
Mesmo com autorização 
da Prefeitura de Rio Largo, 
a partir de um acordo de 
permissão para a exploração 
do transporte de passageiros, 
dois ônibus que fazem a 
l inha Circular/Cruzeiro 
do Sul foram apreendidos 
ontem por agentes da Arsal. 
A linha opera na cidade com 
três ônibus de empresas 
de Maceió (Real Alagoas, 
Cidade de Maceió e São 
Francisco), com a cobrança da 
tarifa de R$ 1,00. Esse seria o 
problema porque, na cidade, 
qualquer deslocamento de 
mototáxi, táxi-lotação, Van 
ou até de carro placa cinza, 
o valor cobrado é R$ 4,00 
por viagem. A apreensão 
dos ônibus gerou revolta nos 
usuários. Os empresários 
tentam na Justiça a liberação 
dos veículos e o retorno à 
operação na linha.
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OPERAÇÃO TANQUE FURADO DETECTA INDÍCIO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RODRIGO CUNHA

ARSAL APREENDE ÔNIBUS QUE 
COBRAM A TARIFA DE R$ 1,00 

3

LINHA CIRCULAR/CRUZEIRO DO SUL OPERA COM PERMISSÃO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

10

NO CANTEIRO

Obras na ciclovia 
vão beneficiar mais 
de 200 mil ciclistas

Ônibus é guinchado, após apreensão da Arsal ontem, em Rio Largo

Arma, maconha, cocaína e meterial usado na manipulação das drogas

Obras estão avançadas no canteiro da Avenida Fernandes Lima

Ascom/PM

Wilma Andrade/Ascom Seminfra
VEÍCULOS

Auto Rodas  
traz novidade  
da Toyota:  
Hilux 2022

4

P o l i c i a i s  m i l i t a r e s 
“estouraram” ontem um 
imóvel  que servia para 
produção de cocaína, em 
pleno Centro. A casa fica 
num condomínio na Ladeira 
Eustáquio Gomes de Melo 
- trecho próximo à Catedral 
Metropolitana de Maceió. 
No local, policiais da Rotam 
a p r e e n d e r a m  4 , 9 k g  d e 
maconha, 3,4kg de cocaína, 

17 cartelas de comprimidos 
Rohypnol e material usado para 
manipulação das drogas. Na 
casa, foram presos três jovens 
e apreendido um revólver 
calibre 38 com cinco munições. 
Um quarto integrante do bando 
foi o primeiro a ser preso, 
numa abordagem na Praça do 
Centenário. Foi ele quem levou 
a PM até o local onde a maior 
parte da droga estava.

PM apreende drogas 
em casa no Centro

BOCA DE FUMO

5

5

PESQUISA TRABALHO

Mais de 58 
mil famílias 
em Maceió 
endividadas

Sine Maceió  
tem 108 vagas 
de emprego 
disponíveis

7 4
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Marcelo Firmino *Jornalista

Enquanto a elite passa 
estilosa pelas ruas e calçadas 
da Ponta Verde, em Maceió, 
o contraste do flagelo segue 
ignorado aos olhos nus da 
“brasilidade” atual.

As cenas degradantes são 
vistas também no País inteiro, 
que acolheu o discurso 
aberrante das desigualdades, 
onde  os  desass i s t idos , 
entregues à própria sorte e 
ao descaso, com o fim das 
políticas públicas, são vistos 
também em cada ponto de 
lixo disputando restos de 
comida.

A fome lacra e cancela essa 
gente triste de uma realidade 
bem brasileira dos dias atuais.

Mais lamentável é que a 
situação tende a piorar com o 
crescente número da miséria, 
com a alta dos preços na 
inflação galopante a corroer 
os salários do trabalhador das 
classes menos abastadas.

E só piora mesmo quando 
pesquisas revelam que há 
20 milhões de brasileiros 
passando fome. Quando o 
IBGE  contabiliza 10,7 milhões 
de pessoas em estado de 
insegurança alimentar grave.

Esses são, portanto, os 
esfarrapados. A parte sem 
lenço, nem documento e muito 
menos camisa da seleção 
brasileira para vestir. Eles são 
os que disputam as sobras 

dos ossos já descartados. 
Trata -se  de  uma gente 
completamente invisível aos 
olhos da burguesia, que se 
esmera na produção de fotos 
da felicidade em perfis do 
Instagram.

São invisíveis também aos 
olhos dos agentes públicos 
e de uma classe política, em 
grande parte, voltada muito 
mais para o próprio umbigo.

Mas e les  estão a í  se 
espalhando pelas calçadas 
em um leque crescente. Já 
os “estilosos” estão mesmo 
interessados em saber do fuso 
horário em Dubai.

Naturalmente,  com o 
aroma “la vie en rose”…

Dos estilosos aos ‘invisíveis’ das calçadas, 
o novo tom da brasilidade

Elvino Bohn Gass  *Deputado federal (PT-RS) e líder da Bancada do PT na Câmara

Este 15 de novembro, 
dia em que se comemora a 
Proclamação da República, 
suscita oportunas reflexões 
sobre os rumos do País. O evento 
de 1889 foi, indubitavelmente, 
um golpe, unindo militares 
e republicanos civis contra a 
monarquia instalada desde 
1822.

Os historiadores qualificam 
como golpe porque foi uma 
transição de regime forçada e 
sem a participação popular. 
Os pilares da República 
começaram a ser erguidos há 
132 anos sob a égide golpista, 
mas, com o passar dos anos, 
sociedade brasileira fez 
sua opção inequívoca pela 
democracia.

Há 41 anos, o PT nasceu 
conhecendo a história e com 
a consciência de que ainda era 
preciso lutar para consolidar, 
de fato, os ideais republicanos. 
Essa luta continua em pleno 
século 21.

Hoje, décadas depois, a 
República brasileira segue 
corro ída ,  com o  golpe 
desfechado em 2016 contra o 
governo popular e legítimo 
de Dilma Rousseff. O golpe 
teve sequência em 2018, 
com eleições fraudadas por 
uma gigantesca e milionária 
máquina de mentiras e fake 
news, afora a arbitrária prisão 
do ex-presidente Lula, para 
que ele não disputasse o pleito 
eleitoral.

Se em 1889 houve a união 
das oligarquias do café com leite 

e do coronelismo, para derrubar 
o Império e consolidar a arcaica 
República Velha que terminaria 
só em 1930, atualmente forças 
reacionárias se unem em torno 
de um projeto antinacional 
e antipopular liderado pelo 
ex-capitão de extrema direita 
Jair Bolsonaro, líder da extrema 
direita nacional. Em pleno 
século 21, ele e o ministro da 
Economia conspiram e atuam 
contra os interesses nacionais.

Hoje, com manipulações 
de redes sociais, compra 
de votos de parlamentares 
com orçamento secreto e 
outras traquinagens nada 
republicanas, trama-se contra 
o País a partir de argumentos 
falsos e fantasiosos sobre a volta 
do PT ao governo, com mentiras 
sem nenhuma sustentação na 
realidade.

O novo coronelismo é 
coordenado pelo presidente 
q u e  e s t á  d e s t r u i n d o  a 

República não só com os 
ataques diuturnos contra as 
instituições e a democracia 
duramente conquistada 
a partir  de 1985.  Como 
Bolsonaro mesmo disse, veio 
para destruir, não construir. E 
o Brasil sofre com um governo 
que pratica política de terra 
arrasada, num cenário onde 
só se dão bem milionários e 
bilionários, que aumentam 
suas fortunas enquanto a 
imensa população empobrece.

A expressão “República” 
nasceu na Roma antiga. A ideia 
da “coisa pública”, reunindo 
uma comunidade política 
organizada e participativa. 
Talvez, em 1889, houvesse o 
propósito de tornar possível a 
todos os cidadãos brasileiros 
participar da escolha de seus 
representantes políticos. 
Abriu-se caminho para a 
democracia em nosso país, 
embora com percalços e golpes 

ao longo do tempo.
Hoje, o atual governo é uma 

ameaça à democracia.
Várias ameaças de golpes e 

afrontas às instituições foram 
desferidas por Bolsonaro desde 
que assumiu o cargo.

Com a conivência das 
oligarquias e dos especuladores 
do mercado financeiro, ataca 
os interesses nacionais, com 
privatizações indecorosas e 
uma política para a Petrobras 
que privilegia os abutres 
rentistas em prejuízo do povo 
brasileiro.

O que restou de floresta 
na Amazônia vem sendo 
destruído criminosamente, sem 
contenção do governo federal. 
O cerrado e outros biomas 
desaparecem igualmente.

A PEC do Calote é um 
escárnio. É um verdadeiro 
cheque em branco ao ex-capitão 
no valor de 95 bilhões de reais 
em ano eleitoral.

A República tem sido 
corroída por um governo 
que age vorazmente como 
cupins numa casa de madeira. 
Para a sorte do País, 75% 
dos brasileiros afirmam ser 
favoráveis à democracia, 
segundo o Datafolha.

A i n d a  h á  t e m p o  d e 
revertermos o processo. Diante 
da quase impossibilidade 
de impeachment do atual 
presidente, a despeito de 
uma extensa lista de crimes 
cometidos por ele, 2022 
desponta no horizonte e abre 
caminho para uma correção de 
rumo.

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva lidera as 
diferentes pesquisas sobre 
intenção de votos. É a esperança 
de que o Brasil possa retomar 
o rumo para a construção de 
uma sociedade mais justa, 
igualitária e com respeito ao 
meio ambiente, às diferenças 
e aos direitos trabalhistas e 
sociais.

Uma República se faz com 
projeto nacional e respeito às 
instituições, não com políticas 
contra a soberania nacional 
e desprezo ao povo. Sem 
pactos oligárquicos e com 
sanguessugas do mercado 
financeiro. Mas sim, com uma 
união nacional com o povo, 
movimentos populares e 
sindicais e o setor produtivo 
para que tenhamos um 
país desenvolvido e justo 
e respeitado no cenário 
internacional.

República em ruínas
Antonio Cruz/Agência Brasil



É verdadeira a 
informação de 
que os gastos 

do Gabinete do Senador 
Rodrigo Cunha (PSDB/AL) 
constam no relatório da 
Operação Tanque Furado, 
do Instituto Ops (Operação 
Política Supervisionada). 
O levantamento foi feito 
no  Senado Federal  e  o 
nome do senador alagoano 
consta entre os dez que 
mais gastaram dinheiro 
público com combustíveis no 
período de fevereiro de 2019 
e agosto de 2021. O relatório 
aponta que o Gabinete de 
Rodrigo Cunha gastou R$ 
544.517,59 com combustível 
nesse período, mesmo com 
o deslocamento de “todo 
mundo” prejudicado pelas 
medidas sanitárias devido 
à Pandemia da Covid. O 
estudo adverte que esses 
valores estariam sujeitos a 
alterações, caso ocorresse 
novos lançamentos durante o 
período do levantamento.

O relatório ainda aponta 
que nas notas fiscais auditadas 
em apenas uma delas há a 
identificação do consumidor 
na NFC-e (Nota Fiscal ao 
Consumidor Eletrônica). 
Ao todo, foram auditadas e 
apresentadas no relatório 20 
notas fiscais do Gabinete de 
Cunha. O relatório assinado 
pelo presidente do Instituto 
Ops Lúcio Big tem 405 páginas, 
sendo 13 (382 a 393) destinadas 

a informações sobre as suspeitas 
de gasto excessivo de dinheiro 
público com combustíveis. Para 
ter acesso ao relatório completo, 
basta clicar aqui.

Outros nove senadores 
estão na relação do “top 10” da 
Tanque Furado. São políticos de 
vários partidos, inclusive um do 
Partido dos Trabalhadores (PT/
PE). O senador Humberto Costa 
aparece na quinta colocação 
do ranking, como tendo gasto 
R$ 626.741,00 só combustíveis 
nesse período. Entre os dez 
senadores mais gastadores 
de dinheiro público com 
combustíveis e lubrificantes, 
Rodrigo Cunha está entre os 
“mais econômicos”.

A força-tarefa batizada de 
Operação Tanque Furado, da 
OPS, analisou notas fiscais 
de valor igual ou superior 
a R$ 500 entregues pelos 
parlamentares em 2019 e 
2020 ao Serviço de Gestão 
da Ceaps, departamento 
do Senado responsável por 
autorizar o reembolso da Cota 
para o Exercício da Atividade 
Parlamentar dos Senadores 
(Ceaps). O resultado foi 
compilado em relatório ao 
qual o Congresso em Foco teve 
acesso com exclusividade.

De posse do relatório, o 
portal Congresso em Foco 
produziu matéria jornalística 
com dez senadores gastadores 

do dinheiro público com 
combustíveis e, inclusive com 
o nome de Rodrigo Cunha 
entre eles. O senador alagoano 
até respondeu, afirmando que 
“cumpre com rigor todas as 
normativas para o uso probo 
e transparente dos recursos 
da Cota para o Exercício da 
Atividade Parlamentar dos 
Senadores – CEAPS”.

Rodrigo Cunha também 
afirmou que falta no próprio 
sistema “uma janela específica 
para inserção de dados de 
identificação de servidor 
público do Senado”, como 
existe nos casos de despesas 
com hospedagens e passagens 
aéreas. “O gabinete do senador 

reforça seu compromisso com 
a transparência total de seu 
mandato e informa que vai 
requerer à Mesa Diretora do 
Senado Federal que aperfeiçoe 
o sistema administrativo 
online da Casa, com urgência, 
para que estes formulários 
sejam atualizados e para 
que as informações fiquem 
integralmente ao pleno alcance 
da sociedade alagoana e 
brasileira”, disse o senador por 
meio da assessoria.

Por mês, cada senador 
tem direito a uma cota que 
varia de R$ 21 mil a R$ 44,2 
mil, dependendo do estado. 
Nos dois anos analisados pelo 
OPS os senadores brasileiros 
gastaram um total de R$ 2,7 
milhões com combustíveis

Mas, quando a notícia 
“virou notícia” em Alagoas, 
o senador esperneou, está no 
direito dele. Mas, ao invés 
de responder como ao Portal 
Congresso em Foco, tratou 
a imprensa alagoana como 
provinciana, acusando-a de 
divulgar “fake news” e de não 
checar as fontes. Ocorre que, 
por aqui, assim como lá fora, os 
jornalistas beberam na mesma 
fonte: Relatório da Operação 
Tanque Furado do Instituto 
Ops. Num vídeo de um minuto 
o senador Rodrigo Cunha 
mistura tudo: pesquisa eleitoral 
com gasto de dinheiro público 
com combustíveis.

Ele criticou o fato de a 
imprensa alagoana produzir 
material jornalístico sobre uma 
pesquisa de intenção de voto 
para o Governo do Estado em 
que ele aparece na liderança. 

Disse que “alguém” tem 
interesse nessa pesquisa e na 
divulgação das matérias. Além 
disso, criticou a realização de 
pesquisas sob a alegação de 
que a eleição será em 2022 e 
que ainda não seria o momento 
de “falar em pesquisa”. Todo 
dia tem pesquisa de intenção e 
voto na Corrida Presidencial. 
Alguém precisa dizer para o 
senador.

Rodrigo Cunha foi eleito 
com o rótulo de um jovem 
político promissor, reto, probo 
e honesto. Neste caso, não basta 
a intenção: a honestidade deve 
ser perseguida pelo Gabinete 
do Senador. Bem como a 
publicidade de seus atos. Não 
há notícia falsa nenhuma. O 
nome do senador Rodrigo 
Cunha consta na relatório da 
Operação Tanque Furado do 
Instituto Ops.

Diante da repercussão 
dos fatos divulgados pela 
auditoria do Instituto OPS, 
os dados foram contestados 
pela assessoria do senador, 
que disse, em nota, se tratar 
de “fake news”. O trabalho 
deta lhado da auditor ia 
com os números de todos 
os senadores foi divulgado 
neste sábado pelo portal 
Congresso Em Foco.

NOTA  DA ASSESSORIA
A assessoria do senador 

Rodrigo  Cunha (PSDB) 
esc larece  que  é  fa lsa  a 
i n f o r m a ç ã o  d e  q u e  o 
gabinete do parlamentar 
tenha gasto R$ 500.00,00 em 
combustível ao longo dos 
últimos 3 anos. Tal afirmação 
é inverídica,  trata-se de 
fake  news ,  não  condiz 
com a realidade e pode 

ser facilmente verificada 
e contrastada junto aos 
sistemas de transparência 
do Senado Federal.

Em verdade, o gabinete do 
parlamentar destinou para 
a compra de combustível 
uma média de R$ 2.006,00 
mensais, o que corresponde 
a R$ 68.235,00 em quase 3 
anos de atuação no Senado 
Federal. Ou seja, o gasto do 
gabinete do senador com tal 
compra é 9 vezes menor que 
o alardeado falsamente e é 
totalmente compatível com 
a necessidade do exercício 
do mandato de Senador da 
República.

Rodrigo Cunha reitera 
s e u  c o m p r o m i s s o  c o m 
a  t r a n s p a rê n c i a  e  c o m 
a correta  apl icação dos 
recursos públicos. Durante 
seu mandato, o senador 

alagoano já economizou 
mais de R$ 300.00,00 mil 
reais da Cota para o Exercício 
da Atividade Parlamentar. O 
senador também abriu mão 
da chamada aposentadoria 
especial ,  do famigerado 
“auxílio paletó” no valor 
de R$ 33.000,00 e também 
de quaisquer verbas para 
auxílio moradia.

P o r  f i m ,  o  s e n a d o r 
afirma que “é inadmissível 
a disseminação de notícias 
falsas e que buscam manchar 
a honra de quem atua na 
política com ética e com 
compromisso para com o 
dinheiro público”. Rodrigo 
Cunha também “repudia 
o veiculação de fake news 
e está devotado em fazer 
exercer a atividade pública 
com verdade e com trabalho 
em prol da população”.
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Gabinete de Cunha ‘gastou’
R$ 544 mil com combustíveis

EM NOTA, SENADOR DIZ SER ALVO DE FAKE NEWS, mas nome do jovem político alagoano consta em levantamento

Rodrigo Cunha questiona imprensa local Senador emite nota falando em “fake news”

Geraldo Magela/Agência Senado/Arquivo

Em vídeo gravado para o povo alagoano, senador se concentrou no ataque à imprensa local, mas a notícia é verdadeira

A operação identificou 
brechas nas prestações 
de contas dos seguintes 

senadores:

•Chico Rodrigues (DEM-RR)
•Cid Gomes (PDT-CE)
•Eliziane Gama (Cidadania-MA)
•Elmano Ferrer (PP-PI)
•Humberto Costa (PT-PE)
•Jarbas Vasconcelos (MDB-PE)
•Mailza Gomes (PP-AC)
•Mara Gabrilli (PSDB-SP)
•Márcio Bittar (MDB-AC)
•Rodrigo Cunha (PSDB-AL)
•Sérgio Petecão (PSD-AC)



Alunos das escolas da rede 
municipal de educação de 
Maceió estão participando da 
programação de aniversário 
do Teatro Deodoro. O evento 
teve início, ontem, com o 
lançamento do documentário 
“Teatro Deodoro: 111 anos”, 
celebrando a data de fundação.  

Os estudantes das escolas 
públicas da capital terão, ainda, 
a oportunidade de participar, 
durante toda semana, de feira 
criativa com oficinas, exposições 
e apresentações artísticas. De 
acordo com o coordenador 
de ação cultural da Secretaria 
Municipal  de Educação 
(Semed), Tércio Smith, a 
programação diversificada 
vai atender tanto os alunos do 
ensino fundamental no período 
diurno quanto os alunos da 
Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos (Ejai) no período 
noturno.

Segundo Smith, a Semed 
tem uma parceria com o Teatro 
Deodoro, por meio do “Projeto 
Madala Pró Cultura,” que 
possibilita acesso dos alunos 
a vários espaços culturais da 
cidade. 

“Dessa forma, alunos da 
rede podem se aproximar 
das diferentes manifestações 
artísticas, conhecendo e 
aprendendo a valorizar a 
diversidade cultural, além 
de conhecer a história do 
Teatro Deodoro”, afirma o 
coordenador da Semed.

As obras de regularização 
de calçadas e acessibilidade 
do Centro  estão sendo 
retomadas, no dia de hoje, 
após vistoria da equipe técnica 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) 
com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), feita ontem.

O s  s e r v i ç o s  f o r a m 
paralisados, temporariamente, 
d e v i d o  a o s  a c h a d o s 
arqueológicos durante os 
trabalhos na Rua da Alegria, 
onde as equipes da Seminfra 
estão atuando nas obras 
de implantação da rede de 
drenagem.

Com investimentos da 
ordem de R$ 5 milhões, a 
requalificação do Centro vai 
beneficiar, aproximadamente, 
11 mil pessoas que circulam pelo 
calçadão diariamente, além de 
lojistas e ambulantes. Entre as 
melhorias, estão a substituição 
de pisos, a implantação de 
faixas de acessibilidade e 
vias compartilhadas, além 
de reabilitar e ampliar todo o 
calçadão.

Na última sexta-feira, 
em reunião com a autarquia 
federal, a Prefeitura definiu 
que contratará arqueólogos 
para acompanhar toda a obra. 
O objetivo é assegurar que 
sejam feitos os registros dos 
achados arqueológicos junto 
com o avanço dos serviços de 
requalificação.

O Sine Maceió 
o f e r e c e ,  a 
partir de hoje 

(16), 108 vagas de emprego em 
diversas áreas de emprego, 
desde o Ensino Fundamental 
ao nível superior, com ou 
sem experiência na função. 
Uma grande oportunidade 
para aqueles que necessitam 
de um emprego ou buscam 
uma nova área no mercado de 
trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para quem optar por entregar 
o  documento de forma 
presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 
O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para ajudante de carga e 
descarga, auxiliar de escritório, 
auxiliar de expedição, auxiliar 
de manutenção, balconista de 
farmácia, caldereiro, comercial 
de vendas, costureiro (a), 
cozinheira, desenvolver de 
mercado, executivo de vendas, 

mecanico de manutenção II, 
mestre de obras, motorista 
de entrega e operador de 
produção.

Há ainda vagas para 
operador de util idades, 
pintor, promotor de vendas, 
recepcionista hospitalar, 
supervisor de merchandising, 
técnico de asseguração da 
qualidade II,  técnico de 
enfermagem, técnico de 
manutenção elétrica, técnico 
de refrigeração, torneiro 
m e c â n i c o ,  v e n d e d o r , 
vendedor externo, vendedor 
interno de peças e vendedora 
externa.
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Sine Maceió oferece 108 vagas 
de emprego em diversas áreas
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111 ANOSSEMINFRA

Estudantes 
participam de
aniversário do
Teatro Deodoro

Obras de 
qualificação 
do Centro são 
retomadas

Ascom Semtabes

Interessados devem enviar o currículo para o imosine.semtabes@gmail.com

Os maceioenses que circulam 
pela Avenida Fernandes Lima, 
no Farol, já conseguem ver 
o andamento e celeridade 
da obra de implantação da 
ciclovia. Com três frentes de 
trabalho, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
está dando continuidade a 
este importante equipamento, 
localizado no canteiro central 
de uma das principais avenidas 
da cidade, que beneficiará 200 
mil ciclistas e proporcionará 
desenvolvimento e mobilidade 
urbana.

O engenheiro e fiscal da 
obra, Moacyr Magalhães, 
explicou que as equipes 
estão trabalhando no aterro e 
compactação para concretagem 

da ciclovia, assentamento do 
meio-fio e no embasamento 
sobre canaleta de drenagem.

“Atualmente a ciclovia 
já conta com 1,3 km de via 
concretada e as obras foram 
retomadas no início de outubro 
e desde então já foram aplicados 
mais de 2 km de meio-fio. Hoje 
15 colaboradores fazem parte da 
equipe de execução. A previsão 
de entrega é para o primeiro 
semestre de 2022”, destacou.

A obra é aguardada há mais 
de 10 anos pelos amantes do 
pedal, que sonhavam em um 
espaço seguro e exclusivo para 
os ciclistas. A ciclovia inicia 
na Praça Centenário e finaliza 
nas imediações da faculdade 
Facima, com extensão total de 

4.841,34 metros (que equivale a 
4,8km).

Nayara Tayrona, de 28 
anos, é ciclista há dois anos e 
afirmou que o equipamento a 
motivará a praticar atividade 
física, bem como promoverá 
saúde e locomoção de forma 
mais segura, sem que os ciclistas 
precisem concorrer com os 
veículos.

“Considero esse projeto 
como uma prova viva de que 
a nossa cidade está sendo 
pensada para pessoas, de forma 
a humanizar o convívio urbano 
deixando mais harmônico 
e acessível. Afinal, muitos 
trabalhadores se deslocam do 
alto da cidade até o centro e vice 
versa”, disse.

AVENIDA FERNANDES LIMA

200 mil ciclistas serão
beneficiados com obra

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Aguardada por mais de dez anos pelos amantes do pedal, ciclovia terá quase 5km de extensão no coração do Farol
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Deraldo Francisco
Repórter

Pa r t e  d a 
p o p u l a ç ã o 
de Rio Largo 

foi surpreendida ontem 
quando agentes da Arsal 
(Agência Reguladora de 
Serviços Públicos de Alagoas) 
apreenderam dois ônibus no 
Terminal do Cruzeiro do Sul. 
Os agentes chegaram ao local 
com um caminhão-guincho 
e obrigaram os passageiros a 
descerem dos ônibus. 

Houve um princípio de 
tumulto, mas, a situação 
foi controlada e não houve 
desdobramentos para a 
violência. Apenas a insatisfação 
dos passageiros em terem a 
viagem interrompida.

Essa nova linha surgiu de 
um acordo entre a Prefeitura 
de Rio Largo e empresários do 
setor em Maceió. Trata-se de 
um contrato emergencial de 
permissão firmado com o poder 
público para o transporte de 

passageiros dentro da cidade. 
Foram deslocados três 

ônibus, sendo um de cada 
empresa (Real Alagoas, Cidade 
de Maceió e São Francisco) 
para, ao preço de R$ 1,00, os 
ônibus circularem na cidade no 

itinerário onde não há cobertura 
feita por ônibus. Os usuários 
aprovaram a iniciativa, uma vez 
que, ao preço de R$ 1,00 podem 
se deslocar para onde quiserem 
dentro da cidade. Ao todo, são 
54 viagens dos três ônibus por 
dia, na cidade.

“Acreditamos que o serviço 
está satisfazendo a população 
da região, principalmente pelo 
valor módico da tarifa e pela 
frequência de circulação da 
linha”, disse um empresário 
do setor que pediu para não 
ser identificado. Ocorre que 
a satisfação dos passageiros 
contrasta com a insatisfação 
de mototaxistas, táxis-lotação, 
Vans e até veículos “placa cinza” 
que exploram esses passageiros 
cobrando R$ 4,00 pelo mesmo 
deslocamento. Com os ônibus, 

o normal é gastar R$ 2,00 por dia 
nos deslocamentos necessários. 
Com as outras alternativas, esse 
valor sobe para R$ 8,00.

P a r t i u  d e s s e s 
transportadores a iniciativa de 
acionar a Arsal contra os ônibus, 
sob a alegação de ilegalidade 
na exploração do transporte. 
No entanto, os empresários e a 
Prefeitura de Rio Largo alegam 
que está tudo dentro da lei.

O sistema está operando 
desde o dia 29 de outubro. 
Nesse período, nunca houve 
nenhuma advertência por parte 
da Arsal antes dessa apreensão. 
Os empresários classificam a 
apreensão como equivocada e 
reagiu juridicamente para obter 
a liberação dos carros da Real 
Alagoas e da Cidade de Maceió 
apreendidos ontem.

Arsal apreende ônibus que 
cobram a tarifa de R$ 1,00

VEÍCULOS FAZIAM LINHA: CIRCULAR/CRUZEIRO DO SUL, em Rio Largo, de acordo com permissão emergencial da Prefeitura 

A Polícia Militar, por 
meio do Batalhão da Rotam, 
prendeu quatro homens por 
envolvimento no tráfico de 
drogas, apreendeu maconha e 
cocaína e “estourou” uma casa 
que servia para manipulação 
de entorpecentes no Centro de 
Maceió. O flagrante aconteceu 
ontem à noite. 

A guarnição recebeu a 
informação, pelo Serviço de 
Inteligência, que um homem 
estava com uma bolsa de drogas 
na Praça do Centenário, no 
Farol. Quando foi localizado, o 
indivíduo se entregou e relatou 
que pegava o entorpecente em 
uma casa localizada em um 
condomínio.

Os policiais se dirigiram ao 
residencial e, com a autorização 
da responsável, realizou 
buscas até achar um homem 
de posse de uma arma de fogo, 

que tentou fugir entrando em 
uma das casas. Nesse imóvel 
foi encontrado mais um 
suspeito com uma quantidade 
grande de drogas e material 
para “fabricar” e embalar os 
entorpecentes, como pinos para 
cocaína.

Outro criminoso pulou 
o muro que dava acesso a 
uma barreira da Rua Barão 
de Atalaia, mas ficou ferido 

com escoriações e fratura 
em uma das pernas.  O 
indivíduo foi socorrido pelo 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
e encaminhado ao Hospital 
Geral do Estado (HGE) para 
realização de procedimentos 
cirúrgicos.

A guarnição apreendeu 
um revólver calibre 38, cinco 
munições, 4,9 quilos de 
maconha, 3,4 quilos de cocaína, 
quatro balanças de precisão, 17 
cartelas de Rohypnol, sacos de 
pinos, uma prensa e um macaco 
hidráulicos e um aparelho 
celular.

Os acusados foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde foram autuados por 
associação para o tráfico, tráfico 
qualificado e tráfico relacionado 
a insumos e matéria-prima para 
preparação de drogas.

EM CASA

PM apreende drogas 
no centro de Maceió

Ascom/PM

Itinerário dos ônibus desta linha se limita a regiões dentro de Rio Largo

Ricardo Rodrigues
Com agências de notícias

Se depender da bancada de 
Alagoas no Senado, a PEC do 
Calote deve ser rejeitada ou ter o 
seu texto alterado. Dos três sena-
dores na casa, apenas o senador 
Renan Calheiros (MDB) já se 
declarou publicamente contra a 
PEC dos Precatórios, aprovada 
pela Câmara dos Deputados na 
semana passada. 

O senador Rodrigo Cunha 
(PSDB) ainda não se manifes-
tou, mas deve votar contra, caso 
siga a orientação do comando 
nacional dos tucanos. Apenas o 
senador Fernando Collor (Pros) 
deve votar a favor, já que vem 
votando com o governo federal 
em outras matérias. 

Para o senador Renan, a 
PEC foi pensada para impul-
sionar as emendas de relator, 
mecanismo que dá forma ao 
chamado “orçamento secreto” 
federal, e não para custear o 
Auxilio Brasil. O senador alago-
ano utilizou as redes sociais, no 
último final de semana, para 
atacar a PEC dos Precatórios, 
que classificou como “atentado 
ao país” para financiamento de 
um “programa fake”.

“O Brasil não pode nem deve 
dar um calote astronômico em 
estados, municípios e profes-
sores para financiar a obses-

são de Bolsonaro em acabar 
com o Bolsa Família e criar um 
programa fake, só para chamar 
de seu. A PEC dos Precatórios é 
um atentado contra o presente e 
o futuro do país”, disse o parla-
mentar na oportunidade.

Ex-presidente do Senado e 
congressista com grande influ-
ência dentro e fora da bancada 
emedebista, o senador Renan 
Calheiros pode ampliar a rejei-
ção da proposta entre os parla-
mentares. Interlocutores do 
MDB no Senado declararam à 
imprensa que pelo menos um 
terço do partido (cinco senado-
res) votam contra a proposição.

aAlém de Calheiros, outro 
nome importante dentro da 
sigla e que ameaça a atual reda-
ção da PEC dos Precatórios é 
Simone Tebet. Ela é a apontada 
como pré-candidata do MDB 
à Presidência da República 
em 2022 e já anunciou voto 
contrário ao texto, que entende 
como “inadmissível”. “É uma 
loucura o que a Câmara quer 
fazer. Inclusive agora tentando 
achar alternativa inconstitucio-
nal para driblar uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal. 
É estarrecedor o que estamos 
vendo neste momento e inad-
missível você querer modular 
qualquer decisão do STF. Deci-
sões do STF não se driblam”, 
criticou a senadora.

PEC DO CALOTE

Como vota bancada 
alagoana no Senado

ENEM: Ronaldo Medeiros critica ingerência do Governo Bolsonaro na elaboração da prova 

As declarações do presidente Jair Bolsonaro, feitas no Oriente 
Médio, de que a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio) “começa a ter a cara do Governo dele”, foram criticadas 
pelo deputado Ronaldo Medeiros (MDB) durante a sessão 
ordinária de hoje. A fala de Bolsonaro veio logo após o pedido 
de demissão coletiva de 37 servidores do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que na 
semana passada denunciaram pressão ideológica no processo 
de formulação da prova. Para o parlamentar, o Enem é uma prova 
que possibilita a milhares de jovens o ingresso em universidades. 
“O governo Bolsonaro vem adotando medidas contra essa prova, 

buscando mudar a História do Brasil, a Ciência e a Geografia. 
Da forma como está indo, veremos questões bizarras: vão 
perguntar: a terra é redonda? Quadrada? Plana? E a resposta 
será plana, quadrada, porque é isso que o governo defende”, 
ironizou Medeiros. O deputado cobrou que o Ministério Público 
Federal e a Polícia Federal acompanhem o desenvolvimento 
da prova. “O Brasil corre o risco de passar vexame mais uma 
vez diante das atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro, que, 
infelizmente, não contribui para a educação”, avalia Ronaldo 
Medeiros, acusando Bolsonaro de adotar medidas ditatoriais e 
que vão contra a ciência.

Drogas e arma apreendidas na casa

Alunos das escolas da rede 
municipal de educação de 
Maceió estão participando da 
programação de aniversário 
do Teatro Deodoro. O evento 
teve início, ontem, com o 
lançamento do documentário 
“Teatro Deodoro: 111 anos”, 
celebrando a data de fundação.  

Os estudantes das escolas 
públicas da capital terão, ainda, 
a oportunidade de participar, 
durante toda semana, de feira 
criativa com oficinas, exposições 
e apresentações artísticas. De 
acordo com o coordenador 
de ação cultural da Secretaria 
Municipal  de Educação 
(Semed), Tércio Smith, a 
programação diversificada 
vai atender tanto os alunos do 
ensino fundamental no período 
diurno quanto os alunos da 
Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos (Ejai) no período 
noturno.

Segundo Smith, a Semed 
tem uma parceria com o Teatro 
Deodoro, por meio do “Projeto 
Madala Pró Cultura,” que 
possibilita acesso dos alunos 
a vários espaços culturais da 
cidade. 

“Dessa forma, alunos da 
rede podem se aproximar 
das diferentes manifestações 
artísticas, conhecendo e 
aprendendo a valorizar a 
diversidade cultural, além 
de conhecer a história do 
Teatro Deodoro”, afirma o 
coordenador da Semed.

As obras de regularização 
de calçadas e acessibilidade 
do Centro  estão sendo 
retomadas, no dia de hoje, 
após vistoria da equipe técnica 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminfra) 
com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), feita ontem.

O s  s e r v i ç o s  f o r a m 
paralisados, temporariamente, 
d e v i d o  a o s  a c h a d o s 
arqueológicos durante os 
trabalhos na Rua da Alegria, 
onde as equipes da Seminfra 
estão atuando nas obras 
de implantação da rede de 
drenagem.

Com investimentos da 
ordem de R$ 5 milhões, a 
requalificação do Centro vai 
beneficiar, aproximadamente, 
11 mil pessoas que circulam pelo 
calçadão diariamente, além de 
lojistas e ambulantes. Entre as 
melhorias, estão a substituição 
de pisos, a implantação de 
faixas de acessibilidade e 
vias compartilhadas, além 
de reabilitar e ampliar todo o 
calçadão.

Na última sexta-feira, 
em reunião com a autarquia 
federal, a Prefeitura definiu 
que contratará arqueólogos 
para acompanhar toda a obra. 
O objetivo é assegurar que 
sejam feitos os registros dos 
achados arqueológicos junto 
com o avanço dos serviços de 
requalificação.

O Sine Maceió 
o f e r e c e ,  a 
partir de hoje 

(16), 108 vagas de emprego em 
diversas áreas de emprego, 
desde o Ensino Fundamental 
ao nível superior, com ou 
sem experiência na função. 
Uma grande oportunidade 
para aqueles que necessitam 
de um emprego ou buscam 
uma nova área no mercado de 
trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 

Para quem optar por entregar 
o  documento de forma 
presencial, é necessário fazer o 
agendamento das 12h às 13h30, 
pelo número 0800 082 6205. 
O atendimento presencial é 
realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular.

Entre as vagas disponíveis, 
estão para ajudante de carga e 
descarga, auxiliar de escritório, 
auxiliar de expedição, auxiliar 
de manutenção, balconista de 
farmácia, caldereiro, comercial 
de vendas, costureiro (a), 
cozinheira, desenvolver de 
mercado, executivo de vendas, 

mecanico de manutenção II, 
mestre de obras, motorista 
de entrega e operador de 
produção.

Há ainda vagas para 
operador de util idades, 
pintor, promotor de vendas, 
recepcionista hospitalar, 
supervisor de merchandising, 
técnico de asseguração da 
qualidade II,  técnico de 
enfermagem, técnico de 
manutenção elétrica, técnico 
de refrigeração, torneiro 
m e c â n i c o ,  v e n d e d o r , 
vendedor externo, vendedor 
interno de peças e vendedora 
externa.
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Sine Maceió oferece 108 vagas 
de emprego em diversas áreas

VAGAS DISPONÍVEIS para o Ensino Fundamental até o Superior; algumas são exclusivas para as mulheres

111 ANOSSEMINFRA

Estudantes 
participam de
aniversário do
Teatro Deodoro

Obras de 
qualificação 
do Centro são 
retomadas

Ascom Semtabes

Interessados devem enviar o currículo para o imosine.semtabes@gmail.com

Os maceioenses que circulam 
pela Avenida Fernandes Lima, 
no Farol, já conseguem ver 
o andamento e celeridade 
da obra de implantação da 
ciclovia. Com três frentes de 
trabalho, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
está dando continuidade a 
este importante equipamento, 
localizado no canteiro central 
de uma das principais avenidas 
da cidade, que beneficiará 200 
mil ciclistas e proporcionará 
desenvolvimento e mobilidade 
urbana.

O engenheiro e fiscal da 
obra, Moacyr Magalhães, 
explicou que as equipes 
estão trabalhando no aterro e 
compactação para concretagem 

da ciclovia, assentamento do 
meio-fio e no embasamento 
sobre canaleta de drenagem.

“Atualmente a ciclovia 
já conta com 1,3 km de via 
concretada e as obras foram 
retomadas no início de outubro 
e desde então já foram aplicados 
mais de 2 km de meio-fio. Hoje 
15 colaboradores fazem parte da 
equipe de execução. A previsão 
de entrega é para o primeiro 
semestre de 2022”, destacou.

A obra é aguardada há mais 
de 10 anos pelos amantes do 
pedal, que sonhavam em um 
espaço seguro e exclusivo para 
os ciclistas. A ciclovia inicia 
na Praça Centenário e finaliza 
nas imediações da faculdade 
Facima, com extensão total de 

4.841,34 metros (que equivale a 
4,8km).

Nayara Tayrona, de 28 
anos, é ciclista há dois anos e 
afirmou que o equipamento a 
motivará a praticar atividade 
física, bem como promoverá 
saúde e locomoção de forma 
mais segura, sem que os ciclistas 
precisem concorrer com os 
veículos.

“Considero esse projeto 
como uma prova viva de que 
a nossa cidade está sendo 
pensada para pessoas, de forma 
a humanizar o convívio urbano 
deixando mais harmônico 
e acessível. Afinal, muitos 
trabalhadores se deslocam do 
alto da cidade até o centro e vice 
versa”, disse.

AVENIDA FERNANDES LIMA

200 mil ciclistas serão
beneficiados com obra

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Aguardada por mais de dez anos pelos amantes do pedal, ciclovia terá quase 5km de extensão no coração do Farol
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O g o v e r n o 
federal ainda 
não divulgou 

um canal oficial para consultar 
quem vai receber o Auxílio 
Brasil. Entretanto, quem está 
cadastrado no Bolsa Família 
pode confirmar se vai ter direito 
ao novo benefício por meio 
dos canais de atendimento da 
Caixa Econômica Federal, que 
é o banco responsável pelo 
pagamento.

A consulta pode ser feita 
pelo aplicativo Caixa Tem, nos 
terminais de autoatendimento, 
nas lotéricas, nas agências e 
em correspondentes Caixa 
Aqui. As famílias também 
podem verificar a situação 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar se vai receber e 
qual será o valor, o beneficiário 
deve ter em mãos o número do 
CPF ou do NIS (Número de 
Identificação Social). No caso 
do Caixa Tem, se a pessoa já 
tem cadastro, basta acessar o 
aplicativo com o número do 
CPF e senha. Caso contrário, é 
necessário se cadastrar.

O Auxílio Brasil, programa 
que vai substituir o Bolsa 
Família, começa a ser pago 
amanhã. Portanto, a expectativa 
é que o governo federal libere a 
consulta, por meio do antigo 
aplicativo do Bolsa Família ou 
pelo telefone 121, do Ministério 
da Cidadania, ao programa 
nesta semana.

Segundo a Caixa, um 
aplicativo próprio do novo 
benefício também deve começar 
a funcionar nos próximos 
dias. O cidadão precisa ficar 
atento e aguardar a divulgação 
oficial, uma vez que as lojas do 
Android e do iOS estão com 
aplicativos chamados ‘Auxílio 
Brasil’, mas que não são oficiais.

NOVAS INCLUSÕES
As famílias que atendem 

aos requisitos para receber 
o Auxílio Brasil devem estar 

cadastradas no CadÚnico 
para tentar receber a grana. A 
partir disso, o Ministério da 
Cidadania vai selecionar novos 
beneficiários para o programa 
mensalmente.

Se o cidadão atende aos 
requisitos,  deve manter 
os  dados do CadÚnico 
atualizados para poder receber 
as parcelas. Da mesma maneira, 
a pasta avalia todos os meses 
quais beneficiários deixaram 
de atender os critérios e não vão 
mais ter direito ao pagamento.

Apesar de ser pré-requisito 
para o novo programa social, 
a inscrição no CadÚnico 
não representa garantia de 
que vai receber o benefício, 
indica apenas que a família 
está incluída em uma lista de 
espera. Após o fim do auxílio 
emergencial neste mês, pelo 
menos 22 milhões de pessoas 
estão sem benefício algum.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA
O novo auxílio prevê o 

pagamento de seis benefícios. 
Além da renda básica (de 
R$ 65 ou R$ 130 por pessoa, 
dependendo da composição 
familiar), é possível que cada 
família receba benefícios 
complementares, que variam 
entre R$ 100 e R$ 200.

Quem já recebe o Bolsa 
F a m í l i a  e s t á  i n c l u í d o 
automaticamente no Auxílio 
Brasil e começa a receber na 
quarta, seguindo o mesmo 
calendário do programa antigo. 
Isso significa que primeiro 
recebem os beneficiários com 
NIS final 1, na quinta-feira (18), 
recebem aqueles com NIS final 
2, e assim sucessivamente.

Ainda que o governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
tenha prometido um benefício 
de pelo menos R$ 400, segundo 
o Ministério da Cidadania, o 
valor médio passará para R$ 
217,18 no Auxílio Brasil. No 
Bolsa Família, esse valor era 
de R$ 184,30, ou seja, reajuste 
médio de 17%.

VEJA SE VAI RECEBER 
O AUXÍLIO BRASIL
Quem está cadastrado no 

Bolsa Família pode confirmar 
se vai ter direito ao Auxílio 
Brasil por meio dos canais 
de atendimento da Caixa 
Econômica Federal

O pagamento do novo 
benefício começa amanhã 
para quem recebe o Bolsa 
Família e tem NIS (Número 
de Identificação Social) final 
1Como consultar

A consul ta  pode ser 
feita pelo aplicativo Caixa 
Tem,  nos  te rmina is  de 
a u t o a t e n d i m e n t o ,  n a s 
lotéricas, nas agências, em 
correspondentes Caixa Aqui 
e pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar a situação, 
é preciso ter em mãos o 
número do CPF ou do NIS. 
No caso do atendimento 
presencial ,  é  necessário 
apresentar documento de 
identificação.

Auxílio Brasil inicia pagamento
amanhã; veja quem tem direito

O AUXÍLIO BRASIL substitui o Bolsa Família e começa a ser pago amanhã; governo não divulgou canal oficial para consulta

Divulgação

Veja o passo a passo

Pelo aplicativo Caixa Tem:
Acesse o aplicativo com o 
número do CPF e senha
Na tela inicial, selecione a 
opção ‘Bolsa Família’
O atendimento automático 
vai localizar o benefício 
por meio do CPF ou NIS 
informados no cadastro

Pelo Atendimento Caixa 
ao Cidadão, pelo telefone 
111:
Escolha a opção 1 para o 
Auxílio Brasil
Será preciso informar um 
número de CPF ou o NIS; 
escolha a opção 1 para 
digitar o CPF ou a opção 2 
para o NIS

A gravação irá dizer se 
o cidadão vai receber o 
benefício ou não



A  P e s q u i s a  d e 
E n d i v i d a m e n t o  e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), para Maceió, demonstra 
que após um crescimento 
médio de 3,4%, de maio 
a setembro, o volume de 
pessoas com dívidas caiu 
1,26%, em outubro. Os dados 
do levantamento realizado 
em parceria pelo Instituto 
F e c o m é r c i o  A L  e  p e l a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) apontam, 
ainda, que o volume de 
inadimplentes seguiu esse 
movimento e recuou de 
58.841 (setembro) para 58.477 
(outubro) pessoas com dívidas 
em atraso. Em termos técnicos, 
essas pequenas variações são 
consideradas estagnação.

Um dos fatores para este 
desempenho é a recente alta 
de juros e a consequente 
diminuição de concessões de 
créditos pessoais, segundo 
explica Victor Hortencio, 
assessor  econômico  da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do  Es tado  de  Alagoas 

(Fecomércio AL). “Como a 
Selic é a taxa referencial para o 
estabelecimento dos contratos 
de crédito, o aumento dos 
juros de 6,25% para 7,75% ao 
ano (a.a.), e a tendência mais 
de altas até o final do ano, 
desestimularam o crescimento 
de novas contratações de 
crédito, diminuindo ou freando 
o endividamento”, avalia ao 

explicar que este é um cenário 
nacional.

Com o recuo, o percentual 
de endividados é de 70,3%. Em 
termos absolutos, houve uma 
queda de 2.550 na quantidade 
de famílias com dívidas, 
saindo de 216 mil para 213 
mil. Apesar disso, o indicador 
está 8,9% mais alto do que o 
registrado em outubro de 2020. 

Já as subcategorias continuam 
abaixo dos níveis vistos no 
ano passado: o percentual de 
endividados com contas em 
atraso era 21,9% e está 19,3%; 
e o volume dos que não terão 
condições de pagar, que chegou 
a 13%, encontra-se em 7,2%.

O car tão  de  crédi to 
permanece de forma quase 
absoluta como o principal 

fator gerador de dívidas dos 
consumidores da capital, pois 
99% das famílias que possuem 
dívidas fizeram uso desse 
recurso para adquirir bens 
e serviços. “Esse percentual 
está 1% ainda maior do que os 
98,2% de setembro e mantém 
o maceioense fora da curva 
quando se refere ao uso do 
cartão de crédito, já que a média 
das outras capitais é de 84,9%, 
segundo a CNC”, observa o 
economista.

Como é  poss íve l  se 
endividar com mais de um 
meio financeiro, o carnê ocupou 
a segunda posição com 25,3% 
da preferência; um aumento 
de 11,94% comparado aos 
22,6% a setembro, indicando 
um possível reflexo da alta dos 
juros, já que os carnês surgem 
como alternativa ao crédito 
pessoal.

De acordo com a pesquisa, 
mais de 55% das famílias 
que possuem dívidas se 
comprometem entre três e seis 
meses com compras parceladas 
ou financiamentos e usam 
30,3% da sua renda para pagar 
esses compromissos.
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Alagoas Previdência obtém 
certificação no pró-gestão
Laura Pedrosa
Repórter

A A l a g o a s 
Previdência 
é a primeira 

autarquia  com Regime 
Próprio de Previdência 
Social (RPPS) do país a obter 
o nível mais avançado na 
Certificação Pró-Gestão. O 
certificado é concedido pelo 
Ministério da Economia, 
através da Secretaria Nacional 
de Previdência, e representa 
o esforço da entidade em 
alcançar a excelência nos 
serviços previdenciários em 
Alagoas.

A autarquia aderiu ao 
programa em abril de 2018 
e,  desde então,  alinhou 
todos os padrões e normas 
técnicas às exigências do 
órgão certificador (Instituto 
de Certificação Qualidade 
Brasil-ICQ. Para isso, foi 
realizado um trabalho com 

muita dedicação e empenho 
dos servidores das áreas de 
Governança, Controle Interno, 
Comunicação, Benefícios, 
Administração e Finanças da 
Alagoas Previdência.

Cada uma das 24 ações 
avaliadas pelo Programa possui 
quatro níveis de aderência, que 
representam os diferentes graus 
de complexidade que poderão 
ser atingidos, desde o Nível I, 
mais simples, até o Nível IV, 
mais complexo. Importante 
destacar que os níveis mais 
elevados da certificação (III e 
IV) possuem graus de exigência 
que muitas vezes demandam 
uma estrutura organizacional 
mais robusta da unidade 
gestora do RPPS, com maior 
número de servidores e maior 
custo de manutenção, dessa 
forma sendo mais acessíveis 
aos RPPS de médio e grande 
porte. 

Ao alcançar o nível III, a 
autarquia passa a ser referência 

no país em termos de gestão, 
Controle Interno, Governança e 
Educação Previdenciária. Para 
o diretor-presidente, Roberto 
Moisés, o resultado advém de 
comprometimento e trabalho 
sério desenvolvido ao longo 
desses anos entre os servidores, 
conselheiros e administração. 
“O selo do Pró Gestão é a 
certeza que a equipe da Alagoas 
Previdência está no caminho 
certo”, afirma.

Além de melhorar os 
processos internos, trazendo 
mais eficiência e eficácia 
às ações desenvolvidas, a 
certificação garante a entidade 
condição de Invest idor 
Qualificado, possibilitando 
maior diversificação dos 
investimentos financeiros

Para o secretário de Estado 
da Fazenda, George Santoro, 
a conquista é resultado de 
ajustes realizados ao longo 
da gestão. “Ficamos felizes 
com esse resultado, o que 

demonstra nesses últimos 
anos a importância de todas 
as reformas que fizemos, 
melhora da governança da 
previdência do estado para 
garantir ao servidor público 
a tranquilidade que ele vai 
receber seu pagamento em 
dia e de uma maneira muito 
correta”, comemora.

A certificação é válida até 05 
de novembro de 2024.

O PRÓ-GESTÃO
O Pró-Gestão (Programa 

de Certificação Institucional 
e Modernização da Gestão 
dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios) foi criado 
pelo Ministério da Previdência 
Social, atualmente Secretaria 
de Previdência (SPREV) do 
Ministério da Fazenda (de 
acordo com a Lei nº 13.341/2016), 
e tem o fundamento de 
atribuir e exercer a orientação, 

supervisão, acompanhamento 
dos RPPS, estabelecer e 
publicar parâmetros e diretrizes 
gerais para a organização e 
funcionamento nos termos do 
art. 9º, I e II da Lei nº 9.717/1998. 
Ele fornece quatro níveis de 
aderência e tem validade de três 
anos.

O objetivo é incentivar 
os Regimes Próprios de 
Previdência Social a adotarem 
melhores práticas de gestão 
previdenciária, por meio 
d o  a p r i m o r a m e n t o  d o 
controle dos ativos e passivos 
previdenciários, e proporcionar 
m a i s  t r a n s p a rê n c i a  n o 
relacionamento dos RPPS com 
os segurados e a sociedade.

Todas as informações sobre 
o Programa estão disponíveis 
no site do Ministério da 
Economia: https://www.gov.
br/previdencia/pt-br/assuntos/
previdencia-no-servico-
publico/pro-gestao-rpps-
certificacao-institucional

AUTARQUIA alcançou feito inédito entre os estados, obteve nível III e passa a ser referência no país em termos de gestão

REDUÇÃO

Mais de 58 mil famílias de Maceió 
estão inadimplentes, diz pesquisa
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O g o v e r n o 
federal ainda 
não divulgou 

um canal oficial para consultar 
quem vai receber o Auxílio 
Brasil. Entretanto, quem está 
cadastrado no Bolsa Família 
pode confirmar se vai ter direito 
ao novo benefício por meio 
dos canais de atendimento da 
Caixa Econômica Federal, que 
é o banco responsável pelo 
pagamento.

A consulta pode ser feita 
pelo aplicativo Caixa Tem, nos 
terminais de autoatendimento, 
nas lotéricas, nas agências e 
em correspondentes Caixa 
Aqui. As famílias também 
podem verificar a situação 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar se vai receber e 
qual será o valor, o beneficiário 
deve ter em mãos o número do 
CPF ou do NIS (Número de 
Identificação Social). No caso 
do Caixa Tem, se a pessoa já 
tem cadastro, basta acessar o 
aplicativo com o número do 
CPF e senha. Caso contrário, é 
necessário se cadastrar.

O Auxílio Brasil, programa 
que vai substituir o Bolsa 
Família, começa a ser pago 
amanhã. Portanto, a expectativa 
é que o governo federal libere a 
consulta, por meio do antigo 
aplicativo do Bolsa Família ou 
pelo telefone 121, do Ministério 
da Cidadania, ao programa 
nesta semana.

Segundo a Caixa, um 
aplicativo próprio do novo 
benefício também deve começar 
a funcionar nos próximos 
dias. O cidadão precisa ficar 
atento e aguardar a divulgação 
oficial, uma vez que as lojas do 
Android e do iOS estão com 
aplicativos chamados ‘Auxílio 
Brasil’, mas que não são oficiais.

NOVAS INCLUSÕES
As famílias que atendem 

aos requisitos para receber 
o Auxílio Brasil devem estar 

cadastradas no CadÚnico 
para tentar receber a grana. A 
partir disso, o Ministério da 
Cidadania vai selecionar novos 
beneficiários para o programa 
mensalmente.

Se o cidadão atende aos 
requisitos,  deve manter 
os  dados do CadÚnico 
atualizados para poder receber 
as parcelas. Da mesma maneira, 
a pasta avalia todos os meses 
quais beneficiários deixaram 
de atender os critérios e não vão 
mais ter direito ao pagamento.

Apesar de ser pré-requisito 
para o novo programa social, 
a inscrição no CadÚnico 
não representa garantia de 
que vai receber o benefício, 
indica apenas que a família 
está incluída em uma lista de 
espera. Após o fim do auxílio 
emergencial neste mês, pelo 
menos 22 milhões de pessoas 
estão sem benefício algum.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA
O novo auxílio prevê o 

pagamento de seis benefícios. 
Além da renda básica (de 
R$ 65 ou R$ 130 por pessoa, 
dependendo da composição 
familiar), é possível que cada 
família receba benefícios 
complementares, que variam 
entre R$ 100 e R$ 200.

Quem já recebe o Bolsa 
F a m í l i a  e s t á  i n c l u í d o 
automaticamente no Auxílio 
Brasil e começa a receber na 
quarta, seguindo o mesmo 
calendário do programa antigo. 
Isso significa que primeiro 
recebem os beneficiários com 
NIS final 1, na quinta-feira (18), 
recebem aqueles com NIS final 
2, e assim sucessivamente.

Ainda que o governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
tenha prometido um benefício 
de pelo menos R$ 400, segundo 
o Ministério da Cidadania, o 
valor médio passará para R$ 
217,18 no Auxílio Brasil. No 
Bolsa Família, esse valor era 
de R$ 184,30, ou seja, reajuste 
médio de 17%.

VEJA SE VAI RECEBER 
O AUXÍLIO BRASIL
Quem está cadastrado no 

Bolsa Família pode confirmar 
se vai ter direito ao Auxílio 
Brasil por meio dos canais 
de atendimento da Caixa 
Econômica Federal

O pagamento do novo 
benefício começa amanhã 
para quem recebe o Bolsa 
Família e tem NIS (Número 
de Identificação Social) final 
1Como consultar

A consul ta  pode ser 
feita pelo aplicativo Caixa 
Tem,  nos  te rmina is  de 
a u t o a t e n d i m e n t o ,  n a s 
lotéricas, nas agências, em 
correspondentes Caixa Aqui 
e pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar a situação, 
é preciso ter em mãos o 
número do CPF ou do NIS. 
No caso do atendimento 
presencial ,  é  necessário 
apresentar documento de 
identificação.

Auxílio Brasil inicia pagamento
amanhã; veja quem tem direito

O AUXÍLIO BRASIL substitui o Bolsa Família e começa a ser pago amanhã; governo não divulgou canal oficial para consulta

Divulgação

Veja o passo a passo

Pelo aplicativo Caixa Tem:
Acesse o aplicativo com o 
número do CPF e senha
Na tela inicial, selecione a 
opção ‘Bolsa Família’
O atendimento automático 
vai localizar o benefício 
por meio do CPF ou NIS 
informados no cadastro

Pelo Atendimento Caixa 
ao Cidadão, pelo telefone 
111:
Escolha a opção 1 para o 
Auxílio Brasil
Será preciso informar um 
número de CPF ou o NIS; 
escolha a opção 1 para 
digitar o CPF ou a opção 2 
para o NIS

A gravação irá dizer se 
o cidadão vai receber o 
benefício ou não
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Allana Dias
Repórter

Os professores 
d a  r e d e 
estadual de 

ensino que desejam concorrer 
a uma bolsa no programa 
Professor Mentor, uma das 
iniciativas mais inovadores da 
educação pública no país, têm 
até a próxima sexta-feira para 
se candidatar. As inscrições 
acontecem de maneira interna 
junto às gestões escolares e o 
educador selecionado receberá 
bolsa de incentivo  de R$1.500 
mensais. O projeto faz parte do 
maior investimento da história 
da Educação do estado na 
ordem de R$1 bilhão, liderado 
pelo Governo de Alagoas.

Para se candidatar, o 
professor deve preencher a 

carta de intenção, disponível 
no Diário Oficial do Estado de 
Alagoas (DOEAL) publicado 
no último dia 29 de outubro, no 
anexo VI, e entregar a gestão da 
sua escola. A previsão é que os 

bolsistas já comecem a atuar a 
partir do mês de dezembro. 

O professor selecionado 
indicará um aluno para ser 
monitor. Assim, cada unidade 
de ensino terá um professor 

mentor e um aluno monitor 
por turma, que também será 
contemplado com R$250 
mensais, garantindo um 
atendimento a 100% da rede 
pública estadual. De acordo 
com o secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito, 
o programa irá ajudar a 
transformar a realidade da 
educação pública em Alagoas. 

“ E s s e  é  u m  p r o j e t o 
inédito no país e nós somos, 
atualmente, o único estado 
a contar com esse tipo de 
política de acolhimento. Essas 
ações já fizeram sucesso em 
outros lugares do mundo 
e agora trazemos para a 
necessidade e realidade 
de Alagoas, trabalhando 
eixos como projeto de vida 
dos alunos, recomposição 
de aprendizagem nesse 

pós-pandemia, diversidade, 
busca ativa, ou seja, é um 
projeto completo em que o 
professor vai acompanhar 
individualmente, do ínicio ao 
fim, o desenvolvimento dos 
estudantes da sua turma”, 
explica Rafael Brito.

O PROGRAMA
O Professor Mentor faz 

parte do pacote de programas 
lançados  pe lo  governo 
estadual para melhorar ainda 
mais a educação de Alagoas. 
O projeto tem o objetivo de 
incentivar a pesquisa no 
ambiente escolar, combater 
os déficits de aprendizagem, 
reduzir o abandono e evasão 
escolar, além de envolver 
toda a comunidade escolar na 
construção do projeto de vida 
dos jovens.

Inscrições para 11 mil bolsas 
inéditas terminam na sexta

VAGAS SÃO DESTINADAS para professores e alunos da rede pública estadual; bolsas vão até R$1.500

Jonathan Lins

Estudantes que vivenciam 
a experiência de participar 
da formação em línguas 
e s t r a n g e i r a s ,  o f e r t a d a 
pelo Núcleo de Línguas 
Estrangeiras, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Semed),  têm 
aprovado a experiência em 
sala de aula. Muitos falam 
da expectativa de utilizar os 
conhecimentos adquiridos no 
mercado de trabalho.

C o m  o  i n t u i t o  d e 
democratizar o estudo de 
línguas estrangeiras, o Núcleo 
de Línguas há mais de 20 
anos tem oferecido de forma 
gratuita, a formação em inglês, 
espanhol e francês, para todos 
aqueles que dispõem de 
interesse nas aulas. Alunos da 
rede municipal e pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social têm prioridade no 
momento da matrícula. 

Real izado na  Escola 
Municipal Doutor Henrique 
Equelman, no bairro Jacintinho, 
são inúmeros os relatos de 
estudantes que tiveram 
suas vidas profissionais 
transformadas após a passagem 
pelo curso.

J e f e r s o n  S i m o n  é 
professor da rede municipal 
e coordenador do Núcleo 

de Línguas Estrangeiras. Ele 
fala da oportunidade de se 
proporcionar formação em 
línguas estrangeiras para 
estudantes que não teriam como 
arcar com cursos particulares.

“ E x e r c e m o s  a q u i 
um trabalho totalmente 
gratuito voltado tanto para 
a rede municipal  como 
para a comunidade. É uma 
experiência muito rica porque 
são estudantes que dificilmente 
teriam a possibilidade de arcar 
com o valor de um curso de 
língua estrangeira, e a Semed 
disponibiliza este curso de 
forma gratuita, dando a eles 

uma oportunidade”, afirmou o 
coordenador.

Moradora do Jacintinho, 
Vitoria Nataly, de 20 anos, 
está concluindo sua formação 
em língua inglesa e conta que 
procurou pelo curso buscando 
o domínio de uma língua 
estrangeira, para que pudesse 
contribuir na busca pelo início 
de uma vida profissional.

“Comecei o curso de 
Inglês porque eu gostaria 
de me desafiar a aprender 
algo novo. Quando eu entrei 
não tinha nenhum domínio 
sobre a língua e agora vou me 
formar. O estudo do Inglês 

abriu minha cabeça para novas 
oportunidades”, conta.

Já Renata Emily, de 17 anos, 
também moradora do Jacintinho, 
percebeu na formação, uma 
oportunidade para ampliar 
suas oportunidades no mercado 
profissional. “Eu já sabia um 
pouco de inglês, mas queria 
avançar mais ainda na língua, por 
isso procurei o curso. Dominar o 
inglês é muito importante para 
o mercado e agrega muito mais 
na qualificação profissional”, 
afirmou. 

Aos 13 anos, Luiz Gabriel, 
estudante da rede municipal, 
está no primeiro nível do 
curso de Língua Inglesa e já 
consegue perceber na formação 
uma chance de se firmar 
profissionalmente. “Eu soube 
do curso durante as minhas 
aulas on-line. Decidi participar 
e estou gostando muito de 
tudo que estou aprendendo 
e no futuro vai me ajudar 
quando estiver procurando por 
emprego”, disse.

Participar da formação 
de diversos estudantes e 
acompanhá-los nas conquistas 
profissionais é o que a professora 
da rede municipal, Joseli Rego 
tem feito nos últimos quatro 
anos de atuação no Núcleo de 
Línguas Estrangeiras. Com 

orgulho, ela fala da importância 
dos cursos ofertados.

“A oferta destes cursos tem 
uma grande importância na 
formação dos estudantes que 
passam pelo Núcleo de Línguas 
da Semed. Muitos deles, quando 
são empregados, se destacam 
no trabalho por ter domínio de 
uma língua estrangeira e isso, 
para nós professores, é muito 
gratificante”, disse a professora.

O Núcleo de Línguas 
Estrangeiras é um dos núcleos 
da Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos, que tem à 
frente à professora e doutora 
Vera Pontes. Ela ressalta o 
papel social transformador 
desempregado pelo Núcleo de 
Línguas: “Investir na formação 
complementar das pessoas é 
ampliar as oportunidades de 
inserção no mundo do trabalho 
e nas relações socioculturais. Os 
egressos do Núcleo de Línguas 
têm a chance de qualificar sua 
formação e, com isso, alcançar 
novos horizontes na vida”, 
concluiu. A abertura das 
inscrições para novas turmas 
está prevista para fevereiro de 
2022. Cada idioma contará com 
quatro turmas, divididas entre 
os turnos matutino e vespertino, 
com limite de 30 estudantes por 
turma.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Estudantes aprovam formação ofertada 
pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras

Professor Mentor: o professor selecionado indicará um aluno para ser monitor

Núcleo de Línguas Estrangeiras oferta cursos gratuitos de idiomas para os alunos

Pâmela de Oliveira / Ascom Semed



TERRA DE GIGANTES

ARENA SEBRAELAB
POR TRÁS DO FEED 

EMPODERA

Nos próximos dias 18,19 e 
20 Maceió sedia o maior 
evento de marketing e 

empreendedorismo do Nordeste. 
O Trakto Marketing Show vai além 
do palco principal e suas estrelas 
nacionais. É nos corredores, estandes, 
arenas e até no cafezinho que os 
grandes momentos acontecem, 
negócios são fechados, ideia são 
trocadas, relacionamentos são criados.

É muito mais que uma maratona de 
palestras, é uma usina de networking 
e inspiração.

E entre tantas palestras eu gostaria 
de te convidar a prestar atenção em 
uma especial, a do Paulo Tenório. O 
jovem criativo e obstinado que poderia 
estar em qualquer lugar do mundo 
com seu talento, mas escolheu ficar 
e mostrar que aqui também nascem 
gigantes.

Ah! A foto não é do Paulo, mas 
é como se fosse, pois o Domingos 
representa cada uma das pessoas que, 
nos bastidores, fazem esse projeto 
gigante acontecer, todos os dias. Aqui 
em Maceió. 

O  a u t o c o n h e c i m e n t o  é 
indiscutivelmente o primeiro 
pilar para quem deseja alcançar 
o sucesso nos negócios,  e 
a psicóloga e consteladora 
familiar, Sonia Onuki, sobe ao 
palco da Arena SEBRAELAB 
com a palestra “O sucesso tem 
a cara da mãe”. O que será que 
isso quer dizer, hein?! Só digo 
que é imperdível e vai fazer 
você olhar para sua mãe com 
outros olhos. 

Como acontece o negócio 
por trás das fotos e vídeos 
no Instagram? Como gira o 
Marketing Digital ao redor 
de um influenciador? Como 
transformar audiência em 
rendimento?

Essas e outras perguntas 
s e r ã o  r e s p o n d i d a s  p o r 
n i n g u é m  m e n o s  q u e 
Carlinhos Maia que já é uma 
das palestras mais esperadas 
do MKT SHOW 2021. 

O Emporeda 2021 acontece no 
dia 19 dentro do Trakto Mkt Show 
e uma das presenças confirmadas 
é Karine Wakanda que vai mostrar 
que ancestralidade e inovação andam 
juntas.

Ela é fundadora da Wakanda 
E d u c a ç ã o  E m p r e e n d e d o r a , 
empresa que traduz conteúdo do 
empreendedorismo tradicional 
utilizando a linguagem informal 
e regional, permitindo o acesso e 
fortalecimento de negócios periféricos.

Vagner Paes e Natália Von Sohsten 
estão na reta final da campanha 
que elege a nova presidência da 
OAB Alagoas, no próximo dia 19. Os 
advogados formam a chapa “OAB 
Arretada” que tem Vagner como 
candidato a presidente e Natália 
como sua vice. 

No último domingo, o campeão 
mundial de F1, Lewis Hamilton, 
protagonizou um momento 
emocionante repetindo o gesto de 
Ayrton Senna ao vencer a corrida. 
Quem estava por lá e pode ver esse 
momento ao vivo foi o casal Fernanda 
Tognon e Brandon Whitehead.  

Wilson Smith assinou a curadoria, 
assessoria e produção do lançamento 
do fotolivro Banzo, do artista @
rogersilvafotos e... ARRASOU! 
Mas, mesmo assim, em seu post 
de agradecimento ele desabafou: 
“Sim, sou quase Relações Públicas, 
separado do título por um TCC. Mas, 
o dia 13/11, foi uma validação dessa 
minha trajetória acadêmica”. Você já 
é Relações Públicas e faz um tempão. 
Parabéns!!! 

RETA FINAL

HOMENAGEM

QUASE UM RP
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GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS
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Allana Dias
Repórter

Os professores 
d a  r e d e 
estadual de 

ensino que desejam concorrer 
a uma bolsa no programa 
Professor Mentor, uma das 
iniciativas mais inovadores da 
educação pública no país, têm 
até a próxima sexta-feira para 
se candidatar. As inscrições 
acontecem de maneira interna 
junto às gestões escolares e o 
educador selecionado receberá 
bolsa de incentivo  de R$1.500 
mensais. O projeto faz parte do 
maior investimento da história 
da Educação do estado na 
ordem de R$1 bilhão, liderado 
pelo Governo de Alagoas.

Para se candidatar, o 
professor deve preencher a 

carta de intenção, disponível 
no Diário Oficial do Estado de 
Alagoas (DOEAL) publicado 
no último dia 29 de outubro, no 
anexo VI, e entregar a gestão da 
sua escola. A previsão é que os 

bolsistas já comecem a atuar a 
partir do mês de dezembro. 

O professor selecionado 
indicará um aluno para ser 
monitor. Assim, cada unidade 
de ensino terá um professor 

mentor e um aluno monitor 
por turma, que também será 
contemplado com R$250 
mensais, garantindo um 
atendimento a 100% da rede 
pública estadual. De acordo 
com o secretário de Estado 
da Educação, Rafael Brito, 
o programa irá ajudar a 
transformar a realidade da 
educação pública em Alagoas. 

“ E s s e  é  u m  p r o j e t o 
inédito no país e nós somos, 
atualmente, o único estado 
a contar com esse tipo de 
política de acolhimento. Essas 
ações já fizeram sucesso em 
outros lugares do mundo 
e agora trazemos para a 
necessidade e realidade 
de Alagoas, trabalhando 
eixos como projeto de vida 
dos alunos, recomposição 
de aprendizagem nesse 

pós-pandemia, diversidade, 
busca ativa, ou seja, é um 
projeto completo em que o 
professor vai acompanhar 
individualmente, do ínicio ao 
fim, o desenvolvimento dos 
estudantes da sua turma”, 
explica Rafael Brito.

O PROGRAMA
O Professor Mentor faz 

parte do pacote de programas 
lançados  pe lo  governo 
estadual para melhorar ainda 
mais a educação de Alagoas. 
O projeto tem o objetivo de 
incentivar a pesquisa no 
ambiente escolar, combater 
os déficits de aprendizagem, 
reduzir o abandono e evasão 
escolar, além de envolver 
toda a comunidade escolar na 
construção do projeto de vida 
dos jovens.

Inscrições para 11 mil bolsas 
inéditas terminam na sexta

VAGAS SÃO DESTINADAS para professores e alunos da rede pública estadual; bolsas vão até R$1.500

Jonathan Lins

Estudantes que vivenciam 
a experiência de participar 
da formação em línguas 
e s t r a n g e i r a s ,  o f e r t a d a 
pelo Núcleo de Línguas 
Estrangeiras, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Semed),  têm 
aprovado a experiência em 
sala de aula. Muitos falam 
da expectativa de utilizar os 
conhecimentos adquiridos no 
mercado de trabalho.

C o m  o  i n t u i t o  d e 
democratizar o estudo de 
línguas estrangeiras, o Núcleo 
de Línguas há mais de 20 
anos tem oferecido de forma 
gratuita, a formação em inglês, 
espanhol e francês, para todos 
aqueles que dispõem de 
interesse nas aulas. Alunos da 
rede municipal e pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social têm prioridade no 
momento da matrícula. 

Real izado na  Escola 
Municipal Doutor Henrique 
Equelman, no bairro Jacintinho, 
são inúmeros os relatos de 
estudantes que tiveram 
suas vidas profissionais 
transformadas após a passagem 
pelo curso.

J e f e r s o n  S i m o n  é 
professor da rede municipal 
e coordenador do Núcleo 

de Línguas Estrangeiras. Ele 
fala da oportunidade de se 
proporcionar formação em 
línguas estrangeiras para 
estudantes que não teriam como 
arcar com cursos particulares.

“ E x e r c e m o s  a q u i 
um trabalho totalmente 
gratuito voltado tanto para 
a rede municipal  como 
para a comunidade. É uma 
experiência muito rica porque 
são estudantes que dificilmente 
teriam a possibilidade de arcar 
com o valor de um curso de 
língua estrangeira, e a Semed 
disponibiliza este curso de 
forma gratuita, dando a eles 

uma oportunidade”, afirmou o 
coordenador.

Moradora do Jacintinho, 
Vitoria Nataly, de 20 anos, 
está concluindo sua formação 
em língua inglesa e conta que 
procurou pelo curso buscando 
o domínio de uma língua 
estrangeira, para que pudesse 
contribuir na busca pelo início 
de uma vida profissional.

“Comecei o curso de 
Inglês porque eu gostaria 
de me desafiar a aprender 
algo novo. Quando eu entrei 
não tinha nenhum domínio 
sobre a língua e agora vou me 
formar. O estudo do Inglês 

abriu minha cabeça para novas 
oportunidades”, conta.

Já Renata Emily, de 17 anos, 
também moradora do Jacintinho, 
percebeu na formação, uma 
oportunidade para ampliar 
suas oportunidades no mercado 
profissional. “Eu já sabia um 
pouco de inglês, mas queria 
avançar mais ainda na língua, por 
isso procurei o curso. Dominar o 
inglês é muito importante para 
o mercado e agrega muito mais 
na qualificação profissional”, 
afirmou. 

Aos 13 anos, Luiz Gabriel, 
estudante da rede municipal, 
está no primeiro nível do 
curso de Língua Inglesa e já 
consegue perceber na formação 
uma chance de se firmar 
profissionalmente. “Eu soube 
do curso durante as minhas 
aulas on-line. Decidi participar 
e estou gostando muito de 
tudo que estou aprendendo 
e no futuro vai me ajudar 
quando estiver procurando por 
emprego”, disse.

Participar da formação 
de diversos estudantes e 
acompanhá-los nas conquistas 
profissionais é o que a professora 
da rede municipal, Joseli Rego 
tem feito nos últimos quatro 
anos de atuação no Núcleo de 
Línguas Estrangeiras. Com 

orgulho, ela fala da importância 
dos cursos ofertados.

“A oferta destes cursos tem 
uma grande importância na 
formação dos estudantes que 
passam pelo Núcleo de Línguas 
da Semed. Muitos deles, quando 
são empregados, se destacam 
no trabalho por ter domínio de 
uma língua estrangeira e isso, 
para nós professores, é muito 
gratificante”, disse a professora.

O Núcleo de Línguas 
Estrangeiras é um dos núcleos 
da Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos, que tem à 
frente à professora e doutora 
Vera Pontes. Ela ressalta o 
papel social transformador 
desempregado pelo Núcleo de 
Línguas: “Investir na formação 
complementar das pessoas é 
ampliar as oportunidades de 
inserção no mundo do trabalho 
e nas relações socioculturais. Os 
egressos do Núcleo de Línguas 
têm a chance de qualificar sua 
formação e, com isso, alcançar 
novos horizontes na vida”, 
concluiu. A abertura das 
inscrições para novas turmas 
está prevista para fevereiro de 
2022. Cada idioma contará com 
quatro turmas, divididas entre 
os turnos matutino e vespertino, 
com limite de 30 estudantes por 
turma.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Estudantes aprovam formação ofertada 
pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras

Professor Mentor: o professor selecionado indicará um aluno para ser monitor

Núcleo de Línguas Estrangeiras oferta cursos gratuitos de idiomas para os alunos

Pâmela de Oliveira / Ascom Semed
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Fiat Pulse tem 9 mil 
unidades reservadas 
em três semanas
Pelos números alcançados 
no período de reservas de 
seu mais novo lançamento, 
o Fiat Pulse, SUV 100% 
desenvolvido e produzido 
no Polo Automotivo de 
Betim (MG), tem tudo para 
ser o mais novo fenômeno 
de vendas da marca. Com 
exatas três semanas desde 
a apresentação do modelo 
no mercado nacional, 9 mil 
consumidores reservaram 
suas unidades por meio 
da pré-venda no site da 
marca. “Fazendo um 
exercício hipotético, se 
emplacássemos esses 
veículos em um mesmo 
mês, o Fiat Pulse seria o 
líder do ranking de vendas 
no Brasil”, comemora 
Herlander Zola, diretor do 
Brand Fiat América do Sul 
e Operações Comerciais 
Brasil. As primeiras 
unidades do SUV da Fiat já 
começaram a ser entregues 
aos clientes, mesmo diante 
do cenário desafiador da 
produção envolvendo a 
cadeia automotiva, motivada 
pela falta de insumos, 
como semicondutores. 
A Fiat, assim, manteve 
o compromisso de 
transparência com o 
consumidor, já que todos os 
clientes foram informados 
dos prazos de faturamento de 
seu Pulse no ato da compra 
– o tempo podia variar até 
90 dias, conforme a cor e a 
configuração escolhida.

Cruze RS está em fase 
final de testes
A linha RS da Chevrolet vai 
crescer no Brasil. O próximo 
modelo na fila a estrear a 
versão de visual esportivo da 
marca é o Cruze, que está 
em provas finais de rodagem 
tanto por aqui como na 
Argentina, onde o produto 
também será comercializado. 
“O Cruze RS vai trazer 
acabamentos diferenciados 
que ressaltam as linhas 
aerodinâmicas da carroceria e 
dão um toque mais exclusivo 
ao interior do modelo 
hatchback”, explica Rodrigo 
Fioco, diretor de Marketing de 
Produto GM América do Sul. 
Dentro da linha de versões 
especiais, a RS é uma das 
mais cultuadas da Chevrolet 
no mundo. No país, a linha 
RS estreou com o Onix e, 
em breve, estará disponível 
também para o Cruze Sport6.

Não tão popular quanto a 
PCX, a Honda Elite 125 2022 
tem 72% de participação 
em seu segmento obtidos 
em setembro passado, 
segundo a marca japonesa. 
Agora, a scooter chega com 
novas cores e grafismos 
com preço sugerido de 
R$ 10.120. Com três anos 
de mercado, a Elite 125 
2022 sucedeu a Lead, que 
segundo a marca, teve 
71% de participação no 
segmento entre 2009 e 
2016. Mas, a atual urbana 
da Honda é oferecida em 
três opções de cor, com a 
inédita cinza metálico, além 
de vermelho perolizado e 
branco. A scooter recebeu 
grafismos atualizados e 
também ampliação de 
áreas em preto na parte 
frontal e lateral inferior da 
moto, identificando assim 
a atualização para a linha 
2022. Com design moderno, 
a Honda Elite 125 2022 tem 
na praticidade e conforto 
seus atributos para 
deslocamentos urbanos 
com baixo consumo e 
agilidade. A motoneta 
tem farol e lanterna em 
LED, bem como painel 
de instrumentos em LCD. 
Tendo 772 mm de altura 
do solo, o banco para 
duas pessoas da Honda 
Elite 2022 oculta um 
compartimento (com trava 
na ignição) que abriga um 
capacete fechado, bem 
como escudo frontal com 
gancho para sacolas ou 
mochilas.

RODASDUAS

A  e m p r e s a  b u s c a 
estudantes universitários 
que queiram fazer parte do 
movimento de transformação 
da mobilidade que a GM 
lidera globalmente, com 
a  v isão  de  futuro  zero 
acidente, zero emissão e 
zero congestionamento. 
Para isso,  a  companhia 
está investindo em novas 
tecnologias e se tornando 
uma empresa de plataformas 
de inovação, que desenvolve 
h a r d w a r e ,  s o f t w a r e  e 
serviços conectados. Além 
de trabalhar ativamente 
para alcançar a meta de 
ser neutra em emissão de 
carbono até 2040 e tornar-se 
a empresa mais inclusiva 
do mundo. A GM há anos 
vem desenvolvendo ações 
de diversidade e inclusão, 
temos por exemplo os grupos 

de afinidade que abrem o 
diálogo da diversidade e 
da inclusão dentro da GM. 
Entre eles estão o coletivo 
de mulheres GM Women, 
o grupo da comunidade 
LGBTQIA+, GM Plus, pessoas 
negras, GMAAN, e PCDs, o 
GM Able. Esses grupos são 
voluntários e liderados pelos 

próprios colaboradores, e têm 
como objetivo apoiar e ajudar 
a disseminar conhecimento 
sobre as temáticas propostas 
no local de trabalho, com 
troca de ideias, fomento de 
conteúdos educacionais, além 
dos diversos seminários/
webinars e debates internos e 
externos.

General Motors abre inscrições 
para programa de estágio 2022

A Toyota anuncia a chegada 
da linha 2022 da picape Hilux. 
O modelo, que já é referência 
em qualidade, durabilidade e 
confiabilidade do DNA Toyota, 
vem com ainda mais itens de 
segurança e conveniência para 
seguir liderando o segmento 
de picapes médias no Brasil. 
A partir da linha 2022, a Hilux 
passa a oferecer, de série, 
ar-condicionado de duas 
zonas automático e digital, 
com saídas para o banco 
traseiro, além de câmera 360° 
e aprimoramentos no pacote 
de segurança ativa Toyota 
Safety Sense. A Hilux estará 
disponível em todas as lojas 

da marca no território nacional 
a partir de 25 de novembro, 
mas já pode ser encontrada em 
pré-venda em parte da Rede 
de concessionárias Toyota nas 
principais capitais do País. 
Versátil, a Toyota Hilux 2022 
segue disponível nas mais 
diferentes configurações, 
desde a versão Chassi, de 
cabine simples, até a topo de 
linha SRX, de cabine dupla, na 
motorização diesel, todas 4×4. 
O design da Hilux é moderno, 
desde os faróis dianteiros, grade 
e para-choques. Internamente 
se destaca por equipar áudio 
totalmente integrado ao painel 
de instrumentos.  Todas as 

versões cabine dupla estão 
equipadas com um sistema 
multimídia com tela de 8” 
sensível ao toque com sistema 
de navegação (GPS) integrado, 
TV Digital (últimos dois itens 
somente disponíveis para as 
versões SRX e SRV), rádio MP3, 
câmera de ré, entrada USB e 
Bluetooth®, além de conexão 
para smartphones e tablets por 
meio de espelhamento Android 
Auto® e Apple CarPlay®. 
Tabela de preços Hilux SRX - R$ 
306.990 -  Hilux SRV - R$ 273.990 
- Hilux SR - R$ 257.490 - Hilux 
DC/C STD - R$ 230.590 - Hilux 
S/C STD - R$ 215.490 - Hilux 
C/C - R$ 208.090.

Toyota Hilux 2022

O DIA ALAGOAS  l  16 de novembro  I  2021


