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ALUNA DO SESI CAMBONA É A ÚNICA ESTUDANTE BRASILEIRA ENTRE OS DEZ FINALISTAS DO PRÊMIO GLOBAL STUDENT PRIZE 2021

CÂMARA APROVA A REPOSIÇÃO 
DE 3% COM PERDAS SALARIAIS
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‘REAJUSTE’  JÁ DEVE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

Os vereadores de Maceió 
aprovaram na sessão ordi-
nária de ontem a reposição 
salarial na ordem de 3% para 

os servidores do município. 
O reajuste deve ser incluído 
já na folha de outubro que, 
até ontem, não havia sido 

fechada. Esse reajuste havia 
sido anunciado pelo prefeito 
JHC em agosto passado, foi 
publicado no Diário Oficial 

do Município e tramitou 
durante seis dias nas comis-
sões e plenário da Câmara 
até a sua aprovação. Os 3% 

correspondem às perdas 
inflacionárias, o que havia 
corroído o salário dos servi-
dores.

Ascom/PM
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EM BEBEDOURO

Prefeitura garante os 
serviços essenciais

A Prefeitura de Maceió  
concentra os serviços essen-
cias para as regiões do 
Flexal de Cima e Flexal de 
Baixo, em Bebedouro. Essa 
é a conclusão à qual chega-

ram os secretários munici-
pais durante uma reunião 
ocorrida ontem à tarde, 
para levantar informações 
e responder à recomenda-
ção dos órgãos de controle. 

Segundo o coordenador do 
GGI dos Bairros, Ronnie 
Mota, a reunião confirmou 
que a maior parte dos servi-
ços essenciais está sendo 
ofertada às comunidades.

Hoje, os trabalhos de limpeza foram concentrados na Avenida Faustino Silveira, conhecida como Flexal de Cima

Criminosos estavam com cocaína, crack, celulares roubados e um caderno

Três homens e uma mulher 
presos  e uma grande quantidade 
de drogas entre crack e cocaína 
apreendida foi o resultado de 
uma operação que envolveu 
policiais da Força Tática do 1º 
Batalhão. A abordagem aos 

traficantes ocorreu nas proxi-
midades de dois hotéis na orla 
da Pajuçara. Com os criminosos, 
foram apreendidos ainda vários 
telefones celulares, um caderno 
com anotações do tráfico e uma 
balança de precisão.

PM prende quadrilha 
de traficantes na orla

NA PAJUÇARA
Ascom Sudes

DATA-BASE

Oficiais  
de Justiça 
farão duas 
paralisações 

OPINIÃO

Onde vocês estavam com a cabeça 
quando elegeram Jair Bolsonaro?
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Antônio Pereira * Jornalista

Já falei aqui sobre a traje-
tória nada empolgante do 
ex-militar que foi expulso do 
Exército brasileiro por ter, entre 
outras coisas, planejado colocar 
bombas nos quartéis.

Jair Messias Bolsonaro até 
2018 não passava de mais um 
deputado do chamado baixo 
clero, sempre convidado para 
participar de programas de 
televisão de terceira categoria, 
onde ia para animar a plateia 
com suas tiradas homofóbicas, 
machistas e outros istas.

Sim, esse senhor despro-
vido de qualquer empatia com 

o povo acabou sendo eleito para 
o maior cargo da República e 
destampado o bueiro de esgoto 
de onde saíram inúmeros ‘inse-
tos’ políticos, dignos de uma 
ópera bufa de péssimo gosto.

Pois bem, apesar de todos os 
avisos, alertas, a grande mídia 
corporativa e as instituições não 
ouviram.

Agora, passados quase 
três anos dessa tragédia anun-
ciada, o país volta ao mapa 
da fome. Milhões dormem 
com suas barrigas vazias, 
enquanto os filhos do presi-
dente compram mansões 

milionárias e vão gastar o 
dinheiro público em Dubai, 
nos Emirados Árabes.

O país está destruído, 
em luto com mais de 600 mil 
mortos pela pandemia que o 
presidente amalucado e esper-
talhão ajudou a disseminar nos 
quatro cantos do Brasil com sua 
retórica genocida de negacio-
nismo.

O que vamos fazer agora?.
Mais uma vez na sua história 

o Brasil terá que se reinventar, 
ressurgir das cinzas vulcânicas 
do bolsonarismo doentio.

Esse bando de senhores 

e senhoras da ultradireita 
raivosa, xenófoba e totalmente 
irritante levou esse imenso país 
ao caos absoluto.

Com suas narrat ivas 
baseadas em mentiras, o 
bolsonarismo veio para ficar. 
Bolsonaro vai passar, mas o 
bolsonarismo fica. Triste, mas 
é verdade. Fica cada dia mais 
claro que o Brasil deveria ter 
expurgado há décadas essas 
pessoas do mal que tanto 
trabalham para enojar a polí-
tica. Vendem um discurso 
cristão, patriótico, mas não 
passam de abutres fuçando na 

carcaça apodrecida do sistema 
que vivemos.

Bolsonaro e seus bolsonaris-
tas são a excrescência de tudo 
de ruim que a humanidade 
fabricou neste últimos dez mil 
anos de civilização.

Estou pessimista. Acredito 
que os humanos não aprende-
ram nada, mesmo depois de 
duas grandes guerras mundiais 
e tanto sangue derramado.

A sensação é de que o 
mal venceu e vai continuar 
vencendo, apesar da nossa 
resistência.

Só lamento.

Eric Nepomuceno  * Jornalista e escritor Wagner Melo  * Jornalista

Quem, como eu, se deu 
ao trabalho de ouvir toda a 
leitura de Renan Calheiro 
com as denúncias contra Jair 
Messias e sua tropa assassina 
– de funcionários a empresá-
rios e charlatões com diploma 
de médico – certamente se fez 
a mesma pergunta: e agora, 
o que falta não apenas para 
extirpar essa aberração da 
poltrona presidencial, mas em 
seguida encaminhá-la para 
um tribunal?

Como justificar o ar distante 
de Arthur Lira, presidente da 
Câmara de Deputados em 
cuja gaveta adormecem mais 
de uma centena de pedidos de 
abertura de um processo de 
impeachment?  

O resumo do relatório lido 
por Renan Calheiros, resultado 
de um acordo entre os integran-
tes do Grupo dos Sete na CPI, é 
arrasador. Nem os mais patéti-
cos supostos jornalistas bolso-
naristas, abarrotados de verbas 
oficiais, terão como desmontar 
cada uma das acusações. Vão 
tentar, claro. Desconfio porém 
que nem eles mesmos acredita-
rão no que dizem.

O que falta, repito, para 
Arthur Lira abrir a gaveta?

Pois algo essencial: decên-
cia. Uma dose mínima de 
decência. E, até agora, não se 
viu vestígio de poeira de decên-
cia da parte do nobre deputado.

Uma CPI tem poder de 
acusar, mas não de punir. No 
caso específico de Jair Messias, 
as acusações devem ser entre-
gues à Procuradoria Geral da 
República, a quem cabe aceitar 
ou não uma denúncia a quem 

goza de foro especial, e abrir 
uma investigação. Também 
ministros de parlamentares 
gozam do mesmo benefício. E 
então, o que falta? Pois decên-
cia.  

Aliás, terá decência o 
digníssimo doutor Augusto 
Aras, que ocupa o pomposo 
posto de Procurador Geral da 
República? Aceitará abrir a tal 
investigação, irá enviar o caso 
diretamente ao Supremo Tribu-
nal Federal, ou seguirá o exem-
plo do deputado Arthur Lira e 
mandar tudo para uma gaveta?

Um ponto, porém, me 
parece indiscutível: mesmo que 
Jair Messias consiga escapar da 
lei e da justiça, o relatório lido 
por Renan Calheiros é simples-
mente arrasador.  

Qualquer mente minima-
mente esclarecida terá tomado 
noção do grau de barbárie 
cometida pelo presidente. E 
de sua demencial irresponsa-
bilidade, sua cumplicidade na 
maioria das mortes causadas 
na pandemia.  

É inevitável que aconteçam 

punições. O general da ativa 
Eduardo Pazuello, por exem-
plo, dificilmente escapará de 
uma bordoada sonora. Outro 
general, este empijamado mas 
igualmente perigosíssimo, o 
tal Braga Netto, só de ter sido 
exposto já levou a dele. E por aí 
vai.

O trio de filhotes presiden-
ciais acusados já mostraram sua 
reação: as gargalhadas do sena-
dor Flavio Bolsonaro mostram 
uma mescla de deboche e 
pânico. Sabe que o que pode vir 
por aí é complicado.

De Jair Messias, não há o 
que esperar. Nunca é demais 
recordar que se trata de um 
psicopata sem volta. Sua noção 
da realidade é nula, e assim 
continuará sendo.

Enfim, reiterando: mesmo 
que não aconteça nada, o que 
já aconteceu com a leitura do 
relatório é algo demolidor para 
o pior e mais abjeto governo da 
história da República.

Agora, é esperar por um 
pingo de decência. Aparecerá, 
esse pingo?

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) prevê que a 
inflação no Brasil deve encerrar 
2021 em 7,9%. Isso nos deixa 
bem acima da previsão de 5,8% 
para os países emergentes e de 
4,8% da estimativa mundial.

Segundo a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), a inflação em 
nosso país deve ser maior do 
que a registrada em 83% dos 
países ao redor do mundo.

Agradeçam à política econô-
mica do governo Bolsonaro, 
capitaneada por Paulo Guedes, 
que prioriza a desvalorização 
do real frente ao dólar e mergu-
lha o país numa incerteza fiscal 
preocupante. A constante crise 
institucional também abala as 
nossas estruturas, tornando a 
vida muito mais cara, corro-
endo a renda e empobrecendo 
a população.

Enquanto Eduardo Bolso-
naro, em sua cafonice alimen-
tada por dinheiro público, posa 
de sheik em Dubai, pessoas no 
Brasil catam lixo para comer. 
Enquanto cresce a fila por ossos 
e pelancas nos açougues e 
supermercados, Paulo Guedes 
e os ricaços faturam alto com 
suas offshores beneficiadas por 
essa política econômica desas-
trosa.

A recolocação do Brasil no 
mapa da fome mundial é mais 
uma vitória dos conservadores, 
que lutam para que o país volte 
a ser o que era no passado. O 
Brasil de décadas atrás não era 
o paraíso.

Por eles, em breve, nas esco-
las, as provas voltarão a ser 
impressas no mimeógrafo, para 
que a geração “nutella” possa 
sentir o cheirinho agradável 

das folhas embebidas no álcool. 
Com os preços dos celulares e 
os retrocessos na área de tecno-
logia, também vamos voltar a 
comprar fichas para fazer tele-
fonemas nos orelhões.

Telefone residencial? Só se 
pagar o equivalente ao preço de 
um carro zero e tiver influência 
para conseguir a instalação de 
uma linha em sua casa.

Há poucos anos, havia 
emprego, renda e a acesso a 
bens de consumo a rodo. As 
pessoas estavam se alimen-
tando melhor. Mas, tinha 
beijo gay nas novelas e nudez 
nos teatros e museus. Foi 
necessário conter os avanços 
em nome dos valores tradi-
cionais, num avanço reacio-
nário espantoso.

Em nome de Deus, foi neces-
sário eleger o que pior existe na 
política para institucionalizar 
a segregação das minorias que 
estavam começando a ganhar 
visibilidade e a impor respeito.

Estamos colhendo os frutos 
dessa hipocrisia moralista. E 
antes que venham falar caqui-
nha, a inflação cresce no mundo 
inteiro, mas, no Brasil, a coisa é 
bem pior.

É culpa de Bolsonaro, sim! 

E agora, o que falta? Decência No Brasil é bem pior!

Onde vocês estavam com a cabeça quando 
elegeram Bolsonaro?



O reajuste de 
3% dos servi-
dores munici-

pais foi aprovado na Câmara de 
Vereadores de Maceió depois 
de um entendimento entre 
lideranças partidárias e a Mesa 
Diretora para que a matéria 
entrasse na pauta de ontem. O 
texto encaminhado pelo Poder 
Executivo prevê uma reposi-
ção de perdas inflacionárias. 
Mesmo tendo sido anunciado 
em agosto pelo prefeito JHC 
(PSB), ele só foi publicado no 
dia 14 de outubro no Diário 
Oficial do Município. Na 
última semana, o PL tramitou 
e foi discutido nas comissões 
da Casa até entrar na pauta com 
caráter extraordinário. 

Segundo o presidente Galba 
Netto (MDB), a recomposição 
já era esperada e contava com 
total apoio dentro da Câmara 
e por isso foi submetida a apre-

ciação em plenário. Ele tranqui-
lizou as lideranças sindicais que 
nos últimos dias chegaram a 
cobrar publicamente a aprova-
ção sem saber que o texto vinha 
sendo discutido nas comissões 
dentro do prazo legal. Tanto 
que os parlamentares sequer se 
sentiram pressionados.

“Em nenhum momento 
houve qualquer objeção sobre 
essa necessidade de reposição 
salarial, mas era fundamental 
que o rito jurídico fosse seguido 
conforme prevê o regimento. 
Sempre tivemos comprometi-
mento com essa discussão e por 
isso hoje está sendo aprovada 
por unanimidade. Vale desta-
car o trabalho desempenhado 
pelos vereadores integrantes 
das comissões e os demais que 
não colocaram nenhum impe-
dimento para aprovação da 
matéria”, disse Galba. 

O 1° secretário vereador 

Marcelo Palmeira (PSC), criti-
cou o fato das redes sociais 
terem servido para inflamar 
lideranças com a falsa infor-
mação de que a matéria pode-
ria sofrer algum revés ou até 
mesmo o percentual não ser 
incluído no pagamento do mês 
de outubro. 

“O Executivo está reconhe-
cendo os direitos e a impor-
tância dos servidores com essa 
aprovação. Lamento apenas 
as fakenews que circularam 
na redes sociais. Quando os 
sindicalistas tiverem dúvidas 
podem vir até a Casa para escla-
recê-las”, enfatizou Palmeira 
destacando o apoio da bancada 
do seu partido na votação.

Para o líder do governo 
na CMM, vereador Siderlane 
Mendonça (PSB), a importân-
cia da matéria conseguiu mobi-
lizar de forma muito ágil todos 
os vereadores que em seis dias 

garantiram sua tramitação. Ele 
lembrou também que a recom-
posição é resultado do empe-
nho da equipe do prefeito que 
atendeu a uma demanda antiga 
dos servidores municipais. 
“Esta casa tem o compromisso 
com o servidor público e com a 
gestão do prefeito JHC”, garan-
tiu Siderlane que foi nomeado 
relator especial da matéria. 

Silvânia Barbosa (PRTB) 
lembrou que o texto foi elabo-
rado pelo Executivo depois de 
reconhecer a necessidade de 
valorizar a categoria. E pelo fato 
de ter maioria na Câmara não 
teria dificuldade em aprová-
-la. Ela também lembrou que 
nunca houve dúvidas sobre 
a relevância para as catego-
rias e que em qualquer outro 
momento as lideranças podem 
procurar os parlamentares e 
abrir  o diálogo. 

“Soube que a folha deste 

mês ainda não foi fechada para 
garantir a inclusão do reajuste. 
É bom lembra que o projeto 
que foi anunciado em agosto só 
chegou em outubro e mesmo 
assim tramitou com agilidade”, 
disse Silvânia. 

A vice-presidente da 
Comissão de Administração e 
Assuntos Ligados ao Servidor 
Público, vereadora Teca Nelma 
(PSDB), destacou a empatia da 
presidência em reconhecer a 
importância da celeridade da 
votação. Visivelmente emocio-
nada, ela reafirmou que todos 
os integrantes da comissão 
e os demais vereadores têm 
compromisso com a pauta do 
servidor público. 

“Com essa aprovação, esta-
mos reconhecendo o trabalho 
dos  servidores municipais. 
Acordamos para dar celeridade 
e hoje estamos fazendo isso”, 
destacou Teca. 
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Câmara aprova reajuste de 
3% para servidores públicos

PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO foi anunciada em agosto, publicada dia 14 de outubro no DOM e aprovada ontem

Os oficiais de Justiça de 
Alagoas decidiram por unani-
midade hoje, através de Assem-
bleia Geral Extraordinária que 
irão paralisar suas atividades 
devido a falta de aprovação da 
data-base dos servidores do 
Poder Judiciário. Vale lembrar 
que a matéria está a mais de um 
ano e meio na Assembleia Legis-
lativa do Estado (ALE) e até 
hoje não foi colocada em pauta, 
mesmo já tramitando em todas 
as Comissões da Casa.

A primeira paralisação de 
advertência será no dia 26 de 
outubro e a segunda no dia 
3 de novembro. Esse será o 
primeiro passo das atividades 
em repúdio ao comportamento 
da Assembleia Legislativa e do 
Tribunal de Justiça.

Nesta semana, na terça-feira, 
19, representantes sindicais 
estiveram na Casa de Tavares 
Bastos e ouviram do presidente 
da ALE, Marcelo Victor, que a 
data-base não foi colocada em 
pauta, ainda, porque não teve o 
“aval” do presidente do TJ/AL, 
Klever Loureiro.

O Sindojus em conjunto 
com o Serjal encaminharam um 
“Carta aberta” aos desembarga-
dores e à sociedade para expor 

toda situação que vem ocor-
rendo.

“Não vamos abrir mão da 
data-base de 2019, 2020, 2021 
[…], a data-base é uma questão 
de direito e respeito. A data-base 
de 2019 trata-se de reposição 
inflacionária. É bom que isso 
fique claro para todos”, enfati-
zou durante a Assembleia da 
categoria o presidente, Williams 
Andrade.

SERVIDORES SEM REPOSIÇÃO
A imprensa alagoana apon-

tou que até o final deste mês deve 
ser votado pela Casa de Tavares 
Bastos o Projeto Lei que cria 
mais três cargos de desembarga-
dor. Ou seja, o Poder Judiciário 
alagoano irá passar de 15 para 18 
membros, o que irá custar mais 
de R$ 10 milhões para os cofres 
públicos do Estado.

O impacto orçamentário 
que essa “nova estrutura” da 
Corte fica da seguinte forma: 
cada desembargador recebe 
mensalmente R$ 35.462,22; 
quando isso se soma aos auxí-
lios, dois terços de férias e outros 
benefícios, cada magistrado de 
segundo grau custa anualmente 
R$ 2.224.282,49.

Além dos cargos de desem-

bargadores, o TJ/AL terá que 
nomear também dezenas de 
novos assessores para trabalhar 
nos novos gabinetes, cargos 
comissionados de confiança 
que recebem polpudos venci-
mentos. Para esses cargos, as 
despesas ficam assim: os futuros 
chefes de gabinete receberão R$ 
15.218,02; o supervisor judiciário 
R$ 11.809,02; assessor judiciário 
R$ 10.104,52 e o secretário do 
gabinete de cada desembarga-
dor vai embolsar R$ 8.400,01.

Duas vagas de desembar-
gadores serão preenchidas 
com juízes e a terceira será 
do quinto constitucional, que 
desta vez será escolhida entre 
os 13 mil advogados alago-
anos. No processo de sele-
ção interna dos juízes para 
ocupar as duas cadeiras serão 
adotados dois processos de 
escolha: pelo processo admi-
nistrativo de antiguidade e a 
segunda vaga será por mere-
cimento.

Geralmente é escolhido 
um juiz de terceira entrância 
de uma grande Vara da maior 
cidade do Estado e que tenha 
passado pelas entrâncias ante-
riores e seja o mais antigo. Na 
escolha por antiguidade, ocor-

rerá por votação entre os 15 
desembargadores da Corte.

Já a vaga da OAB/AL, o 
processo de escolha movi-
menta operadores do Direito. 
O primeiro passo é definir 
uma lista sêxtupla (dos concor-
rentes mais votados) que será 
enviada ao pleno do TJ/AL. 
Os desembargadores fazem 
nova “peneira” e escolhem três 
candidatos. A lista tríplice será 
encaminhada ao Poder Execu-
tivo e caberá ao governador 
Renan Filho (MDB) escolher o 
novo desembargador.

Entre os nomes de advo-
gados comentados nos basti-
dores da OAB se destacam: 
o do ex-procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, Fábio 
Ferrario; do ex-presidente 
do Conselho de Segurança e 
ex-presidente do Detran, advo-
gado Antônio Carlos Gouveia; 
do ex-juiz eleitoral, advogado 
Alberto Maia, que já exerceu 
a chefia de gabinete do então 
presidente da OAB/AL e hoje 
presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ministro 
Humberto Martins, que foi 
desembargador pelo Quinto 
Constitucional da OAB/AL e 
há 15 anos é ministro STJ.

POR NOVOS SALÁRIOS

Data-base: Oficiais de Justiça 
anunciam duas paralisações

Foi discutido em segundo 
turno o projeto de lei ordinária 
nº 653/2021, de autoria do depu-
tado Antonio Albuquerque 
(PTB), que dispõe sobre a inclu-
são da Expo Bacia Leiteira da 
cidade de Batalha no calendário 
turístico e de eventos oficiais do 
Estado de Alagoas. Além deste, 
outros 11 processos foram 
apreciados e deliberados pelos 
parlamentares durante a sessão 
ordinária desta quinta-feira, 21.

Com 38 edições realizadas, 
a Expo Bacia Leiteira é o maior 
evento da pecuária leiteira do 
Estado e reúne produtores de 
leite de Alagoas e de outros 
estados. A programação diver-
sificada inclui a realização de 
torneios leiteiros, exposições de 
animais e produtos, palestras, 
cursos, shows musicais, cultu-
rais e espaços gastronômicos. 
“É um dos eventos mais tradi-
cionais do nosso Estado e de 
fundamental importância, pois 
fomenta a produção leiteira, 
fortalece toda a cadeia produ-
tiva da pecuária de leite e movi-
menta a economia da região, 
que tem nesta atividade sua 
principal fonte de renda”, justi-
fica, no projeto, o deputado.

TURISMO

PL inclui a 
Expo Bacia 
Leiteira no 
calendário



Em  p u b l i c a -
ção no Diário 
O f i c i a l  d o 

Município, na edição de hoje, a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) lançou um edital 
de aquisição de alimentos, 
oriundos da agricultura fami-
liar, para confecção de kits de 
merenda para os estudantes da 
rede municipal de ensino. De 
acordo com o edital, a Prefei-
tura de Maceió prevê quatro 
entregas para os mais de 53 mil 
alunos matriculados na rede.

Com investimentos da 
ordem de R$ 8,5 milhões, a 
chamada pública está sendo 
feita pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae), 
e para participar, o agricultor 

deve seguir as instruções conti-
das no edital, que pode ser aces-
sado no link. Os interessados 
(cooperativas e associações) 
deverão enviar a documen-
tação ao e-mail sane@semed.
maceio.al.gov.br, destinados à 
Comissão de Chamada Pública.

A Semed informou que o 
período para recebimento de 
documentos de habilitação e 
proposta de venda, será de 21 
de outubro a 9 de novembro 
de 2021, tendo o horário limite 
para envio até 0h00 do dia 9 de 
novembro. Toda a documen-
tação e formulários solicitados 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Maceió, na aba de 
editais e licitações.

O Pnae possui uma meta 

de que ao menos 30% do valor 
repassado pelo programa seja 
utilizado na compra de produ-
tos da agricultura familiar pelos 
municípios. Maceió ultrapas-
sará esse patamar no certame 
deste ano, um marco na gestão 

JHC que irá gerar mais renda 
para as famílias. De acordo 
com o secretário de Educação 
do município, Elder Maia, o 
chamamento é importante para 
a nutrição dos estudantes e para 
a cadeia produtiva do município 

e estado. “Mediante essa grande 
aquisição, vamos ajudar a colo-
car alimento, saúde e dignidade 
na mesa das famílias. Em um 
momento de grande dificul-
dade, de alta nos alimentos, isso 
é muito importante, sobretudo 
para as famílias mais vulnerá-
veis, a qual pertencem a maioria 
esmagadora dos nossos estu-
dantes”, diz.

Todos os estudantes da rede 
municipal de ensino, da Educa-
ção Infantil à Educação para 
Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), 
terão direito a quatro remessas 
dos kits de merenda. Eles serão 
compostos de leite em pó inte-
gral, arroz branco, batata doce, 
laranja lima, abacaxi e banana 
prata.
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OBJETIVO é adquirir alimentos oriundos da agricultura familiar para confecção de kits de merenda para os alunos

O Programa Maceió tem 
Pressa, que visa contemplar 
diversas comunidades da capi-
tal com obras de drenagem, 
saneamento e pavimentação, 
segue em ritmo acelerado. E o 
prefeito de Maceió, JHC, vem 
acompanhando a evolução 
das obras,  e ontem, esteve na 
Rua Manoel Alves da Silva, 
conhecida popularmente por 
Rua Rotary, no Tabuleiro do 
Martins. 

Desde o lançamento do 
programa em julho, já foram 
pavimentados mais de 50 km 
em 11 bairros. Apenas na parte 
alta da capital, serão beneficia-
das 55.518 mil pessoas daquela 
comunidade, que reivindica-
vam melhorias em saneamento, 
drenagem e pavimentação 
asfáltica. 

“Maceió está de cara nova. 
Estamos construindo uma 
cidade de todos nós. Nossa capi-
tal tem uma potência enorme e 
estaremos cada vez mais perto 

dos cidadãos. Cortamos gastos 
para poder redirecionar os 
recursos para beneficiar todas 
comunidades em todos os 
bairros”, garantiu o prefeito de 
Maceió, JHC. 

Como explica o coorde-
nador da Unidade Gestora 
do Programa (UGP), Marcelo 
Maia, no bairro do Tabuleiro 
do Martins serão contempladas 
30 vias com pavimentação e 
drenagem, dando mais digni-
dade e conforto para os mora-
dores. Além da pavimentação, 
também serao feitos o esgota-
mento sanitário e a drenagem 
de águas pluviais. 

Até agora, desde o início do 
Programa, já foram utilizadas 
mais de 930 toneladas de massa 
asfáltica. Além de proporcionar 
qualidade de vida de maneira 
direta para cerca de 300 mil 
habitantes, as obras também 
estão garantindo mais de 270 
empregos diretos aos maceio-
enses.

A Prefeitura de Maceió,  
em parceria com a organiza-
ção de apoio à causa animal 
Pata Voluntária, promove, 
no próximo sábado, mais 
uma edição da Feira de 
Adoção de Cães e Gatos. O 
evento acontece, das 10h 
às 16h, no Shopping Pátio 
Maceió, parte alta da capi-
tal. Estarão disponíveis para 
adoção 22 animais, sendo 
oito cães adultos e quatro 
filhotes e, ainda, sete gatos 
adultos e três filhotes. 

Já  a  segunda  edição 
ocorrerá, no domingo, em 
parceria com o SOS Pet, do 
Pinheiro, e os animais esta-
rão de volta ao projeto “Na 
Orla é Massa”, na Avenida 
S i lv io  Viana,  em Ponta 
Verde. Além dos animais das 
ONGs, serão levados os que 
estão na Unidade de Vigi-
lância de Zoonoses (UVZ). 
Na ocasião, estarão expostos 
dez animais, sendo seis gatos 
adultos e quatro filhotes. 

De acordo com o coor-
denador  geral  da UVZ, 
Marcos Vasconcelos, todos 
os animais disponíveis para a 
adoção passaram por avalia-
ção médico-veter inária , 
apresentam boas condições 
de saúde e estão aptos a uma 
adoção responsável.

“Nossa primeira edição 
aconteceu no dia 10 de outu-
bro, somente com os nossos 
animais, mas essa parceria 

com as ONGs já estava em 
nosso planejamento. Preci-
sávamos, primeiro, ver como 
seria a aceitação da popula-
ção para dar continuidade 
ao projeto, em parceria com 
as Organizações de apoio à 
causa animal. Como as duas 
edições foram um sucesso, 
vamos expandir a ação”, 
explica.

Para prevenir maus tratos 
e abandono, a UVZ orienta 
que os candidatos à adoção 
devem ser maiores de 18 anos 
e no ato, devem apresentar 
identificação, comprovante 
de residência e assinar um 
termo de responsabilidade. 
Além disso, os animais rece-
bem um chip de identificação 
para, caso sejam abandona-
dos, a pessoa que o adotou 
possa ser responsabilizada.

Com a participação de 720 
pessoas inscritas, entre servi-
dores públicos municipais 
efetivos, comissionados e esta-
giários, tem início, amanhã, a 
10ª edição dos Jogos InterSer-
vidores. Uma realização da 
Prefeitura de Maceió, o evento 
ocorrerá no Complexo Sesi 
Cambona, e se estenderá até o 
proximo dia 28 de outubro. 

A 10ª edição também conta 
com um importante apoio e 
parceria da Secretaria Munici-
pal de Turismo Esporte e Lazer 
(Semtel), que tem um relevante 
papel de responsabilidade pela 
assessoria técnica do evento, 
desde a elaboração dos regula-
mentos, engajamento das equi-
pes das pastas municipais e 
tabelas dos jogos. Além disso, a 
Semtel também atua na coorde-
nação técnica de todas as moda-
lidades ofertadas na edição.

No total, os Jogos da Inte-
gração retornam este ano com 
sete modalidades. Entre elas, 
Dominó, Futsal, Tênis de Mesa, 
Xadrez, Queimado, Voleibol 
e Handebol. A logística para 
organização dos jogos leva em 
consideração, sobretudo, os 
protocolos de segurança contra 
a Covid-19, com base em orien-
tações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Também 
haverá incentivo à doação de 
sangue como parte dos jogos.

NO TABULEIRO ADOÇÃO DE CÃES E GATOS10a EDIÇÃO

Mais ruas recebem 
nova pavimentação

Feira acontece no 
final de semana 

Jogos dos
servidores
começam
amanhã

Leonardo André / Ascom Semed

Kits terão leite em pó, arroz branco, batata doce, laranja, abacaxi e banana

Secom Maceió

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Cães e gatos podem ser adotados
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Guarnições da Rotam reali-
zavam patrulhamento na área 
do Jacintinho ontem, quando 
receberam uma informação 
anônima de que um indivíduo 
estaria portando uma arma de 
fogo no conjunto José da Silva 
Peixoto.

Os policiais se deslocaram 
até o local, onde localizaram o 
homem que afirmou ter guar-
dado uma arma de calibre .32 
na residência de um amigo 
que morava próximo.

No local apontado foi cons-
tatado que realmente o amigo 

tinha guardado o revólver em 
casa. Logo após, os dois indi-
víduos foram encaminhados 

para central de flagrantes, 
onde foram realizados os 
procedimentos cabíveis.

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal), 
por meio de sua Unidade de 
Negócio Serrana, realizou 
uma ação de combate a frau-
des nas adutoras Caçamba e 
Carangueja, que atendem ao 
município de Palmeira dos 
Índios. A iniciativa aconteceu 
na última terça-feira, quando 
a Empresa inspecionou um 
trecho de 10 quilômetros de 
um total de 37.

Na ocasião, a Casal encon-
trou irregularidades que 

representavam uma perda 
expressiva no volume do 
líquido transportado pela 
adutora. Isso porque as quatro 
ligações clandestinas flagradas 
desviavam água para ativida-
des de grande demanda, como 
agricultura e pecuária.

Segundo informou o 
gerente da Unidade de Negó-
cio Serrana, Carlos Alberto, “a 
Casal vai continuar com ações 
nessas adutoras periodica-
mente tanto para coibir frau-
des como para desencorajar 

reincidências”.
Quanto aos resultados, ele 

ressaltou que “a água antes 
desviada agora chega a seu 
destino final, isso permite à 
Casal garantir a continuidade 
do abastecimento de Palmeira 
dos Índios”.

Quem quiser informar à 
Casal sobre furto de água não 
precisa se identificar. Basta 
ligar para o número 0800 082 
0195, todos os dias, das 7h às 
20h. A ligação é gratuita e pode 
ser feita de celular.

A Polícia Civil de Alagoas 
fez a doação, ontem, de cole-
tes balísticos à Secretaria de 
Prevenção à Violência (Seprev), 
em solenidade realizada em sua 
sede, no bairro de Jacarecica, 
com as presenças do delegado-
-geral Carlos Reis, do secretário 
Kelmann Vieira e do gerente de 
Estatística e Informatica, dele-
gado Medson Maia.

Os equipamentos serão 
destinados ao Gerenciamento 
de Contenção (GCON), grupo 
ligado à Superintendência de 
Medidas Sócioeducativas da 
Seprev. O secretário Kelmann 
Vieira agradeceu a doação e 
enalteceu a integração exis-
tente entre a Seprev e a direção 
da Polícia Civil.

Ele explicou que os coletes 
vão oferecer maior proteção ao 
grupo que atua nas unidades 
que promovem a reeducação 
de jovens que cumprem medi-
das socioeducativas no Estado.

O delegado-geral Carlos 
Reis ressaltou como positivo o 
trabalho que o secretário vem 
realizando e disse que a doação 
foi feita dentro de todo o trâmite 
legal e como forma de fortalecer 
as ações realizadas pela Seprev.

“Em pouco tempo, o secre-
tário Kelmann Vieira vem 
incrementando o trabalho feito 
na Secretaria, e quero parabe-
nizá-lo por isso, colocando-nos 
à disposição no que for possível 
em ajudar”, concluiu.

JACINTINHO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

COLETES

Rotam apreende arma 
de fogo em residência

CASAL flagra ligações 
irregulares em adutoras

PC faz doação 
à Secretaria 
de Prevenção 
à Violência

A Polícia Mili-
tar (PM) de 
Alagoas pren-

deu um jovem de 18 anos por 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de arma ontem, na Chã do Pilar. 
Um revólver, seis munições e 
uma quantidade de maconha 
foram encontrados na casa do 
acusado.

Durante patrulhamento, 
a guarnição da PM recebeu a 
informação de que um indi-
víduo estava traficando na 
região Mercado Municipal. 
Nas buscas, os PMs viram um 
garoto com atitude suspeita, 
com as mesmas características 
das que foram repassadas na 

denúncia e realizou a aborda-
gem.

Nenhum ilícito foi encon-
trado com o jovem, mas os 
policiais decidiram ir até a sua 
residência, na casa da sogra 
do indivíduo e, com a autori-
zação da proprietária, foi feita 
a busca no interior do imóvel 
e encontrado um revólver cali-
bre 32,  seis munições intac-
tas e, aproximadamente, 65 
gramas de maconha.

Após dar voz de prisão, o 
jovem foi levado até a Central 
de Flagrantes, em Maceió, 
onde foi autuado por tráfico 
de entorpecentes e posse ilegal 
de arma.

Jovem é preso por tráfico de 
drogas e posse ilegal de arma

DURANTE PATRULHAMENTO, guarnição da PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na Chã do Pilar

Divulgação

PM apreendeu maconha e um revólver com seis munições; jovem foi preso

Divulgação

Denúncia nônima ajudou a Rotam a identificar indivíduo portando uma arma

O Governo de Alagoas 
fixou a data da licitação para 
contratação de empresa 
para a distribuição de kits 
de combate à pobreza mens-
trual para alunas da rede 
estadual de ensino. Segundo 
publicação do Diário Oficial 
do Estado (DOE) de ontem, 
o pregão eletrônico será 
realizado no próximo dia 
05, às 9h e será conduzido 
pela Agência de Moderniza-
ção de Gestão de Processos 
(AMGESP). Caberá à Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc) contratar o vencedor 
desta concorrência.

No último dia 14, o gover-
nador Renan Filho e o secre-
tário de Estado da Educação, 
Rafael Brito, anunciaram que 
o Estado de Alagoas promo-
verá a distribuição gratuita 
de kits de combate à pobreza 
menstrual para estudantes 
da rede estadual de ensino. 
A proposta é que mais de 22 
mil adolescentes entre 13 e 18 
anos em situação de vulne-
rabilidade social recebam 
kits de material higiênico 
composto por absorventes, 
lenços umedecidos descar-
táveis e sabonetes íntimos 
líquidos. A estimativa é que 
a iniciativa entre em vigor 
ainda esse ano.

“Serão mais de 20 mil kits 
mensais distribuídos para 
as nossas adolescentes, uma 
medida de extrema importân-
cia, visto que a pobreza mens-
trual é um problema de saúde 
pública no mundo inteiro. 
Aqui em Alagoas, esta inicia-
tiva é também um esforço 
para combater a evasão esco-
lar causada por esta condi-
ção, bem como os problemas 
emocionais enfrentados pelas 
meninas, que se veem impe-
didas de ir à escola e sair de 
casa neste período. A compra 
desses kits é uma conquista 
para todos nós e mostra que, 
em Alagoas, não haverá mais 
espaço para a pobreza mens-
trual”, declara o secretário 
Rafael Brito.

ALUNAS...

...Terão kits 
de combate 
à pobreza 
menstrual

Em  p u b l i c a -
ção no Diário 
O f i c i a l  d o 

Município, na edição de hoje, a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) lançou um edital 
de aquisição de alimentos, 
oriundos da agricultura fami-
liar, para confecção de kits de 
merenda para os estudantes da 
rede municipal de ensino. De 
acordo com o edital, a Prefei-
tura de Maceió prevê quatro 
entregas para os mais de 53 mil 
alunos matriculados na rede.

Com investimentos da 
ordem de R$ 8,5 milhões, a 
chamada pública está sendo 
feita pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae), 
e para participar, o agricultor 

deve seguir as instruções conti-
das no edital, que pode ser aces-
sado no link. Os interessados 
(cooperativas e associações) 
deverão enviar a documen-
tação ao e-mail sane@semed.
maceio.al.gov.br, destinados à 
Comissão de Chamada Pública.

A Semed informou que o 
período para recebimento de 
documentos de habilitação e 
proposta de venda, será de 21 
de outubro a 9 de novembro 
de 2021, tendo o horário limite 
para envio até 0h00 do dia 9 de 
novembro. Toda a documen-
tação e formulários solicitados 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Maceió, na aba de 
editais e licitações.

O Pnae possui uma meta 

de que ao menos 30% do valor 
repassado pelo programa seja 
utilizado na compra de produ-
tos da agricultura familiar pelos 
municípios. Maceió ultrapas-
sará esse patamar no certame 
deste ano, um marco na gestão 

JHC que irá gerar mais renda 
para as famílias. De acordo 
com o secretário de Educação 
do município, Elder Maia, o 
chamamento é importante para 
a nutrição dos estudantes e para 
a cadeia produtiva do município 

e estado. “Mediante essa grande 
aquisição, vamos ajudar a colo-
car alimento, saúde e dignidade 
na mesa das famílias. Em um 
momento de grande dificul-
dade, de alta nos alimentos, isso 
é muito importante, sobretudo 
para as famílias mais vulnerá-
veis, a qual pertencem a maioria 
esmagadora dos nossos estu-
dantes”, diz.

Todos os estudantes da rede 
municipal de ensino, da Educa-
ção Infantil à Educação para 
Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), 
terão direito a quatro remessas 
dos kits de merenda. Eles serão 
compostos de leite em pó inte-
gral, arroz branco, batata doce, 
laranja lima, abacaxi e banana 
prata.
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O Programa Maceió tem 
Pressa, que visa contemplar 
diversas comunidades da capi-
tal com obras de drenagem, 
saneamento e pavimentação, 
segue em ritmo acelerado. E o 
prefeito de Maceió, JHC, vem 
acompanhando a evolução 
das obras,  e ontem, esteve na 
Rua Manoel Alves da Silva, 
conhecida popularmente por 
Rua Rotary, no Tabuleiro do 
Martins. 

Desde o lançamento do 
programa em julho, já foram 
pavimentados mais de 50 km 
em 11 bairros. Apenas na parte 
alta da capital, serão beneficia-
das 55.518 mil pessoas daquela 
comunidade, que reivindica-
vam melhorias em saneamento, 
drenagem e pavimentação 
asfáltica. 

“Maceió está de cara nova. 
Estamos construindo uma 
cidade de todos nós. Nossa capi-
tal tem uma potência enorme e 
estaremos cada vez mais perto 

dos cidadãos. Cortamos gastos 
para poder redirecionar os 
recursos para beneficiar todas 
comunidades em todos os 
bairros”, garantiu o prefeito de 
Maceió, JHC. 

Como explica o coorde-
nador da Unidade Gestora 
do Programa (UGP), Marcelo 
Maia, no bairro do Tabuleiro 
do Martins serão contempladas 
30 vias com pavimentação e 
drenagem, dando mais digni-
dade e conforto para os mora-
dores. Além da pavimentação, 
também serao feitos o esgota-
mento sanitário e a drenagem 
de águas pluviais. 

Até agora, desde o início do 
Programa, já foram utilizadas 
mais de 930 toneladas de massa 
asfáltica. Além de proporcionar 
qualidade de vida de maneira 
direta para cerca de 300 mil 
habitantes, as obras também 
estão garantindo mais de 270 
empregos diretos aos maceio-
enses.

A Prefeitura de Maceió,  
em parceria com a organiza-
ção de apoio à causa animal 
Pata Voluntária, promove, 
no próximo sábado, mais 
uma edição da Feira de 
Adoção de Cães e Gatos. O 
evento acontece, das 10h 
às 16h, no Shopping Pátio 
Maceió, parte alta da capi-
tal. Estarão disponíveis para 
adoção 22 animais, sendo 
oito cães adultos e quatro 
filhotes e, ainda, sete gatos 
adultos e três filhotes. 

Já  a  segunda  edição 
ocorrerá, no domingo, em 
parceria com o SOS Pet, do 
Pinheiro, e os animais esta-
rão de volta ao projeto “Na 
Orla é Massa”, na Avenida 
S i lv io  Viana,  em Ponta 
Verde. Além dos animais das 
ONGs, serão levados os que 
estão na Unidade de Vigi-
lância de Zoonoses (UVZ). 
Na ocasião, estarão expostos 
dez animais, sendo seis gatos 
adultos e quatro filhotes. 

De acordo com o coor-
denador  geral  da UVZ, 
Marcos Vasconcelos, todos 
os animais disponíveis para a 
adoção passaram por avalia-
ção médico-veter inária , 
apresentam boas condições 
de saúde e estão aptos a uma 
adoção responsável.

“Nossa primeira edição 
aconteceu no dia 10 de outu-
bro, somente com os nossos 
animais, mas essa parceria 

com as ONGs já estava em 
nosso planejamento. Preci-
sávamos, primeiro, ver como 
seria a aceitação da popula-
ção para dar continuidade 
ao projeto, em parceria com 
as Organizações de apoio à 
causa animal. Como as duas 
edições foram um sucesso, 
vamos expandir a ação”, 
explica.

Para prevenir maus tratos 
e abandono, a UVZ orienta 
que os candidatos à adoção 
devem ser maiores de 18 anos 
e no ato, devem apresentar 
identificação, comprovante 
de residência e assinar um 
termo de responsabilidade. 
Além disso, os animais rece-
bem um chip de identificação 
para, caso sejam abandona-
dos, a pessoa que o adotou 
possa ser responsabilizada.

Com a participação de 720 
pessoas inscritas, entre servi-
dores públicos municipais 
efetivos, comissionados e esta-
giários, tem início, amanhã, a 
10ª edição dos Jogos InterSer-
vidores. Uma realização da 
Prefeitura de Maceió, o evento 
ocorrerá no Complexo Sesi 
Cambona, e se estenderá até o 
proximo dia 28 de outubro. 

A 10ª edição também conta 
com um importante apoio e 
parceria da Secretaria Munici-
pal de Turismo Esporte e Lazer 
(Semtel), que tem um relevante 
papel de responsabilidade pela 
assessoria técnica do evento, 
desde a elaboração dos regula-
mentos, engajamento das equi-
pes das pastas municipais e 
tabelas dos jogos. Além disso, a 
Semtel também atua na coorde-
nação técnica de todas as moda-
lidades ofertadas na edição.

No total, os Jogos da Inte-
gração retornam este ano com 
sete modalidades. Entre elas, 
Dominó, Futsal, Tênis de Mesa, 
Xadrez, Queimado, Voleibol 
e Handebol. A logística para 
organização dos jogos leva em 
consideração, sobretudo, os 
protocolos de segurança contra 
a Covid-19, com base em orien-
tações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Também 
haverá incentivo à doação de 
sangue como parte dos jogos.

NO TABULEIRO ADOÇÃO DE CÃES E GATOS10a EDIÇÃO

Mais ruas recebem 
nova pavimentação

Feira acontece no 
final de semana 

Jogos dos
servidores
começam
amanhã

Leonardo André / Ascom Semed

Kits terão leite em pó, arroz branco, batata doce, laranja, abacaxi e banana

Secom Maceió

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Cães e gatos podem ser adotados
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A estudante Ana Júlia Monteiro, de 18 anos, 
é a única brasileira entre os dez finalistas 
do Chegg.org Global Student Prize 2021, 

um novo prêmio de US $100.000 a ser concedido a um aluno 
que teve um impacto na aprendizagem, na vida de seus 
colegas e na sociedade. Ana Júlia foi selecionada entre mais 
de 3.500 indicações e candidaturas de 94 países e, no dia 10 
de novembro, sairá o resultado final do grande prêmio na 
sede da UNESCO em Paris, na França. 

Segundo ela, estar entre os dez finalistas é um sonho 
sendo realizado, pois desta forma ela poderá trazer visibi-
lidade para o país e o estado que mora. “Fiquei extrema-
mente feliz quando soube do resultado. Com esta seleção, 
eu posso mostrar para o mundo que é possível chegar 
longe investindo na educação e, principalmente, conseguir 
desenvolver projetos para as cidades”, conta.

Ana Júlia é de Maceió, Alagoas, está no terceiro ano do 
Ensino Médio e estuda na Escola Industrial de Educação 
Básica do SESI Abelardo Lopes. O desejo de ajudar a cidade 
sempre foi um anseio para a jovem. Ela começou a se inte-
ressar por robótica aos 12 anos e já participou de mais de 20 
campeonatos.

Aos 13 anos, ela foi co-fundadora da primeira equipe de 
competição de robótica da FIRST LEGO League da escola, 
que representou a região e a cultura no cenário nacional e 
internacional. Após dois anos, a equipe foi a grande campeã 
do 1º lugar na etapa regional e avançou para a etapa nacio-
nal. Vestidos de cangaceiros em um ato de protesto contra 
a xenofobia, eles foram premiados como o 10º melhor time 
geral do Brasil e o 1º lugar em Processo de Pesquisa.

O ato de Ana Júlia chamou atenção e serviu como um 
incentivo para outras escolas e alunos da cidade, que come-
çaram a buscar aulas e a fundar clubes de robótica. Com o 
tamanho da demanda, a alagoana criou um guia de progra-
mação de 100 páginas para quem procurava participar das 
competições, com todas as explicações das inovações que 
ela havia criado.

Ana Júlia e sua equipe desenvolveram dois projetos 
que ganharam destaque. Um deles foi o “Ecosururu”, uma 
telha sustentável que os estudantes fizeram com as cascas 
do sururu, um molusco bastante comum na região. Eles 
transformaram a casca em pó e misturaram com o cimento, 
o que tornou as telhas mais resistentes e, de quebra, ajuda-
vam a retirar lixo da lagoa. O outro projeto foi o “Aerador 
sustentável”, criado em 2016, um mecanismo feito para 
aumentar a produção leiteira em áreas de subsistência, 
oxigenando a água do gado com energia eólica. 

Ana Júlia quer deixar um legado que se orgulhe mas, 
para isso, pretende estudar fora e trazer perspectivas dife-
rentes do mundo todo para o Brasil. “Para mudar a reali-
dade que vivemos, é necessário termos uma visão global. 
Não adianta nada viver aqui e não ter concepções diver-
sificadas Por isso quero estudar nos Estados Unidos, mas 
quero voltar para o Brasil e fazer a mudança. Sou muito 
patriota, tenho muito orgulho do meu país”, ressalta a 
alagoana. 

Maceioense está entre os dez
melhores estudantes do mundo

ANA JÚLIA MONTEIRO é a única brasileira entre os dez finalistas do Prêmio Global Student Prize 2021
Divulgação
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Kelly Cordeiro
Repórter

O p r o g r a m a 
Mais Creches 
CRIA atin-

giu a marca de 28 municípios 
com unidades autorizadas 
pelo Governo de Alagoas. 
Na última segunda-feira, 16 
novas ordens de serviço foram 
assinadas pelo governador 
de Alagoas, Renan Filho, e 
pelo secretário da Educação, 
Rafael Brito, durante soleni-
dade no Palácio República 
dos Palmares, representando 
um investimento de cerca de 
R$75 milhões para beneficiar 
mais de 3 mil crianças alago-
anas. Na ocasião, o chefe do 
Executivo ainda adiantou que 
pretende auxiliar às prefeitu-
ras com o custeio inicial para 
o funcionamento das creches.

A partir dessa iniciativa, 
o Estado vai promover a 
universalização de creches e 
contribuir com o desenvolvi-
mento da educação de crian-
ças de 0 a 3 anos de idade. No 

total, o programa vai cons-
truir 200 creches, atender 
40 mil crianças e gerar cerca 
de 8 mil empregos diretos e 
permanentes em Alagoas. 
Um investimento de mais de 
R$ 805 milhões.

“Este é o maior programa 
de construção de creches da 
história de Alagoas. Essas 
unidades fazem parte do 
primeiro lote licitado com 80 
creches e agora vamos licitar 
as outras 120, chegando as 
200 que pretendemos cons-
truir no programa. Quando 
uma criança pequena entra na 
creche, ela desenvolve a capa-
cidade cognitiva e isso faci-
lita a aprendizagem dela no 
futuro”, disse o governador.

As novas unidades serão 
erguidas nos municípios de 
Marechal Deodoro, Branqui-
nha, Santana do Mundaú, 
Matr iz  de  Camaragibe , 
Cacimbinhas, Penedo, Igreja 
Nova, Dois Riachos, Poço das 
Trincheiras, Belo Monte, Olho 
D’ Água do Casado e Delmiro 
Gouveia, Monteirópolis, 

Piaçabuçu,  Porto de Pedras 
e São Luís do Quitunde que, 
ao lado de outras 64 cidades, 
compõem o primeiro lote 
de 80 unidades. Os outros 
municípios contemplados até 
agora foram São Brás, Pari-
pueira, Palmeira dos Índios, 
Batalha, Jacaré dos Homens, 
Murici, Viçosa, Chã Preta e 
União dos Palmares.

A previsão é de que as 
creches sejam construídas 
dentro de 120 dias. Com 
estrutura de edif icação 
rápida, elas serão entregues 
completamente prontas para 
serem administradas pelas 
prefeituras, com móveis, 
equipamentos para merenda 
e brinquedos adequados 
conforme as orientações do 
Programa CRIA. A inten-
ção do governo estadual é 
acelerar ao máximo as obras 
para que as unidades estejam 
prontas para o início do ano 
letivo de 2022.

Segundo o secretário 
da Educação, Rafael Brito, 
Alagoas tem em média 35% das 

crianças atendidas em creches 
públicas e a meta é chegar a 
50%. “Com esse programa a 
gente ultrapassa a meta e torna 
o Estado com uma das melho-
res coberturas de creches no 
país” afirma Brito.

Na presença dos 16 prefei-
tos das cidades contempla-
das, da primeira-dama e 
coordenadora do programa 
Criança Alagoana (CRIA), 
Renata Calheiros, e dos depu-
tados estaduais Ronaldo 
Medeiros e Breno Albuquer-
que, o governador anun-
ciou que está estudando a 
viabilidade financeira para 
repassar R$500 mil para cada 
prefeitura contemplada para 
o custeio inicial com cada 
creche.

“Estamos construindo 
as  condições  para  que 
todas as cidades que rece-
berem a creche CRIA rece-
bam também R$500 mil do 
tesouro estadual para ajudar 
no custeio do primeiro ano 
de funcionamento de cada 
unidade. Para isso, quero 

pedir o apoio do secretário 
Rafael Brito e do presidente 
da AMA, Hugo Wanderley, 
para encontrarmos a melhor 
forma de colocar isso em 
prática”, disse. Renan Filho 
ainda lembrou que, com o 
CRIA, Alagoas conseguiu 
reduzir mortalidade infan-
til e materna. O Estado era o 
segundo do Brasil onde mais 
morriam mulheres e agora 
é o segundo onde menos 
morrem mulheres.

Para o presidente da 
Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo 
Wanderley, o programa Mais 
Creches CRIA “é mais um 
investimento do Governo do 
Estado em uma área essen-
cial, principalmente para as 
pessoas mais vulneráveis. 
Esse programa só avança, 
com o cartão CRIA, mater-
nidades, creches, e é uma 
parceria que os municípios 
estão abraçando com todas as 
forças para melhorar a quali-
dade de vida dos alagoanos”, 
disse.

Programa Mais Creches CRIA 
atinge a marca de 28 cidades

RENAN FILHO autorizou a construção de mais 16 unidades; programa vai construir 200 creches até 2022
Fotos: Thiago Sampaio

Solenidade ocorreu na sede do governo e teve a presença da primeira-dama, Renata Calheiros, coordenadora do CRIA Renan Filho assinou 16 novas ordens de serviço na última segunda-feira
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A estudante Ana Júlia Monteiro, de 18 anos, 
é a única brasileira entre os dez finalistas 
do Chegg.org Global Student Prize 2021, 

um novo prêmio de US $100.000 a ser concedido a um aluno 
que teve um impacto na aprendizagem, na vida de seus 
colegas e na sociedade. Ana Júlia foi selecionada entre mais 
de 3.500 indicações e candidaturas de 94 países e, no dia 10 
de novembro, sairá o resultado final do grande prêmio na 
sede da UNESCO em Paris, na França. 

Segundo ela, estar entre os dez finalistas é um sonho 
sendo realizado, pois desta forma ela poderá trazer visibi-
lidade para o país e o estado que mora. “Fiquei extrema-
mente feliz quando soube do resultado. Com esta seleção, 
eu posso mostrar para o mundo que é possível chegar 
longe investindo na educação e, principalmente, conseguir 
desenvolver projetos para as cidades”, conta.

Ana Júlia é de Maceió, Alagoas, está no terceiro ano do 
Ensino Médio e estuda na Escola Industrial de Educação 
Básica do SESI Abelardo Lopes. O desejo de ajudar a cidade 
sempre foi um anseio para a jovem. Ela começou a se inte-
ressar por robótica aos 12 anos e já participou de mais de 20 
campeonatos.

Aos 13 anos, ela foi co-fundadora da primeira equipe de 
competição de robótica da FIRST LEGO League da escola, 
que representou a região e a cultura no cenário nacional e 
internacional. Após dois anos, a equipe foi a grande campeã 
do 1º lugar na etapa regional e avançou para a etapa nacio-
nal. Vestidos de cangaceiros em um ato de protesto contra 
a xenofobia, eles foram premiados como o 10º melhor time 
geral do Brasil e o 1º lugar em Processo de Pesquisa.

O ato de Ana Júlia chamou atenção e serviu como um 
incentivo para outras escolas e alunos da cidade, que come-
çaram a buscar aulas e a fundar clubes de robótica. Com o 
tamanho da demanda, a alagoana criou um guia de progra-
mação de 100 páginas para quem procurava participar das 
competições, com todas as explicações das inovações que 
ela havia criado.

Ana Júlia e sua equipe desenvolveram dois projetos 
que ganharam destaque. Um deles foi o “Ecosururu”, uma 
telha sustentável que os estudantes fizeram com as cascas 
do sururu, um molusco bastante comum na região. Eles 
transformaram a casca em pó e misturaram com o cimento, 
o que tornou as telhas mais resistentes e, de quebra, ajuda-
vam a retirar lixo da lagoa. O outro projeto foi o “Aerador 
sustentável”, criado em 2016, um mecanismo feito para 
aumentar a produção leiteira em áreas de subsistência, 
oxigenando a água do gado com energia eólica. 

Ana Júlia quer deixar um legado que se orgulhe mas, 
para isso, pretende estudar fora e trazer perspectivas dife-
rentes do mundo todo para o Brasil. “Para mudar a reali-
dade que vivemos, é necessário termos uma visão global. 
Não adianta nada viver aqui e não ter concepções diver-
sificadas Por isso quero estudar nos Estados Unidos, mas 
quero voltar para o Brasil e fazer a mudança. Sou muito 
patriota, tenho muito orgulho do meu país”, ressalta a 
alagoana. 

Maceioense está entre os dez
melhores estudantes do mundo

ANA JÚLIA MONTEIRO é a única brasileira entre os dez finalistas do Prêmio Global Student Prize 2021

Divulgação
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Ativista das doenças raras, 
médico recebe homenagem

COM ATENDIMENTO 100% SUS,  Casa do Coração abriu as portas prometendo se tornar referência em Alagoas

O d i a  d o 
médico, cele-
b r a d o  n a 

última segunda-feira, entrou 
para a história da cardiolo-
gia alagoana. É que Maceió 
agora conta com um centro de 
subespecialidades e doenças 
cardiológicas com atendimento 
100% SUS: a Casa do Coração. 
Localizada no bairro da Gruta 
de Lourdes, parte alta da capi-
tal, a instituição abriu as portas 
prometendo se tornar referên-
cia no diagnóstico e tratamento 
de pacientes cardíacos em todo 
o Estado. 

Na oportunidade, Dr. 
Hemerson Casado, médico e 
ativista das doenças raras, foi 
condecorado e ganhou um 
centro de capacitação com seu 
nome. “Eu me sinto extrema-
mente feliz e honrado por essa 
homenagem. Essa inaugura-

ção é fruto da união de esfor-
ços envolvendo profissionais 
da saúde, órgãos públicos e 
instituições preocupadas em 
melhorar as condições e a quali-
dade de vida do povo alago-
ano”, afirmou. 

A Casa do Coração é uma 
iniciativa da Cordial - Socie-
dade Beneficente do Coração 
de Alagoas, organização sem 
fins lucrativos fundada em 
2007 que trabalha para ampliar 
e desenvolver programas liga-
dos à área da saúde em todo o 
território nacional. Dr. Hemer-
son Casado é um dos funda-
dores e médico responsável 
por dar nome à instituição. Ele 
foi diagnosticado com Escle-
rose Lateral Amiotrófica em 
2014 – doença rara e sem cura 
que acomete os movimentos 
do corpo causando paralisia 
motora e muscular. 

Desde 2019, a Cordial tem 
trabalhado na estruturação da 
Casa do Coração. A proposta 
foi viabilizada através das 
emendas parlamentares, 
Ministério da Saúde, Minis-
tério Público do Trabalho, 
Serviço Social da Indústria 
(SESI), Prefeitura de Maceió, 
Governo de Alagoas e Centro 
Universitário Cesmac. 

Inicialmente, o projeto foi 
criado para realizar o acom-
panhamento qualificado de 
pacientes com doenças cardía-
cas crônicas que, normalmente, 
mudam com frequência de 
médico e, muitas vezes, são 
atendidos por cardiologistas 
generalistas. 

Além desse serviço, uma 
das grandes novidades é 

que o centro também passa 
a ofertar serviço ambulato-
rial especializado no atendi-
mento de pessoas que sofrem 
com alguma complicação 
decorrente da covid-19, bem 
como serviços de diagnóstico 
não invasivos. A assistência é 
realizada através de encami-
nhamento por meio das secre-
tarias municipais, unidades de 

pronto-atendimento e postos 
de saúde. 

Além da homenagem por 
meio do centro de capacitação, 
Dr. Hemerson Casado também 
foi convidado a fazer parte do 
quadro de profissionais da 
Casa do Coração. 

O diretor-presidente da 
Cordial Alagoas, Otoni Verís-
simo, destacou a importância 

e participação de Casado na 
história da medicina alagoana. 
“Não poderíamos deixar de 
convocá-lo para fazer parte da 
nossa equipe, afinal, ele tem 
muito a contribuir, não apenas 
por sua memorável luta contra 
as doenças raras, mas também 
pela busca incansável da ciência 
e do conhecimento”, reforçou o 
executivo. 

Divulgação

Dr. Hemerson Casado, médico e ativista das doenças raras, foi homenageado com centro que recebe seu nome

Centro para acompanhamento de pacientes crônicos e covid-19
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Corretor de seguros: agente de transformação social

Apesar da exclusão 
de cobertura para 
casos de pandemia, 

o mercado já pagou R$ 4,6 
bilhões, cerca de 90 mil indeni-
zações decorrentes de mortes 
por Covid-19. Esse número 
não leva em conta os resgates 
de reservas de planos de previ-
dência.

As seguradoras se sensibi-
lizaram, os corretores se rein-
ventaram, se adaptaram ao 
digital, para se aproximarem 
mais dos clientes. Infelizmente, 
nós aprendemos pela dor. A 
pandemia realçou a importân-
cia dos seguros como rede de 
proteção social e instrumento 
fundamental para o desenvol-
vimento econômico do País. 

O papel do seguro como 
formador de poupança de 
médio e longo prazo. O seguro 
de vida pode suprir a ausência 
do patrimônio. Com a pande-
mia, as pessoas se atentaram 
para a necessidade dessa 
proteção. Somente no primeiro 
semestre deste ano os contra-
tos de planos de seguros de 
pessoas cresceram 24,3% sobre 
o mesmo período de 2020.

IMPACTOS E PERSPECTIVAS
Os impactos da pandemia, 

segundo FenaPrevi, foram 
profundos e atingiram todo 
ecossistema econômico do 
País. Para muitos a pandemia 
foi motivo de recomeço, mas 

para a indústria de seguros 
significou a continuidade de 
uma série de avanços que já 
vinham sendo implemen-
tadas a fim de modernizar 
o setor e prepará-lo para a 
devida proteção social dos 
brasileiros.

Entre  os  desaf ios  do 
mercado, o avanço da educa-
ção securitária e financeira 
para que haja maior cons-
cientização da população 
quanto à necessidade da 
proteção contra riscos diver-
sos. Precisamos desenvolver 
novos produtos, processos, 
ferramentas e formas de rela-

cionamento para atender às 
demandas do consumidor. 
O mercado será do tamanho 
da necessidade que tivermos 
de entender e gerar valor aos 
clientes.

APERFEIÇOAMENTO
Aquele  vendedor  do 

passado deixou de existir. O 
corretor não vai desaparecer, 
mas ele precisa se aperfei-
çoar, conhecer os produtos, 
o mercado em que atua, as 
necessidades do consumidor 
para ofertar um serviço que 
agregue valor a ele. Como 
posso fazer a diferença na vida 

do meu cliente? Essa é uma 
pergunta recorrente que o 
corretor precisa se fazer. Vejo o 
corretor hoje muito mais como 
um consultor de benefícios que 
aponta as melhores opções de 
proteção e investimentos aos 
consumidores. A tecnologia 
veio para ficar. Disso ninguém 
duvida. 

CONCLUSÃO
E m  s u m a  n a  m i n h a 

opinião, nada substituirá o 
relacionamento de confiança 
que há entre corretor e cliente. 
O corretor de seguros é um 
agente de transformação do 

meio social em que vivemos e 
conseguimos atender a tempo 
e a hora as demandas de 
nossos segurados. Mais uma 
vez nós demonstramos que 
somos resilientes. Endereça-
mos nosso olhar para os novos 
tempos.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 



Careca e Isabela acabam realizar um sonho, para eles e para os adoradores 
da famosa maionese do Careca. No último dia 19 eles assinaram o contrato 
com uma indústria para fabricar a linha completa de molhos com a marca 
Careca. Em breve todo mundo vai poder, finalmente, levar pra casa a maio-
nese mais famosa do Brasil!

Maior hub de inovação de 
Alagoas, o Centro de Inovação 

do Polo Tecnológico (CIPT), será 
inaugurado, oficialmente, hoje 
às 17h. Uma vasta programa-

ção de palestras e lançamentos 
voltados ao público empre-

endedor, de universidades e 
centros de pesquisa, movi-

menta o espaço até o sábado 
(23). Confira a programação no 

@sectialagoas

Depois de 2 anos de 
espera, chegou a hora de 
celebrar os 17 anos de uma 
das festas mais concorridas 
do verão na Barra de São 
Miguel. Dia 08 de janeiro de 
2022 tem Bateu Saudade. 
Os ingressos já estão à 
venda na Club Lyon.

Neste sábado, dia 23 de outubro, acontece a 33ª edição do “McDia Feliz”, uma das 
principais campanhas de arrecadação em prol de crianças e adolescentes do Brasil, 
que neste ano beneficiará 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia 
pediátrica no país, contemplando 19 estados mais o Distrito Federal. Em Alagoas, a 
APALA é uma das instituições apoiadas pela ação.

SONHO REALIZADO

POLO TECNOLÓGICO

BATEU SAUDADE

MCDIA FELIZ!
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MUDE O MUNDO COMO UMA MENINA!

Caros Seres a nossa sertaneja “das galáxias” Ingrid 
Pereira de Souza, @caraser.ing, foi selecionada pela 
@frmeninas para ser finalista no prêmio “Mude o 
Mundo Como Uma Menina”, na modalidade CRIA-
TIVA. Nessa etapa o voto é popular, ou seja, aperta 
o dedo e VOTA! O link está na Bio do @caraser.ing. 

EDUCACÃO FINANCEIRA

CONFIRMADO

ACQUAGEL

A Sicredi Expansão realiza no próximo 
domingo (24), das 16h às 17h, 
uma live especial com os clássicos 
personagens da Turma da Mônica, 
tratando de educação financeira de 
forma lúdica e divertida. A live será 
conduzida pelo apresentador alago-
ano Fernando Peron, juntamente com 
o personagem Cebolinha e contará 
também com show musical de toda a 
Turma da Mônica. 

Pablo Marçal é mais uma grande 
presença foi confirmada na edição 
2021 do Trakto Mkt Show. Mentor, 
estrategista digital, empresário, autor 
de 14 livros sendo 3 best sellers, 
Marçal promete abalar as estrutu-
ras do evento que vai ocupar 7 mil 
metros do Centro de Convenções, 
nos dias 18, 19 e 20 de novembro.

Nativa SPA Acquagel, do Boticário, traz 
fórmula revolucionária para hidratantes 
corporais e alia textura em gel a ativos 
potentes, como ácido hialurônico, aloe 
vera e óleo nutritivo de quinoa.  As 
fragrâncias que você já ama agora em 
nova textura de gel, ultraleve, refres-
cante e não oleosa, garantindo a alta 
performance na hidratação.


