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ALUNO DO SENAI REPRESENTA O BRASIL EM COMPETIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA NEGÓCIOS
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Novidades  
do ‘Massive  
Open Online  
Courses’

Como a  
tabela FIPE  
influencia no 
seguro auto

ORLA DE MACEIÓ

Prefeitura faz alerta para a venda 
de alvarás falsos aos ambulantes
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A primeira Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) com pressão 
negativa de Alagoas tem 10 
leitos, está completamente equi-
pada e iniciou sua operação hoje, 
após a inauguração que contou 
com a presença do governador 

do Estado, Renan Filho. O novo 
equipamento foi estruturado no 
Hospital Escola Dr. Helvio Auto 
(HEHA), no Trapiche da Barra. 
O local, onde funcionavam sete 
leitos, agora ganhou mais três, e 
todos dispõem de uma técnica 

de isolamento que fornece um 
ambiente estéril, totalmente 
fechado e com pressão abaixo 
da atmosférica normal, propícia 
à recuperação de pacientes com 
doenças infectocontagiosas por 
vias aéreas, como a Covid -19. A 

nova UTI Dr. José Maria Cons-
tant recebeu investimentos da 
ordem de R$ 3,6 milhões e conta 
com uma tecnologia de ponta, 
proporcionando aos alagoanos 
um atendimento mais ágil e de 
maior qualidade. 5

NO HELVIO AUTO

Governo entrega a 1ª UTI com 
pressão negativa de Alagoas

Dárcio Monteiro

Solenidade de entrega do novo equipamento no hospital aconteceu hoje pela manhã e contou com a participação do governador e do secretário de Saúde
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Eric Nepomuceno *Jornalista e escritor

Um amigo de cinco déca-
das diz que primeiro se 
surpreendeu, depois se espan-
tou e passou a se preocupar, 
com minha capacidade de 
ser masoquista. Amigos mais 
recentes, mas ainda assim 
de décadas, se espantaram 
e, discretos, não tornaram a 
fazer comentários.  

Meu filho, ao constatar até 
que ponto meu masoquismo 
chegou, disse que eu devia 
procurar tratamento com 
urgência.

Estou me referindo ao fato 
de acompanhar todas ou quase 
todas as aparições e falas de Jair 
Messias, e às vezes de alguns 
integrantes do seu bando. A 
verdade é que de tanto ouvir 
asneiras repetidas à exaustão, 
comecei a relaxar com relação 

a Jair Messias.  
Tenho cá meus motivos 

para agir assim: é sempre bom 
acompanhar de perto os movi-
mentos do inimigo. É sempre 
importante tratar de medir até 
que ponto seu desequilíbrio 
avança, porque com ele avança 
também a destruição tene-
brosa do país.

E, devo confessar: às vezes, 
o patético chega a ser engra-
çado.

Pois neste 24 de novembro, 
e quase por acaso, descobri 
outra fonte engraçadíssima: 
Ricardo Salles.

Sim, sim, aquele que foi 
ministro do Meio Ambiente 
entre o primeiro dia de 2019 e 
23 junho de 2021.  

Nesse período ele demons-
trou uma lealdade inabalá-

vel às determinações de Jair 
Messias: sua contribuição 
para o desastre ambiental que 
sufoca o Brasil é insuperável.  

Além de permitir – e 
incentivar de várias maneiras 
– a devastação das florestas, 
de abrir porteiras para que 
garimpeiros invadissem terras 
demarcadas e espalhassem a 
desgraça entre as comunida-
des indígenas, ele se entusias-
mou.

E esse entusiasmo acabou 
sendo a peça-chave para que 
acabasse caindo fora da cadeira 
ministerial: denunciado por 
autoridades dos Estados 
Unidos (aqui, nem pensar) 
por estar pelo menos envol-
vido – há suspeitas de que, na 
verdade, seja ele o mentor – 
em esquemas de exportação 

ilegal de madeira extraída de 
maneira igualmente ilegal, 
pediu demissão.

Claro: agora, as investiga-
ções correm na Justiça comum, 
e podem ser encobertas ou 
atrasadas pelo tempo que for.

Pois bem, voltando ao meu 
masoquismo: perdi preciosos 
minutos da minha vida, uns 
dez ou doze, assistindo na 
internet a um tumulto sem eixo 
mas com nome de programa de 
rádio. Ah, sim, claro, na emis-
sora oficial de Jair Messias, a 
rádio Jovem Pan.

Pois não é que Ricardo 
Salles assegurou, sem corar e 
com todas as letras, que Sergio 
Moro, além de defender o uso 
de drogas, é comunista?

Até mesmo seus bizarros 
acompanhantes, que integram 

o time do programa, estranha-
ram e contestaram. Chegaram 
à conclusão que Moro é, isso 
sim, tucano. O que, para eles, 
não é a mesma coisa mas dá no 
mesmo ou quase.

A partir de agora, vou 
tratar de seguir as falas de 
Ricardo Salles. Claro que ele é 
um perigo, e é bem provável 
que, se a Justiça deixar, acabe 
sendo eleito deputado ou coisa 
parecida (o que interessa, claro, 
é o foro privilegiado). Mas, 
caramba!, essa capacidade de 
ridículo merece atenção.

Já ouvi Sergio Moro ser 
chamado de juiz manipulador 
para baixo, passando por cana-
lha e tudo que for imaginável.

Mas comunista... acho que 
nem Jair Messias se atreveria a 
tanto.

Leonardo Boff * Ecoteólogo, filósofo e escritor. Escreveu Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres, Vozes 1995/2015

Como se não bastasse o 
horror da pandemia do Covid-
19 que vitimou mais de 600 mil 
pessoas e a crise generalizada 
em todos os níveis de nosso 
país, temos que assistir agora 
ao lançamento da candidatura 
à presidência nada menos do 
que do ex-juiz Sérgio Moro, 
declarado parcial pelo STF. 

Ele representa a estirpe 
direitista do Capitão que 
trouxe a maior desgraça e 
vergonha ao nosso país, por 
sua criminosa incompetência 
no trato da pandemia, por lhe 
faltar qualquer indício de um 
projeto nacional, por estabele-
cer a mentira como política de 
Estado, por absoluta incapaci-
dade de governar e por claros 
sinais de desvio comportamen-
tal. Ele mente tão perfeitamente 
que parece verdade, a mentira 
da qual é ciente.

A vitória do Capitão é fruto 
de uma imensa e bem tramada 
fraude, suscitando o anti-
-petismo, colocando a corrup-
ção  endêmica no país, como 
se fosse coisa exclusiva  do 
PT, quando sabemos ser  a do 
mercado (sonegação fiscal das 
empresas), dezenas de vezes 
maior que a política, defen-
dendo alguns valores de nossa 
cultura tradicionalista, ligada 
a um tipo de família moralista  
e de uma compreensão distor-
cida da questão de gênero, 
alimentando preconceitos 
contra os indígenas, os afro-
descendentes, os quilombolas, 
os pobres, os homoafetivos, os 

LGBTI e divulgando  milhões 
de fake news, caluniand com 
perversa difamação do candi-
dato Fernando Haddad. Infor-
mações seguras constataram 
que cerca de 80% das pessoas 
que receberam tais falsas notí-
cias acreditaram nelas.

Por trás do triunfo desta 
extrema-direita, atuaram forças 
do Império, particularmente, 
da CIA e da Secretaria de 
Estado dos USA como o reve-
laram vários analistas da área 
internacional. Ai também atua-
ram as classes dos endinhei-
rados, notórios corruptos por 
sonegar anualmente bilhões em 
impostos, parte do Ministério 
Público, as operações da Lava-
-Jato, eivadas de intenção polí-
tica, ao arrepio do direito e da 
necessária isenção, parte do STF 
e com expressiva força o oligo-
pólio midiático e a imprensa 
empresarial  conservadora que 
sempre apoiou os golpes e se 
sente mal com a democracia.

A consequência é o atual o 
descalabro sanitário, político, 
jurídico e institucional. É fala-
cioso dizer que as instituições 
funcionam. Funcionam seleti-
vamente para alguns. A maioria 
delas foi e está contaminada por 
motivações políticas conserva-
doras e pela vontade de afastar 
Lula e o PT da cena política por 
representarem os reclamos das 
grandes maiorias exploradas e 
empobrecidas,sempre postas à 
margem. A justiça foi vergonho-
samente parcial especialmente 
o foi pelo justiceiro ex-juiz fede-

ral de primeira instância, agora 
candidato, que tudo fez para 
pôr Lula na prisão,mesmo sem 
materialidade criminosa para 
tanto. Ele sempre  se moveu, não 
pelo senso do direito, mas pelo 
lawfare (distorção do direito 
para condenar o acusado), 
pelo impulso de rancor e por 
convicção subjetiva. Diz-se 
que estudou em Harvard. Fez 
apenas quatro semanas lá, no 
fundo para encobrir o treina-
mento recebido  nos órgãos de 
segurança dos USA no uso da 
lawfare.

Conseguiu impedir que 
Lula fosse candidato à presi-
dência já que contava com a 
maioria das intenções de voto e 
até lhe sequestraram o direito de 
votar. Agora Moro se apresenta 
como candidato à presidên-
cia,  arrebatando do Capitão a 
bandeira do combate à corrup-
ção quando ele primou por 
atos corruptos e por conchavos 
com as grandes empreiteiras 

para fazerem delações forçadas 
que incriminassem a Lula e a 
membros do PT.

 A vitória fraudulenta do 
Capitão (principalmente por 
causa dos milhões de fake 
news) legitimou uma cultura 
da violência. Ela já existia no 
país em níveis insuportáveis 
(os mais de 30 a 40 mil assassi-
natos anuais). Mas agora ela se 
sente legitimada pelo discurso 
de ódio que o candidato e agora 
presidente continua a  alimen-
tar. Tal realidade sinistra, trouxe 
como consequência,  um forte 
desamparo e um sofrido vazio 
de esperança. 

Este cenário adverso ao 
direito e  a tudo o que é justo 
e reto, afetou nossas mentes e 
corações de forma profunda. 
Vivemos num regime mili-
tarizado e de exceção, num 
tempo de pós-democracia 
(R.R. Casara).  Agora importa 
resgatar o caráter político-
-transformador da esperança e 

da resiliência, as únicas que nos 
poderão sustentar no quadro 
de uma crise sem precedentes 
em nossa história. 

Temos que dar a volta por 
cima, não considerar a atual 
situação como uma tragé-
dia sem remédio, mas como 
uma crise fundamental que 
nos obriga a resistir, a apren-
der desta escabrosa situação 
e a sair mais maduros, experi-
mentados e seguros, também 
da pandemia, para definir 
um novo caminho mais justo, 
democrático e popular.

Urge ativar o princípio espe-
rança  que é aquele impulso 
interior que nos leva  a  nos 
mover sempre e a projetar 
sonhos e  projetos viáveis.São 
eles que nos permitem tirar 
sábias lições das dificuldades 
e dos eventuais fracassos e nos 
tornar mais fortes na resistên-
cia e na luta. Lembremos do 
conselho de Dom Quixote:”não 
devemos aceitar a derrota sem 
antes de dar todas as batalhas”. 
Daremos e venceremos.

Importa evitar, dentro da 
democracia, a continuidade do 
atual e do pior projeto para o 
país, urdido de ódio, persegui-
ção, negacionismo da ciência 
e da gravidade letal do Covid-
19. É operado atualmente pelo 
Capitão e seus apaniguados 
e, supomos, prolongado pelo 
ex-juiz, candidato à presidên-
cia, cujas características, parece, 
se confundir  com aquelas do 
Inominável. Desta vez não nos 
é permitido errar.

 O ex-juiz Moro candidato: chega de desgraça

Quando o masoquismo vale a pena
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O plenário do 
Senado apro-
v o u  n e s t a 

quinta-feira (24) projeto de lei 
que estabelece um piso sala-
rial nacional para enfermeiros, 
auxiliares e técnicos em enfer-
magem.

O texto da relatora, Zenaide 
Maia (Pros-RN), prevê o piso 
salarial de R$ 4.750 para os 
enfermeiros com uma carga de 
30 horas semanais, seja da rede 
pública ou privada, seja das 
Santas Casas. Mesmo abaixo 
do proposto no texto original, 
R$ 7,3 mil, o novo valor foi bem 
recebido pelo Conselho Federal 
de Enfermagem.

Pelo projeto, os técnicos 
receberão 70% do piso do 
enfermeiro, ou seja, R$3.325, e 
os auxiliares de enfermagem 
e parteiras, R$ 2.375. O texto 

estabelece que a correção anual 
será feita pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 

(INPC). A versão final foi resul-
tado de acordo feito em torno 
de uma emenda apresentada 

pela senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA). Há reação à 
iniciativa por parte de prefei-

tos, que alegam que a medida 
poderá inviabilizar a gestão 
municipal por não obrigar a 
União a participar dos paga-
mentos das diferenças salariais. 
O impacto estimado por eles é 
de R$ 20 bilhões apenas para as 
prefeituras.

A criação do piso sala-
rial nacional representa uma 
conquista para os 2,5 milhões 
de profissionais de enfer-
magem. Entre eles, quase 2 
milhões de técnicos e auxilia-
res, que estão especialmente 
vulneráveis aos subsalários, 
como demonstram os dados 
da Pesquisa Perfil da Enfer-
magem no Brasil, da Fiocruz. 
Em 2015, quase metade dos 
profissionais (45%) recebiam 
salários abaixo de R$ 2 mil. 
Somente quatro em cada 100 
recebiam mais de R$ 5 mil.
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Aprovado o piso salarial 
de enfermeiros: R$ 4.750

TÉCNICOS RECEBERÃO 70% do piso do enfermeiro: R$ 3.325; auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 2.375

Vereadores de Maceió 
conheceram ontem detalhes 
sobre o modelo do Banco do 
Empreendedor de Maceió, que 
vem sendo elaborado na Secre-
taria de Economia. Antes de 
ser transformado em projeto e 
ser encaminhado para a casa, 
o líder do governo, vereador 
Siderlane Mendonça (PSB) 
convocou os vereadores para 
uma apresentação feita pelo 
técnico da Semec, Adriano 
Ramos. 

“Tivemos essa iniciativa 
em função de uma demanda 
dos próprios vereadores. 
Chegamos a um entendimento 
que projetos do Executivo de 
grande impacto e relevância 
poderiam ser apresentados em 
caráter informal até para poder 
ser aprofundado quando, de 
fato, vierem a tramitar nas 
comissões e seguirem para o 
plenário. Acredito que isso irá 
melhorar ainda mais a rela-
ção da CMM com a prefeitura 
já que o que será discutido 
e proposto pelo Executivo 
são matérias de interesse de 
todos”, explicou Siderlane.

 A proposta se baseia na 
necessidade da prefeitura de 
oferecer crédito para pessoas 
que possuem pequenos negó-
cios de forma rápida e sem 

burocracia para que invistam 
em produtos ou equipamen-
tos. Deste modo irão se capa-
citar e fomentar melhores 
oportunidades de comercia-
lização. Ainda em campanha, 
o próprio prefeito JHC (PSB) 
se comprometeu com os seus 
eleitores de que iria criar meca-
nismos que pudessem auxiliá-
-los a melhorar a renda. 

O secretário adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, 
Eduardo Monteiro, expli-
cou que o foco é atuar junto 
as famílias de baixa renda 
criando facilitações para a libe-
ração dos recursos. Ao mesmo 
tempo dando oportunidade 
de pagamento facilitada sem 
criar ciclos de endividamento. 
O secretário de Governo, Ivan 

Carvalho, também compare-
ceu ao encontro da proposta 
que dará origem ao Programa 
Empreende Maceió. 

 A reunião atraiu parte dos 
25 vereadores que puderam 
interagir e tirar dúvidas sobre 
a iniciativa em sua fase prelimi-
nar. Estiveram presentes Teca 
Nelma (PSDB), Pastor Oliveira 
(Republicanos), João Catunda 
(PSD), Fábio Costa (PSB), 
Davi Davino (Progressistas), 
Alan Balbino (Podemos), Aldo 
Loureiro (Progressistas), Silva-
nia Barbosa (PRTB), Joãzinho 
(Podemos), Leonardo Dias 
(PSD), Brivaldo Marques 
(PSC), Valmir Gomes (PT), 
Gabi Ronalsa (DEM), Marcelo 
Palmeira (PSC) e Luciano 
Marinho (MDB). 

EMPREENDEDOR DE MACEIÓ

Banco é apresentado à 
Câmara de Vereadores

Aprovado por unanimi-
dade, em segundo turno, 
o projeto de resolução nº 
86/2021, de autoria do depu-
tado Davi Davino Filho (PP), 
com a finalidade de conceder 
a Comenda Dr. Hélvio Auto 
aos profissionais de saúde 
da rede hospitalar pública 
de Alagoas com atividade no 
enfrentamento à Covid-19, 
representados pela equipe 
multidisciplinar do Hospital 
da Mulher. 

Ao justificar a proposta, 
o deputado Davi Davino 
destacou que cabe ao Poder 
Legis la t ivo  de  Alagoas 

reconhecer todo o trabalho 
e dedicação dos profissio-
nais de saúde do Estado, 
que atuaram bravamente 
no combate à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), e 
conceder a comenda Dr. 
Hélvio Auto.

“As equipes de saúde, 
trabalhando de forma inte-
grada,  superaram todos 
os obstáculos para salvar 
o maior número de vidas, 
mesmo que para isso puses-
sem em risco sua própria 
saúde e, às vezes a própria 
vida, frente a carga viral de 
extrema letalidade”.

COMENDA HELVIO AUTO...

...Para profissionais 
de saúde do Estado

Divulgação

Marcel Vital/Sesau 

Equipe multidisciplinar do Hospital da Mulher vai representar os servidores

Na CMM, a apresentação foi feita por técnico da Secretaria de Economia

Divulgação



Com o tema 
“ P r o t e ç ã o 
pela metade 

não é proteção”,  a Campa-
nha Nacional de Megavaci-
nação contra a Covid-19 se 
estenderá até amanhã em 
todos os pontos de imuni-
zação de Maceió. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a 
ação pretende incentivar os 
brasileiros que não tomaram 
a segunda dose da vacina 
a procurarem os postos em 
todo o país.

Apesar dos índices rele-
vantes de vacinação, é alto 
o número de faltosos para a 
segunda – e agora para a 3º. 

Com base nas informações da 
plataforma de dados abertos 
da vacinação contra a Covid-
19 do Ministério da Saúde, 
Maceió tem mais de 113.039 
faltosos para a aplicação da 
segunda dose e mais 71.347 
pessoas com atraso para a 
dose de reforço.

Maceió aplicou 1.410.964 
doses de vacinas contra a 
Covid-19, sendo 749.924 
primeiras, 597.638 segun-
das ou doses únicas e 63.402 
doses de reforço. Com isso, a 
capital alagoana tem 78,77% 
de adultos e  13,85% de 
adolescentes imunizados, 
além de 89,19% de adultos 

com a primeira dose. Os 
dados estão de acordo com 
o boletim da vacinação da 
última segunda-feira.

A Prefeitura de Maceió 
informa que tem Corujão 
da Vacina nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria 
até amanhã (26) para refor-
çar a aplicação da segunda 
e terceira doses, conforme 
orienta a Campanha Nacio-
nal de Megavacinação e 
como tem sido a atuação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, desde o início da 
Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19.
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Campanha de megavacinação 
contra Covid segue até amanhã

MINISTÉRIO DA SAÚDE: ação pretende incentivar os brasileiros que não tomaram a segunda dose a procurarem os postos

Ascom SMS

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social(Semas) 
informa que todos usuá-
rios que receberam o Bolsa 
Família até o mês de outu-
bro deste ano já migraram 
automaticamente para o 
Auxílio Brasil. Com isso, não 
é necessário que os benefici-
ários não precisam atualizar 
o cadastro para receber o 
Auxílio Brasil. 

A Semas informa ainda 
que por conta disso, não há a 
necessidade de se dirigirem 
aos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
ou à sede do Cadastro Único 
(Cadúnico), evitando assim 
longas filas e tumultos nas 
unidades. 

Segundo a coordena-
dora do Bolsa Família, Aline 
Pontes, aos valores recebi-
dos pelos beneficiários em 
novembro serão  reavaliados 
pelo Ministério da Cidada-
nia. “As famílias são avalia-

das por perfis de pobreza 
e extrema pobreza, e por 
isso os valores serão variá-
veis a depender também da 
composição de cada famí-
lia”, explicou Aline.

A inclusão de novos bene-
ficiários no Auxílio Brasil 
será feita no mês de dezem-
bro pelo Governo Federal, 
daqueles que já estão inscri-
tos no Cadúnico e atendem 
aos critérios do programa.

Em breve será divulgado 
um calendário no site e nas 
redes sociais da Prefeitura 
para que a população possa 
atualizar os dados e fazer 
novas inscrições no Cadú-
nico. Para mais informações, 
além do número fixo da 
sede do Cadastro Único, o 
3312-5924, a população tem 
à disposição, os números 
de WhatsApp, 98882-8257 
e o 98882-8212,  de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h,  
para tirar suas dúvidas.

BOLSA FAMÍLIA

João Victor Barroso
Repórter

Comerciantes informais 
estiveram na Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (Semscs) 
para denunciar a venda de 
alvarás de funcionamento para 
ambulantes da orla de Maceió. 
As denúncias foram registra-
das ontem.

Os comerciantes soube-
ram que tinham sido engana-
dos, após serem abordados 
por equipes de fiscalização 
do Município. Ao apresentar 
o suposto alvará de permis-
são para comércio informal, 
os fiscais informaram que o 
documento era falso e que eles 
deveriam ir até a Secretaria 
denunciar o caso e dar entrada 
no documento oficial.

O documento falso estava 
sendo vendido por R$ 200 e 
“autorizava” a comercialização 
de água mineral, coco e refrige-
rante, indicando o bairro e a 
rua onde o ambulante poderia 
trabalhar.

De acordo com Thiago 
Prado, secretário municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social, assim que 
a Secretaria tomou conhe-
cimento do caso, iniciou a 
apuração dos fatos e o caso será 
repassado para a Polícia Civil 
de Alagoas.

“Estamos atentos aos este-
lionatários de plantão, que 
querem se aproveitar desse 

momento de aumento do 
comércio de ambulantes para 
aplicar golpes. Reforçamos que 
o único caminho para conse-
guir um alvará de exercício de 
comércio informal é através do 
protocolo feito pessoalmente 
na Semscs”, disse o titular da 
pasta.

O autor do crime pode ser 
preso por estelionato e por 
falsificação de documento 
público.

COMO SOLICITAR O ALVARÁ
As pessoas que tiverem 

interesse em ter o alvará de 
permissão de comércio infor-
mal, os ambulantes devem 
comparecer ao prédio sede 
da Semscs, localizado na Rua 
Alexandre Passos, no bairro 
de Jaraguá, e apresentar CPF, 
RG e comprovante de residên-
cia de Maceió. O comerciante 
também precisa informar qual 
local deseja estabelecer o seu 
ponto comercial e os tipos de 
produtos que serão comercia-
lizados.

Antes da liberação do docu-
mento, ficais da Secretaria vão 
até o local para vistoriar o local 
indicado pelo comerciante 
informal, para verificar se a 
localidade tem ou não condi-
ções para o ambulante se insta-
lar.

Para mais informações 
basta entrar em contato pelo 
número 3312-5270 ou com a 
ouvidoria da Semscs no 3312-
5289.

PREFEITURA ALERTA SOBRE... 

...Venda de alvarás 
falsos a ambulantes

Usuário não precisa 
atualizar o cadastro

Ascom Semas

Beneficiários do programa migraram automaticamente para o Auxílio Brasil

A Prefeitura de Maceió 
informa que, a partir do dia 
10 de janeiro de 2022, estará 
iniciando um novo agenda-
mento para cadastro habita-
cional. Serão disponibilizados, 
diariamente, 100 vagas e outros 
50 pré-agendamentos, entre 
online e presencial, divididos 
por faixa etária.

O programa habitacional 
em Maceió segue as regras do 
Casa Verde e Amarela (Faixa 
1), do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR). Pode 
fazer a inscrição o maceioense 
que não tenha casa própria, 
não tenha sido contemplado no 
programa anteriormente e não 
possua renda bruta familiar 
superior a R$ 1.800,00 (Um mil 
e oitocentos reais).

100 VAGAS

Cadastro 
habitacional 
tem início 
em janeiro

Jaraguá recebe 
‘Sextas Clássicas’

Pelo terceiro final de semana consecutivo, 

o histórico bairro do Jaraguá estará rece-

bendo, amanhã, mais uma edição do projeto 

“Vamos Jaraguanear com Sextas Clássicas”. 

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura 

de Maceió, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura (FMAC), é promovido pela Asso-

ciação Cultural Alagoas do Sul. Amanhã, a 

abertura fica por conta do coletivo AfroCaeté 

tocando com o saxofonista Elizaubo o clás-

sico “Bolero de Ravel”, às 19h30. Às 20h, 

o palco receberá um concerto da banda da 

Guarda Municipal, seguido pelo conserito 

da Orquestra Filarmônica Santa Cecília, de 

Marechal Deodoro. 
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Portal ÉAssim

Um pastor de 
Fernão Velho 
foi flagrado 

assediando sexualmente uma 
menina de 10 anos em áudios 
ouvidos pela polícia. Ele 
tentava convencer a criança a 
perder a virgindade com ele 
para curar o pai dela.

O líder religioso disse à 
vítima que o pai dela esta rode-
ado de “espíritos da morte” e 
que transar com ele seria uma 
“obra de Deus”.

O nome do pastor evangé-

lico, já preso pela polícia nesta 
quarta (24) e que não teve o 
nome divulgado, foi denun-
ciado pela tia da menina, 
que teve acesso aos arquivos 
enviados pelo suspeito no 
celular dela.

O líder religioso de 45 
anos começou afirmando que 
vai ser o primeiro homem 
a ter relações sexual com a 
menina e que era para ela não 
ter vergonha:

    “Deus me mostrou que 
você ia se acordar de 7h30, 
que você ia só esperar minha 
ligação […] Vou fazer aquilo 

que eu quero fazer, entendeu? 
Tirar sua virgindade, é só ficar 
relaxada, não tenha vergonha, 
entendeu? […] Você tem que 
dizer que você vai na casa 
de uma colega sua porque 
Deus mandou. O pessoal vai 
entender. Porque sabem que o 
próprio Deus quer usar você. 
Você tem um coração… Não 
tenha medo. Estou esperando 
você”. Pastor evangélico

Ele insiste que o sexo é 
para salvar o pai da vítima. 
“Você tem que vir, porque o 
espírito de morte está rode-
ando seu pai”.

Depois que a menina 
concordou, o líder religioso diz 
que está tudo pronto para os 
dois e chegou a dizer que Deus 
ficou feliz com a atitude dela. 
“Você diga que vai fazer a obra 
de Deus, sim. Deus se agradou 
com a sua atitude, viu? Pense 
como ele se agradou. Venha 
logo”.

Foi  quando Pol ic ia is 
militares do 4º Batalhão 
prenderam o pastor de uma 
igreja evangélica. A equipe 
de militares foi acionada 
por vizinhos da vítima, que 
informaram que a menor 

estaria sendo aliciada para 
fazer sexo com o homem de 
45 anos, na região da Vila da 
Goiabeira.

Durante o deslocamento, 
a polícia encontrou a tia da 
criança e ela apresentou os 
áudios do pastor enviados 
para a menina num aplicativo 
de mensagens.

Levado para a delega-
cia para os procedimentos 
necessários. Ele foi autuado 
em flagrante pelo crime de 
violência sexual mediante 
fraude. A Polícia Civil vai 
investigar o crime.

Pastor é preso após assediar 
menina de 10 anos pelo ‘zap’

LÍDER EVANGÉLICO afirmava que Deus queria a consumação do ato e que isso iria salvar o pai da vítima da morte

Leonardo Ferreira 
Ascom CGJAL

Com o intuito de seguir 
a Política Nacional Judicial 
a partir do projeto de Aten-
ção a Pessoas em Situação de 
Rua, instituída pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), atra-
vés da Resolução nº 425/2021, a 
Corregedoria-Geral da Justiça 
de Alagoas (CGJAL) deter-
minou a expedição de ofício 
para magistrados, servidores 
e setores da Justiça estadual, 
estabelecendo providências 
administrativas e ampliando o 
conhecimento sobre a norma-
tiva.

A decisão está no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJE) de 
ontem e tem como requerente 
o presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, Desembar-
gador Klever Rêgo Loureiro. 

De acordo com a resolução 
do CNJ, os Tribunais deverão 
viabilizar atendimento prio-
ritário, desburocratizado e 
humanizado às pessoas em 
situação de rua, buscando 
propiciar o amplo acesso à 
Justiça e contribuir para supe-
ração das barreiras socioeco-
nômicas. 

O ofício aos magistra-
dos e servidores, oriundo da 
Presidência do TJAL, visa dar 
amplo conhecimento acerca 
da resolução. A Coordenação 
do SAJ (Sistema de Automa-
ção da Justiça) deve adotar 
providências cabíveis para a 
inserção do campo pessoa em 
situação de rua no cadastro de 

parte ou de processo. 
O comunicado também 

afirma que a Secretaria das 
Serventias Extrajudiciais deve 
encaminhar expediente a 
todos os Cartórios de Registro 
Civil de Pessoas Naturais de 
Alagoas, que deverão promo-
ver o cumprimento de medi-
das, a exemplo de fornecer 
gratuitamente as certidões e 
dados registrais da pessoa em 
situação de rua.

Ao Comitê de Governança 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (CGOVTIC), 
o ofício solicita que seja averi-
guada a possibilidade de criar 
os fluxos interinstitucionais 
que facilitem o livre acesso 
das pessoas em situação de 
rua às informações de sua 
titularidade no registro civil 
de pessoas naturais e nos 
cadastros de identificação e às 
certidões necessárias à identi-
ficação e ao exercício de direi-
tos.

“Nossa expectativa é 
cumprir essa resolução do CNJ 
aqui em Alagoas, para que o 
Judiciário esteja mais próximo 
dessas pessoas que tanto neces-
sitam de um atendimento mais 
humanizado, seja no âmbito 
judicial ou extrajudicial. Por 
exemplo, o registro civil, entre 
outras garantias, promove 
dignidade e acesso aos servi-
ços mais básicos da socie-
dade, então, a identificação de 
quem está em situação de rua 
é uma das medidas urgentes”, 
comentou o Corregedor-Geral 
Fábio Bittencourt.

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

CNJ manda Justiça 
priorizar atendimento

Kelly Cordeiro
Repórter

A primeira Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) com pressão 
negativa de Alagoas tem 10 
leitos, está completamente equi-
pada e  iniciou hoje sua opera-
ção, logo após a inauguração 
que contou com a presença do 
governador Renan Filho. O novo 
equipamento foi estruturado no 
Hospital Escola Dr. Helvio Auto 
(HEHA), no Trapiche da Barra, 
em Maceió.

O local, onde funciona-
vam sete leitos, agora ganhou 
mais três, e todos dispõem de 
uma técnica de isolamento 
que fornece um ambiente esté-
ril, totalmente fechado e com 
pressão abaixo da atmosférica 
normal, propícia a recuperação 
de pacientes com doenças infec-
tocontagiosas por vias aéreas, 
como a Covid -19. A nova UTI 
Dr. José Maria Constant recebeu 
investimentos da ordem de R$ 
3,6 milhões e conta com uma 
tecnologia de ponta, proporcio-
nando aos alagoanos um aten-
dimento mais ágil e de maior 
qualidade.

O HEHA é uma unidade 
vinculada à Universidade Esta-
dual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (Uncisal) e é referên-
cia no tratamento de pacientes 
com doenças infectocontagiosas 
no Estado. A antiga estrutura 
da UTI não era adequada, não 
possuía leitos individualizados 
e o tratamento do ar era feito de 
forma tradicional. Agora, o ar 

ambiente será tratado, evitando 
contaminação cruzada entre os 
pacientes internados.

Segundo o governador, os 
novos leitos ampliam a renova-
ção de todo o parque hospita-
lar do Estado realizada a partir 
de 2015, com o início de sua 
gestão. “Para nós é uma satis-
fação enorme fazer parte deste 
momento porque, além de 
construir novos equipamentos 
que são fundamentais, estamos 
também melhorando o funcio-
namento dos já existentes e 
históricos. Estamos fazendo isso 
no Helvio Auto, mas já fizemos 
na maternidade Santa Mônica, 
estamos em reforma, ampliação 
de serviços e mudança de perfil 
no HGE, para que a gente entre-
gue, no pós-pandemia, uma 
saúde alagoana totalmente revi-
talizada e revigorada, prestando 
melhores serviços ao nosso 
povo” enfatizou Renan Filho.

A reestruturação do hospi-
tal continua com outras obras 

em enfermarias e nos setores 
administrativos. Dezoito leitos 
de enfermaria e outros 10 de 
isolamento para o tratamento 
de pacientes clínicos, que estão 
em reforma, também serão equi-
pados com o sistema de pressão 
negativa, totalizando 38 leitos 
com a tecnologia que é o que há 
de mais moderno atualmente.

“O Helvio Auto é o único 
no estado com UTI de pres-
são negativa, mesmo entre os 
hospitais da rede privada, e é 
um dos poucos no país também. 
Além da unidade de terapia 
intensiva, as outras obras serão 
fundamentais para o melhor 
funcionamento do hospital. No 
setor de nutrição e dietética, por 
exemplo, a espera por melho-
rias já dura mais de 12 anos, e 
agora já estamos com a licitação 
pronta para a reforma. Então é 
muito gratificante para nós ver 
a concretização desse sonho”, 
disse o reitor da Uncisal, Henri-
que Costa.

NO HELVIO AUTO

Governo entrega primeira 
UTI de pressão negativa 

 Dárcio Monteiro

Renan Filho na solenidade de entrega do novo equipamento do Helvio Auto

Com o tema 
“ P r o t e ç ã o 
pela metade 

não é proteção”,  a Campa-
nha Nacional de Megavaci-
nação contra a Covid-19 se 
estenderá até amanhã em 
todos os pontos de imuni-
zação de Maceió. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a 
ação pretende incentivar os 
brasileiros que não tomaram 
a segunda dose da vacina 
a procurarem os postos em 
todo o país.

Apesar dos índices rele-
vantes de vacinação, é alto 
o número de faltosos para a 
segunda – e agora para a 3º. 

Com base nas informações da 
plataforma de dados abertos 
da vacinação contra a Covid-
19 do Ministério da Saúde, 
Maceió tem mais de 113.039 
faltosos para a aplicação da 
segunda dose e mais 71.347 
pessoas com atraso para a 
dose de reforço.

Maceió aplicou 1.410.964 
doses de vacinas contra a 
Covid-19, sendo 749.924 
primeiras, 597.638 segun-
das ou doses únicas e 63.402 
doses de reforço. Com isso, a 
capital alagoana tem 78,77% 
de adultos e  13,85% de 
adolescentes imunizados, 
além de 89,19% de adultos 

com a primeira dose. Os 
dados estão de acordo com 
o boletim da vacinação da 
última segunda-feira.

A Prefeitura de Maceió 
informa que tem Corujão 
da Vacina nos shoppings 
Maceió e Pátio e nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria 
até amanhã (26) para refor-
çar a aplicação da segunda 
e terceira doses, conforme 
orienta a Campanha Nacio-
nal de Megavacinação e 
como tem sido a atuação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, desde o início da 
Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19.
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Campanha de megavacinação 
contra Covid segue até amanhã

MINISTÉRIO DA SAÚDE: ação pretende incentivar os brasileiros que não tomaram a segunda dose a procurarem os postos

Ascom SMS

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social(Semas) 
informa que todos usuá-
rios que receberam o Bolsa 
Família até o mês de outu-
bro deste ano já migraram 
automaticamente para o 
Auxílio Brasil. Com isso, não 
é necessário que os benefici-
ários não precisam atualizar 
o cadastro para receber o 
Auxílio Brasil. 

A Semas informa ainda 
que por conta disso, não há a 
necessidade de se dirigirem 
aos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
ou à sede do Cadastro Único 
(Cadúnico), evitando assim 
longas filas e tumultos nas 
unidades. 

Segundo a coordena-
dora do Bolsa Família, Aline 
Pontes, aos valores recebi-
dos pelos beneficiários em 
novembro serão  reavaliados 
pelo Ministério da Cidada-
nia. “As famílias são avalia-

das por perfis de pobreza 
e extrema pobreza, e por 
isso os valores serão variá-
veis a depender também da 
composição de cada famí-
lia”, explicou Aline.

A inclusão de novos bene-
ficiários no Auxílio Brasil 
será feita no mês de dezem-
bro pelo Governo Federal, 
daqueles que já estão inscri-
tos no Cadúnico e atendem 
aos critérios do programa.

Em breve será divulgado 
um calendário no site e nas 
redes sociais da Prefeitura 
para que a população possa 
atualizar os dados e fazer 
novas inscrições no Cadú-
nico. Para mais informações, 
além do número fixo da 
sede do Cadastro Único, o 
3312-5924, a população tem 
à disposição, os números 
de WhatsApp, 98882-8257 
e o 98882-8212,  de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h,  
para tirar suas dúvidas.

BOLSA FAMÍLIA

João Victor Barroso
Repórter

Comerciantes informais 
estiveram na Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (Semscs) 
para denunciar a venda de 
alvarás de funcionamento para 
ambulantes da orla de Maceió. 
As denúncias foram registra-
das ontem.

Os comerciantes soube-
ram que tinham sido engana-
dos, após serem abordados 
por equipes de fiscalização 
do Município. Ao apresentar 
o suposto alvará de permis-
são para comércio informal, 
os fiscais informaram que o 
documento era falso e que eles 
deveriam ir até a Secretaria 
denunciar o caso e dar entrada 
no documento oficial.

O documento falso estava 
sendo vendido por R$ 200 e 
“autorizava” a comercialização 
de água mineral, coco e refrige-
rante, indicando o bairro e a 
rua onde o ambulante poderia 
trabalhar.

De acordo com Thiago 
Prado, secretário municipal 
de Segurança Comunitária 
e Convívio Social, assim que 
a Secretaria tomou conhe-
cimento do caso, iniciou a 
apuração dos fatos e o caso será 
repassado para a Polícia Civil 
de Alagoas.

“Estamos atentos aos este-
lionatários de plantão, que 
querem se aproveitar desse 

momento de aumento do 
comércio de ambulantes para 
aplicar golpes. Reforçamos que 
o único caminho para conse-
guir um alvará de exercício de 
comércio informal é através do 
protocolo feito pessoalmente 
na Semscs”, disse o titular da 
pasta.

O autor do crime pode ser 
preso por estelionato e por 
falsificação de documento 
público.

COMO SOLICITAR O ALVARÁ
As pessoas que tiverem 

interesse em ter o alvará de 
permissão de comércio infor-
mal, os ambulantes devem 
comparecer ao prédio sede 
da Semscs, localizado na Rua 
Alexandre Passos, no bairro 
de Jaraguá, e apresentar CPF, 
RG e comprovante de residên-
cia de Maceió. O comerciante 
também precisa informar qual 
local deseja estabelecer o seu 
ponto comercial e os tipos de 
produtos que serão comercia-
lizados.

Antes da liberação do docu-
mento, ficais da Secretaria vão 
até o local para vistoriar o local 
indicado pelo comerciante 
informal, para verificar se a 
localidade tem ou não condi-
ções para o ambulante se insta-
lar.

Para mais informações 
basta entrar em contato pelo 
número 3312-5270 ou com a 
ouvidoria da Semscs no 3312-
5289.

PREFEITURA ALERTA SOBRE... 

...Venda de alvarás 
falsos a ambulantes

Usuário não precisa 
atualizar o cadastro

Ascom Semas

Beneficiários do programa migraram automaticamente para o Auxílio Brasil

A Prefeitura de Maceió 
informa que, a partir do dia 
10 de janeiro de 2022, estará 
iniciando um novo agenda-
mento para cadastro habita-
cional. Serão disponibilizados, 
diariamente, 100 vagas e outros 
50 pré-agendamentos, entre 
online e presencial, divididos 
por faixa etária.

O programa habitacional 
em Maceió segue as regras do 
Casa Verde e Amarela (Faixa 
1), do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR). Pode 
fazer a inscrição o maceioense 
que não tenha casa própria, 
não tenha sido contemplado no 
programa anteriormente e não 
possua renda bruta familiar 
superior a R$ 1.800,00 (Um mil 
e oitocentos reais).

100 VAGAS

Cadastro 
habitacional 
tem início 
em janeiro

Jaraguá recebe 
‘Sextas Clássicas’

Pelo terceiro final de semana consecutivo, 

o histórico bairro do Jaraguá estará rece-

bendo, amanhã, mais uma edição do projeto 

“Vamos Jaraguanear com Sextas Clássicas”. 

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura 

de Maceió, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura (FMAC), é promovido pela Asso-

ciação Cultural Alagoas do Sul. Amanhã, a 

abertura fica por conta do coletivo AfroCaeté 

tocando com o saxofonista Elizaubo o clás-

sico “Bolero de Ravel”, às 19h30. Às 20h, 

o palco receberá um concerto da banda da 

Guarda Municipal, seguido pelo conserito 

da Orquestra Filarmônica Santa Cecília, de 

Marechal Deodoro. 
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No  m u n d o , 
u m a  e m 
c a d a  d e z 

meninas falta às aulas durante 
o período menstrual. No 
Brasil, o número é ainda 
maior: uma entre quatro 
estudantes já deixou de ir à 
escola por não ter condições 
de comprar absorventes. Os 
dados são da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
que desde 2014 considera o 
acesso à higiene menstrual um 
direito que precisa ser tratado 
como uma questão de saúde 
pública e de direitos humanos. 

Para discutir o tema e 
promover a capacitação de 
acadêmicos e profissionais de 
saúde, estudantes de Medicina 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) vão promover no 
próximo dia 30 de novembro 
o evento “Pobreza Menstrual: 
um olhar aprofundado”. 

“Queremos expandir essa 
discussão para a comunidade. 
Essa temática foi escolhida 
por ser uma questão ainda 

negligenciada e envolta por 
tabus e preconceitos, que infe-
lizmente persistem como um 
importante problema de saúde 
pública”, disse a acadêmica 
Beatriz Câmara, representante 
do comitê local UNCISAL da 
Federação Internacional de 
Associações de Estudantes de 
Medicina (IFMSA Brasil). 

As inscrições para o evento 
serão realizadas através de link 
que será divulgado no insta-
gram @ifmsabrazil_uncisal 
e mediante a doação de itens 
de higiene pessoal feminino 
(absorventes, sabonetes, por 
exemplo), que posteriormente 
serão utilizados para doação 
em conjunto com cartilhas 
sobre o tema. 

O evento ocorrerá às 18h do 
dia 30 de novembro, de forma 
online, e os participantes inscri-
tos e presentes no momento do 
evento receberão certificados. 
As palestras serão gravadas e 
ficarão disponíveis na plata-
forma do YouTube para que 
possa alcançar um público 
ainda maior.

Uncisal promove evento online 
sobre a pobreza menstrual

EVENTO ACONTECERÁ de forma on-line e será voltado para acadêmicos e profissionais de saúde

Divulgação

Estudante BEatriz Câmara: “Tema foi escolhido por persistir como um importante problema de saúde pública”



O aluno do Senai Alagoas 
Mikael Ribeiro Simões, de 19 
anos, vai representar o Brasil no 
WorldSkills Americas 2021, na 
ocupação Soluções de Software 
para Negócios. A competição 
de educação profissional, que 
reúne instituições dos países 
das Américas e Caribe, come-
çou na última segunda-feira, e 
terá o resultado anunciado no 
próximo sábado.

Mikael participará dire-
tamente do Senai Poço, em 
Maceió, já que neste ano, 
devido à pandemia de Covid-
19, a Worldskills Americas será 
100% on-line. Cada país será 
responsável por organizar a 
infraestrutura do ambiente de 
prova com câmeras que farão o 
stream ao vivo do competidor 
no momento da realização da 
prova.

No desafio, o alagoano 
terá adversários da Colômbia, 
Republica Dominicana, Equa-

dor e Guatemala. Além de 
adquirir experiência e conheci-
mento, ele pretende conseguir 
mostrar o resultado de todo o 
treino e esforço. “Mas, no geral, 

o que espero é conseguir dar o 
meu melhor e dar orgulho para 
Alagoas e o Brasil”, afirma.

O primeiro contato do estu-
dante com a ocupação na qual 

compete aconteceu na Escola 
Sesi Senai Benedito Bentes, 
onde teve a oportunidade de 
cursar o ensino médio pelo 
Sesi, juntamente com o curso 

técnico de Informática para 
Internet do Senai. Para chegar 
ao torneio internacional, foi 
preciso demonstrar capacidade 
e muita dedicação. “Durante 
todo o tempo de treino, venho 
sendo exposto a diversos desa-
fios. Jornadas de treino longas, 
muitos simulados, prepara-
ção física e psicológica. Mas, 
sempre tendo o suporte neces-
sário da minha treinadora Leyla 
e do Senai Alagoas para qual-
quer tipo de situação que venha 
a aparecer durante o processo 
de preparação”, explica.

ALAGOAS NA WORLDSKILSS 
AMERICAS
Além de Mikael, participam 

do evento os colaboradores do 
Senai Alagoas Marcelo Strehl, 
como avaliador líder da ocupa-
ção Web Design; e Leyla Santos, 
avaliadora do Brasil na ocupa-
ção Soluções de Software para 
Negócios.
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O relaxamento 
das restrições 
do funciona-

mento do comércio e o conse-
quente aumento de circulação 
de pessoas nos grandes centros 
comerciais maceioenses, além 
da proximidade do final 
do ano, vêm repercutindo 
positivamente no Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec). Na pesquisa 
do Instituto Fecomércio AL, 
realizada em parceria com a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), desde setem-
bro o indicador, mesmo em 
estabilidade, apresenta os 
maiores índices deste ano e, 
em novembro, marcou 128,8 
pontos; 10,8% maior do que no 
mesmo período de 2020.

Considerando o desempe-
nho ao longo deste ano (jan/
nov), a confiança do empre-
sário do comércio está, em 
média, 14,6% mais positiva 
no segundo semestre em rela-
ção ao primeiro. No que tange 
à variação entre os meses de 
junho e novembro, há um incre-
mento de 22,31% no indicador.

Na avaliação anual (nov.20/

nov.21), o salto de 116,2 para 
128,8 pontos pode ser reflexo 
da vacinação em massa e à 
quase normalidade na rotina 
social, conforme observa Victor 
Hortencio, assessor econômico 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 
AL). “Em novembro passado, 
o baixo otimismo do empresa-
riado pode ser explicado pelas 

incertezas quanto à vacinação, 
até então ainda sem muita pers-
pectiva de ter início no Brasil, e 
às restrições no funcionamento 
do comércio, com os decretos 
oscilando entre momentos de 
restrição e de maior flexibiliza-
ção”, relembra.

Com o avanço cada vez 
maior no volume de imuniza-
dos e a tendência de flexibili-
zação total, o que por si só já 

trazem otimismo ao empre-
sariado, a realidade é ainda 
mais positiva, pois soma o bom 
desempenho de datas como 
Dia das crianças e Black Friday 
à proximidade do final de ano. 
“O quarto trimestre é marcado 
por promoções, festas e come-
morações de final de ano. Além 
disso, por sua própria natureza, 
a capital alagoana é convida-
tiva e tem, nesse período, um 

maior fluxo de turistas, o que 
incrementa as vendas e o ânimo 
dos empresários de todos os 
segmentos”, afirma o econo-
mista, complementando que, 
com este cenário, a expectativa 
é de que o movimento de alta/
estabilidade se mantenha e o 
indicador permaneça acima 
dos 120 pontos no último 
trimestre do ano.

Em termos gerais, dentre 
as três subcategorias que 
compõem o Icec, o único subín-
dice que apresentou variação 
negativa mensal foi o de Condi-
ções Atuais do Empresário do 
Comércio, com queda de 3,4%. 
“Mesmo considerando a maior 
movimentação comercial do 
período, esse movimento pode 
ser explicado pela conjuntura 
nacional de juros altos, infla-
ção acumulada de dois dígitos 
(10,67%) e altas taxas de desem-
prego e informalidade”, analisa 
Victor.

Já os subindicadores Índice 
de Expectativa do Empresá-
rio do Comércio e o Índice de 
Investimento mantiveram-se 
constantes, com variações sensí-
veis de 0,3% e 1,3%, respectiva-
mente.

Proximidade do final de ano 
traz otimismo ao empresário

ÍNDICE DE CONFIANÇA está 10,8% maior do que o registrado em novembro de 2020, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio

Divulgação

Divulgação

Menos restrições contribui com o aumento de circulação de pessoas nos centros comerciais: bom para a economia

Mikael Ribeiro concorre na ocupação Soluções de Software para Negócios da WorldSkills Americas 2021

SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA NEGÓCIOS

Aluno do Senai é um dos representantes 
do Brasil em competição internacional
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No  m u n d o , 
u m a  e m 
c a d a  d e z 

meninas falta às aulas durante 
o período menstrual. No 
Brasil, o número é ainda 
maior: uma entre quatro 
estudantes já deixou de ir à 
escola por não ter condições 
de comprar absorventes. Os 
dados são da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
que desde 2014 considera o 
acesso à higiene menstrual um 
direito que precisa ser tratado 
como uma questão de saúde 
pública e de direitos humanos. 

Para discutir o tema e 
promover a capacitação de 
acadêmicos e profissionais de 
saúde, estudantes de Medicina 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) vão promover no 
próximo dia 30 de novembro 
o evento “Pobreza Menstrual: 
um olhar aprofundado”. 

“Queremos expandir essa 
discussão para a comunidade. 
Essa temática foi escolhida 
por ser uma questão ainda 

negligenciada e envolta por 
tabus e preconceitos, que infe-
lizmente persistem como um 
importante problema de saúde 
pública”, disse a acadêmica 
Beatriz Câmara, representante 
do comitê local UNCISAL da 
Federação Internacional de 
Associações de Estudantes de 
Medicina (IFMSA Brasil). 

As inscrições para o evento 
serão realizadas através de link 
que será divulgado no insta-
gram @ifmsabrazil_uncisal 
e mediante a doação de itens 
de higiene pessoal feminino 
(absorventes, sabonetes, por 
exemplo), que posteriormente 
serão utilizados para doação 
em conjunto com cartilhas 
sobre o tema. 

O evento ocorrerá às 18h do 
dia 30 de novembro, de forma 
online, e os participantes inscri-
tos e presentes no momento do 
evento receberão certificados. 
As palestras serão gravadas e 
ficarão disponíveis na plata-
forma do YouTube para que 
possa alcançar um público 
ainda maior.

Uncisal promove evento online 
sobre a pobreza menstrual

EVENTO ACONTECERÁ de forma on-line e será voltado para acadêmicos e profissionais de saúde

Divulgação

Estudante BEatriz Câmara: “Tema foi escolhido por persistir como um importante problema de saúde pública”
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Conheça mais sobre os Massive Open Online Courses

Bolsa de Admissão para Graduação – Canadá
Fonte: McMaster University

Edinburgh Legal Education Trust International Scholar-
ships – Reino Unido
Fonte: University and Edinburgh Law School

Programa de Bolsa Global Ambassador – EUA
Fonte: University of Southern Indiana

Voltamos a falar sobre os MOOCs (Massive 
Open Online Courses). Estes são os “Cursos 
Abertos Online e em Grande Escala”, moda-

lidade criada em 2011 pela Universidade de Harvard 
em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) desde 2011, ambas instituições norte-
-americanas.

Em meio a um mundo globalizado e carente 
de novas e especiais formas de implementação da 
educação, a modalidade veio atraindo o interesse de 
um grande público mundial, principalmente neste 
período de pandemia. Para muitos, é uma oportu-
nidade como que “caída do céu”, tendo em vista a 
possibilidade de acessar, gratuitamente, aulas e 
materiais complementares (apostilas, resumos etc.) 
disponibilizadas em plataformas virtuais mantidas 
por portais parceiros de universidades/instituições 
de ensino de renome internacional. 

 Os cursos são, a depender do portal (Veduca, 

Future Learn, EDX, Fun MOOC, Coursera etc.), rela-
cionados a inúmeras áreas do conhecimento; desde, 
por exemplo, gestão, finanças e sustentabilidade, 
passando por artes, literatura e política até direito 
e engenharia. Para melhorar a experiência, as aulas 
podem ser ministradas em inglês, francês, espanhol 
e português, a depender do curso. Segundo Alex 
Albert Vilela, a quem agradeço a colaboração neste 
artigo, “os MOOCS são verdadeiras portas abertas 
não somente para uma imersão no idioma estran-
geiro, mas também no conhecimento científico”.

No Brasil, as três grandes universidades paulistas 
USP, Unesp e Unicamp, já aderiram a essa maneira 
de fazer educação e, mesmo sem tutores ou certifi-
cados, quem quiser pode aproveitar a oportunidade 
de assistir online as aulas e/ou palestras disponibi-
lizadas. Explicando melhor, o interessado poderá 
participar do curso gratuitamente e, caso queira o 
certificado, deverá efetuar o pagamento de uma taxa. 

O foco pode ser, sem problema, o estudo de inglês. 
A título de exemplo, os que estão se preparando 
para um teste oficial de inglês podem acompanhar 
o TOEFL’S TEST PREPARATION: THE INSIDER’S 
GUIDE. O curso é considerado como de nível intro-
dutório e está disponibilizado pelo EDX sem pré-
-requisito. O programa exige uma dedicação de 2 a 
4 horas por cada uma das seis semanas de duração, e 
permitirá que o participante aprenda como gerenciar 
o tempo durante o exame e como usar os resultados 
deste com vistas a emprego e bolsas de estudos.

Se o objetivo é aprender ou reforçar o inglês básico, 
uma boa opção é o BASIC ENGLISH 1: ELEMEN-
TARY, oferecido pela Universidade King, da Ingla-
terra. São 4 horas de trabalho durante 4 semanas. Mas 
estes são apenas exemplos. Visitando as plataformas, 
você poderá encontrar inúmeras oportunidades. 
Vale a pena!

A McMaster University está com inscrições abertas para seu 
programa de bolsas de estudos para alunos internacionais. A 
instituição é uma universidade pública de pesquisa classificada 
em 90º lugar no mundo e em terceiro lugar no Canadá com 
longa e reconhecida história na área de engenharia.  
As bolsas são concedidas nas disciplinas oferecidas pela 
universidade. Para serem elegíveis, os candidatos devem aten-
der aos seguintes critérios:
•Desempenho acadêmico - média de admissões de 90% ou 
superior;
•Experiência e atributos comprovados de liderança, envolvi-
mento em atividades extracurriculares e / ou voluntárias na 
comunidade.
 Para se inscrever na bolsa, os candidatos devem enviar o 
formulário de inscrição para a universidade acompanhado do 
histórico escolar, resultados do SAT / ACT e comprovante de 
proficiência em inglês. 
Para ser admitido, você precisa atender aos requisitos de 
entrada para cada qualificação que pretende estudar. Para mais 
informações, visite o link do programa https://bit.ly/3oYGgyj. 

A Escola de Direito de Edimburgo da Universidade de Edimburgo 
lançou um programa de bolsas para ajudar os alunos a financiar seus   
estudos de doutorado. As inscrições para o ano letivo de 2022-2023 
já estão em andamento.
A bolsa está aberta a qualquer pessoa que, no início do programa 
de doutorado, tenha o candidato apenas a graduação ou um título 
de mestre em Direito (ou equivalente) e seja aceita pela Universi-
dade de Edimburgo para   estudos de pós-graduação. No entanto, a 
preferência por esta bolsa de £ 15.700 será dada a candidatos com 
título de mestre.
Podem concorrer os interessados em doutorado nas áreas de teoria 
do Direito ou questões sociológicas ligadas à área jurídica. Para 
serem elegíveis, os candidatos devem atender a todos os critérios:
•ser aceitos pela Universidade de Edimburgo para estudos de pós-
-graduação;
•apresentar os seguintes documentos para a universidade: históri-
cos anteriores, diploma de graduação, duas referências acadêmicas, 
uma proposta de pesquisa
Os alunos devem apresentar as pontuações dos seguintes 
testes de proficiência em inglês:
•IELTS - 7.0
•TOEFL-iBT - 100
•CAE / CPE - 185
•Trinity ISE - SE III com aprovação em todos os quatro componentes
Para mais informações, visite o link do programa https://bit.
ly/3COLbGU .

A University of Southern Indiana está com inscrições abertas para 
seu programa de bolsas de estudo Glonal Ambassador. O objetivo é 
beneficiar candidatos competitivos interessados em um programa 
de graduação a partir do ano acadêmico de 2022-2023 os EUA. 
Alunos com excelência acadêmica serão considerados para a bolsa 
e receberão taxas de matrícula, acomodação e apoio administrativo.
Para serem elegíveis, os candidatos devem atender a todos os 
seguintes critérios: 
•ser alunos ingressantes do primeiro ano, que não tenham frequen-
tado uma faculdade ou universidade após o ensino médio.
• ter um histórico comprovado com um GPA mínimo cumulativo do 
ensino médio de 3,25 ou mais em uma escala de 4 pontos.
• ter um visto de não imigrante.
Os alunos devem se inscrever no programa de sua escolha por meio 
do portal do aluno da universidade. Os alunos precisam preencher 
um formulário de solicitação de bolsa e apresentar os seguintes 
documentos para a universidade:
• histórico
• certificado de Ensino Médio
• documento de identidade
• dois formulários de recomendação
• duas cartas de recomendação
• dois ensaios
Os alunos devem, também, apresentar as pontuações dos 
seguintes testes de proficiência em inglês:
• TOEFL IBT - 71
• TOEFL PBT -
• ELTS - 6.0
• Cambridge English – 169
Para mais informações, visite o link do programa https://bit.
ly/3r5XQ68 .
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O que é a tabela FIPE e como ela influencia o seguro auto?

Muitas pessoas, espe-
cialmente quando 
v ã o  c o m p r a r  o 

primeiro automóvel ou vender 
o seu usado, acabam usando a 
internet para fazer pesquisas. 
Os tópicos buscados costu-
mam envolver os problemas 
mais comuns que o carro pode 
apresentar as opiniões de 
pessoas que já têm o veículo, 
o valor médio da revisão do 
carro e até algumas cotações 
em seguradoras.

Na maior parte das vezes, 
as pessoas começam essa 
busca a partir de sites de venda 
de veículos, acompanham 
os testes que já foram feitos e 
procuram se informar sobre o 
preço do automóvel por meio 
da tabela FIPE.

Selecionamos algumas 
informações importantes sobre 
a tabela FIPE, que é a mais 
usada e conhecida ferramenta 
do mercado nacional ligada à 
precificação média dos veícu-
los. Continue a leitura para 
entender mais sobre o assunto!

O QUE É A TABELA FIPE?
É uma tabela que apresenta 

a média nacional de preços de 
automóveis usados ou novos. 
A tabela FIPE foi elaborada 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas, tendo 
como base pesquisas feitas em 
24 estados do país para que a 
diferença entre os preços de 
um mesmo automóvel não 
fosse tão grande.

Estamos falando, portanto, 
de um parâmetro do mercado 
brasileiro, de uma tabela que 
apresenta valores médios de 
acordo com a marca, o modelo 
e o ano de um automóvel.

A tabela FIPE não consi-
dera informações como estado 
do veículo, quilometragem, 
região, cor, acessórios insta-
lados e quaisquer outros fato-
res que possam influenciar 
no preço para mais ou para 
menos.

COMO FUNCIONA 
A TABELA FIPE?
A construção do índice tem 

como base a coleta de preços 

do mercado relativos a moto-
cicletas, carros, micro-ônibus, 
ônibus e caminhões semino-
vos e novos em determinados 
períodos de tempo. Isso signi-
fica que os valores são atuali-
zados constantemente todos 
os meses.

Com esses valores em 
mãos, os pesquisadores fazem 
a análise estatística de preços 
muito abaixo ou muito acima 
da média, considerando a 
montadora do automóvel, o 
ano de fabricação e o modelo 
de referência.

Após descartar a discre-
pância estatística, os preços 
que restaram são utilizados 
para estabelecer a média. Na 
sequência, essa média é refe-
renciada na listagem de valo-
res apresentados pela tabela 
FIPE.

POR QUE A TABELA 
É IMPORTANTE?
A tabela FIPE é um ótimo 

ponto de partida para que 
pessoas, ao negociar ou avaliar 
veículos, tenham um instru-
mento em mãos que garanta 
um ponto de partida para 
conduzir a compra ou a venda. 
Ela serve como referência, pois 
situa os compradores e vende-
dores. 

Vale lembrar que o valor 
pode sofrer mudanças por 
causa de vários fatores que 

incidem na formação de preço 
de determinado automóvel.

Além da tabela FIPE servir 
como base para as negocia-
ções de compra e venda de 
automóveis, ela também pode 
ser utilizada em contratos de 
seguradoras e financeiras. Ela 
também é fundamental para o 
cálculo do IPVA. 

O Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
é cobrado uma vez ao ano, e a 
taxa é calculada com base no 
valor do veículo sinalizado 
na tabela FIPE, variando de 
acordo com cada estado do 
país.

Se você comprar um carro 
no valor de R$ 50 mil no estado 
de Alagoas, sua alíquota é de 
4% o que significa que você 
vai pagar um total de R$ 2 
mil de IPVA. Assim, é possí-
vel saber antecipadamente o 
valor do seu IPVA para anali-
sar o quanto você vai ter que 
investir para manter o carro, 
evitando surpresas na hora de 
uma compra, por exemplo.

COMO A TABELA FIPE 
IMPACTA O SEGURO AUTO?
Uma dúvida comum sobre 

a tabela FIPE tem relação a 
como ela impacta o seguro 
do automóvel. A indeniza-
ção do seguro de veículo é 
paga com referência no preço 
médio dessa tabela e não no 

valor máximo, como muitos 
pensam. Considera-se o mês 
que a indenização vai ser paga, 
e não o mês em que o dono do 
automóvel contratou o seguro 
do carro.

O montante da indeni-
zação está sujeito tanto à 
valorização quanto à desvalo-
rização, de acordo com o valor 
de mercado do automóvel.

Vamos a um exemplo? 
Imagine que você contratou o 
seguro auto em fevereiro, e a 
tabela FIPE afirmava que seu 
automóvel valia R$ 45 mil. Em 
agosto, seu veículo foi roubado 
e não foi encontrado, ou seja, 
você tem direito à indenização. 
O pagamento da indenização 
foi liberado no mesmo mês. Se 
em agosto a tabela FIPE dizia 
que o seu carro valia R$ 46 mil, 
você tem que receber R$ 46 mil 
(e não R$ 45 mil). Nesse caso, 
você acaba ganhando dinheiro 
graças à valorização do auto-
móvel, mas é bom deixar claro 
que o inverso também pode 
ocorrer.

COMO CONSULTAR 
A TABELA FIPE?
Você pode consultar a 

tabela FIPE diretamente no 
site do próprio instituto FIPE 
ou em outras plataformas, 
como na Webmotors.

Para consultar a tabela e 
ver o preço médio de motos, 
carros e caminhões pelo site 
do próprio instituto, não existe 
muito segredo. Antes de tudo, 
você vai acessar o site, clicar 
em “índices e indicadores”, 
e logo em seguida em “preço 
médio de veículos”. 

Na próxima página, você 
vai selecionar a tabela de refe-
rência, isto é, o ano e o mês 
que vão servir de base para a 
consulta, indicando o modelo, 
a marca e o ano do veículo. Ao 
final, o preço base vai aparecer.

Consultar a tabela FIPE 
é fundamental para condu-
zir a compra ou a venda de 
veículos. Vale lembrar que a 
tabela só leva em conta os itens 
originais de fábrica, descar-
tando todos os adicionais, que 
acabam valorizando o carro. 

Isso significa que esses itens 
não vão estar cobertos na inde-
nização integral do carro, a não 
ser que você contrate cláusula 
opcional de acessórios.

CONCLUSÃO
Em suma, agora que você 

entendeu a importância da 
tabela FIPE, também precisa 
compreender como um seguro 
é crucial para quem possui 
veículo. Afinal, há muita expo-
sição diariamente a diversas 
situações que podem, por 
exemplo, resultar em riscos 
significativos, como furto, 
roubos e acidentes. 

Aliás, considerando que os 
índices de roubo e furtos no 
Brasil têm aumentado a cada 
dia, independentemente de 
onde você mora, seu veículo 
está sempre arriscado a isso. 
Mas, você não quer perdê-
-lo, certo? Principalmente em 
casos de financiamento, que 
terá de ser pago por muito 
tempo depois.

Além disso, os riscos de 
trânsito também são muitos e 
constantes, especialmente se 
você circula bastante, como em 
viagens. E você está sujeito a 
isso mesmo que não tenha que 
andar por muitos quilômetros. 
Com o seguro, você se protege 
de ter que arcar com as despe-
sas, normalmente altas, em 
casos de sinistro.

Ainda há os casos de 
mudanças climáticas e fenô-
menos da natureza, que o 
seguro pode cobrir. Chuvas 
fortes, alagamentos, quedas de 
árvores, raios, enchentes, bura-
cos na estrada, entre outras, 
são condições que podem 
causar um grande prejuízo. 
No entanto, você nunca estará 
preparado para esses acasos 
como estaria com um seguro.

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! 



Na reta final da Beauty Week o Boticário aumentou a quanti-
dade de produtos com desconto para mais de 700 itens que 
podem chegar até 60% de desconto, em todas as categorias 
de seu portfólio. 

Para os apaixonados por chá, a Moncloa oferece 
descontos de até 70% em latas, pouchs e 
acessórios. E vale parar no quiosque para tomar 
um chá, quente ou gelado, entre a correria das 
compras no Parque Shopping.

A padaria mais amada da cidade anuncia o Black 
Delivery, descontos incríveis durante o dia inteiro 
através dos aplicativos Ifood e Uber Eats. Ouvi 
dizer que vai ter produto por até R$ 0,99.

A Algás reuniu autorida-
des, artistas, imprensa 
e convidados para o 
lançamento da terceira 
edição do projeto “Arte 
no Prato”.
Em edição limitada, a 
nova coleção de pratos 
de porcelana vem inspirada 
pelo tema “Energia para Supe-
rar”, fazendo um reconhecimento 
ao esforço de recuperação de todo o 
segmento gastronômico e homenageando os profissionais de saúde, 
que trabalharam na linha de frente da pandemia de Covid-19. 

Weber Bagetti assina a ‘arte 
no prato’ para o Divina Gula e foi 
o responsável pela criação da 
arte que homenageia os Heróis 
da Saúde.

SUEL colocou seus traços na 
‘arte no prato’ para os restau-
rantes Caruru e Mestre Cuca.

Marta Emília assina a ‘arte no 
prato’ para os restaurantes Pig 
Pork e Rustik.

Rafael Almeida a e a primeira-
-dama do Estado Renata 
Calheiros, ressaltaram a impor-
tância de projetos como este 
para o fortalecimento da cultura 
alagoana.

O BOTICÁRIO MONCLOA

JULIETTE A PADARIA

ARTE NO PRATO

BLACK FRIDAY
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É HOJE!

La r i s s a  G l e i s s  é 
presença - e voz - 

confirmada no lança-
mento  do  Nata l  do 
Estúdio Alavantu, logo 
mais a partir das 16h, na 
Mário de Gusmão. “Faça 
o amor girar, como piões 
em br incade i ras  de 
criança”, é nesse clima 
que as marcas residentes 
estarão apresentando 
pessoalmente suas cole-
ções para a época mais 
feliz do ano. 

*Promoção válida para compras online de 26/11/21 a 28/11/21. Válido para utilização em até 
10 dias, de segunda a sexta-feira, para sessões 2D convencionais, exceto feriados e 

pré-venda. A comercialização será feita independentemente pelo canal de cada exibidor. 
A taxa de conveniência será inclusa no valor total do pacote.

4 INGRESSOS

POR  R$39,60

PROMOÇÃO DE INGRESSOS, SÓ NA 

GARANTA AGORA O SEU DESCONTO!


