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“Colorir é Massa” 
embeleza o  
Mercado do  
Artesanato
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“Corporação é 
instituição de  

estado; sem  
política no quartel”
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SSP desarticula bando criminoso 
que atuava em Penedo e Coruripe

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDAVA O TRÁFICO NA REGIÃO SUL; AÇÃO LEVAVA A OUTROS CRIMES
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A Prefeitura de Maceió 
iniciou as obras de reurba-
nização da orla da Praia da 
Avenida, do trecho que vai 
desde o Emissário subma-
rino, no Prado, até o Memo-
rial à República, no bairro do 
Jaraguá. Além da implanta-
ção de tubulação, na região, 
que já foi concluída, o projeto 
também vai garantir melho-

rias para quem circula pelo 
local. No total, 37.196 m² de 
área serão revitalizados. As 
intervenções contemplam 
reparos estruturais no calça-
dão, ciclovia, equipamentos 
esportivos, recuperação dos 
bancos, entre outros serviços. 
“Com a conclusão da implan-
tação da tubulação ao longo 
da via, iniciamos esta etapa 

da obra, que irá garantir um 
espaço de convivência e lazer, 
totalmente adequado e com 
uma melhor infraestrutura, 
para aqueles que frequentam 
a orla da Praia da Avenida, que 
por anos esteve esquecida dos 
cuidados do poder público”, 
disse Marcelo Maia, coorde-
nador do programa Maceió 
Tem Pressa.

   MACEIÓ TEM PRESSA

   MERCADOPrefeitura inicia reurbanização 
na orla da Praia da Avenida

OPERÁRIOS

Trabalham na reurbanização do calçadão da Praia da Avenida; trecho se estende do Emissário ao Memorial à República
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   TRE AVISA:

Termina amanhã o prazo 
para regularizar o título 
eleitoral; sem prorrogação

Procon/AL divulga pesquisa  
de preço para o Dia das Mães

MUITA GENTE

Esteve hoje no cartório do TRE, no Farol, para resolver sua situação

FISCAIS

Do órgão foram às lojas para conferir os preços e evitar abusos no setor

Júnior Bertoldo / Secom Maceió

Ascom Procon

Divulgação
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O TWITTER, o Whatsapp e o Telegram funcionam como oráculos modernos. 
Dali vem a verdade mastigada e definitiva.

2 O DIA Digital

Opinião

E aí vem O Elon Musk, tira 44 bilhões do bolso e 
compra o Twitter. Será que foi assim? Será que ele 
tem essa grana assim disponível e será que ele vai 
ser o dono do Twitter como se costumava entender 
como patrão? Esses novos bilionários espaciais, 
assim como os oligarcas russos e os sheiks árabes 
estabelecem um governo paralelo no planeta. A 
compra do Twitter pelo Elon Musk pode ter o mesmo 
significado geopolítico -exagero a parte pelo qual já 
peço perdão- que a guerra da Ucrânia. Lamentando 
os mortos que sempre são as primeiras vítimas da 
insanidade dos políticos temos outro tipo de vítima 
que são os navegadores da internet, o gado ciberné-
tico que caminha para o matadouro sem tirar o olho 
da tela do computador. Os governantes do mundo 
inteiro não conseguem mais desligar o celular e o 
equilíbrio de forças no planeta é elaborado também 
pelos algorítmos.

O twitter, o Whatsapp e o Telegram funcionam 
como oráculos modernos. Dali vem a verdade masti-
gada e definitiva. Se você acredita ou não é outra 
coisa. A campanha eleitoral vai ser na sua maioria 
virtual. A mentira dita é muitas vezes maior que o 
seu desmentido. Por isso vale ser dita e até pagar 
multas por ela. Os primeiros vídeos de campanha 
do Bolsonaro (que aliás circulam pela web como 
se a campanha já tivesse começado) podem até ser 
bem feitos, mas são repletos de mentiras, histórias 
antigas sobre roubalheira e corrupção.  Apesar de 
terem sido desmentidos pelo Supremo e pela ONU 
continuam como material de construção das ofen-
sas e mentiras. Projetos não existem. Programas não 
são divulgados. Destruir continua sendo a grande 
ideia.

A desobediência do Daniel Silveira às ordens do 
Supremo, o atropelamento do Bolsonaro em relação 
às eleições, o desmando total no país e a juventude 
transviada que seus filhos representam me dão a 
sensação, por um lado de uma impunidade clássica 
do Brasil, uma passada de pano histórica como se a 
lei aqui não pegasse e por outro lado a impressão de 
que esses cães todos ladram mas mordem pouco. 
De qualquer forma a balbúrdia, termo que eles 
gostam de usar, precisa acabar e quem descumpre 
a lei tem, no mínimo, que pagar a multa. Se isso não 
for feito a desmoralização será geral e essa sensa-
ção, essa ideia passa. As pessoas seguem o exemplo 
que vem de cima. 

Bolsonaro precisa ser freado antes que esse 
conflito de interesses vire regra e só um lado vença. 
Eles querem peitar a lei? Ok, peitem, mas enfren-
tem as consequências. É assim que funciona o jogo. 
Essa é a narrativa, outra palavra que eles gostam, 
que vale. A História continuará sendo implacável e 
deste conflito de interesses, repito, deve prevalecer 
apenas os interesses do povo.
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Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José Alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 
2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

E-mails:
redacao@odia-al.com.br

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE

O Brasil anda tão estranho, mas tão estranho, cheio de 
muito ódio e intolerância, que até padre e bispo andam 
trocando tapas em plena casa paroquial.

Isso mesmo. A  Polícia Militar inclusive foi chamada para 
intervir na briga, onde o bispo de 64 anos levou a pior e saiu 
ferido.

O caso aconteceu na casa paroquial do bairro Vila dos 
Montes, em Governador Valadares, no leste do estado de 
Minas Gerais.

O padre de 58 anos disse a polícia que já havia tido outros 
problemas com o bispo e por isso, desta vez, teve que ir às 
vias de fato. Segundo ele, o bispo andava o perseguindo..

O troca tapas aconteceu após o bispo informar ao padre 
que ele deveria deveria procurar outro imóvel para morar. O 
bispo não o queria mais como morador da casa paroquial.

À polícia o padre disse que se sentiu desrespeitado, pois 
fora agredido verbalmente pelo superior. Já o bispo contou 
aos policiais que apenas conversava quando o padre pegou 
uma cadeira para quebrar-lhe a cabeça e os dois então se 
agarraram na luta corporal.

Resultado: o bispo saiu cheio de hematomas nos braços, 
barriga e pescoço.

A briga foi separada por um sacristão e três beatas que 
estavam  na casa paroquial.

Mas, foi aí que os fiéis constataram os santos eram de 
barro. E nem eles escaparam.

Padre e bispo trocam tapas em 
casa paroquial: PM é chamada 
para intervir

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
   ARTIGO  |  Miguel Paiva*

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Portal Brasil247



O  e x - g ove r n a d o r  d e 
Alagoas, Renan Filho (MDB), 
criticou hoje o imbróglio jurí-
dico envolvendo a eleição 
para um mandato-tampão 
no governo do estado e afir-
mou que o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
“se comporta como um coro-
nel usando as armas que 
tem” para adiar a votação. 
A eleição indireta, realizada 
pela Assembleia Legislativa 
alagoana, estava marcada 
para segunda-feira, mas 
foi suspensa pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) aten-
dendo a um pedido do PP, 
que alega irregularidades no 
pleito.

Em meio ao impasse na 
eleição indireta, Lira e o sena-
dor Renan Calheiros (MDB-
AL) já haviam se chamado 
de “golpistas” pelas redes 
sociais na semana passada. 
Renan Filho, que viajou a 

Brasília para tentar uma solu-
ção para o imbróglio nesta 
terça, acusou o presidente da 
Câmara de arrastar o STF para 
um embate “com interesses 
políticos”.

— Lira lembra os coronéis 
que ganhavam eleições utili-
zando o Exército e a polícia. 
Ele se comporta como coro-
nel usando as armas que tem, 
judicializando a eleição indi-
reta com interesses políticos. 
O objetivo é impedir o exer-
cício do que manda a Consti-
tuição, que é a eleição indireta 
após 30 dias de dupla vacân-
cia no governo — disse Renan 
Filho ao GLOBO.

A eleição fora de época 
em Alagoas foi suspensa no 
fim de semana por decisão do 
presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, após um pedido de 
liminar do PP, sigla de Lira. Fux 
determinou que a suspensão 
valeria até o relator, ministro 
Gilmar Mendes, se manifes-
tar sobre a ação, na qual o PP 
alega haver inconstituciona-

lidades no formato da eleição 
indireta. Até o início da tarde 
desta terça, Gilmar ainda não 
havia se posicionado. O MDB, 
partido dos Calheiros, tem 
maioria na assembleia legis-
lativa, que elegerá governador 
e vice para mandatos-tampão 
até o fim do ano.

O entrave alagoano ocorre 
em meio a um novo tensiona-
mento entre o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), aliado de Lira, 
e o STF. No domingo, Bolso-
naro compareceu a mani-
festações organizadas por 
sua militância em endosso 
ao deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), condenado 
pelo STF a oito anos e nove 
meses de prisão por ataques 
à democracia, mas que rece-
beu um indulto presidencial 
há duas semanas. O Supremo 
ainda analisará ações que 
pedem a derrubada do 
indulto, possibilidade que já 
desperta reações de bolsona-
ristas.

Ministros do STF têm 

buscado uma manifestação 
pública de Lira para frear 
novos ataques às instituições, 
mas o presidente da Câmara 
adotou uma postura mais 
contida por ora. Nesta terça, à 
tarde, está previsto um encon-
tro entre Fux e o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), que disse na 
semana passada “não ter cabi-
mento” as suspeitas infunda-
das novamente levantadas 
por Bolsonaro sobre as urnas 
eletrônicas. Lira, em suas 
redes, disse que “o processo 
eleitoral brasileiro é uma refe-
rência” e pediu para todos 
seguirem “sem tensionamen-
tos”.

— Acho que os Poderes 
devem conversar em momen-
tos de crise. Não acredito que 
o Supremo esteja a serviço de 
ninguém, mas o Supremo está 
sendo usado para judicializar 
o exercício da democracia no 
caso de Alagoas. Na medida 
em que o Supremo defende a 
Constituição, as urnas eletrô-

nicas, também precisa defen-
der a realização da eleição 
indireta, cujo prazo já expirou 
— disse Renan Filho.

O ex-governador também 
afirmou que tentará conver-
sar com o ministro Gilmar 
Mendes sobre o assunto, 
citando entraves administra-
tivos ao estado, por conta do 
adiamento da escolha de um 
governador-tampão, e o que 
chamou de “prejuízo consti-
tucional”.

— É muito importante, 
nesse momento de ataques 
ao Judiciário e à democracia, 
que a Constituição prevaleça. 
E ela determina a autonomia 
dos entes federativos para 
definir o formato desse tipo 
de votação indireta, que não 
tem cunho eleitoral, mas sim 
se presta à restituição de um 
dos Poderes em caso de dupla 
vacância. Se o Supremo não 
fizer a Constituição se cumprir 
neste caso, pode levar outros a 
não cumprirem — argumen-
tou.

IMBRÓGLIO JURÍDICO retarda eleição indireta para governador.Política
RENAN FILHO Está em Brasília esperando decisão do STF sobre escolha de ‘governo-tampão’

“Lira se comporta como coronel 
usando as armas que tem”
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   ÚLTIMO DIA

Termina amanhã prazo para tirar o título de eleitor; 
Em Alagoas, TRE avisa que não haverá prorrogação

O prazo para o alistamento 
de eleitores e a realização de 
alterações no cadastro elei-
toral – como atualização de 
endereço, inclusão de nome 
social e mudança de zona ou 
seção eleitoral, entre outros 
– termina amanha (quarta-
-feira). A partir do dia 5, não 
serão mais admitidas altera-
ções cadastrais dos eleitores 
nem novas solicitações de 
alistamentos.

De acordo com a asses-
soria de comunicação do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas (TRE/AL), não haverá 
prorrogação do prazo, nem 
ampliação do horário para 
atendimento presencial. “O 
atendimento no Fórum Elei-
toral de Maceió vai até às 13:30 
horas, mas quem todo eleitor 
que entrar até esse horário 
será atendido”, informou a 
assessoria de comunicação 

do Tribunal, jornalista Flávia 
Gomes de Barros. 

Segundo ela, na internet, 
o atendimento virtual aos 
eleitores prossegue amanhã 
até as 23h59, via site oficial 
da Justiça Eleitoral. Portanto, 
hoje é a data-limite para soli-
citar essas operações a tempo 
de votar nas eleições gerais de 
2022, previstas para o dia 2 de 
outubro. A data para a realiza-
ção do segundo turno, onde 
a disputa não foi definida no 
primeiro turno, está prevista 
para 30 de outubro. 

A partir de quinta-feira 
(5/5), o cadastro eleitoral do 
Tribunal será fechado para 
estabilização, bem como para 
iniciar os procedimentos de 
auditoria, de confecção dos 
cadernos de votação e de 
geração de arquivos de eleito-
res para as urnas. A suspensão 
dos alistamentos e transferên-
cias eleitorais, nesses 150 dias 
que antecedem o pleito de 2 
de outubro, está prevista na 

Lei nº 9.504/1997, artigo 91.
Por isso, o eleitor que 

precisa fazer alguma dessas 
operações tem que se apres-
sar, é importante não deixar 
para a última hora. Na última 
segunda-feira (2/5), o alto 
fluxo de demandas sobrecar-
regou os sistemas da Justiça 
Eleitoral, como o Título Net, 
tendo sido registradas algu-
mas instabilidades momen-
tâneas. Esse problema poderá 
se repetir, já que muita gente 
costuma deixar tudo para 
última hora. 

ATENDIMENTO ON-LINE
Tanto alterações cadas-

trais como novos alistamen-
tos podem ser feitos sem sair 
de casa, por meio da inter-
net, num computador ou até 
mesmo num smartphone, 
acessando o Autoatendi-
mento do Eleitor no Portal do 
TSE. Antes de fazer a solici-
tação, é preciso que o eleitor 
tenha em mãos a documenta-

ção necessária para a regula-
rização eleitoral ou a emissão 
do primeiro título.

Veja então as principais 
recomendações: fotografe a 
frente e o verso de um docu-
mento oficial com foto (pode 
ser o RG ou a CNH, por exem-
plo) e também um compro-
vante de residência recente, 
como uma conta de água 
ou luz, ou a fatura do celular 
ou do cartão de crédito. Tire 
ainda uma foto, tipo selfie, 
segurando perto do rosto um 
documento que você apre-
sentou próximo do rosto.

Na página do Autoaten-
dimento do Eleitor, clique 
no serviço que você busca: 
Tire seu título ou Inclua seu 
nome social, ou ainda, peça 
para Imprimir título eleito-
ral. No Portal do TSE, ainda é 
possível consultar a situação 
eleitoral e, caso seja apon-
tada alguma pendência, você 
ainda pode emitir o boleto da 
multa eleitoral que estiver em 

aberto para a regularização 
do título. 

Detalhe: é importante 
frisar que a regularização do 
documento se efetiva após 
a compensação do paga-
mento da respectiva multa e, 
portanto, é importante que 
você acompanhe o anda-
mento da solicitação. O boleto 
de multa tem que ser pago no 
mesmo dia da regularização, 
na rede bancária ou Casas 
Lotéricas, até o dia 4 de maio. 

Vale lembrar ainda que, 
de acordo com a legislação 
eleitoral, o título de eleitor é 
cancelado por falecimento, 
duplicidade de inscrições, 
ausência a três turnos eleito-
rais consecutivos, sentença 
judicial e não compareci-
mento a revisão de eleito-
rado. Esta última hipótese, 
no entanto, está suspensa 
desde 2020 por uma decisão 
do Plenário do TSE, diante 
das medidas de contenção da 
pandemia de Covid-19.

Bernardo Mello
O Globo

Ricardo Rodrigues
Repórter



Com intensificação das 
ações de combate à prolife-
ração do Aedes aegypti em 
11 pontos, que contemplam 
os oito Distritos Sanitários 
do Município, a Secreta-
ria Municipal de Saúde já 
iniciou uma nova etapa do 
programa ‘Maceió Unida 
Contra a Dengue’. As ações 
serguirão até a próxima 
sexta-feira (06).

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, o trabalho 
se fez necessário devido ao 
aumento de 122% dos casos 
notificados da doença em 

comparação com o mesmo 
período do ano passado.

As atividades consistem 
na visitação de residências, 
pontos comerciais, prédios 
públicos e pontos estraté-
gicos para a proliferação de 
criadouros (borracharias, 
ferros-velhos, galpões de 
reciclagem). 

Nesses locais, agentes de 
combate às endemias e de 
vigilância ambiental fazem 
inspeção para identifica-
ção de potenciais criadou-
ros, borrifação, eliminação, 
tratamento e orientação à 

população. Também será 
realizado, esta semana, um 
mutirão de recolhimento de 
pneus em pontos estratégi-
cos da cidade.

D u r a n t e  a  s e m a n a , 
também serão realizadas 
ações de capinação, roça-
gem, limpeza de terrenos 
baldios,  praças e  áreas 
públicas, limpeza de buei-
ros e bocas de lobo, deso-
bstrução de canais, além de 
ações educativas em Unida-
des de Saúde e nos espaços 
administrativos dos órgãos 
municipais.

CASOS de dengue aumentaram 122% em relação ao ano passado.Maceió
NÚMERO de casos da doença no Município é maior do que o registrado no mesmo período de 2021

Saúde dá início à nova etapa do 
‘Maceió Unida Contra a Dengue’ 

AGENTES  

fazem inspeção para identificação de potenciais criadouros do mosquito

TORRE  

Do Relógio do Artesanato, no bairro da Levada, recebeu nova “roupagem” 

Ascom SMS

Gabriel Moreira/Secom Maceió

   NA LEVADA

‘Colorir é Massa’ embeleza 
o Mercado do Artesanato  

O Mercado do Atesa-
nato, localizado no bairro 
da Levada, considerado o 
maior centro de artesanato 
de Alagoas, já está com uma 
nova cara. Sob o comando do 
artista plástico Rafael Santos, 
a fachada do equipamento 
público recebe a arte e cultura 
alalgoana em sua fachada.

O Mercado do Artesanato 
abriga, atualmente, 260 arte-
sãos e recebe, além de alago-
anos, muitos turistas de todo 
o país. O local passa por um 
processo de revitalização da 
estrutura interna e requali-
ficação de todo o entorno, 
realizada pela Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Soli-
dária (Semtabes).

O artista plástico respon-
sável pelo projeto, Rafael 
Santos, foi contemplado para 

participar do projeto ‘Colo-
rir é Legal’, realizado pela 
Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC). 

O trabalho consiste na 
pintura da torre do relógio 
do Artesanato, a fachada da 
administração ganha novas 
cores, formas e elementos da 
história do estado. O artista 
se inspirou em mestres do 
Guerreiro e do Pastoril para 
realizar o trabalho conhe-
cido como arte urbana, que 
tem a intenção de democra-
tizar o acesso à arte visual na 
região.

Rafael Santos explica 
que seu trabalho também é 
educativo. “A ideia é trazer 
uma roupagem diferente 
para o mercado e tentar 
trazer de forma abrangente a 
arte para a Levada”, afirma o 
artista plástico.
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A Prefeitura de Maceió 
disponibiliza à população 
mais uma ferramenta de 
atendimento centralizado 
para serviços: O canal 156. O 
novo serviço tem o objetivo 
de centralizar as solicitações 
para Defesa Civil Secretaria 
de Infraestrutura e Supe-
rintendências de Desen-
volvimento Sustentável e 
Iluminação Pública. 

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a ligação para 

o 156 será gratuita e poderá 
ser feita, inicialmente, em 
dias úteis das 08h às 18h.

Além do canal telefônico 
de atendimento à popula-
ção, um site concentrará os 
serviços desses órgãos e o 
cidadão poderá acessar, em 
um único portal, os demais 
serviços já disponibilizados 
no ambiente digital. 

Os Processos de pessoas 
físicas também poderão ser 
abertos e acompanhados por 

meio do site (mcz156.maceio.
al.gov.br), utilizando o CPF, 
pelo gov.br. Em um segundo 
momento, será possível 
também abrir e consultar 
processos das empresas que 
ele esteja vinculado.

Os canais próprios dos 
órgãos para recebimento 
das demandas da população 
continuarão ativos, mas o 156 
centralizará as demandas e 
facilitará o acesso do maceio-
ense aos serviços.

Fruto da parceria entre 
a Prefeitura de Maceió e 
o Sebrae Alagoas, já estão 
abertas as inscrições para a 
Feira do MEI. Os interessa-
dos devem fazer de forma 
gratuita até a próxima sexta-
-feira (06). O evento será 
realizado na semana do MEI 
entre os dias 16 e 20 de maio, 
no Benedito Bentes.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) da região que dese-
jam participar expondo 
seus empreendimentos, 

devem entrar em contato 
pelo número (82) 98141-
4258, e fazer o credencia-
mento.

Os MEIs interessados 
devem apresentar os docu-
mentos pessoais e o Certi-
f icado da Condição do 
Microempreendedor Indi-
vidual (CCMEI) durante a 
inscrição. Além disso, os 
empreendedores devem 
estar com a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DAS) regularizada.

As vagas são limitadas 
e destinadas aos empre-

endedores que atuam no 
Benedito Bentes,  par te 
alta de Maceió. O evento é 
uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Economia 
(Semec) junto ao Sebrae 
Alagoas, por meio das Salas 
do Empreendedor.

O  e v e n t o  t e m  c o m o 
objetivo fomentar o empre-
endedorismo em Maceió, 
estimulando o desenvolvi-
mento da economia local, 
e durante a Feira, os empre-
endedores poderão vender 
seus produtos e serviços 
para a população.

  FACILIDADE

   PARCERIA

Prefeitura lança canal de 
atendimento para serviços 

Abertas inscrições para a Feira 
do Microempreendedor 2022 



Quando pensamos no 
nascimento de um bebê, 
logo vem à mente a saúde e 
os cuidados necessários com 
o recém-nascido, no entanto, 
normalmente nos esquece-
mos da saúde e dos cuida-
dos com a mãe, inclusive 
da saúde mental dela, que 
passa pelo puerpério, um 
período difícil, de restrições 
e adaptações. Desse modo, 
com o objetivo de sensibili-
zar a população para a causa 
da saúde mental materna, a 
campanha Maio Furta-Cor 
propõe realizar ações de 
conscientização ao longo de 
todo o mês de maio, quando 
celebramos nacionalmente 
o mês das mães.

O período perinatal é o 
momento de maior vulne-
rabilidade para adoecimen-
tos mentais no ciclo vital 
de uma mulher. De acordo 
com o Ministério da Saúde 
(MS), a depressão pós-parto 
acomete mais de 25% das 
mães no Brasil, sendo a 

depressão apenas um exem-
plo de adoecimento mental 
da mãe.

Para discutir o assunto e 
trazer à pauta a campanha 
Maio Furta-Cor, a Materni-
dade Escola Santa Mônica 
(MESM) vai promover, no 
próximo dia 10 (terça-feira), 
às 9h, uma mesa redonda. O 
evento acontecerá de forma 
presencial, no auditório 
superior da MESM.

Uma das facilitadoras 
do evento será a psicóloga 
da MESM Regina Japiá, 
representante de Maceió da 
Campanha Nacional Maio 
Furta-Cor e especialista em 
Psicologia Clínica e da Saúde 
e Formação em Psicologia 
Perinatal. Ela vai abordar a 
temática ‘Campanha Maio 
Furta Cor: Saúde Materna 
Importa!’.

A mesa redonda vai contar 
ainda com a participação 
da enfermeira da MESM, 
especialista em obstetrí-
cia e mestra em Enferma-

gem, Patrícia Maria da Silva 
Rodrigues, que vai abordar a 
temática ‘A maternidade e a 
cultura do bem-estar pleno: 
precisamos falar sobre isso!’. 
A assistente social da MESM 
Márcia Cristina de Sousa, 
especialista em Serviço Social 
e Política Social e conselheira 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Maceió 
– CODIM, também participa 
do evento.

As inscrições para o 
evento serão gratuitas. 
Para participar, basta aces-
sar o link: https://forms.
gle/4aY5vk2PEC3U51HK9.

Além da mesa redonda, a 
maternidade vai realizar o I 
Encontro de Mães da MESM, 
que vai debater a temática 
da saúde mental materna 
com mães internas e acom-
panhantes. O evento aconte-
cerá no dia 11 (quarta-feira), 
às 9h, no auditório superior 
da MESM. Durante o evento, 
haverá palestras e distribui-
ção de brindes.  

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP) 
coordenou hoje uma opera-
ção integrada entre as Polí-
cias Civil e Militar com o 
objetivo de prender inte-
grantes de uma organização 
criminosa especializada no 
tráfico de drogas. A operação 
foi denominada de Buraco 
tinha o objetivo de cumprir 
29 mandados de busca e 
apreensão, sete mandados de 
prisão e sete notificações de 
intimações judiciais nas cida-
des de Coruripe e Penedo.

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo reali-
zado pela Divisão Especial 
de Investigações e Capturas 
(DEIC), da Polícia Civil, em 
parceria com o 11° Batalhão 
de Polícia Militar (BPM)

As investigações reali-
zadas constataram que 
esta organização criminosa 
tinha como atividade prin-
cipal o tráfico de drogas em 
uma localidade de Coruripe 

conhecida como “Buraco”. 
O local acabou inspirando o 
nome da ação, já que a região 
é de difícil acesso, o que facili-
tava o tráfico de entorpecen-
tes e a fuga dos criminosos 

das forças policiais.
Com base em provas 

técnicas, a DEIC realizou a 
representação dos manda-
dos, que foram expedidos 
pela 17ª Vara Criminal da 

Capital.

Efetivo participante

Para o cumprimento dos 
mandados, a Polícia Civil 

empregou policiais da Divi-
são Especial de Investiga-
ção e Capturas (DEIC), do 
Tático Integrado de Grupos 
de Resgate Especial (TIGRE) 
e da Asfixia. Já a Polícia Mili-
tar empregou militares dos 
3º, 10º e 11º batalhões, da 1ª 
Companhia Independente, 
do Batalhão de ROTAM, Bata-
lhão Ambiental (BPA) e Bata-
lhão Rodoviário (BPRv). O 
Grupamento Aéreo também 
deu suporte às equipes poli-
ciais.

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime 
em Alagoas e pode contri-
buir com o trabalho das polí-
cias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

FORAM EMITIDOS 43 MANDADOS judiciais contra os acusados.Alagoas
INVESTIGAÇÕES Levaram à organização criminosa que controlava o tráfico de drogas em Coruripe e Penedo

Operação integrada desarticula 
bando criminoso na região Sul
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ARMAS, MUNIÇÕES E DROGAS

Foram apreendidas em poder dos criminosos que, segundo as investigações, comandavam o tráfico na região

Ascom PC

   MAIO FURTA-COR
   ALAGOAS FEITA À MÃO

Programa promove evento com 
foco em saúde mental materna

Artesãos alagoanos expõem
seus produtos em Brasília

Os artesãos que fazem 
parte do programa Alagoas 
Feita à Mão estarão expondo 
e comercializando suas 
produções artesanais 
durante o 15º Salão do Arte-
sanato, que será realizado 
em Brasília, de 4 a 8 de maio. 
O evento, que reúne produ-
ções artesanais de desta-
que em todo o país, contará 
com a presença de artistas e 
grupos produtivos alagoa-
nos selecionados por meio 
de edital disponibilizado 
pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur).

Com um estande para 
exposição e comercializa-
ção das peças alagoanas, 
os artesãos participarão da 
feira de artesanato e terão a 
oportunidade de participar 
de rodadas de negócio, de 
entrar em contato com os 
principais lojistas de dife-
rentes partes do país, além 
de apresentar o melhor 
da diversidade do Estado 
e trocar experiências com 

artesãos de várias regiões, 
por meio de oficinas e pales-
tras.

Participam do 15° Salão 
do Artesanato, a Associação 
das Bordadeiras e Costurei-
ras de Capela, a Coopera-
tiva dos Artesãos da Ilha do 
Ferro, o Grupo Produtivo 
Luart, Mestre Aberaldo, 
Mestre André da Marinheira 
e os artesãos Jailma Bonfim, 
Kêmilly Monteiro e Jasson.

“Auxiliar os artesãos 
para participação em feiras 
e eventos é parte de nosso 
plano de ação, que busca 
divulgar a arte popular em 
todo o país e até mesmo no 
exterior. É por meio de medi-
das efetivas como o Alagoas 
Feita à Mão que o Estado é 
destaque no Programa do 
Artesanato Brasileiro, se 
mostrando cada vez mais 
importante no cenário da 
cultura popular brasileira”, 
destaca a gerente de Design 
e Artesanato da Sedetur, 
Daniela Vasconcelos.

Com intensificação das 
ações de combate à prolife-
ração do Aedes aegypti em 
11 pontos, que contemplam 
os oito Distritos Sanitários 
do Município, a Secreta-
ria Municipal de Saúde já 
iniciou uma nova etapa do 
programa ‘Maceió Unida 
Contra a Dengue’. As ações 
serguirão até a próxima 
sexta-feira (06).

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, o trabalho 
se fez necessário devido ao 
aumento de 122% dos casos 
notificados da doença em 

comparação com o mesmo 
período do ano passado.

As atividades consistem 
na visitação de residências, 
pontos comerciais, prédios 
públicos e pontos estraté-
gicos para a proliferação de 
criadouros (borracharias, 
ferros-velhos, galpões de 
reciclagem). 

Nesses locais, agentes de 
combate às endemias e de 
vigilância ambiental fazem 
inspeção para identifica-
ção de potenciais criadou-
ros, borrifação, eliminação, 
tratamento e orientação à 

população. Também será 
realizado, esta semana, um 
mutirão de recolhimento de 
pneus em pontos estratégi-
cos da cidade.

D u r a n t e  a  s e m a n a , 
também serão realizadas 
ações de capinação, roça-
gem, limpeza de terrenos 
baldios,  praças e  áreas 
públicas, limpeza de buei-
ros e bocas de lobo, deso-
bstrução de canais, além de 
ações educativas em Unida-
des de Saúde e nos espaços 
administrativos dos órgãos 
municipais.

CASOS de dengue aumentaram 122% em relação ao ano passado.Maceió
NÚMERO de casos da doença no Município é maior do que o registrado no mesmo período de 2021

Saúde dá início à nova etapa do 
‘Maceió Unida Contra a Dengue’ 

AGENTES  

fazem inspeção para identificação de potenciais criadouros do mosquito

TORRE  

Do Relógio do Artesanato, no bairro da Levada, recebeu nova “roupagem” 

Ascom SMS

Gabriel Moreira/Secom Maceió

   NA LEVADA

‘Colorir é Massa’ embeleza 
o Mercado do Artesanato  

O Mercado do Atesa-
nato, localizado no bairro 
da Levada, considerado o 
maior centro de artesanato 
de Alagoas, já está com uma 
nova cara. Sob o comando do 
artista plástico Rafael Santos, 
a fachada do equipamento 
público recebe a arte e cultura 
alalgoana em sua fachada.

O Mercado do Artesanato 
abriga, atualmente, 260 arte-
sãos e recebe, além de alago-
anos, muitos turistas de todo 
o país. O local passa por um 
processo de revitalização da 
estrutura interna e requali-
ficação de todo o entorno, 
realizada pela Secretaria 
Municipal do Trabalho, Abas-
tecimento e Economia Soli-
dária (Semtabes).

O artista plástico respon-
sável pelo projeto, Rafael 
Santos, foi contemplado para 

participar do projeto ‘Colo-
rir é Legal’, realizado pela 
Fundação Municipal de Ação 
Cultural (FMAC). 

O trabalho consiste na 
pintura da torre do relógio 
do Artesanato, a fachada da 
administração ganha novas 
cores, formas e elementos da 
história do estado. O artista 
se inspirou em mestres do 
Guerreiro e do Pastoril para 
realizar o trabalho conhe-
cido como arte urbana, que 
tem a intenção de democra-
tizar o acesso à arte visual na 
região.

Rafael Santos explica 
que seu trabalho também é 
educativo. “A ideia é trazer 
uma roupagem diferente 
para o mercado e tentar 
trazer de forma abrangente a 
arte para a Levada”, afirma o 
artista plástico.
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A Prefeitura de Maceió 
disponibiliza à população 
mais uma ferramenta de 
atendimento centralizado 
para serviços: O canal 156. O 
novo serviço tem o objetivo 
de centralizar as solicitações 
para Defesa Civil Secretaria 
de Infraestrutura e Supe-
rintendências de Desen-
volvimento Sustentável e 
Iluminação Pública. 

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a ligação para 

o 156 será gratuita e poderá 
ser feita, inicialmente, em 
dias úteis das 08h às 18h.

Além do canal telefônico 
de atendimento à popula-
ção, um site concentrará os 
serviços desses órgãos e o 
cidadão poderá acessar, em 
um único portal, os demais 
serviços já disponibilizados 
no ambiente digital. 

Os Processos de pessoas 
físicas também poderão ser 
abertos e acompanhados por 

meio do site (mcz156.maceio.
al.gov.br), utilizando o CPF, 
pelo gov.br. Em um segundo 
momento, será possível 
também abrir e consultar 
processos das empresas que 
ele esteja vinculado.

Os canais próprios dos 
órgãos para recebimento 
das demandas da população 
continuarão ativos, mas o 156 
centralizará as demandas e 
facilitará o acesso do maceio-
ense aos serviços.

Fruto da parceria entre 
a Prefeitura de Maceió e 
o Sebrae Alagoas, já estão 
abertas as inscrições para a 
Feira do MEI. Os interessa-
dos devem fazer de forma 
gratuita até a próxima sexta-
-feira (06). O evento será 
realizado na semana do MEI 
entre os dias 16 e 20 de maio, 
no Benedito Bentes.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) da região que dese-
jam participar expondo 
seus empreendimentos, 

devem entrar em contato 
pelo número (82) 98141-
4258, e fazer o credencia-
mento.

Os MEIs interessados 
devem apresentar os docu-
mentos pessoais e o Certi-
f icado da Condição do 
Microempreendedor Indi-
vidual (CCMEI) durante a 
inscrição. Além disso, os 
empreendedores devem 
estar com a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DAS) regularizada.

As vagas são limitadas 
e destinadas aos empre-

endedores que atuam no 
Benedito Bentes,  par te 
alta de Maceió. O evento é 
uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Economia 
(Semec) junto ao Sebrae 
Alagoas, por meio das Salas 
do Empreendedor.

O  e v e n t o  t e m  c o m o 
objetivo fomentar o empre-
endedorismo em Maceió, 
estimulando o desenvolvi-
mento da economia local, 
e durante a Feira, os empre-
endedores poderão vender 
seus produtos e serviços 
para a população.

  FACILIDADE

   PARCERIA

Prefeitura lança canal de 
atendimento para serviços 

Abertas inscrições para a Feira 
do Microempreendedor 2022 



NOVO COMANDANTE  da PMESP disse que não irá permitir 
manifestações políticas de policiais militares da ativa.Brasil
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O coronel Ronaldo Miguel 
Vieira, nomeado pelo gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), como o novo 
comandante-geral da Polícia 
Militar de São Paulo, disse 
que não irá permitir mani-
festações políticas de poli-
ciais militares da ativa e nem 
o uso de símbolos oficiais 
da corporação em atos do 
gênero. Eu posso ter minha 

opinião [política], mas fora 
do quartel”.

Vieira disse, ainda, que 
o programa de instalação 
de câmeras acopladas aos 
uniformes dos policiais, alvo 
de críticas de diversos candi-
datos ao governo estadual, 
será ampliado. “Não haverá 
retrocessos”, assegurou. 

“A Polícia Militar é uma 
polícia de Estado. Estamos 

em um Estado democrático 
de Direito, nós temos que 
respeitar a opinião de todas 
as pessoas e as preferências 
políticas. Só que política é fora 
do quartel. Ponto”, disse Vieira 
em entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo. Ainda segundo 
ele, a punição de policiais da 
ativa que participarem de atos 
e manifestações políticas será 
feita com base nas regras da 

corporação. 
“Usando a farda, usando 

o quartel, usando a estru-
tura policial militar, não. A 
gente tem até uma diretriz da 
parte de mídias sociais que 
vai ser mantida, com certeza 
vai ser mantida, já pensando 
nisso. Eu, Ronaldo, posso até 
ter uma opinião, mas como 
policial militar, comandante-
-geral, eu não tenho opinião. 

Eu sou policial militar. Sou de 
uma polícia que está preocu-
pada em combater a crimi-
nalidade, de ser uma polícia 
cidadã, estar próxima da 
comunidade. A parte polí-
tica, a gente está num Estado 
democrático de Direito, com 
certeza tem que respeitar a 
opinião das pessoas. Mas a 
Polícia Militar é polícia de 
Estado”, afirmou. 

CORONEL afirmou que os policiais da ativa que transgredirem poderão ser enquadrados nas esferas cível, penal e penal militar

“Corporação é instituição de 
estado; sem política no quartel”

Os trabalhadores que 
optaram por não sacar o 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) emer-
gencial em 2020 ficarão sem 
o crédito automático do 
Fundo de Garantia que está 
sendo liberado pela Caixa 
Econômica Federal neste 
ano,  chamado de FGTS 
extraordinário.

Para receber o dinheiro, 
que soma até R$ 1.000, esses 
profissionais precisam fazer 
a solicitação de saque. Para 
os demais, o pagamento 
será feito automaticamente 
entre os dias 15 de abril 
e 20 de junho, em conta-
-poupança social digital 
aberta no Caixa Tem.

O dinheiro é liberado 
conforme o mês de nasci-
mento, mas quem devolveu o 
FGTS emergencial ou optou 
por não sacar na ocasião 
precisa fazer o pedido à 
Caixa para ter o FGTS extra-
ordinário. Dependendo de 
quando fizer o pedido ou a 
regularização do cadastro, 
“o crédito será realizado no 
Caixa Tem na próxima janela 
de processamento”, segundo 
a Caixa.

Em geral, os pagamentos 
do FGTS são feitos às quar-
tas e sábados, conforme 
calendário definido pelo 
banco.

O dinheiro é depositado 
no Caixa Tem e pode ser 
movimentado imediata-
mente, com compras pela 
internet ou estabelecimen-
tos que aceitem a poupança 
d i g i t a l ,  p a g a m e n t o  d e 
contas e transferência ou 
saque dos valores.

Os trabalhadores terão 
até 15 de dezembro para 
solicitar o dinheiro ou acei-
tar o depósito automático. 
Quem não quiser o crédito 
d e v e  d e s f a z e r  o  p a g a -
mento no app FGTS até 10 

de novembro. Já quem não 
sacar terá os valores devol-
vidos à conta, sem prejuízos, 
diz o banco estatal.

De acordo com balanço 
da Caixa, o saque emer-
gencial, estabelecido pela 
medida provisória 946, de 
2020, totalizou em R$ 24,2 
bilhões sacados, benefi-
ciando 31,7 milhões de 
trabalhadores. Na ocasião, a 
previsão era que 60 milhões 
pudessem retirar até um 
salário mínimo, de R$ 1.045 
à época, somando R$ 37,8 
bilhões disponíveis.

A  l i b e ra ç ã o  f o i  u m a 
solução encontrada pelo 
governo para tentar conter 
os danos econômicos da 

pandemia de coronavírus. 
Em 2022, ano em que Jair 
Bolsonaro (PL) deve tentar a 
reeleição, o dinheiro voltou 
a ser disponibilizado. A esti-
mativa é que 42 milhões de 
trabalhadores possam sacar 
até R$ 30 bilhões.

A consulta para saber se 
terá o FGTS extraordinário 
de forma automática ou 
precisará fazer a solicitação 
de saque pode ser feita pelo 
site fgts.caixa.gov.br ou pelo 
app FGTS, disponível na loja 
de aplicativos do celular. No 
site, é possível saber se tem 
direito de receber o Fundo 
de Garantia.

Pelo aplicativo, há mais 
funcionalidades. É possível 
fazer a consulta dos valores, 
solicitar o desfazimento do 
crédito, atualizar dados para 
receber os valores e ver a 
data em que o crédito estará 
disponível.

Para quem tiver direito de 
receber automaticamente, 
após a consulta, aparecerá a 
data em que o dinheiro será 
liberado e uma mensagem 
informando que, caso mude 
de ideia, é possível cancelar 
o crédito automático. Para 

os demais, não haverá essa 
mensagem.

Quem tem direito 
Tem direito de sacar o 

FGTS extraordinário todo 
trabalhador  com conta 
no fundo, que não esteja 
b l o q u e a d a .  O s  p r i n c i -
pais motivos de bloqueio 
são: determinação judi-
cial, pedido de devolução 
de valor paga a mais pelo 
empregador, dados incon-
sistentes e contratação de 
operação de crédito com 
antecipação do saque-
-aniversário.

Tem direito ao Fundo de 
Garantia todo trabalhador 
brasileiro com contrato de 
trabalho formal, regido pela 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), e, também, 
trabalhadores domésticos, 
rurais, temporários, inter-
mitentes, avulsos, safreiros 
(operários rurais que traba-
lham apenas no período de 
colheita) e atletas profissio-
nais.

Os empregadores depo-
sitam, mensalmente, 8% do 
salário em uma conta aberta 
em nome do trabalhador.

  FGTS 2022

Veja quem ficará sem o pagamento automático

DINHEIRO   

Do FGTS é liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador



Comemorado anualmente 
no segundo domingo de maio, 
o dia das mães é uma das datas 
comerciais mais aguardadas 
pelo comércio. A data surgiu 
em homenagem à Ann Jarvis, 
uma ativista do século XIX. No 
Brasil a data foi oficializada na 
década de 1930, por meio de 
decreto emitido pelo ex-presi-
dente Getúlio Vargas. Desde 
então passou a ser celebrado 
os sentimentos em virtude do 
amor materno. 

Objetivando orientar 
os consumidores quanto à 
compra de presentes, além 
da qualidade dos produtos, 
a equipe de fiscalização do 
Instituto de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-AL) 
realizou uma pesquisa de 
preços de produtos no Centro 
de Maceió e nos shoppings da 
capital.

Foram averiguados os 
valores dos itens mais procu-
rados, como joias, cosmé-
ticos, eletrodomésticos, 
roupas e cestas de chocolates, 
que variam de R$ 1,00 a R$ 
4.000,00.

O s  f i s c a i s  d o  ó r g ã o 
também buscaram averiguar 
se havia alguma conduta 

que pudesse ser considerada 
como prática abusiva, já que 
em datas comemorativas é 
comum observar aumentos 
de preços e falta de infor-
mação por parte dos esta-
belecimentos, que acabam 
induzindo os consumidores 
ao erro.

“É muito importante este 
trabalho dos nossos agentes 
de fiscalização para levar aos 
consumidores um conheci-
mento acerca dos preços dos 
mais variados produtos, e 
evitando possíveis descum-
primentos ao Código de 
Defesa do Consumidor, pois 

são em períodos como esse 
em que as ocorrências são 
mais frequentes”, diz o Presi-
dente do Procon-AL, Daniel 
Sampaio.

Va l e  l e m b r a r  q u e  o 
Procon-AL dispõe de canais 
para atender a população 
alagoana, receber reclama-

ções e realizar denúncias. 
Caso haja alguma ocorrência, 
o consumidor pode entrar em 
contato através de ligações ao 
151, mensagens ao WhatsApp 
(82) 98876-8297 e de forma 
presencial, mediante agenda-
mento, através do site agenda-
mento.seplag.al.gov.br.

FISCAIS buscaram averiguar se havia alguma conduta 
que pudesse ser considerada como prática abusiva.Mercado

EQUIPE de fiscalização do órgão realizou uma pesquisa de preços de produtos no Centro de Maceió e nos shoppings da capital

Procon/AL divulga pesquisa 
de preços para o Dia das Mães

Ascom Procon/Arquivo
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FISCAIS DO PROCON/AL

Realizaram pesquisa de preço dos itens mais procurados para a data comemorativa como joias, cosméticos, eletrodomésticos e roupas

Com as mudanças do 
mundo cada vez mais rápi-
das, as empresas também se 
transformam na mesma velo-
cidade. E para ajudá-las a se 
anteciparem e se prepararem 
para essas transformações, o 
Sebrae Alagoas lança a série 
Sebrae Futuros, que aborda 
tendências que vão impac-
tar segmentos específicos 
como o da beleza. Por isso, 
o Sebrae lançou o caderno 
‘Tendências do Mercado da 
Beleza’, na última terça-feira 
(26), durante a programação 
do Maceió Beauty Hair, reali-
zado no Centro Cultural e de 
Exposições Ruth Cardoso, em 
Maceió. 

O caderno foi apresentado 
pela sócia-fundadora da agên-
cia Mescla, Renata Mendonça, 
que discutiu o conceito de 

tendências e o conceito do 
que é ‘normal’, destacando 
que, após a pandemia, a defi-
nição de ‘normal’ ficou defa-
sada, sendo necessário que os 
negócios, inclusive os salões de 
beleza, se adaptem a isso. 

“Não existe mais o que é 
normal. Estamos mudando 
o tempo todo. Será que as 
formas que as pessoas buscam 
um salão de beleza é a mesma 
de antes? As mudanças acon-
tecem todos os dias, e se 
ninguém entendeu que elas 
nascem de forma rápida em 
sua direção, então é preciso 
refletir sobre esses cenários, 
repensar sobre as mudan-
ças que estão acontecendo, 
percebê-las e preparar o meu 
negócio”, enfatiza. 

A analista da Unidade 
de Relacionamento Empre-

sarial do Sebrae Alagoas, 
Ariana Gonçalves, destaca 
a importância do caderno, 
feito a partir de um estudo de 
mercado com a Mescla, que 
auxiliou o Sebrae a divulgar 
esse conhecimento.

“Foi muito valioso trazer 
para uma feira deste tama-
nho uma visão de futuro. Essa 
é uma das missões do Sebrae, 
que é direcionar para que essas 
empresas, esses salões, mani-
cures, podólogas, enxerguem 
os caminhos que elas podem 
seguir”, ressalta. 

“É um caderno simples, 
que traz algumas referências, 
dados, de quem está fazendo 
inovação. Traz também 
perguntas e questionamentos 
de como a empreendedora 
pode colocar essas tendên-
cias na prática e aproxima 

diretamente com os analis-
tas do Sebrae Alagoas. É um 
material de fácil leitura e que 
irá ajudar muito para que elas 
transformem os seus negó-
cios para se conectarem com o 
futuro e se prepararem profis-
sionalmente”, pontua Ariana 
Gonçalves. 

Sebrae no evento 
Realizado de 24 a 26 de 

abril, o evento buscou reunir 
grandes expositores e fornece-
dores da cadeia do segmento 
da beleza, envolvendo salões, 
barbearias, lojas de cosméti-
cos e clínicas de estética, além 
de oferecer oportunidades 
para que os profissionais da 
área obtenham mais conheci-
mento. 

Enquanto patrocinador, 

o Sebrae Alagoas também 
contou com um estande com 
capacitações para profissio-
nais e empreendedoras do 
setor, envolvendo temas 
como marketing digital e as 
principais tendências para o 
mercado da beleza. O Sebrae 
também realizou o desfile 
‘Vestir-se de Si’, com a produ-
ção e apresentação de peças 
feitas por micro e pequenas 
empresas atendidas. 

No estande, também foi 
possível encontrar a exposi-
ção de algumas das empre-
sas atendidas pelo Sebrae e 
consultorias para as empre-
sas da moda. A programação 
do Sebrae Alagoas no Maceió 
Beauty Hair foi realizada em 
parceria com a Escola de Cabe-
leireiros Fios e Flash.

   EVENTO

‘Tendências do Mercado da Beleza’, do Sebrae 
Alagoas, é lançado no Maceió Beauty Hair

NOVO COMANDANTE  da PMESP disse que não irá permitir 
manifestações políticas de policiais militares da ativa.Brasil
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O coronel Ronaldo Miguel 
Vieira, nomeado pelo gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), como o novo 
comandante-geral da Polícia 
Militar de São Paulo, disse 
que não irá permitir mani-
festações políticas de poli-
ciais militares da ativa e nem 
o uso de símbolos oficiais 
da corporação em atos do 
gênero. Eu posso ter minha 

opinião [política], mas fora 
do quartel”.

Vieira disse, ainda, que 
o programa de instalação 
de câmeras acopladas aos 
uniformes dos policiais, alvo 
de críticas de diversos candi-
datos ao governo estadual, 
será ampliado. “Não haverá 
retrocessos”, assegurou. 

“A Polícia Militar é uma 
polícia de Estado. Estamos 

em um Estado democrático 
de Direito, nós temos que 
respeitar a opinião de todas 
as pessoas e as preferências 
políticas. Só que política é fora 
do quartel. Ponto”, disse Vieira 
em entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo. Ainda segundo 
ele, a punição de policiais da 
ativa que participarem de atos 
e manifestações políticas será 
feita com base nas regras da 

corporação. 
“Usando a farda, usando 

o quartel, usando a estru-
tura policial militar, não. A 
gente tem até uma diretriz da 
parte de mídias sociais que 
vai ser mantida, com certeza 
vai ser mantida, já pensando 
nisso. Eu, Ronaldo, posso até 
ter uma opinião, mas como 
policial militar, comandante-
-geral, eu não tenho opinião. 

Eu sou policial militar. Sou de 
uma polícia que está preocu-
pada em combater a crimi-
nalidade, de ser uma polícia 
cidadã, estar próxima da 
comunidade. A parte polí-
tica, a gente está num Estado 
democrático de Direito, com 
certeza tem que respeitar a 
opinião das pessoas. Mas a 
Polícia Militar é polícia de 
Estado”, afirmou. 

CORONEL afirmou que os policiais da ativa que transgredirem poderão ser enquadrados nas esferas cível, penal e penal militar

“Corporação é instituição de 
estado; sem política no quartel”

Os trabalhadores que 
optaram por não sacar o 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) emer-
gencial em 2020 ficarão sem 
o crédito automático do 
Fundo de Garantia que está 
sendo liberado pela Caixa 
Econômica Federal neste 
ano,  chamado de FGTS 
extraordinário.

Para receber o dinheiro, 
que soma até R$ 1.000, esses 
profissionais precisam fazer 
a solicitação de saque. Para 
os demais, o pagamento 
será feito automaticamente 
entre os dias 15 de abril 
e 20 de junho, em conta-
-poupança social digital 
aberta no Caixa Tem.

O dinheiro é liberado 
conforme o mês de nasci-
mento, mas quem devolveu o 
FGTS emergencial ou optou 
por não sacar na ocasião 
precisa fazer o pedido à 
Caixa para ter o FGTS extra-
ordinário. Dependendo de 
quando fizer o pedido ou a 
regularização do cadastro, 
“o crédito será realizado no 
Caixa Tem na próxima janela 
de processamento”, segundo 
a Caixa.

Em geral, os pagamentos 
do FGTS são feitos às quar-
tas e sábados, conforme 
calendário definido pelo 
banco.

O dinheiro é depositado 
no Caixa Tem e pode ser 
movimentado imediata-
mente, com compras pela 
internet ou estabelecimen-
tos que aceitem a poupança 
d i g i t a l ,  p a g a m e n t o  d e 
contas e transferência ou 
saque dos valores.

Os trabalhadores terão 
até 15 de dezembro para 
solicitar o dinheiro ou acei-
tar o depósito automático. 
Quem não quiser o crédito 
d e v e  d e s f a z e r  o  p a g a -
mento no app FGTS até 10 

de novembro. Já quem não 
sacar terá os valores devol-
vidos à conta, sem prejuízos, 
diz o banco estatal.

De acordo com balanço 
da Caixa, o saque emer-
gencial, estabelecido pela 
medida provisória 946, de 
2020, totalizou em R$ 24,2 
bilhões sacados, benefi-
ciando 31,7 milhões de 
trabalhadores. Na ocasião, a 
previsão era que 60 milhões 
pudessem retirar até um 
salário mínimo, de R$ 1.045 
à época, somando R$ 37,8 
bilhões disponíveis.

A  l i b e ra ç ã o  f o i  u m a 
solução encontrada pelo 
governo para tentar conter 
os danos econômicos da 

pandemia de coronavírus. 
Em 2022, ano em que Jair 
Bolsonaro (PL) deve tentar a 
reeleição, o dinheiro voltou 
a ser disponibilizado. A esti-
mativa é que 42 milhões de 
trabalhadores possam sacar 
até R$ 30 bilhões.

A consulta para saber se 
terá o FGTS extraordinário 
de forma automática ou 
precisará fazer a solicitação 
de saque pode ser feita pelo 
site fgts.caixa.gov.br ou pelo 
app FGTS, disponível na loja 
de aplicativos do celular. No 
site, é possível saber se tem 
direito de receber o Fundo 
de Garantia.

Pelo aplicativo, há mais 
funcionalidades. É possível 
fazer a consulta dos valores, 
solicitar o desfazimento do 
crédito, atualizar dados para 
receber os valores e ver a 
data em que o crédito estará 
disponível.

Para quem tiver direito de 
receber automaticamente, 
após a consulta, aparecerá a 
data em que o dinheiro será 
liberado e uma mensagem 
informando que, caso mude 
de ideia, é possível cancelar 
o crédito automático. Para 

os demais, não haverá essa 
mensagem.

Quem tem direito 
Tem direito de sacar o 

FGTS extraordinário todo 
trabalhador  com conta 
no fundo, que não esteja 
b l o q u e a d a .  O s  p r i n c i -
pais motivos de bloqueio 
são: determinação judi-
cial, pedido de devolução 
de valor paga a mais pelo 
empregador, dados incon-
sistentes e contratação de 
operação de crédito com 
antecipação do saque-
-aniversário.

Tem direito ao Fundo de 
Garantia todo trabalhador 
brasileiro com contrato de 
trabalho formal, regido pela 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), e, também, 
trabalhadores domésticos, 
rurais, temporários, inter-
mitentes, avulsos, safreiros 
(operários rurais que traba-
lham apenas no período de 
colheita) e atletas profissio-
nais.

Os empregadores depo-
sitam, mensalmente, 8% do 
salário em uma conta aberta 
em nome do trabalhador.

  FGTS 2022

Veja quem ficará sem o pagamento automático

DINHEIRO   

Do FGTS é liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador



As inscrições para mais 
uma edição do Vestibular 
Unificado de Medicina, 
promovido pelo Grupo Tira-
dentes em Alagoas, Sergipe 
e  Per nambuco já  estão 
abertas. Os interessados 
irão concorrer a 244 vagas 
para o segundo semestre de 
2022 nos cursos de Medicina 
oferecidos na Universidade 
Tiradentes (Unit Sergipe), 
em Aracaju;  no Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit Alagoas), em Maceió; 
e na Faculdade Tiradentes 
de Jaboatão dos Guarara-
pes (Fits Piedade), na região 
metropolitana de Recife.

As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 30 de 
maio, através do site www.
medicinatiradentes.com.
br/ e a taxa de inscrição é de 
R$ 300,00.  

No certame,  o aluno 
poderá concorrer às vagas 

nas três instituições fazendo 
uma única prova. Isto é: 
ele deve optar por qual-
quer uma das unidades de 
ensino, mas poderá indi-
car as outras duas como 
segunda e terceira opção, 
podendo ser chamado para 

uma delas caso seja apro-
vado. 

A prova acontecerá nos 
dias 5 e 6 de junho, das 8h 
às 12h, sendo o primeiro 
dia dedicado à redação e 
às questões de Português, 
Língua Estrangeira (inglês 

ou espanhol) e Matemática. 
O segundo dia terá ques-
tões de Geografia, História, 
Física, Química e Biologia. 
A previsão é de que o resul-
tado do vestibular seja divul-
gado até o dia 10 de junho 
e os aprovados devem se 

matricular entre os dias 11 
e 15, imediatamente após o 
resultado. O início das aulas 
acontece em 1º de agosto de 
2022. 

Os aprovados terão a 
chance de fazer um curso 
de medicina em instituições 
de ensino que  contam com 
estruturas de ponta, parce-
rias com instituições locais 
- incluindo as que atendem 
diretamente no Sistema 
Único de Saúde (SUS) - e 
um corpo docente bastante 
qualificado, além da meto-
dologia PBL (Problem Based 
Learning ou Aprendizagem 
Baseada em Problemas), 
que se baseia na prática 
intensiva e na aprimoração 
da capacidade do aluno de 
buscar e gerar soluções, em 
meio ao dia-a-dia do traba-
lho médico.

Outras informações e o 
edital completo estão dispo-
níveis também no site www.
medicinatiradentes.com.
br/.

INSCRIÇÕES podem ser realizadas até o dia 30 de maio.Saúde

Assessoria GT

INTERESSADOS irão concorrer a 244 vagas para o segundo semestre de 2022 nos cursos de Medicina

Grupo Tiradentes abre novo 
Vestibular Unificado de Medicina
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Divulgação



COLECIONE memórias e acumule sorrisos. Todo o resto é passageiro.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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BALDE DE
4 LITROS

Imagem meramente ilustrativa.
Promoção válida enquanto durarem os estoques.BALDE COLECIONÁVEL Consulte mais informações no nosso

site: www.cinesytem.com.br

1 Balde Doutor Estranho + 1 Combo Grande

COMPRE O SEU 
COMBO DO

MULTIVERSO 
AGORA NA PRÉ-VENDA!

PROMOÇÃO LIMITADA

É HOJE!   I
Logo mais às 21h tem Marisa Monte no palco do Gustavo Leite. O show da turnê “PORTAS” traz as canções do 
novo álbum e destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e composi-
tora. Ainda tem alguns ingressos físicos disponíveis no @petitparismaceio.

DIA DE VENDEDOR   I
Gil do Vigor vive um dia como vendedor do Boticário. Logo mais às 19h, ele comanda a LIVE especial 
do Dia das Mães da marca. Com participação de fãs ao vivo, o influenciador dará dicas para escolher o 
presente ideal entre as mais de 50 opções da marca. A LIVE acontece no perfil nacional da marca, o @
oboticario e simultaneamente no @gildovigor.  

PARA OUVIR, VER E SENTIR  I

O produtor alagoano, Carlos Lins, acaba de lançar seu novo single ‘Luz Azul’ com in-

fluência do trap e estética retrô. Lançada em abril, a faixa conta com um videoclipe, 

lançado no último domingo (01), com inspirações do pop e do trap, mesclando uma 

atmosfera sombria e retrô, a música fala sobre “se permitir e não se limitar”. 

MISSÃO CUMPRIDA   I

Alberto Antunes e Bruna Freire comemoram o sucesso da oitava edição do Feirão 

do Estuante, que movimentou o Maceió Shopping no último final com a presença 

de profissionais e estudantes das mais diversas áreas, para falar sobre o futuro 

da educação e do trabalho.  

CORREDORA   I

A jornalista Maíra Malta agora ostenta também o título de corredora! Ela fez sua 

primeira participação na Corrida de São José, no último domingo, Dia do Trabalhador. E 

cumpriu o percurso e ainda encontrou fôlego para caprichar na pose para a foto oficial.  

As inscrições para mais 
uma edição do Vestibular 
Unificado de Medicina, 
promovido pelo Grupo Tira-
dentes em Alagoas, Sergipe 
e  Per nambuco já  estão 
abertas. Os interessados 
irão concorrer a 244 vagas 
para o segundo semestre de 
2022 nos cursos de Medicina 
oferecidos na Universidade 
Tiradentes (Unit Sergipe), 
em Aracaju;  no Centro 
Universitário Tiradentes 
(Unit Alagoas), em Maceió; 
e na Faculdade Tiradentes 
de Jaboatão dos Guarara-
pes (Fits Piedade), na região 
metropolitana de Recife.

As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 30 de 
maio, através do site www.
medicinatiradentes.com.
br/ e a taxa de inscrição é de 
R$ 300,00.  

No certame,  o aluno 
poderá concorrer às vagas 

nas três instituições fazendo 
uma única prova. Isto é: 
ele deve optar por qual-
quer uma das unidades de 
ensino, mas poderá indi-
car as outras duas como 
segunda e terceira opção, 
podendo ser chamado para 

uma delas caso seja apro-
vado. 

A prova acontecerá nos 
dias 5 e 6 de junho, das 8h 
às 12h, sendo o primeiro 
dia dedicado à redação e 
às questões de Português, 
Língua Estrangeira (inglês 

ou espanhol) e Matemática. 
O segundo dia terá ques-
tões de Geografia, História, 
Física, Química e Biologia. 
A previsão é de que o resul-
tado do vestibular seja divul-
gado até o dia 10 de junho 
e os aprovados devem se 

matricular entre os dias 11 
e 15, imediatamente após o 
resultado. O início das aulas 
acontece em 1º de agosto de 
2022. 

Os aprovados terão a 
chance de fazer um curso 
de medicina em instituições 
de ensino que  contam com 
estruturas de ponta, parce-
rias com instituições locais 
- incluindo as que atendem 
diretamente no Sistema 
Único de Saúde (SUS) - e 
um corpo docente bastante 
qualificado, além da meto-
dologia PBL (Problem Based 
Learning ou Aprendizagem 
Baseada em Problemas), 
que se baseia na prática 
intensiva e na aprimoração 
da capacidade do aluno de 
buscar e gerar soluções, em 
meio ao dia-a-dia do traba-
lho médico.

Outras informações e o 
edital completo estão dispo-
níveis também no site www.
medicinatiradentes.com.
br/.

INSCRIÇÕES podem ser realizadas até o dia 30 de maio.Saúde

Assessoria GT

INTERESSADOS irão concorrer a 244 vagas para o segundo semestre de 2022 nos cursos de Medicina

Grupo Tiradentes abre novo 
Vestibular Unificado de Medicina
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A campanha “Meu Livro, 
Meu Mundo”, da Sicredi 
Expansão, está em sua reta 
final: os livros infantis podem 
ser doados até o dia 13 deste 
mês. Quem puder contribuir, 
basta levar os livros a uma 
agência da instituição finan-
ceira cooperativa. Após o 
encerramento da campanha, 
cinco escolas em Alagoas e 
uma na Bahia serão contem-
pladas com as doações.

“O nosso público-alvo 
são as crianças de 6 a 11 anos. 
Por isso, os livros adequados 
para a doação são os infantis 
e infanto-juvenis, de litera-
tura brasileira ou estrangeira, 
novos ou usados que estejam 
em bom estado de conserva-
ção. As doações não devem 
incluir módulos escolares, 
livros didáticos e/ou apostilas 
de preparação para vestibular 

ou concurso”, explica Pâmella 
Tenório, assessora de Desen-
volvimento do Cooperati-
vismo da Sicredi Expansão.

Para a campanha, as agên-
cias da cooperativa foram 
equipadas com boxes de pallet 
onde os livros são colocados. Ao 
final da ação, serão contempla-
das as seguintes instituições: 
Escola Municipal Professora 
Maria José Carrascosa, locali-
zada na comunidade Vale do 
Reginaldo, no bairro do Poço, 
em Maceió; Escola Municipal 
Santo Antônio, em Penedo; 
Escola Estadual Indígena 
Cacique Alfredo Celestino, em 
Palmeira dos Índios; Escola de 
Ensino Fundamental Tibúr-
cio Valeriano, em Arapiraca; 
Escola Municipal de Educação 
Básica Cleodon Teodósio, em 
Santana do Ipanema; e Escola 
Municipal Jardim Santo Inácio, 
em Salvador.

Os livros serão distribu-
ídos nas escolas contem-

pladas entre os dias 23 e 27 
de maio. Ainda segundo 
Pâmella, a ação busca esti-
mular o hábito de leitura 
entre as crianças e a partilha 
de conhecimento.  

“No Dia D, o gerente 
de cada agência levará as 
doações, com a ajuda de um 

voluntário. Além da entrega 
dos livros, será realizada em 
cada instituição a eleição do 
guardião da estante de livros, 
sessão de contação de histó-
rias, peça teatral para o incen-
tivo à leitura e rodas de leitura”, 
destaca a assessora.

Por meio de ações como 

essa, a Sicredi Expansão 
reafirma seu objetivo de 
promover iniciativas com 
foco na educação e na cultura, 
contribuindo para o desenvol-
vimento das comunidades das 
áreas onde atua e exercendo o 
7º princípio cooperativista: o 
interesse pela comunidade.

 
Sobre o Sicredi 
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. O modelo 
de gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de 
5 milhões de associados, os 
quais exercem papel de donos 
do negócio. Com presença 
nacional, o Sicredi está em 
todos os estados e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financei-
ros (www.sicredi.com.br).

“MEU LIVRO, MEU MUNDO”: doações podem ser feitas até o dia 13.Especial

LIVROS 

Serão dstribuídos nas escolas contempladas entre os dias 23 e 27 de maio

Carol Amorim 
Algo Mais Consultoria e Assessoria

LIVROS arrecadados na ação da Sicredi Expansão serão doados a escolas em Alagoas e na Bahia

Campanha entra na reta final da 
arrecadação de livros infantis
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Almir 
chavoso

OFICINA/PALESTRA 
FADE RÁPIDO

rogerio 
barros

OFICINA/PALESTRA 
TÉCNICAS NA TESOURA

mano 
paulista

OFICINA/PALESTRA 
FREESTYLE COM PIGMENTAÇÃO

adm 
jiancarlos

PALESTRA 
MARKETING E MOTIVAÇÃO

WORKSHOP E 
FEIRA DO BARBEIRO
O MAIOR EVENTO DE BARBEARIA 
DA PARTE ALTA DE MACEIÓ 10H ÀS 17H

OS ALIMENTOS ARRECADADOS SERÃO 
DOADOS A INSTITUIÇÃO LAR DA VIDA!  50

1KG DE ALIMENTO+,00

RUA LUÍS CLEMENTE VASCONCELOS, 413 - CLIMA BOM @GUERREIROSBARBERSHOPMCZ
82 98869-9101

WORKSHOP
FEIRA DO BARBEIRODJ DESIGN

PART, ESPECIAL

DESENHO
NO CABELO


