Julio Cals de Alen-
car, do secretário municipal 
de Assistência Social, Carlos 
Jorge, e convidados. 

As famílias carentes benefi-
ciadas vão receber, cada uma, 

o valor de R$ 400, divididos 
em duas parcelas de R$ 200. A 
primeira parcela liberada já no 
mês de setembro, e a segunda, 
em outubro. As famílias que 
residem em comunidades 
vulneráveis, estão catalogadas 
no relatório social da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social de Maceió. 

Para o prefeito JHC, essa é 
mais uma ação que representa 
a consolidação de políticas 
públicas, sobretudo, para as 
famílias que mais necessitam 
do poder público e quem vem 
sendo executada com trabalho 
sério e respeito.

“Projeto como esse, e 
que a Cruz Vermelha como 

parceira, é recheado de simbo-
lismo, porque é prioridade da 
nossa gestão, visando ajudar 
a quem mais precisa”, afir-

mou o prefeito JHC. Segundo 
ele, esse dinheiro chega num 
momento de dificuldade e 
vai dar autonomia às famílias 

carentes da capital. 
Como explica o secre-

tário de Assistência Social, 
Carlos Jorge, as famílias 
contempladas com os cartões 
alimentação podem adquirir 
os alimentos em estabeleci-
mentos conveniados. “É uma 
iniciativa de grande impacto e 
representa uma vitória e espe-
rança para as famílias”.

Esta iniciativa de combate 
à insegurança alimentar é 
destacada pelo presidente 
da Cruz Vermelha Brasileira. 
Para Julio Cals de Alencar, e 
Maceió passa ser mais uma 
capital contemplada com a 
ação, que já chegou a municí-
pios da Bahia e Piauí.
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630 famílias recebem cartão 
de alimentação da Prefeitura

FAMÍLIAS BENEFICIADAS irão receber R$ 400 divididos em duas parcelas; projeto é parceria com a Cruz Vermelha

Local tradicional para 
prática de esportes, atividades 
de lazer e de entretenimento, 
sempre aos domingos,  a 
Avenida Sílvio Viana, popu-
larmente conhecida como a 
“Rua fechada da Ponta Verde”, 
também passa a ser liberada aos 
sábados. A medida, anunciada 
pela Prefeitura de Maceió, passa 
a valer já no próximo sábado.

A portaria, número 062 da 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) determinando 
o início do projeto aos sába-
dos foi publicada na edição do 
Diário Oficial do Município, 
ontem. De acordo com o texto 
do documento, a ação terá 
início no próximo sábado, dia 
25 de setembro, e está mantido 
o funcionamento do projeto aos 
domingos, no horário das 08h 
às 16h.

A medida adotada pela 
Prefeitura de Maceió visa 
ampliar as opções de locais para 

o convívio social da população 
em Maceió e de turistas que 
visitam a capital alagoana nesse 
período do ano, e faz parte 
do projeto ‘Domingo e Lazer, 
oferecendo mais um espaço de 
lazer para a população. 

Para o secretário da pasta, 
Thiago Prado, o projeto é um 
sucesso e, agora, as famílias vão 
ter mais uma opção de convívio 
social. “A Rua Fechada da orla 
de Ponta Verde é um projeto 
que deu muito certo para todos, 
e a gestão do prefeito JHC enten-
deu que seria importante esten-
der esse momento de lazer para 
os sábados, proporcionando 
mais tempo para o convívio 
social na nossa orla”, afirma.

Segundo ele,  o funciona-
mento dos parques infantis e 
dos vendedores ambulantes 
que já estavam previamente 
cadastrados na Semscs para 
atuar no programa Domingo 
de Lazer, também estão libera-
dos para atuar aos sábados.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que o calendário 
de vacinação contra a Covid-19 
em Maceió prossegue, hoje, com 
aplicação da primeira dose e 
da segunda dose para adultos 
com 18 anos ou mais, e ainda 
da terceira dose para pessoas 
com 70 anos ou mais, desde que 
tenham completado seis meses 
da segunda dose. Também 
devem se imunizar pessoas com 
alto grau de imunossupressão,  
com pelo menos 28 dias após 
terem tomado a 2ª dose.

Já a vacinação para adoles-
centes de 12 a 17 anos, com 
ou sem comorbidades, está 
suspensa neste momento, uma 
vez que o saldo de doses de 
vacinas da Pfizer destinadas 
a este público foi utilizado. As 
novas doses deste imunizante 
que a Prefeitura recebeu foram 
direcionadas à terceira dose. 
Assim, a vacinação do público 
adolescente será retomada 
quando chegarem novas doses 
de vacinas com esta finalidade.

A Prefeitura de Maceió 
esclarece ainda que a segunda 
dose das vacinas Astrazeneca 
e Pfizer pode ser antecipada 
em até dez dias, em qualquer 
um dos oito pontos fixos de 
vacinação. A segunda dose da 
Astrazeneca também pode ser 
agendada nas 20 unidades de 
saúde. 

Atendendo a denúncia 
de moradores do bairro do 
Canaã, parte alta de Maceió, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) 
removeu os materiais acumu-
lados por um ferro velho que 
ocupava irregularmente uma 
calçada na região. A ação 
aconteceu nesta quarta-feira 
(22), e contou com o apoio da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) para remover os 
entulhos.

De acordo com Thiago 
Prado, secretário municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social, além dos 
problemas gerados à comu-
nidade pela ocupação irre-
gular da calçada, os entulhos 
podem causar a proliferação 
de animais peçonhentos e 
transmissores de doenças.

“Essa foi mais uma ação 
da Prefeitura para trazer 
melhorias para a população. 
A ocupação irregular do 
passeio público causa inúme-
ros transtornos, principal-
mente às pessoas que têm 
dificuldade de locomoção, 
fazendo com que precisem 
transitar no meio dos carros. 
Outro problema é o acumulo 
de sujeira, que acaba atraindo 
animais peçonhentos, além 
de criar um local fácil para 
o acúmulo de água, condi-
ção ideal para a proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue”, 
disse Thiago Prado.

O estabelecimento já 
havia sido notificado pela 
equipe de fiscais da Secre-
taria antes da remoção e 
apreensão acontecer, mas o 
proprietário não cumpriu o 
prazo dado pela Semscs para 
fazer a retirada dos mate-
riais que estavam ocupando 
de forma irregular o passeio 
público.

“Assim que recebemos a 
denúncia, viemos aqui e noti-
ficamos o ferro velho. Mesmo 
após o prazo de 30 dias 
dado pela Secretaria, a situ-
ação permanecia a mesma. 
Então, acionamos as equipes 
da Sudes para remover os 
entulhos”, declarou Marcos 
André, diretor de Convívio 
da Semscs.

As equipes da Sudes retira-
ram 36 itens de materiais reci-
clados produzidos pelo ferro 
velho, o que totalizou cerca de 
3,6 toneladas.  Pela ocupação 
irregular do solo, o proprietá-
rio do estabelecimento comer-
cial será multado em R$ 1.600.

DENÚNCIAS
O cidadão pode denunciar 

o descarte irregular de entu-
lho pelos canais da Ouvidoria 
da Semscs, que pode ser pelo 
site; ou pelo número: 3312-
5289, de segunda a sexta, das 
8h às 14h.

AV. SÍLVIO VIANA VACINAÇÃO SEMSCS LIBERA CALÇADA...

Via será liberada aos 
sábados e domingos

Hoje 1a e 2a 
doses para 
18 anos; 3a 
para idosos

...Ocupada de forma 
irregular no Canaã

Alberto Jorge/Ascom Semscs

Projeto Domingo de Lazer será estendido aos sábados a partir de sábado

Divulgação

Tíquete alimentação será de R$ 400 e deve beneficiar mais de 600 famílias
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Hospitais de AL atenderam 
2.592 tentativas de suicídio

SETEMBRO AMARELO: Dados são do HGE e HEA e correspondem de janeiro de 2019 até agosto de 2021

Agência Tatu

Em 2003 o dia 10 
de setembro 
foi escolhido 

pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como o 
Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio. Desde então, 
diversos países adotaram o  
mês de setembro como uma 
referência tanto para traçar 
estratégias de divulgação do 
problema quanto para ajudar 
a combater o suicídio.

De acordo com análise feita 
pela Agência Tatu, de janeiro 
de 2019 a agosto de 2021, o 
Hospital Geral do Estado 
(HGE), que fica em Maceió, e 
o Hospital de Emergência do 
Agreste (HEA), localizado em 
Arapiraca, registraram 2.592 
atendimentos a pacientes que 
tentaram tirar suas próprias 
vidas. Deste total, 805 casos 
foram registrados no HGE e 

1.787 no HEA. Uma situação 
que, para ser solucionada, 
depende de fatores multidis-
ciplinares e assistência psicos-
social frequente.

VALORIZAÇÃO DA VIDA
No Brasil, a campanha do 

Setembro Amarelo iniciou 
em 2015 e foi idealizada pelo 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV), o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria 
(ABP). O CVV mantém um 
telefone para prestar apoio 
emocional e prevenção do 
suicídio, atendendo de forma 
voluntária e gratuita a todas as 
pessoas que queiram ou preci-
sem conversar.

Além dos casos de tenta-
tiva de suicídio atendidos nos 
dois maiores hospitais públi-
cos de Alagoas, a Agência Tatu 
analisou também um relatório 
com as ligações feitas ao CVV 

por quem precisa de ajuda. 
De acordo com as informa-
ções extraídas, o Piauí lidera 
o ranking de chamadas, com 
1.505 ligações a cada 100 mil 
habitantes, de janeiro a junho 
deste ano. No total, foram 
registrados 50.291 chamados 
dos piauienses.

Em seguida vem a Paraíba 
com 1.122 ligações  a cada 100 
mil habitantes, totalizando 
45.517 ligações somente no 
primeiro semestre deste ano. 
Sergipe ocupa o terceiro lugar, 
com 1.109 chamadas feitas a 
cada 100 mil habitantes, além 
de um total de 25.310 liga-
ções. Alagoas tem o segundo 
menor número de liga-
ções: 785 ligações 
a cada 100 mil 
habitantes, 
t o t a l i -

zando, de janeiro a junho, 
26.049 chamadas ao CVV.

A psicóloga Jéssica Balles-
teros explica a importância de 
ajudar as pessoas que apre-
sentam algum sofrimento 
mental e, muitas vezes, não 
encontram um ambiente 
que seja aberto a falar desse 
assunto.

“O suicídio ainda é  um 
tema cercado de tabus, que, no 
conceito geral da sociedade, 
não se deve falar abertamente 
para que não seja estimulado, 
mas é o oposto disto. Se feito 
de maneira responsável, sem 
sensacionalismo e visando 
orientação e prevenção é 

importantíssimo que se 
discuta o suicí-

dio ampla-
m e n t e 

n o s 

meios de comunicação”, 
pontuou Jéssica. 

A psicóloga reforça que a 
pauta da saúde mental precisa 
ser levada como prioridade 
não só pela sociedade, como 
também pelos próprios fami-
liares da pessoa com sofri-
mento mental, as encorajando 
a buscar ajuda.

“Ao identificar sinais 
de alerta, como, por exem-
plo, alterações extremas de 
humor, isolamento, verba-
lizações “queria morrer”, 
“você vai sentir a minha 
falta”, “Eu queria poder 
dormir e nunca mais acor-
dar” deve-se procurar ajuda, 
pois é um grande mito pensar 
que quem quer se matar não 
avisa. Normalmente, o suicí-
dio ou a tentativa, é precedida 
de inúmeros avisos”, comple-
tou Ballesteros. 

ONDE PROCURAR AJUDA

Para quem está com algum sofrimento mental é 
fundamental buscar apoio psicossocial desde os 
primeiros sintomas, como variações no humor, 
instabilidade no sono, cansaço, vazio emocional, 
incapacidade para extrair prazer da vida, sensa-
ção de que o tempo parou, falta de esperança e 
desânimo. As pessoas podem ainda buscar ajuda 
nos seguintes contatos e locais: 

Centro de Valorização à Vida (CVV) 
24 horas
Telefone: 188

Centro de Promoção de Saúde, Educação e Amor 
à Vida (CAVIDA)
Telefone: 82 98879-2710

Acolha-me - Apoio Emocional por telefone
Telefone: 82 9-9941-0326

Centros de Atenção Psicossocial
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SenaiHub traz tecnologia para 
desenvolver a Indústria de AL

NOVO ESPAÇO FACILITA a concretização de ideias inovadoras por empreendedores locais

Na  n o i t e  d e s s a 
terça-feira, 21, o 
Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Industrial 
(Senai/AL) inaugurou, na unidade 
do Poço, o HUB Senai de Inovação 
e Tecnologia, um ambiente para o 
desenvolvimento de soluções que 
vão promover a transformação digi-
tal da Indústria alagoana, rumo à 
Indústria 4.0. 

Também chamada de “Quarta 
Revolução Industrial”, a Indústria 
4.0 visa à melhoria da eficiência e 
produtividade das empresas, por 
meio de mudanças nas formas de 
produção e dos modelos de negó-
cios. Com seu laboratório de trans-
formação digital, o Senai deixa 
Alagoas na vanguarda da inovação 
e tecnologia. 

Com palestra do estrategista 
futurista Gui Rangel, que 
trouxe informa-
ção sobre 
c i ê n c i a , 
t e c n o -
l o g i a , 
i n o v a -
ç ã o 

e tendências para o futuro, e o 
robô NAO dando as boas-vindas 
aos convidados, a solenidade de 
entrega do SenaiHub à socie-
dade alagoana foi, realmente, um 
avanço.

“Sabemos que a inovação não 
é um processo que ocorre da noite 
para o dia, por isso, as empresas 
estão continuamente aprendendo. 
As economias desenvolvidas nos 
mostram que os esforços valem 
a pena, para a Indústria e para a 
sociedade”, disse o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Alagoas (Fiea), empresário José 
Carlos Lyra de Andrade.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ele ressalta que Alagoas é o 

primeiro estado do país a ter o 
SenaiHub, o que demonstra, mais 
uma vez, o apoio da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) aos 
industriais locais. Em sua 
estrutura, o novo ambiente 

oferece prototipação 
eletrônica,  equipa-
mento de realidade 
virtual interativa, robó-

tica avançada e 
planta didá-

tica que opera com base nos pilares 
da Indústria 4.0.

O SenaiHub vai promover o 
empreendedorismo inovador, aten-
dendo à indústria com serviços 
próprios ou em rede com os Institu-
tos Senai de Inovação e de Tecnolo-
gia distribuídos por todo o país.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO
Na inauguração do novo 

ambiente de transformação digi-
tal, foi assinado termo de coope-
ração entre o Senai, a Secretaria de 
Estado da Ciência, da Tecnologia 
e da Inovação (Secti) e a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Alagoas (Fapeal), para execução do 
programa Geração do Hoje Indús-
tria (GdH-I). As informações já 
estão disponíveis para os empreen-
dedores no site al.senai.br.

Criado para transformar projetos 
de ideias em negócios inovadores, o 
GdH-I tem como foco empreende-
dores alagoanos que estejam ainda 
na fase de ideação dos seus projetos. 

Por sua importância para o 
empreendedorismo alagoano, 
a  inauguração do SenaiHub 
foi prestigiada por autoridades 
públicas e dirigentes de diversas 

instituições. Um dos convidados, 
o prefeito JHC manifestou apoio 
à iniciativa da Indústria, desta-
cando que o SenaiHub surge no 
momento em que o estado e sua 
capital retomam o desenvolvi-
mento econômico.

O prefeito maceioense ressaltou 
ainda que a tecnologia está cada vez 
mais presente na vida dos cidadãos 
e que o ambiente digital oferecido 
pela Fiea “demonstra nossa capaci-
dade de inovar”.

A inauguração do SenaiHub 
teve ainda a presença do alagoano 
Sérgio Moreira, diretor de Educa-
ção e Tecnologia da CNI, do vice-
-presidente da Fiea e presidente 
do Conselho Regional do Sebrae, 
José da Silva Nogueira Filho, do 
diretor-superintendente do Sebrae/
AL, Marcos Vieira, dos secretários 
de Estado Sílvio Bulhões (Ciência 
e Tecnologia), que representou o 
governador Renan Filho, Rafael 
Brito (Educação) e Marx Beltrão 
(Desenvolvimento e Turismo), do 
reitor da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), Josealdo Tonholo, 
do presidente da Fapeal, Fábio 
Guedes, e diversas autoridades da 
Indústria.

Fotos: Itaw
i Albuquerque
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Robertta Farias
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Os  a l u n o s 
Evilyn Vitó-
ria Chagas, 

Rafael dos Santos e Bruna 
Maria Silva foram as primeiras 
pessoas com deficiência visual 
a participarem do Concurso de 
Redações do Programa Cida-
dania e Justiça na Escola (PCJE), 
da Escola Superior da Magistra-
tura de Alagoas (Esmal). Com o 
tema “É possível exercer a cida-
dania e lutar pelo que é justo”, 
as provas foram aplicadas em 
salas separadas, com ledor e 
transcritor, na última terça-
-feira, na Escola de Cegos Cyro 
Accioly.

Para Evilyn Vitória, de 19 
anos, foi muito bom falar sobre 
um tema que muitas vezes não 
é discutido na sociedade. “Eu 
consegui falar sobre tudo que 
eu realmente queria abordar. É 
uma oportunidade única onde 
a gente tem a possibilidade de 
ver vários temas e aprofundar 
os nossos conhecimentos em 
relação a diversos assuntos”, 
explicou a estudante do 3º ano 
do Ensino Médio.

Evilyn também contou que 
pretende fazer a prova do Enem 
este ano para concorrer a uma 
vaga no curso de Letras e que 
essa decisão foi tomada com 
base na admiração que tem pelo 
seu professor de Português da 

escola, que a incentivou a gostar 
de ler e a ampliar seus conheci-
mentos. 

Quem auxiliou a Evilyn 
Vitória durante a prova foi o 
professor de Química, Orlando 
Roberto Pimentel. Ele expli-
cou como é o método utilizado 
e destacou que o professor 
apenas coloca no papel os 
conhecimentos do aluno.

“A prova nada mais foi do 
que nós normalmente enfren-
tamos aqui, que é descrever a 
prova pra eles, as figuras, as 
imagens. Nesse caso é uma 
redação e, como uma redação, 
eu sou os olhos e as mãos dela. 
Eu estou reproduzindo todo 

o pensamento dela. Quem fez 
a redação foi ela, tanto que eu 
deixei bem claro que todas as 
palavras, vírgulas ou expres-
sões estrangeiras, ela quem 
tinha que mencionar para 
deixar tudo de acordo como um 
aluno com a visão. O aluno com 
a visão faz a prova sozinho, o 
aluno sem a visão também faz, 
nós somos apenas um apoio, 
um mecanismo para finaliza-
ção da prova”, esclareceu.

A diretora da Escola de 
Cegos, Jedalva Santos, explicou 
que muitos projetos do Poder 
Público ainda não contemplam 
a instituição e participar do 
Concurso de Redação do PCJE 

foi motivo de grande entu-
siasmo para os professores e 
alunos da instituição.

“Os nossos alunos não 
participam muito de ações na 
área da educação e nós conhe-
cemos todo o potencial que eles 
têm. Muitas vezes, tentávamos 
inseri-los em alguns projetos e 
não conseguíamos. Nós luta-
mos para que eles participem 
desses projetos. Todos ganham 
quando eles são inseridos na 
sociedade e no meio de todos, 
para que as pessoas conheçam 
e saibam conviver. Os outros 
alunos e as outras propostas 
conseguem perceber o quanto 
todo mundo ganha com o 

processo de inclusão”, revelou 
a diretora.

CRONOGRAMA DO CONCURSO
Também realizaram as 

provas do concurso na última 
terça as escolas Edmilson 
Pontes (estadual) e Doutor 
Pompeu Sarmento (municipal). 
Ontem, outros alunos da Escola 
Edmilson Pontes e da Escola 
Municipal Antídio Vieira parti-
ciparam dos testes de redação.

Hoje será a vez dos estudan-
tes das escolas estaduais Prin-
cesa Isabel e Silveira Camerino. 
Amanhã, a prova será aplicada 
na Escola Municipal Silvestre 
Péricles.

Estudantes cegos participam do 
Concurso de Redação do PCJE

PROVAS FORAM APLICADAS na última terça-feira, em salas separadas, com ledor e transcritor, na Escola Cyro Accioly

Adeildo Lobo

Ascom Semed

Os profissionais da educa-
ção da rede municipal partici-
parão de um seminário sobre 
o Referencial Curricular de 
Maceió (RCM). Objetivo é 
formar os professores e gesto-
res escolares sobre o referen-
cial. O documento norteia os 
princípios pedagógicos da 
rede, impactando diretamente 
a trajetória educacional dos 
alunos. A ação, coordenada 
pela diretoria de Gestão Educa-
cional da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), começou 
ontem e vai até amanhã.

Construído por uma comis-
são de técnicos da Semed, envol-

vendo momentos de estudo e 
trabalho, o referencial espelha 
a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), estabelecida pelo 
Ministério da Educação.

A secretária-adjunta de 
Gestão Educacional sublinhou 
a importância da medida e da 
qualificação na rede, e para-
benizou os setores da Secre-
taria pelo trabalho conjunto. 
“Vamos continuar esse traba-
lho até que ele se consolide 
como uma política de educa-
ção, porque ele é a cara do 
nosso município. Fomos um 
dos primeiros a concluir o seu 
referencial e eu tenho muito 
orgulho dessa equipe”, afirma 
Emília Caldas.

A diretora de Gestão Educa-
cional relembrou o trabalho das 
equipes para a criação do Refe-
rencial Curricular da capital. 
“Estamos dando continuidade 
a esse trabalho, validando junto 
às escolas. Todo o estudo foi 
feito, desde o início, para que 
chegássemos a um currículo 
voltado e alinhado à reali-
dade e a necessidade local das 
nossas escolas”, destaca Tânia 
Almeida.

De acordo com Vera Pontes, 
coordenadora de Centros e 
Núcleos da Semed, que cuida 
da formação continuada dos 
professores da rede, o seminá-
rio é um importante projeto que 
envolve ações formativas sobre 

o referencial. “É uma inicia-
tiva essencial para que a gente 
possa ter fortalecido na rede 
esse documento, e incentivar 
as escolas a usarem ele em seus 
planejamentos e na proposição 
de seus projetos de aprendiza-
gem”, diz.

Além da Coordenação de 
Centros e Núcleos e a Direção 
de Gestão Educacional, arti-
culam a formação também a 
Coordenação de Ensino Funda-
mental e de Ensino Infantil da 
rede, etapas contempladas no 
Referencial Curricular.

PROGRAMAÇÃO
Ontem, a formação foi 

aberta com uma mesa redonda 

que discutiu a transição da 
Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental. Em seguida, foi 
discutida a Educação Infantil 
no município e o papel do refe-
rencial na etapa.

Hoje e amanhã, as capaci-
tações terão como os diferentes 
componentes curriculares do 
Ensino Fundamental da rede e 
como as normativas do referen-
cial podem ser aplicadas no dia 
a dia escolar. “Essas formações 
são uma preocupação nossa e 
vamos estar dando continui-
dade a esse processo formativo 
para que implementemos, de 
forma crítica e dialógica, o refe-
rencial currícular da rede”, fina-
liza Vera.

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

Referencial Curricular de Maceió vai 
nortear toda rede municipal de ensino

Evilyn Vitória fez a prova com o auxílio do professor Orlando Roberto; a estudante pretende cursar Letras e está se preparando para fazer o Enem
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Aeroporto: Fluxo de passageiros  
aumenta 292% no mês de agosto
William Makaisy
Repórter

Com o aumento 
gradual  da 
v a c i n a ç ã o 

e os investimentos constan-
tes em promoção, o turismo 
alagoano segue avançando. 
O estado registrou, em agosto 
deste ano, um aumento de 
292% no fluxo de passageiros 
no Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares, na zona 
metropolitana de Maceió. Os 
dados da AENA no Brasil, 
administradora do aero-
porto, apontam ainda que no 
acumulado do ano de 2021 o 
movimento de passageiros 
teve alta de 68%, em compara-
ção ao mesmo período do ano 
passado. 

No total, mais de 168 mil 
visitantes passaram pelo 
Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares somente 
em agosto. Número expres-
sivo se comparado aos poucos 
mais de 42 mil passageiros 
que visitaram Alagoas no 
ano anterior. Os indicadores 

também mostram que a malha 
aérea, que conta atualmente 
com 26 voos diários ligando 
Alagoas a outros aeroportos 
do país, vem se recuperando 
e mantendo um alto nível de 
chegadas e partidas. 

De acordo com o secretário 
de Estado do Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, Marcius 
Beltrão, a tendência de cresci-
mento no fluxo de turistas em 
Alagoas deve ser constante nos 
próximos meses.

“Diante de todo o trabalho 
promocional que vem sendo 
realizado pelo governo de 
Alagoas, o estado é atualmente 

um dos principais destinos 
turísticos do país. Por isso, a 
tendência é que, com o aumento 
da vacinação e a retomada 
gradativa do turismo, cresça 
mês a mês o fluxo de passagei-
ros no aeroporto; como também 
a chegada de turistas no estado, 
por via terrestre, potenciali-

zando os negócios e a geração 
de emprego no estado”, expõe 
o secretário.

TURISMO SEGURO
A retomada do turismo 

em Alagoas conta com o selo 
Safe Travels da WTTC (World 
Travel & Tourism Council), 
entidade de turismo internacio-
nal que reconhece destinos ao 
redor do mundo que tenham 
implementado protocolos 
sanitários em padrão mundial. 
Alagoas já conta com sete cida-
des chanceladas com o selo 
– Maragogi, Porto de Pedras, 
Penedo, Japaratinga, Piranhas, 
Delmiro Gouveia e Marechal 
Deodoro. 

O estado também registra 
cerca de 1.773 empreendimen-
tos turísticos com o selo do 
Turismo Responsável do Minis-
tério do Turismo, ocupando o 
segundo lugar no Nordeste, 
atrás apenas da Bahia. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança para turistas, 
trabalhadores e moradores das 
regiões turísticas.

DADOS DA AENA DO BRASIL revelam ainda que o movimento de passageiros teve alta de 68% no acumulado do ano

Kaio Fragoso

Isabella Padilha
Repórter

O Governo de Alagoas, atra-
vés da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), assinou, na 
última terça-feira, um termo de 
fomento com o Maceió Conven-
tion e Visitors Bureau (MCBV) 
para implementar ações de 
incentivo ao turismo de eventos 
e negócios no estado.   

A estratégia tem como obje-
tivo promover Alagoas como 
um destino seguro para a reali-
zação de turismo de eventos 
e negócios impulsionando a 
realização de ações para capta-
ção e promoção de eventos liga-
dos ao segmento corporativo 
no biênio 2021-2022. 

“A assinatura do termo signi-
fica mais velocidade nas ações 
do turismo para que o turista 
sinta uma resposta imediata do 
estado e veja a integração do 
poder público com a iniciativa 
privada. É importante desenvol-

ver ações para o fortalecimento 
da retomada das atividades 
no segmento de eventos e do 
turismo em geral uma vez que 
nosso estado se encontra em 
grande expansão neste setor e a 
mão-de-obra aproveitada gera 
riqueza em outros setores da 
economia”, destaca o secretário 

do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo de Alagoas, 
Marcius Beltrão.

O segmento de turismo 
de eventos é um dos que mais 
impactam na economia do 
estado. Segundo estimativa 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o turista de negócios 

gasta em média quatro vezes 
mais que o turista de lazer. Até 
2023, a estimativa é que mais 
de 60 mil turistas venham a 
Alagoas para participar de 69 
congressos e eventos já marca-
dos, injetando no estado cerca 
de R$ 75 milhões, segundo 
dados do MCVB.

Segundo o presidente da 
entidade, Glênio Vasconcellos 
Cedrim, as ações contempladas 
no termo de fomento visam dar 
continuidade ao trabalho de 
atração de turistas de eventos 
e negócios, resultando em um 
impacto direto na economia 
local.

“O turismo de eventos é um 
segmento muito importante 
para o turismo geral no nosso 
estado. Em alguns períodos 
nós temos uma sazonalidade 
na nossa atividade do sol e mar, 
que normalmente arrefeça um 
pouco nos períodos de abril a 
junho e agosto a novembro, e 
nós temos a grande possibili-
dade de trazer grandes even-
tos para a nossa capital, de dar 
continuidade ao trabalho de 
apoio aos eventos já predestina-
dos em 2021 e 2022 e fazer com 
que a essa indústria consolide 
a nossa malha aérea, os nossos 
hotéis e cada vez mais emprego 
e renda para o nosso estado”, 
completa Cedrim.

CONVÊNIO

Governo e Maceió Convention fomentam 
turismo de negócios e eventos em AL

Lucas Meneses

Convênio tem como objetivo promover AL como um destino seguro para a realização de turismo de eventos e negócios

8 O DIA DIGITAL  l  23 de setembro  I  2021

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

Robertta Farias
Dicom TJAL

Os  a l u n o s 
Evilyn Vitó-
ria Chagas, 

Rafael dos Santos e Bruna 
Maria Silva foram as primeiras 
pessoas com deficiência visual 
a participarem do Concurso de 
Redações do Programa Cida-
dania e Justiça na Escola (PCJE), 
da Escola Superior da Magistra-
tura de Alagoas (Esmal). Com o 
tema “É possível exercer a cida-
dania e lutar pelo que é justo”, 
as provas foram aplicadas em 
salas separadas, com ledor e 
transcritor, na última terça-
-feira, na Escola de Cegos Cyro 
Accioly.

Para Evilyn Vitória, de 19 
anos, foi muito bom falar sobre 
um tema que muitas vezes não 
é discutido na sociedade. “Eu 
consegui falar sobre tudo que 
eu realmente queria abordar. É 
uma oportunidade única onde 
a gente tem a possibilidade de 
ver vários temas e aprofundar 
os nossos conhecimentos em 
relação a diversos assuntos”, 
explicou a estudante do 3º ano 
do Ensino Médio.

Evilyn também contou que 
pretende fazer a prova do Enem 
este ano para concorrer a uma 
vaga no curso de Letras e que 
essa decisão foi tomada com 
base na admiração que tem pelo 
seu professor de Português da 

escola, que a incentivou a gostar 
de ler e a ampliar seus conheci-
mentos. 

Quem auxiliou a Evilyn 
Vitória durante a prova foi o 
professor de Química, Orlando 
Roberto Pimentel. Ele expli-
cou como é o método utilizado 
e destacou que o professor 
apenas coloca no papel os 
conhecimentos do aluno.

“A prova nada mais foi do 
que nós normalmente enfren-
tamos aqui, que é descrever a 
prova pra eles, as figuras, as 
imagens. Nesse caso é uma 
redação e, como uma redação, 
eu sou os olhos e as mãos dela. 
Eu estou reproduzindo todo 

o pensamento dela. Quem fez 
a redação foi ela, tanto que eu 
deixei bem claro que todas as 
palavras, vírgulas ou expres-
sões estrangeiras, ela quem 
tinha que mencionar para 
deixar tudo de acordo como um 
aluno com a visão. O aluno com 
a visão faz a prova sozinho, o 
aluno sem a visão também faz, 
nós somos apenas um apoio, 
um mecanismo para finaliza-
ção da prova”, esclareceu.

A diretora da Escola de 
Cegos, Jedalva Santos, explicou 
que muitos projetos do Poder 
Público ainda não contemplam 
a instituição e participar do 
Concurso de Redação do PCJE 

foi motivo de grande entu-
siasmo para os professores e 
alunos da instituição.

“Os nossos alunos não 
participam muito de ações na 
área da educação e nós conhe-
cemos todo o potencial que eles 
têm. Muitas vezes, tentávamos 
inseri-los em alguns projetos e 
não conseguíamos. Nós luta-
mos para que eles participem 
desses projetos. Todos ganham 
quando eles são inseridos na 
sociedade e no meio de todos, 
para que as pessoas conheçam 
e saibam conviver. Os outros 
alunos e as outras propostas 
conseguem perceber o quanto 
todo mundo ganha com o 

processo de inclusão”, revelou 
a diretora.

CRONOGRAMA DO CONCURSO
Também realizaram as 

provas do concurso na última 
terça as escolas Edmilson 
Pontes (estadual) e Doutor 
Pompeu Sarmento (municipal). 
Ontem, outros alunos da Escola 
Edmilson Pontes e da Escola 
Municipal Antídio Vieira parti-
ciparam dos testes de redação.

Hoje será a vez dos estudan-
tes das escolas estaduais Prin-
cesa Isabel e Silveira Camerino. 
Amanhã, a prova será aplicada 
na Escola Municipal Silvestre 
Péricles.

Estudantes cegos participam do 
Concurso de Redação do PCJE

PROVAS FORAM APLICADAS na última terça-feira, em salas separadas, com ledor e transcritor, na Escola Cyro Accioly

Adeildo Lobo

Ascom Semed

Os profissionais da educa-
ção da rede municipal partici-
parão de um seminário sobre 
o Referencial Curricular de 
Maceió (RCM). Objetivo é 
formar os professores e gesto-
res escolares sobre o referen-
cial. O documento norteia os 
princípios pedagógicos da 
rede, impactando diretamente 
a trajetória educacional dos 
alunos. A ação, coordenada 
pela diretoria de Gestão Educa-
cional da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), começou 
ontem e vai até amanhã.

Construído por uma comis-
são de técnicos da Semed, envol-

vendo momentos de estudo e 
trabalho, o referencial espelha 
a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), estabelecida pelo 
Ministério da Educação.

A secretária-adjunta de 
Gestão Educacional sublinhou 
a importância da medida e da 
qualificação na rede, e para-
benizou os setores da Secre-
taria pelo trabalho conjunto. 
“Vamos continuar esse traba-
lho até que ele se consolide 
como uma política de educa-
ção, porque ele é a cara do 
nosso município. Fomos um 
dos primeiros a concluir o seu 
referencial e eu tenho muito 
orgulho dessa equipe”, afirma 
Emília Caldas.

A diretora de Gestão Educa-
cional relembrou o trabalho das 
equipes para a criação do Refe-
rencial Curricular da capital. 
“Estamos dando continuidade 
a esse trabalho, validando junto 
às escolas. Todo o estudo foi 
feito, desde o início, para que 
chegássemos a um currículo 
voltado e alinhado à reali-
dade e a necessidade local das 
nossas escolas”, destaca Tânia 
Almeida.

De acordo com Vera Pontes, 
coordenadora de Centros e 
Núcleos da Semed, que cuida 
da formação continuada dos 
professores da rede, o seminá-
rio é um importante projeto que 
envolve ações formativas sobre 

o referencial. “É uma inicia-
tiva essencial para que a gente 
possa ter fortalecido na rede 
esse documento, e incentivar 
as escolas a usarem ele em seus 
planejamentos e na proposição 
de seus projetos de aprendiza-
gem”, diz.

Além da Coordenação de 
Centros e Núcleos e a Direção 
de Gestão Educacional, arti-
culam a formação também a 
Coordenação de Ensino Funda-
mental e de Ensino Infantil da 
rede, etapas contempladas no 
Referencial Curricular.

PROGRAMAÇÃO
Ontem, a formação foi 

aberta com uma mesa redonda 

que discutiu a transição da 
Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental. Em seguida, foi 
discutida a Educação Infantil 
no município e o papel do refe-
rencial na etapa.

Hoje e amanhã, as capaci-
tações terão como os diferentes 
componentes curriculares do 
Ensino Fundamental da rede e 
como as normativas do referen-
cial podem ser aplicadas no dia 
a dia escolar. “Essas formações 
são uma preocupação nossa e 
vamos estar dando continui-
dade a esse processo formativo 
para que implementemos, de 
forma crítica e dialógica, o refe-
rencial currícular da rede”, fina-
liza Vera.

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

Referencial Curricular de Maceió vai 
nortear toda rede municipal de ensino

Evilyn Vitória fez a prova com o auxílio do professor Orlando Roberto; a estudante pretende cursar Letras e está se preparando para fazer o Enem



Tamylka Viana anuncia o lançamento da Programação do Festal 
2021. O Festival de Artes Cênicas de Alagoas é um projeto de 
Gestão 100% Colaborativa. Acesse o perfil @ festal2021e inscreva-
-se no Canal do YouTube para assistir todos os espetáculos.

Arrumar quase todo mundo sabe, mas organizar é uma arte que 
muitas vezes necessita de um especialista. James Silver buscou o 
auxílio luxuoso de Rossana Monteiro, arquiteta formada pela Ufal 
que se apaixonou pelo Personal Organizer. Rossana se especiali-
zou com os maiores nomes do setor, a exemplo de Paula Furlan, 
Micaela Góes e Carla Coelho. 

Ontem foi o Dia do Contador. Representando toda a categoria, 
parabenizamos o contador consultivo Fabiano Azevedo, que é 
embaixador da Omie para todo o Brasil. Vale a visita ao perfil 
@fabianoazevedoo onde ele compartilha dicas valiosas. 

Mestre do churrasco, o alagoano Dry Beef Júnior, recebe o renomado 
Mestre das carnes, o gaúcho Marcelo Bolinha, para a 6ª edição do 
Festival Carnívoros que vai transformar amantes da carne em mestres 
assadores com certificado, neste final de semana em Maceió. 

FESTAL

ORGANIZECELEBRAÇÃOSELO DE QUALIDADE
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ESTRELA

Para o lançamento da linha Ácido Glicólico de Botik, o Boticário convidou a atriz Alessandra 
Negrini para testar todos os produtos. Em filme, chamado “Sem Mistério”, Alessandra mostra 
a praticidade e a simplicidade com que trata a sua relação com beleza e cuidados por meio da 

nova linha de Botik.

PARQUE FASHION 2021 

EXPECTATIVA
Lorena Ayre 
marcou presença 
do primeiro dia de 
Parque Fashion e já 
está na expectativa 
da participação da 
sua marca, @marit-
meclub, na edição 
do ano que vem, 
já que a mesma 
desembarca no 
centro de compras 
em breve.
Foto: @2.refresh

INFLUENCIANDO
Kaká Marino e Luiza 
Sobral são exemplos 
do bom uso das 
redes sociais para 
uma influência posi-
tiva e cheia de alto 
astral. As duas estão 
entre as atrações da 
terceira edição do 
Parque Fashion que 
acontece até hoje na 
praça de eventos do 
Parque Shopping.
FOTO: @2.refresh

É HOJE
Laura Brito é a grande atração da 
segunda noite do Parque Fashion 
2021. Ela falará sobre o poder de 
transformar através da influência 
digital. Quem abre a noite é Kaká 
Marinho, falando sobre moda e 
sustentabilidade e a novidade da 
presença do @limonadavintage 
no Parque Shopping. 
Entre os talks acontecem os 
desfiles das marcas: Carmem 
Steffens, Maxhu’s, Hope, Colcci, 
Ana Capri, Baska, Intimissimi, 
Overend, Via Dupla, Hering, Ton 
de Pele e Flulook.


