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Os servidores da Câmara 
de Maceió irão receber o maior 
aumento salarial do país. O 
anúncio de 12% para quem 

recebe até R$ 10 mil e 8% para 
quem ganha acima foi feito 
pelo próprio presidente da casa, 
vereador Galba Netto (MDB). 

Os percentuais serão retroa-
tivos ao mês de abril período 
que corresponde a data-base 
da categoria. “Temos feito um 

trabalho de ajustes econômicos 
há pouco mais de um ano para 
hoje estarmos concedendo o 
maior aumento salarial do Brasil 

para uma categoria de servido-
res públicos”, disse Galba Netto, 
presidente da Mesa Diretora da 
Câmara. Página 3
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MESMO COM 580 DIAS

Numa prisão política - conforme relatório da ONU - e ser chamado de ladrão milhares de vezes por dia, ex-presidente Lula ainda está na preferência do eleitorado
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A CORROSÃO na imagem das Forças Armadas continuará 
de maneira incessante, com mais ou com menos intensidade.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Eric Nepomuceno *

Bem, na verdade não há um: são milhares e milhares de 
perigos que não flutuam no ar, se alastram na vida real do 
processo de destruição que se instalou em todo o país.

Mas há um em especial que vem me preocupando mais 
e mais a cada dia: que Jair Messias tente um golpe antes das 
eleições.

Que vai tentar um depois da sua esperada derrota pode 
ser considerado favas contadas.  

Mas do jeito que ele vai aumentando a tensão pelo menos 
duas vezes por dia, que vai manipulando impunemente as 
Forças Armadas, especialmente a mais poderosa delas – o 
Exército – que, aliás, se deixam mansamente manipular, que 
vai confrontando a Constituição na certeza de que Arthur 
Lira, presidente da Câmara, irá continuar guardando na 
gaveta um sem-fim de pedidos de impeachment, que vai 
destroçando as relações institucionais – enfim, continuar 
esse jeito de Jair Messias ser cada vez mais Jair Messias, não 
seria surpresa se ele tentar o tal golpe antes das eleições.  

Se vai ou não vai ter êxito são outros quinhentos. Servirá, 
em todo caso, para incendiar a alma dos milicianos, das 
baixas patentes tanto da Polícia Militar como do Exército, 
dos seguidores mais radicais e elevar ao máximo a tensão – e 
o consequente risco de violência desenfreada – até chegar o 
dia de votar.

Conforme o método que ele escolha para esse golpe ante-
cipado, é capaz até que Jair Messias consiga continuar no 
cargo de presidente – e na condição de candidato.

Dificilmente as Forças Armadas participarão dessa tenta-
tiva. Apesar a cada vez mais intensa atuação de Jair Messias 
em atos e eventos militares – nesta terça-feira três de maio, 
por exemplo, e pela segunda vez este ano, ele participou da 
reunião do Alto Comando do Exército, que costuma acon-
tecer a cada dois meses – não houve, ao menos até agora, 
nenhuma sinalização de que esse apoio, ainda que discreto, 
aconteça.

O que ninguém parece saber ao certo – e quem sabe não 
se manifestou até agora – é até que ponto generais de pijama 
especialmente reacionários, como Braga Netto e Augusto 
Heleno, ainda têm peso e influência entre os militares da 
ativa.

Faltam ainda cinco meses até a hora de votar.
Até lá o Supremo Tribunal Federal continuará a trabalhar 

e, claro, a ser alvo da fúria descontrolada de Jair Messias.  
Até lá, a corrosão na imagem das Forças Armadas conti-

nuará de maneira incessante, com mais ou com menos 
intensidade.

Resumindo: até lá, tudo pode acontecer. Tudo. 

Um perigo solto no ar
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EXPEDIENTE

Cada grupo comemora e interpreta a pesquisa divul-
gada pelo Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM) 
pelo seu ângulo de interesse e interpretação.

O senador Rodrigo Cunha (União Brasil) divulga que é 
líder - e é de fato - e diz que ‘’Fico feliz com o resultado, mas 
afirmo que percorreremos uma longa jornada e há muito 
ainda por avançar”.

O segundo colocado, o ex-prefeito Rui Palmeira (PSD), 
continua bastante silencioso. Em sua rede social publicou 
uma foto em companhia do seu pai, Guilherme Palmeira.

Já membros do grupo de Paulo Dantas (MDB), satis-
feitos com o crescimento do parlamentar na pesquisa 
estimulada, mergulharam profundamente na análise dos 
detalhes.

Como dizem que os segredos de ‘deus e do diabo’ estão 
nos detalhes, detectaram que o parlamentar está a frente 
de todos os adversários na pesquisa espontânea, aquela 
em que o entrevistador não oferece qualquer nome para 
escolha do entrevistado.

Tudo bem que o primeiro colocado é o ex-governador 
Renan Filho (MDB) - 5,8% -, mas ele vai disputar o Senado 
e é apoiador de Paulo Dantas.  

Tudo bem também que Não sabe/ Não respondeu atin-
giu estratosféricos 74,6%; e Ninguém/Branco/ Nulo, 8,5%.

Mas é fato que Paulo Dantas apareceu com 4,3% das 
intenções de voto; Rodrigo Cunha, 3,3%; Rui Palmeira, 
1,1%; Antonio Albuquerque, 0,8%, Regis Cavalcante, 0,1%, 
outros nomes citados somados, 1,5%.

No quesito ‘’Não votaria nele de jeito nenhum para 
Governador do Estado de Alagoas’’, vale destacar que 
Paulo, Rui e Cunha estão muito próximos, 24,4%, 28,1%, 
22,5, respectivamente.

Outro detalhe fundamental percebido é quanto ao 
quesito ‘’Não o conhece suficientemente para opinar’’. 
Paulo Dantas, com 28,8%, bate Rui, 9,1%, e Cunha, 10,9, 
mas fica atrás de Albuquerque e Regis, ambos com 43,2%.

Por fim, a confirmação da excelente situação de Renan 
Filho na disputa para o Senado, 45,8% das intenções - mais 
que o dobro do segundo colocado, Fernando Collor, (PTB), 
22,5%, e a folgada liderança do ex-presidente Lula (PT), 
51,1%; Bolsonaro (PL) com 27,5%; e Ciro Gomes (PDT) 
com 4,6%, deixou o estrategista Marcelo Victor e seu alia-
dos, segundo fontes, animados com o planejamento. 
(clique aqui e leia a pesquisa para presidente e senador).

Agora, sabem que é fundamental resolver o imbróglio 
jurídico da eleição indireta na Assembleia para preen-
chimento dos cargos vagos de governador e vice para dar 
maior visibilidade a Paulo Dantas.

A esperaça da turma é que tudo seja resolvido até o final 
desta semana.  

Em Tempo -  A pesquisa está registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral sob o nº AL-02627/2022. O levanta-
mento ouviu 1.510 eleitores em 33 municípios entre os 
dias 27 de abril e 02 de maio de 2022. O nível de confiança 
de 95%. A margem de erro é de aproximadamente.

Os detalhes da pesquisa PSCOM 
que animam os deputados
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O  servidor de carreira 
da Secretaria da Fazenda do 
governo de Alagoas, Artur 
Rogério Ferreira da Mata, é 
o novo titular da pasta.

Ele é auditor de Finan-
ças e Controle de Arreca-
dação na Sefaz/AL e está no 
quadro efetivo desde 2002, 
quando prestou concurso.

A  e x o n e r a ç ã o  d e 
Santoro, que foi homem 
forte do governo Renan 
Filho (MDB) foi assinada 
hoje pelo governador Klever 
Loureiro. 

O novo secretário, Artur 
Mata, é bacharel em Ciência 
da Computação e Direito, 
com pós-graduação em 

Gestão Pública, Engenha-
ria de Software e MBA em 
Gerenciamento de Projetos. 
Também é mestre em Admi-
nistração Pública.

O deputado estadual Paulo 
Dantas (MDB) aparece em 
primeiro lugar na pesquisa 
espontânea, divulgada pelo 
Paraná Pesquisas. Na pesquisa 
espontânea, uma pergunta é 
feita aos entrevistados e não 
é dada nenhuma alternativa 
para resposta.

Esta pesquisa serve para 
medir a lembrança da pessoa 
que participa do levantamento 
e a importância que eles dão 
aos questionamentos. Ou seja, 
Paulo Dantas e o ex-governa-
dor Renan Filho (MDB) são os 
primeiros nomes que vêm à 
cabeça dos eleitores quando o 
assunto é eleição.

Quando questionados em 
quem votariam para gover-
nador nas eleições deste ano, 
4,3% responderam Paulo 

Dantas. Em primeiro lugar 
apareceu Renan Filho, com 
5,8%. O ex-governador deixou 
o cargo para concorrer ao 
Senado, onde também aparece 
na liderança.

Em terceiro lugar aparece o 
senador Rodrigo Cunha (3,3%) 
e, em quarto, o ex-prefeito de 
Maceió Rui Palmeira (1,1%). 
74,6% não souberam ou não 
responderam. Para a realiza-
ção da pesquisa foi utilizada 
uma amostra de 1510 eleito-
res, sendo esta estratificada 
segundo gênero, faixa etária, 
grau de escolaridade e nível 
econômico. O trabalho de 
levantamento de dados foi feito 
através de entrevistas pessoais 
com eleitores com 16 anos ou 
mais em 33 municípios entre os 
dias 27 a 02 de maio de 2022.

Após os protestos dos 
s e r v i d o re s  m u n i c i p a i s , 
que ocuparam as ruas e a 
Câmara Municipal de São 
José da Tapera, no Sertão de 
Alagoas, quando sob vaias 
e xingamentos os vereado-
res aprovaram o aumento 
de quase 30% nos salários 
do prefeito, Jarbas Ricardo 
e de sua irmã, a médica e 
vice-prefeita Jaria Ricardo, 
além do aumento da idade 
limite da aposentadoria 
dos servidores, o valor dos 
novos salários , que também 
contempla os secretários 
municipais, foi sancionado 
nesta quarta-feira (4), atra-
vés da Lei 763/2022.

Alegando que o valor 
aprovado, de 25,59%, consi-

derou os índices inflacio-
nários entre os anos de 
2017 até o ano passado, que 
teriam sido medidos pelo 
Índice de Preços no Consu-
midor (IPCA), Jarbas terá 
um salário de R$ 22.606,20, 
enquanto que a irmã rece-
berá R$ 15.070,80 e os secre-
tários e ocupantes de cargos 
comissionados R$ 5.023,60.

Mas o prefeito e sua irmã 
não vão receber apenas o 
valor aprovado. 

Um outro projeto, que 
também foi aprovado pela 
Câmara e que embora esteja 
sob análise do Ministério 
Público Estadual (MPE), 
garante ao prefeito e à vice 
uma gratificação junto aos 
salários por cada vez que 

cada um deles se deslocar 
para outras cidades e Esta-
dos.

Ap e l i d a d o  d e  “v a l o r 
de deslocamento”,  o PL 
21/2021 paga ao prefeito e 
à vice o valor de R$ 500 por 
cada deslocamento inter-
municipal, R$ 1.000,00 por 
cada viagem interestadual 
e R$ 1.500 nas viagens inter-
nacionais.

No mesmo Projeto apro-
vado pelos vereadores, no 
Artigo 4º, consta o item 
“Quando o deslocamento 
o c o r re r  e m  v e í c u l o  d e 
propriedade do beneficiário 
será acrescido à diária de R$ 
1,50 (um real e cinquenta 
centavos) por quilometro 
percorrido.

Os servidores da Câmara 
de Maceió irão receber o maior 
aumento salarial do país. O 
anúncio de 12% para quem 
recebe até R$ 10 mil e 8% para 
quem ganha acima foi feito 
pelo próprio presidente da 
casa, vereador Galba Netto 
(MDB). Os percentuais serão 
retroativos ao mês de abril 
período que corresponde a 

data-base da categoria. 
“Temos feito um traba-

lho de ajustes econômicos há 
pouco mais de um ano para 
hoje estarmos concedendo 
o maior aumento salarial do 
Brasil para uma categoria de 
servidores públicos”, disse 
Galba.

Galba foi convidado pelo 
Sindicato dos Servidores da 

CMM a participar da assem-
bléia. O gesto foi um reconhe-
cimento das lideranças ao 
presidente que desde o início 
demonstrou interesse em 
resolver a pendência. “Desde 
o início sabíamos que nossa 
demanda só poderia ser resol-
vida se houvesse sensibilidade 
com nossa situação e compro-
misso com a categoria. E isso 

nós percebemos com o avanço 
das negociações. Por isso, nada 
mais justo que o próprio presi-
dente possa fazer esse anúncio 
para nossa categoria”, desta-
cou o presidente da entidade 
Moab Pessoa.

Ele ressaltou que a enti-
dade continuará construindo 
uma relação com entendi-
mentos para novas conquis-

tas. Segundo Pessoa, o diálogo 
franco com a Mesa Diretora já 
demonstrou que é algo bené-
fico para os dois lados . Antes 
de encerrar sua participação 
na assembléia Galba lembrou 
que a colocação da CMM  no 
ranking das dez mais trans-
parentes do país também é 
reflexo do empenho diário dos 
servidores.

PRESIDENTE DA CASA destaca empenho diário dos servidores.Política
AUMENTO: Anúncio foi feito pelo presidente Galba Netto durante assembleia da categoria

Câmara de Maceió concede o 
maior reajuste salarial do país
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  MUDANÇA NA FAZENDA

  PESQUISA ESPONTÂNEA

   SÃO JOSÉ DA TAPERA

Santoro é exonerado e servidor

Artur  da Mata assume o cargo

Paulo Dantas lidera a corrida; 
Rui e Cunha disputam 2º lugar

Vereadores dão a prefeito e à 
vice uma vida de “custo zero”

PREFEITO E A IRMÃ (VICE)
Fora o aumento e as diárias, vão receber R$ 1,50 por cada quilômetro que se deslocarem em seus veículos

SANTORO
Deixa o cargo após mais de sete anos

Secom-AL/Arquivo
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A CORROSÃO na imagem das Forças Armadas continuará 
de maneira incessante, com mais ou com menos intensidade.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Eric Nepomuceno *

Bem, na verdade não há um: são milhares e milhares de 
perigos que não flutuam no ar, se alastram na vida real do 
processo de destruição que se instalou em todo o país.

Mas há um em especial que vem me preocupando mais 
e mais a cada dia: que Jair Messias tente um golpe antes das 
eleições.

Que vai tentar um depois da sua esperada derrota pode 
ser considerado favas contadas.  

Mas do jeito que ele vai aumentando a tensão pelo menos 
duas vezes por dia, que vai manipulando impunemente as 
Forças Armadas, especialmente a mais poderosa delas – o 
Exército – que, aliás, se deixam mansamente manipular, que 
vai confrontando a Constituição na certeza de que Arthur 
Lira, presidente da Câmara, irá continuar guardando na 
gaveta um sem-fim de pedidos de impeachment, que vai 
destroçando as relações institucionais – enfim, continuar 
esse jeito de Jair Messias ser cada vez mais Jair Messias, não 
seria surpresa se ele tentar o tal golpe antes das eleições.  

Se vai ou não vai ter êxito são outros quinhentos. Servirá, 
em todo caso, para incendiar a alma dos milicianos, das 
baixas patentes tanto da Polícia Militar como do Exército, 
dos seguidores mais radicais e elevar ao máximo a tensão – e 
o consequente risco de violência desenfreada – até chegar o 
dia de votar.

Conforme o método que ele escolha para esse golpe ante-
cipado, é capaz até que Jair Messias consiga continuar no 
cargo de presidente – e na condição de candidato.

Dificilmente as Forças Armadas participarão dessa tenta-
tiva. Apesar a cada vez mais intensa atuação de Jair Messias 
em atos e eventos militares – nesta terça-feira três de maio, 
por exemplo, e pela segunda vez este ano, ele participou da 
reunião do Alto Comando do Exército, que costuma acon-
tecer a cada dois meses – não houve, ao menos até agora, 
nenhuma sinalização de que esse apoio, ainda que discreto, 
aconteça.

O que ninguém parece saber ao certo – e quem sabe não 
se manifestou até agora – é até que ponto generais de pijama 
especialmente reacionários, como Braga Netto e Augusto 
Heleno, ainda têm peso e influência entre os militares da 
ativa.

Faltam ainda cinco meses até a hora de votar.
Até lá o Supremo Tribunal Federal continuará a trabalhar 

e, claro, a ser alvo da fúria descontrolada de Jair Messias.  
Até lá, a corrosão na imagem das Forças Armadas conti-

nuará de maneira incessante, com mais ou com menos 
intensidade.

Resumindo: até lá, tudo pode acontecer. Tudo. 

Um perigo solto no ar
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EXPEDIENTE

Cada grupo comemora e interpreta a pesquisa divul-
gada pelo Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM) 
pelo seu ângulo de interesse e interpretação.

O senador Rodrigo Cunha (União Brasil) divulga que é 
líder - e é de fato - e diz que ‘’Fico feliz com o resultado, mas 
afirmo que percorreremos uma longa jornada e há muito 
ainda por avançar”.

O segundo colocado, o ex-prefeito Rui Palmeira (PSD), 
continua bastante silencioso. Em sua rede social publicou 
uma foto em companhia do seu pai, Guilherme Palmeira.

Já membros do grupo de Paulo Dantas (MDB), satis-
feitos com o crescimento do parlamentar na pesquisa 
estimulada, mergulharam profundamente na análise dos 
detalhes.

Como dizem que os segredos de ‘deus e do diabo’ estão 
nos detalhes, detectaram que o parlamentar está a frente 
de todos os adversários na pesquisa espontânea, aquela 
em que o entrevistador não oferece qualquer nome para 
escolha do entrevistado.

Tudo bem que o primeiro colocado é o ex-governador 
Renan Filho (MDB) - 5,8% -, mas ele vai disputar o Senado 
e é apoiador de Paulo Dantas.  

Tudo bem também que Não sabe/ Não respondeu atin-
giu estratosféricos 74,6%; e Ninguém/Branco/ Nulo, 8,5%.

Mas é fato que Paulo Dantas apareceu com 4,3% das 
intenções de voto; Rodrigo Cunha, 3,3%; Rui Palmeira, 
1,1%; Antonio Albuquerque, 0,8%, Regis Cavalcante, 0,1%, 
outros nomes citados somados, 1,5%.

No quesito ‘’Não votaria nele de jeito nenhum para 
Governador do Estado de Alagoas’’, vale destacar que 
Paulo, Rui e Cunha estão muito próximos, 24,4%, 28,1%, 
22,5, respectivamente.

Outro detalhe fundamental percebido é quanto ao 
quesito ‘’Não o conhece suficientemente para opinar’’. 
Paulo Dantas, com 28,8%, bate Rui, 9,1%, e Cunha, 10,9, 
mas fica atrás de Albuquerque e Regis, ambos com 43,2%.

Por fim, a confirmação da excelente situação de Renan 
Filho na disputa para o Senado, 45,8% das intenções - mais 
que o dobro do segundo colocado, Fernando Collor, (PTB), 
22,5%, e a folgada liderança do ex-presidente Lula (PT), 
51,1%; Bolsonaro (PL) com 27,5%; e Ciro Gomes (PDT) 
com 4,6%, deixou o estrategista Marcelo Victor e seu alia-
dos, segundo fontes, animados com o planejamento. 
(clique aqui e leia a pesquisa para presidente e senador).

Agora, sabem que é fundamental resolver o imbróglio 
jurídico da eleição indireta na Assembleia para preen-
chimento dos cargos vagos de governador e vice para dar 
maior visibilidade a Paulo Dantas.

A esperaça da turma é que tudo seja resolvido até o final 
desta semana.  

Em Tempo -  A pesquisa está registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral sob o nº AL-02627/2022. O levanta-
mento ouviu 1.510 eleitores em 33 municípios entre os 
dias 27 de abril e 02 de maio de 2022. O nível de confiança 
de 95%. A margem de erro é de aproximadamente.

Os detalhes da pesquisa PSCOM 
que animam os deputados
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A prefeitura de Maceió 
já iniciou a ampliação defi-
nitiva do passeio da orla 
da Ponta Verde, trecho que 
compreende o do Pavilhão 
do Artesanato ao antigo 
Alagoinha. A medida servirá 
para a utilização de pedes-
tres e ciclistas de forma 
permanente com a implan-
tação de segregadores, que 
são sinalizações de trânsito. 

Com isso, a Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT ) 
de Maceió já iniciou, esta 

semana,  o  processo de 
re t i r a d a  d e  c o n e s  q u e 
disciplinavam a área para 
caminhada e atividades 
esportivas.

De acordo com a Prefei-
tura, o processo na orla 
consiste, inicialmente, na 
implantação da sinalização 
para orientação e regula-
mentação do fluxo de veícu-
los somente na faixa do lado 
esquerdo, no sentido do 
antigo Alagoinha. Gradati-
vamente os cones presen-
tes ao longo do trecho serão 

substituídos por segregado-
res, que farão a divisão defi-
nitiva das faixas.

Em seguida, será feita a 
pintura do asfalto da área 
exclusiva para pedestres na 
cor verde.

A medida segue os prin-
cípios do Urbanismo Tático, 
que consiste em interven-
ções em políticas urbanas de 
curto prazo e baixo custo que 
permitem a recuperação, 
redesenho ou programação 
do espaço público, visando 
futuras transformações.

AMPLIAÇÃO definitiva vai do Pavilhão do Artesanato ao antigo Alagoinha.Maceió
MEDIDA retirará os cones da via e incluirá segregadores para implantação de um trecho fixo para passeio

Prefeitura inicia ampliação do 
passeio na orla de Ponta Verde 

CONES

Serão retirados de forma gradativa e no lugar serão colocados segregadores

PINTURA ARTÍSTICA

Embeleza a praça e agrada o maceioense que frequenta o local

Ascom SMTT

Célio Júnior

   NO POÇO
   TÁXI.RIO.MACEIÓ 

   CONFERÊNCIA... 

Bomba da Marieta recebe 
reforma e pintura artística  

SMTT inicia o cadastro de 
taxistas para o aplicativo

...Municipal de Políticas para 
as Mulheres será no dia 25  

A tradicional praça da 
Bomba da Marieta, no bairro 
do Poço, já começou a rece-
ber novas cores e formas, 
além de várias interven-
ções da Prefeitura no local. 
O espaço público passou 
por reforma nas calçadas, 
ganhou novos bancos, novo 
jardim, reforço na ilumina-
ção e agora recebe a obra 
da artista e arquiteta Elisa 
Gusmão.

Po r  s e r  u m  l o c a l  d e 
grande circulação de veícu-
l o s  e ,  p r i n c i p a l m e n t e, 
de usuários de ônibus, a 
Bomba da Marieta foi esco-
lhida também pela exis-
tência de uma lanchonete 
no meio da praça, além de 
ser um ponto de parada do 
transporte público.

Entre as melhorias feitas 
pela Prefeitura de Maceió, 
estão o nivelamento do 
piso da calçada, a instala-

ção de bancos de madeira 
e pequenos bancos indivi-
duais de concreto. Também 
foi colocada a grama em 
todas as jardineiras (espa-
ços onde antes havia terra) 
e um jardim vertical na 
parede da lanchonete, que 
será cuidado pela proprie-
tária do comércio.

Também foram insta-
lados lustres de palha nas 
árvores, que deram beleza 
e reforçaram a ilumina-
ção durante a noite para 
dar mais segurança aos 
frequentadores. A inter-
venção tem como objetivo 
recuperar o lugar e torná-
-lo mais agradável para os 
moradores e frequentado-
res em geral.

Atualmente, a pintura 
artística finaliza a interven-
ção no espaço, com previ-
são de entrega à população 
nos próximos dias.

A Prefeitura de Maceió, 
por maio da Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), já 
iniciou o cadastro para os 
taxistas que tenham inte-
resse em prestar serviço na 
capital, por intermédio do 
aplicativo Táxi.Rio.Maceió 
Cidades. O período para se 
cadastrar vai até o próximo 
dia 14 de maio. 

A SMTT informa ainda 
que para obter o melhor 
atendimento à categoria, 
o setor da Assessoria de 

Controle de Delegações terá 
o seu horário de funciona-
mento ampliado, com o 
início dos trabalhos às 07h, e 
o encerramento às 15h.

Para realizar o cadastro, 
é necessário que o permis-
sionário esteja regular junto 
a SMTT. Antes de compare-
cer à sede do órgão, o taxista 
interessado em ingressar no 
aplicativo Táxi.Rio.Maceió 
Cidades deve acessar o link 
https://areadotaxista.app.
taxi.rio/, com a finalidade 
de realizar o pré-cadastro, 

bem como concordar com 
os termos exigidos.

De acordo com o supe-
rintendente do órgão, André 
Costa, os profissionais de 
táxi terão 12 dias para fazer 
o cadastro, caso ele opte por 
atuar pelo aplicativo Táxi.
Rio.Maceió Cidades. 

S e g u n d o  C o s t a ,  a 
chegada do APP é um plano 
que vem da ação do prefeito 
JHC, que fechou uma parce-
ria com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro, e busca otimizar o 
serviço na Capital alagoana.

Com o tema: “Garan-
tias e Avanços de Direitos 
das Mulheres: Democra-
cia, Respeito, Diversidade e 
Autonomia”, a Prefeitura de 
Maceió vai promover a IV 
Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres. 
As inscrições já estão aber-
tas, e podem ser feitas até o 
próximo dia 11.

O s  i n t e re s s a d o s  e m 
participar da Conferência 
poderão realizar a inscri-
ção de forma on-line por 
meio do link https://forms.

gle/99AhFpyrs9TXRb3D7.
O evento é uma realiza-

ção do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher 
da Prefeitura Municipal 
de Maceió, e ocorrerá no 
próximo dia 25 de maio, 
das 08h às 18h30, no audi-
tório da Faculdade SEUNE, 
localizado na Avenida Dom 
Antônio Brandão, Farol.

Como explica a coor-
denadora do Gabinete de 
Pol í t icas  Públicas  para 
M u l h e r e s ,  A n a  P a u l a 
Mendes, a IV Conferên-

cia Municipal de Políticas 
para Mulheres de Maceió 
tem como objetivo garan-
tir, ampliar e fortalecer a 
formulação e execução de 
políticas públicas de direi-
tos das mulheres.

Segundo Ana Paula, as 
Conferências de Direitos 
das Mulheres são espaços 
amplos e democráticos de 
reflexão, discussão e articu-
lação coletiva em torno de 
propostas e estratégias que 
apontam diretrizes para 
várias políticas setoriais.
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A prefeitura de Maceió 
já iniciou a ampliação defi-
nitiva do passeio da orla 
da Ponta Verde, trecho que 
compreende o do Pavilhão 
do Artesanato ao antigo 
Alagoinha. A medida servirá 
para a utilização de pedes-
tres e ciclistas de forma 
permanente com a implan-
tação de segregadores, que 
são sinalizações de trânsito. 

Com isso, a Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT ) 
de Maceió já iniciou, esta 

semana,  o  processo de 
re t i r a d a  d e  c o n e s  q u e 
disciplinavam a área para 
caminhada e atividades 
esportivas.

De acordo com a Prefei-
tura, o processo na orla 
consiste, inicialmente, na 
implantação da sinalização 
para orientação e regula-
mentação do fluxo de veícu-
los somente na faixa do lado 
esquerdo, no sentido do 
antigo Alagoinha. Gradati-
vamente os cones presen-
tes ao longo do trecho serão 

substituídos por segregado-
res, que farão a divisão defi-
nitiva das faixas.

Em seguida, será feita a 
pintura do asfalto da área 
exclusiva para pedestres na 
cor verde.

A medida segue os prin-
cípios do Urbanismo Tático, 
que consiste em interven-
ções em políticas urbanas de 
curto prazo e baixo custo que 
permitem a recuperação, 
redesenho ou programação 
do espaço público, visando 
futuras transformações.

AMPLIAÇÃO definitiva vai do Pavilhão do Artesanato ao antigo Alagoinha.Maceió
MEDIDA retirará os cones da via e incluirá segregadores para implantação de um trecho fixo para passeio

Prefeitura inicia ampliação do 
passeio na orla de Ponta Verde 

CONES

Serão retirados de forma gradativa e no lugar serão colocados segregadores

PINTURA ARTÍSTICA

Embeleza a praça e agrada o maceioense que frequenta o local

Ascom SMTT

Célio Júnior

   NO POÇO
   TÁXI.RIO.MACEIÓ 

   CONFERÊNCIA... 

Bomba da Marieta recebe 
reforma e pintura artística  

SMTT inicia o cadastro de 
taxistas para o aplicativo

...Municipal de Políticas para 
as Mulheres será no dia 25  

A tradicional praça da 
Bomba da Marieta, no bairro 
do Poço, já começou a rece-
ber novas cores e formas, 
além de várias interven-
ções da Prefeitura no local. 
O espaço público passou 
por reforma nas calçadas, 
ganhou novos bancos, novo 
jardim, reforço na ilumina-
ção e agora recebe a obra 
da artista e arquiteta Elisa 
Gusmão.

Po r  s e r  u m  l o c a l  d e 
grande circulação de veícu-
l o s  e ,  p r i n c i p a l m e n t e, 
de usuários de ônibus, a 
Bomba da Marieta foi esco-
lhida também pela exis-
tência de uma lanchonete 
no meio da praça, além de 
ser um ponto de parada do 
transporte público.

Entre as melhorias feitas 
pela Prefeitura de Maceió, 
estão o nivelamento do 
piso da calçada, a instala-

ção de bancos de madeira 
e pequenos bancos indivi-
duais de concreto. Também 
foi colocada a grama em 
todas as jardineiras (espa-
ços onde antes havia terra) 
e um jardim vertical na 
parede da lanchonete, que 
será cuidado pela proprie-
tária do comércio.

Também foram insta-
lados lustres de palha nas 
árvores, que deram beleza 
e reforçaram a ilumina-
ção durante a noite para 
dar mais segurança aos 
frequentadores. A inter-
venção tem como objetivo 
recuperar o lugar e torná-
-lo mais agradável para os 
moradores e frequentado-
res em geral.

Atualmente, a pintura 
artística finaliza a interven-
ção no espaço, com previ-
são de entrega à população 
nos próximos dias.

A Prefeitura de Maceió, 
por maio da Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), já 
iniciou o cadastro para os 
taxistas que tenham inte-
resse em prestar serviço na 
capital, por intermédio do 
aplicativo Táxi.Rio.Maceió 
Cidades. O período para se 
cadastrar vai até o próximo 
dia 14 de maio. 

A SMTT informa ainda 
que para obter o melhor 
atendimento à categoria, 
o setor da Assessoria de 

Controle de Delegações terá 
o seu horário de funciona-
mento ampliado, com o 
início dos trabalhos às 07h, e 
o encerramento às 15h.

Para realizar o cadastro, 
é necessário que o permis-
sionário esteja regular junto 
a SMTT. Antes de compare-
cer à sede do órgão, o taxista 
interessado em ingressar no 
aplicativo Táxi.Rio.Maceió 
Cidades deve acessar o link 
https://areadotaxista.app.
taxi.rio/, com a finalidade 
de realizar o pré-cadastro, 

bem como concordar com 
os termos exigidos.

De acordo com o supe-
rintendente do órgão, André 
Costa, os profissionais de 
táxi terão 12 dias para fazer 
o cadastro, caso ele opte por 
atuar pelo aplicativo Táxi.
Rio.Maceió Cidades. 

S e g u n d o  C o s t a ,  a 
chegada do APP é um plano 
que vem da ação do prefeito 
JHC, que fechou uma parce-
ria com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro, e busca otimizar o 
serviço na Capital alagoana.

Com o tema: “Garan-
tias e Avanços de Direitos 
das Mulheres: Democra-
cia, Respeito, Diversidade e 
Autonomia”, a Prefeitura de 
Maceió vai promover a IV 
Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres. 
As inscrições já estão aber-
tas, e podem ser feitas até o 
próximo dia 11.

O s  i n t e re s s a d o s  e m 
participar da Conferência 
poderão realizar a inscri-
ção de forma on-line por 
meio do link https://forms.

gle/99AhFpyrs9TXRb3D7.
O evento é uma realiza-

ção do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher 
da Prefeitura Municipal 
de Maceió, e ocorrerá no 
próximo dia 25 de maio, 
das 08h às 18h30, no audi-
tório da Faculdade SEUNE, 
localizado na Avenida Dom 
Antônio Brandão, Farol.

Como explica a coor-
denadora do Gabinete de 
Pol í t icas  Públicas  para 
M u l h e r e s ,  A n a  P a u l a 
Mendes, a IV Conferên-

cia Municipal de Políticas 
para Mulheres de Maceió 
tem como objetivo garan-
tir, ampliar e fortalecer a 
formulação e execução de 
políticas públicas de direi-
tos das mulheres.

Segundo Ana Paula, as 
Conferências de Direitos 
das Mulheres são espaços 
amplos e democráticos de 
reflexão, discussão e articu-
lação coletiva em torno de 
propostas e estratégias que 
apontam diretrizes para 
várias políticas setoriais.
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A  Po l í c i a  Pe n a l  d e 
Alagoas (PP/AL) promove, 
em parceria com a 16ª 
Vara de Execuções Penais 
da Capital, uma ação para 
regularizar a situação de 
processos judiciais de 53 
internos que adquiriram o 
direito à chamada progres-
são de pena, passando para 
o regime semiaberto.

As audiências admo-
nitórias estão sendo reali-
zadas hoje realizadas, 
no auditório do próprio 
sistema, situado nas insta-
lações do Presídio Femi-
nino Santa Luzia, desde as 
9h.

As audiências estão 
sendo realizadas agora, em 
decorrência das restrições 
impostas pela pandemia 
e constam, na prática, na 
colocação de tornozeleiras 
eletrônicas. Além disso, de 
acordo com a PP/AL, os 
internos terão o DNA cole-
tado pela Perícia Oficial.

A 16ª Vara de Execu-
ções Penais da Capital é 
o órgão do Judiciário de 
Alagoas responsável pelos 
processos das pessoas que 
passaram por júri popular, 
ou alguma outra medida 
judicial, foram condena-

dos e cumprem medidas de 
privação de liberdade.

Os apenados de regime 
semiaberto serão enca-
minhados à base da Colô-
nia Agro-Industrial São 
Leonardo (CAISL), unidade 
responsável por tais apena-
dos, onde farão o cadastro 
na unidade para que se 
apresentem todos os meses 
como solicitado.

“Vale lembrar que o 
controle dos presos aberto 
e semiabertos passou a ser 
de total responsabilidade 
do Sistema Prisional. Essa 
obrigação estava sob tutela 
do Judiciário e agora esta-
mos mais uma vez geren-
ciando este público, após 
análise e validação feita 
pelo governo”, explicou a 
policial penal Evany Vianei, 
Chefe da CAISL, reforçando 
a importância e excelência 
do trabalho realizado pelos 
policiais penais de Alagoas. 

O resultado dessa ceri-
mônia e  dos registros 
dos reeducandos é que 
o sistema prisional tem 
o controle de estabele-
cer de modo mais direto 
que, mesmo em regime 
semiaberto ou aberto, o 
reeducando ainda tem o 
compromisso com a justiça 
e precisa se apresentar de 
forma correta e regular nos 
dias estabelecidos.

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
retomou a campanha “Casal 
Desconto Legal” e, mais uma 
vez, oferece a oportunidade 
de negociação de débitos 
com condições diferenciadas. 
Quem estiver inadimplente 
com a empresa e quiser se regu-
larizar pode obter desconto de 
100% em juros, multas e corre-
ção monetária. A campanha 
segue até o dia 31 de maio.

Além disso, o valor princi-

pal da dívida pode ser parce-
lado no cartão de crédito. 
Ou seja: o valor equivalente 
ao consumo de água, após o 
desconto de 100% em juros, 
multas e correção, pode ser 
parcelado em quantas vezes 
o cartão de crédito do cliente 
permitir.

Quem não possui cartão 
pode dar uma entrada e parce-
lar o restante na própria fatura 
de água. Neste caso, porém, 
o desconto varia conforme o 
valor de entrada e o número de 
parcelas não pode ser superior 
a 12.

Podem participar da 

campanha tanto clientes da 
Companhia na Região Metro-
politana de Maceió (RMM) 
quanto do interior do Estado, 
nas cidades atendidas direta-
mente pela empresa. No caso 
de Maceió e outros municípios 
da RMM, estão aptos a partici-
par clientes que possuam dívi-
das contraídas com a Casal até 
junho de 2021, uma vez que em 
julho os serviços foram assu-
midos pela empresa privada 
BRK Ambiental.

Para ter acesso ao desconto 
e “tirar o nome do vermelho”, 
ou seja, ficar com o nome 
limpo na praça e o CPF regula-

rizado, além de voltar a ter água 
na torneira, basta o cliente ir a 
um escritório da Companhia 
na própria cidade onde ele 
mora e fazer a negociação do 
débito.

Não precisa de agenda-
mento prévio, é só chegar que 
será atendido. É preciso levar 
a fatura de água, RG e CPF. 
No interior do estado, o escri-
tório da empresa em cada 
cidade funciona das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira.

Já os moradores de Maceió 
e Região Metropolitana que 
ainda têm dívidas com a 

Casal precisam agendar aten-
dimento na Central Já! do 
Maceió Shopping. Para isso, 
é só acessar o site da Seplag 
(agendamento.seplag.al.gov.
br) e escolher data e hora para 
ser atendido de forma presen-
cial, sem filas e sem aglomera-
ção.

Para mais informações, 
a Casal disponibiliza o Call 
Center 0800 082 0195, que 
atende todos os dias, das 7h às 
20h, a ligação é gratuita e pode 
ser feita de celular. O mesmo 
número também está disponí-
vel no aplicativo de mensagens 
Whatsapp.

QUEM NÃO TEM CARTÃO DE CRÉDITO pode dar entrada e parcelar o restante.Alagoas
CAMPANHA Segue até o dia 31 de maio e valor principal da dívida pode ser parcelado no cartão de crédito

CASAL dá desconto de 100% em 
juros para negociação de débitos

Diego Barros 
Agência Alagoas

Bruno Soriano 
Agência Alagoas

   SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
   PROGRESSÃO DE PENA

   SÓ DO AGRESTE

Preso acusado de armazenar 
mídias de pornografia infantil

Mutirão no sistema prisional
tenta realizar 53 audiências

Polícia Civil incinera mais de 
150kg de drogas apreendidas 

Policiais Civis da 6ª Dele-
gacia Regional de Polícia 
(6ªDRP), com apoio da Polícia 
Científica, sob a coordenação 
do delegado da 6ªDRP, João 
Marcello Almeida, prende-
ram em flagrante um homem, 
de 24 anos, que armazenava 
mídias de pornografia infan-
til. A ação policial foi realizada 
na cidade de São Miguel dos 
Campos-AL.

Os agentes deram cumpri-
mento a mandado de busca e 
apreensão, prendendo hoje, 
o acusado em sua casa no 
bairro do Mutirão, 

A investigação já vinha 
sendo desenvolvida há seis 
meses, após informações 
de órgãos internacionais 
apontando um endereço IP, 
na cidade de São Miguel dos 

Campos, do qual fazia down-
loads e uploads constantes 
de material contendo cenas 
de sexo explícito envolvendo 
crianças e adolescentes.

Após a identificação do 
indivíduo, o delegado João 
Marcello, representou por 
mandados de busca e apreen-
são em sua residência, a fim 
de colher material compro-
batório do crime, sendo defe-

ridos pelo juízo da 4ª Vara 
Criminal de São Miguel dos 
Campos/AL.

Durante o cumprimento 
das buscas, peritos da Polí-
cia Científica de Alagoas, que 
acompanharam as diligên-
cias, acessaram celulares e 
computadores de posse do 
representado, constatando 
a materialidade do fato, ou 
seja, que o autor além de 
realmente armazenar mate-
rial de pornografia infantil, 
fazia troca com outros usuá-
rios através da rede mundial 
de internet. O acusado foi 
preso em flagrante com base 
no Art. 241-B do Estatuto da 
Criança e Adolescente - ECA, 
recolhido aos cárceres da 6ª 
DRP, ficando à disposição da 
Justiça.

A Polícia Civil (PC) inci-
nerou ontem, mais de 150 
quilos de drogas que foram 
apreendidas durante opera-
ções policiais ocorridas em 
2021, na região de Arapiraca. 
O material entorpecente 
estava custodiado na sede da 
Delegacia de Narcotráfico de 

Arapiraca (Denarc).
A droga foi queimada 

em uma olaria, no bairro 
Bálsamo, zona rural  de 
Arapiraca. No total foram 
incinerados 148,24kg de 
maconha, 7,9 kg de cocaína 
e 238g de crack.

O material é resultado 

de investidas feitas pelo 
Denarc, policiais civis da 4ª 
Delegacia Regional de Arapi-
raca (4ªDRP) e 3º Batalhão da 
Polícia Militar.

As apreensões e incinera-
ção foram autorizadas pela 
Justiça, por meio das Varas 
Criminais competentes.
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OPERAÇÃO
Ocorreu hoje com o dia amanhecendo

Ascom PC



A revista Time publica 
nesta quarta-feira (4) sua 
mais nova edição que traz o 
ex-presidente Lula (PT), defi-
nido como o “presidente mais 
popular do Brasil”, na capa.

“O segundo ato de Lula”, 
diz o texto: “o presidente mais 
popular do Brasil retorna do 
exílio político com a promessa 
de salvar a nação”. A repor-
tagem diz que Lula, aos 76 
anos, “esperava uma vida mais 
tranquila longe dos salões do 
poder”. “A política vive em cada 
célula do meu corpo, porque 
eu tenho uma causa. E nos 12 
anos desde que deixei o cargo, 
vejo que todas as políticas que 
criei para beneficiar os pobres 
foram destruídas”.

“O sonho do Brasil que Lula 
perseguiu durante sua presi-
dência de 2003 a 2010 está em 
frangalhos, diz ele. Por meio de 
programas sociais progressis-
tas, pagos pelo boom de produ-
tos brasileiros como aço, soja e 
petróleo, o governo Lula tirou 
milhões da pobreza e transfor-
mou a vida da maioria negra e 
da minoria indígena do país. 
Bolsonaro deu um golpe em 

tudo isso, descartando políti-
cas que ampliavam o acesso 
de pessoas pobres à educação, 
limitavam a violência policial 
contra comunidades negras 
e protegiam terras indíge-
nas e a floresta amazônica . A 
Covid-19 já matou pelo menos 
660.000 brasileiros. O pedágio, 
o segundo maior do mundo, 
provavelmente foi piorado por 
Bolsonaro, que chamou o vírus 
de ‘gripezinha’, apelidou as 
pessoas que seguiam as orien-
tações de isolamento de ‘idio-
tas’ e se recusaram a tomar 
uma vacina e a comprar doses 
para os brasileiros quando esti-
vessem disponíveis”, destaca a 
matéria.

A Time ainda menciona a 
ameaça que Jair Bolsonaro (PL) 
representa à democracia brasi-
leira. “Bolsonaro, um defensor 
da ditadura militar do século 
20 do país, convocou comícios 
em massa contra juízes que o 
desagradam e atacou jorna-
listas críticos. Ele também 
passou meses alertando sobre 
fraude eleitoral no Brasil, em 
um eco do comportamento 
do presidente Donald Trump 

antes das eleições americanas 
de 2020. Em abril, ele sugeriu 
que as eleições poderiam ser 
‘suspensas’ se ‘algo anormal 
acontecer’. Se ele perder, aler-
tam os analistas, é provável que 
haja uma versão brasileira do 
motim de 6 de janeiro [invasão 
do Capitólio]. Se ele vencer, as 
instituições brasileiras podem 
não aguentar mais quatro anos 
de seu governo”.

Sobre supostos temores 
do mercado com sua eventual 
volta ao poder, Lula diz: “sou o 
único candidato com quem as 
pessoas não devem se preocu-

par [com a política econômica]. 
Porque já fui presidente duas 
vezes. Não discutimos políticas 
econômicas antes de vencer 
as eleições. Primeiro, você tem 
que ganhar as eleições. Você 
tem que entender que em vez 
de perguntar o que vou fazer, 
apenas olhe para o que eu fiz”.

O ex-presidente também 
comentou sobre a guerra entre 
Rússia e Ucrânia.  “’Dois chefes 
de Estado eleitos, sentados à 
mesa, olhando-se nos olhos’, 
podem resolver quaisquer 
divergências”. Para Lula, o 
presidente dos EUA, Joe Biden, 

o presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, e o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
têm culpa na guerra. “Os Esta-
dos Unidos têm muita influ-
ência política. E Biden poderia 
ter evitado [a guerra], não inci-
tado. Ele poderia ter partici-
pado mais. Biden poderia ter 
tomado um avião para Moscou 
para conversar com Putin. Esse 
é o tipo de atitude que você 
espera de um líder. (...) Vejo o 
presidente da Ucrânia, falando 
na televisão, sendo aplaudido, 
sendo aplaudido de pé por 
todos os parlamentares [euro-
peus]. Esse cara é tão respon-
sável quanto Putin pela guerra. 
Porque na guerra, não há 
apenas uma pessoa culpada”.

O petista afirmou ser 
preciso renovar as instituições 
globais. “As Nações Unidas de 
hoje não representam mais 
nada. Os governos não levam 
a ONU a sério hoje, porque 
tomam decisões sem respeitá-
-la. Precisamos criar uma nova 
governança global”. 

“O Brasil voltará a ser prota-
gonista no cenário internacio-
nal”, prometeu Lula.

PUBLICAÇÃO define Lula como “o presidente mais popular do Brasil”.Brasil
“LULA Tirou milhões da pobreza e transformou a vida da maioria negra e da minoria indígena”, diz a revista

Revista ‘Time’ destaca Lula na 
capa e sua possível volta ao poder

TIME DESTACA

Lula e menciona a ameaça que Bolsonaro representa à democracia brasileira
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A f i m  d e  a m p l i a r  o 
alcance da educação profis-
sional, em Alagoas, o Senac 
Alagoas oferece 736 vagas 
em cursos gratuitos por 
meio do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), desti-
nado a pessoas de baixa 
renda, cuja renda familiar 
mensal per capita não ultra-
passe dois salários mínimos.

Os cursos serão reali-
zados nas modalidades 
Presencial e Educação Flexí-
vel (modalidade de oferta 
q u e  i n t e g ra  m o m e n t o s 
presenciais e não-presen-
ciais) e contempla os muni-
cípios de Maceió, Arapiraca, 
Palmeira dos Índios e União 
dos Palmares.

As inscrições serão reali-
zadas de forma presencial, 

a partir de 7 de maio, em 
locais e horários divul-

gados no edital 09/2022 ( 
https://www.al.senac.br/

psg/editais/edital-092022 
), onde também constam as 

normas de participação no 
programa.

Os documentos para a 
inscrição, como ficha de 
inscrição, termo de compro-
misso e a autodeclaração de 
renda, devem ser entregues 
devidamente impressos e 
preenchidos junto com os 
originais e cópias de RG, 
CPF, comprovante de esco-
laridade e comprovante de 
residência.

Confira as opções em 
cursos e os pré-requisitos 
de acesso no edital, e orga-
nize os documentos. As 
vagas serão preenchidas por 
ordem de matrícula e quan-
tidade disponível.

Mais informações: 0800 
082 2005 ou (82) 9 9302-6120 
(WhatsApp).

A e m p r e s a  a l a g o a n a 
d o  ra m o  d e  l a t i c í n i o s, 
Timbaúba, recebeu, ontem, 
na Casa da Indústria, em 
Maceió, a certificação do 
Sistema Brasileiro de Inspe-
ção de Produtos de Origem 
Animal (SISBI – POA), que c.

S e g u n d o  a  S e c r e t a -
ria de Estado do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), o laticí-
nio Fazenda Timbaúba é a 
segunda empresa do Estado 
e a primeira do segmento 
lácteo a receber da Agência 
de Defesa e Inspeção Agro-
pecuária de Alagoas (Adeal) e 
do Ministério da Agricultura 
a certificação SISBI-POA.

Localizada no município 

de Cacimbinhas, a 175km da 
capital alagoana, a Fazenda 
Timbaúba foi fundada na 
década de 1950,  sendo 

atualmente administrada 
pela terceira geração fami-
liar, com produção de leite, 
iogurtes, coalhada, manteiga 

e queijos.
A empresa é incentivada 

pelo Governo do Estado, 
que desonera o ICMS da 

Cadeia Produtiva Leiteira em 
Alagoas.

“O selo SISBI-POA é extre-
mamente importante para a 
Timbaúba, porque apenas 
com a certificação do Serviço 
de Inspeção Estadual (SIE), 
ela estaria limitada a comer-
cialização dentro de Alagoas, 
então essa é uma conquista 
não só da Timbaúba, mas 
de toda a cadeia produtiva 
do leite”, destacou o secre-
tário de Estado do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, André Luiz Gomes.

Com cerca de 30 indús-
tr ias  formais,  a  Cadeia 
Pro d u t i va  d o  L e i t e  e m 
Alagoas tem uma enorme 
importância econômica e 
social no estado, sendo uma 
das maiores geradoras de 
emprego e renda.

FAZENDA produz leite, iogurtes, coalhada, manteiga e queijos.Mercado
SELO SISBI-POA Garante à empresa de Cacimbinhas comercializar os seus produtos em qualquer estado brasileiro

Timbaúba é o 1° laticínio de AL 
a receber certificação nacional

Guido Júnior

Divulgação
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SELO DO

 Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal foi entregue durante solenidade na Casa da Indústria

TÉCNICO

em hospedagem é um dos cursos ofertados pelo Senac, em Maceió; opções podem ser conferidas no edital

   CAPACITAÇÃO

Senac/AL oferece 700 vagas em 32 cursos gratuitos

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

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

1KG DE ALIMENTO+,00

RUA LUÍS CLEMENTE VASCONCELOS, 413 - CLIMA BOM

WORKSHOP E 
FEIRA DO BARBEIRO
O MAIOR EVENTO DE BARBEARIA 
DA PARTE ALTA DE MACEIÓ

10H ÀS 17H

@GUERREIROSBARBERSHOPMCZ
82 98869-9101

A revista Time publica 
nesta quarta-feira (4) sua 
mais nova edição que traz o 
ex-presidente Lula (PT), defi-
nido como o “presidente mais 
popular do Brasil”, na capa.

“O segundo ato de Lula”, 
diz o texto: “o presidente mais 
popular do Brasil retorna do 
exílio político com a promessa 
de salvar a nação”. A repor-
tagem diz que Lula, aos 76 
anos, “esperava uma vida mais 
tranquila longe dos salões do 
poder”. “A política vive em cada 
célula do meu corpo, porque 
eu tenho uma causa. E nos 12 
anos desde que deixei o cargo, 
vejo que todas as políticas que 
criei para beneficiar os pobres 
foram destruídas”.

“O sonho do Brasil que Lula 
perseguiu durante sua presi-
dência de 2003 a 2010 está em 
frangalhos, diz ele. Por meio de 
programas sociais progressis-
tas, pagos pelo boom de produ-
tos brasileiros como aço, soja e 
petróleo, o governo Lula tirou 
milhões da pobreza e transfor-
mou a vida da maioria negra e 
da minoria indígena do país. 
Bolsonaro deu um golpe em 

tudo isso, descartando políti-
cas que ampliavam o acesso 
de pessoas pobres à educação, 
limitavam a violência policial 
contra comunidades negras 
e protegiam terras indíge-
nas e a floresta amazônica . A 
Covid-19 já matou pelo menos 
660.000 brasileiros. O pedágio, 
o segundo maior do mundo, 
provavelmente foi piorado por 
Bolsonaro, que chamou o vírus 
de ‘gripezinha’, apelidou as 
pessoas que seguiam as orien-
tações de isolamento de ‘idio-
tas’ e se recusaram a tomar 
uma vacina e a comprar doses 
para os brasileiros quando esti-
vessem disponíveis”, destaca a 
matéria.

A Time ainda menciona a 
ameaça que Jair Bolsonaro (PL) 
representa à democracia brasi-
leira. “Bolsonaro, um defensor 
da ditadura militar do século 
20 do país, convocou comícios 
em massa contra juízes que o 
desagradam e atacou jorna-
listas críticos. Ele também 
passou meses alertando sobre 
fraude eleitoral no Brasil, em 
um eco do comportamento 
do presidente Donald Trump 

antes das eleições americanas 
de 2020. Em abril, ele sugeriu 
que as eleições poderiam ser 
‘suspensas’ se ‘algo anormal 
acontecer’. Se ele perder, aler-
tam os analistas, é provável que 
haja uma versão brasileira do 
motim de 6 de janeiro [invasão 
do Capitólio]. Se ele vencer, as 
instituições brasileiras podem 
não aguentar mais quatro anos 
de seu governo”.

Sobre supostos temores 
do mercado com sua eventual 
volta ao poder, Lula diz: “sou o 
único candidato com quem as 
pessoas não devem se preocu-

par [com a política econômica]. 
Porque já fui presidente duas 
vezes. Não discutimos políticas 
econômicas antes de vencer 
as eleições. Primeiro, você tem 
que ganhar as eleições. Você 
tem que entender que em vez 
de perguntar o que vou fazer, 
apenas olhe para o que eu fiz”.

O ex-presidente também 
comentou sobre a guerra entre 
Rússia e Ucrânia.  “’Dois chefes 
de Estado eleitos, sentados à 
mesa, olhando-se nos olhos’, 
podem resolver quaisquer 
divergências”. Para Lula, o 
presidente dos EUA, Joe Biden, 

o presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, e o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
têm culpa na guerra. “Os Esta-
dos Unidos têm muita influ-
ência política. E Biden poderia 
ter evitado [a guerra], não inci-
tado. Ele poderia ter partici-
pado mais. Biden poderia ter 
tomado um avião para Moscou 
para conversar com Putin. Esse 
é o tipo de atitude que você 
espera de um líder. (...) Vejo o 
presidente da Ucrânia, falando 
na televisão, sendo aplaudido, 
sendo aplaudido de pé por 
todos os parlamentares [euro-
peus]. Esse cara é tão respon-
sável quanto Putin pela guerra. 
Porque na guerra, não há 
apenas uma pessoa culpada”.

O petista afirmou ser 
preciso renovar as instituições 
globais. “As Nações Unidas de 
hoje não representam mais 
nada. Os governos não levam 
a ONU a sério hoje, porque 
tomam decisões sem respeitá-
-la. Precisamos criar uma nova 
governança global”. 

“O Brasil voltará a ser prota-
gonista no cenário internacio-
nal”, prometeu Lula.

PUBLICAÇÃO define Lula como “o presidente mais popular do Brasil”.Brasil
“LULA Tirou milhões da pobreza e transformou a vida da maioria negra e da minoria indígena”, diz a revista

Revista ‘Time’ destaca Lula na 
capa e sua possível volta ao poder

TIME DESTACA

Lula e menciona a ameaça que Bolsonaro representa à democracia brasileira
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Semed organiza ações de combate à dengue
A Secretaria Municipal de 

Educação (Semed) vai promo-
ver, durante esta primeira 
semana de maio, atividades 
para que os estudantes assimi-
lem a importância do combate 
ao Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika. A intenção é conscien-
tizar os alunos e torná-los 
multiplicadores do combate 
ao mosquito.

A coordenadora de Educa-
ção Ambiental da Semed, Jane 
Costa, explicou como a ação 
vai ser executada nas escolas. 
“Realizamos a socialização 
através do WhatsApp com os 
diretores e coordenadores das 
escolas para que repassem aos 
alunos sobre a importância da 
ação e que ao tomarem conhe-
cimento participem de acordo 
com a programação em seu 
bairro”, informou.

Para se ter uma ideia de 
como as escolas e creches 
vão participar das ações de 
combate à dengue, o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil, (CMEI) Marechal 

João Batista Mascarenhas 
de Morais, vai realizar uma 
oficina de prevenção à 
dengue e ainda vai contar 
com um ponto de descarte de 
pneus na unidade escolar.

Outra escola municipal 
que vai desenvolver ações 
contra o mosquito transmis-
sor da dengue é a Nosso Lar 
I, que fica no bairro Ponta 
Grossa. A diretora da unidade 
de ensino, Gilda Verbenia, 
contou que os alunos farão 
parte desse esquadrão de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti.

“Nós iremos realizar uma 
formação de agentes mirins 
de combate à dengue na 
comunidade. Os alunos do 
quinto ano serão multiplica-
dores na comunidade, junta-
mente com os professores, 
caminharemos pelas ruas do 
bairro, conscientizando os 
moradores e alertando para 
o cuidado com a proliferação 
dos mosquitos”, destacou a 
diretora.

Maceió Unida Contra a 
Dengue

Com a grande quanti-
dade chuvas que passaram 
por Maceió nos últimos dias, 
a Secretária Municipal de 
Educação (Semed) em parce-
ria com mais 9 secretárias 
convoca a população em uma 
operação de combate para a 
redução da transmissão da 
dengue, Zika e Chikungunya 

em Maceió. As ações tiveram 
início na segunda-feira (2) e 
terão continuidade durante 
toda a semana.

Durante essa primeira 
semana de maio serão inten-
sificadas as atividades de 
controle do mosquito Aedes 
nas residências, comércios, 
prédios públicos, pontos 
estratégicos como borracha-
rias, ferros-velhos e galpões 
de reciclagem com uso de 

borrifação e em construções 
com inspeção, identifica-
ção, eliminação, tratamento 
e orientação nos bairros 
prioritários com alto índice 
de infestação do mosquito 
Aedes aegypti.

A Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) está 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Comunicação 
(Secom), Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comu-
nitária E Convívio Social 
(Semscs), Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes),  
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente (Sedet), 
Coordenaria de Vigilância em 
Saúde, Gerência de Vigilância 
das Doenças e Agravos Trans-
missíveis e Não Transmissí-
veis, Secretaria Municipal de 
Gestão (Semge) e Defesa Civil 
no combate à dengue.

O descarte inadequado 
do lixo prejudica o meio 
ambiente. Materiais que 
poderiam ser recicláveis são 
jogados em lixos comuns, 
contaminando ainda mais 
a natureza. Para diminuir os 
impactos ambientais, atual-
mente existem cooperati-
vas que fazem esse tipo de 
serviço, de reciclar e comer-
cializar materiais que seriam 
jogados na natureza de 
forma incorreta. Pensando 
nisso, a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), em 
parceria com a Secretaria do 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Alagoas 
(Semarh) e a Cooperativa 
de Recicladores de Alagoas, 
implantou o projeto que 
irá implantar a coleta sele-
tiva de resíduos nas escolas 
do Centro Educacional de 
Pesquisa Aplicada (Cepa), 
em Maceió.

Visando incentivar os 
alunos a fazerem o descarte do 
lixo de forma correta, o projeto 
também vai favorecer uma 

atividade rentável, que vai 
gerar novos empregos. Inicia-
tiva reduzirá a quantidade de 
resíduos enviados para aterros 
sanitários. Inicialmente, foram 
implantados dois Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV) no 
complexo educacional. A 
coleta dos resíduos vai aconte-
cer uma vez na semana.

O projeto também busca 

fazer uma mobilização dos 
diretores, coordenadores, 
professores e alunos, com a 
implantação da coleta dos 
resíduos. A ação vai capaci-
tar merendeiras, equipe de 
limpeza e nutricionistas de 
cada escola e conversar com 
os alunos que fazem parte dos 
grêmios, informando sobre o 
procedimento da coleta sele-

tiva. 
De acordo com a Renise 

Cruz, assessora de Educação 
e Comunicação Ambiental da 
Cooperativa de Recicladores 
de Alagoas da unidade Bene-
dito Bentes, o projeto vai ser 
muito importante para a cons-
cientização da população. 
“A educação ambiental visa 
sensibilizar alunos, professo-

res e direção da escola sobre 
a importância da separação 
adequada dos recicláveis e sua 
destinação para a cooperativa, 
que realiza todo o trabalho 
de triagem e comercialização 
do material, gerando renda 
para os cooperados. Quanto 
mais pessoas se envolverem, 
melhor será para o Cepa e, 
também, para a Coopera-
tiva. E o mais importante, vai 
diminuir o impacto ambiental 
causado pelo descarte inade-
quado,” destacou a assessora.

O programa começará a ser 
implantado a partir deste mês 
de maio. Para o gerente Regio-
nal da 13ª Gere, Cássio Costa 
de Lima, a implantação dos 
PEVs vai ser de muita impor-
tância para a economia e toda 
a comunidade escolar. “Esses 
resíduos agora irão ter um 
direcionamento e, automa-
ticamente, isso vai fazer com 
que a cooperativa possa vir 
recolhê-los, movimentando a 
economia desses cooperados, 
além de colaborar com o meio 
ambiente,” disse.

AÇÃO também vai favorecer uma atividade rentável, que vai gerar novos empregos.Educação
PROJETO Tem como iniciativa conscientizar os alunos sobre sustentabilidade e destinação de materiais recicláveis

Seduc implanta coleta seletiva
de resíduos nas escolas estaduais

Thiago Ataíde / Ascom Seduc

Semed

PROJETO,    

Que já é realizado no Cepa, em Maceió, será expandido a outras unidades escolares do Estado

ESCOLA    

Municipal Nosso Lar I integra ações de combate à denguedo Estado
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O Ipaseal Saúde promo-
veu, na manhã de ontem, 
uma ação de saúde com 
usuários e visitantes que 
chegavam ao prédio-sede 
para atendimento no consul-
tório médico e nos setores 
administrativos.

Uma enfermeira e duas 
técnicas de enfermagem 
do Programa de Assistência 
Domiciliar do Ipaseal (Padi) 
fizeram o acolhimento e a 
avaliação dos presentes. Foram 
ofertados serviços de aferição 
da pressão arterial, teste de 
glicemia, checagem da frequ-
ência cardíaca e a verificação 
do peso, altura e da saturação 

de oxigênio no sangue.
Os participantes da ação 

receberam folhetos com os 
resultados da avaliação. Além 
disso, também tiveram acesso 
a orientações sobre os cuida-
dos necessários para comba-
ter a hipertensão arterial e a 
prevenção de doenças, como 
a diabetes e os problemas 
cardiovasculares.   

“Vim ao Ipaseal resol-
ver umas pendências com o 
plano da minha mãe. Vi que 
estava acontecendo uma ação 
de saúde e aproveitei para 
checar a pressão e glicose. 
Após passar pela avaliação, 
descobri que minha pressão 

requer cuidados. Por isso achei 
boa e importante a iniciativa, 
pois serve de alerta. Pode até 
salvar uma vida. Espero ter a 
oportunidade de participar de 
outras”, conta Tereza Cristina.

A enfermeira Alanna 
Correia fez um balanço da 
iniciativa. “Na ação de avalia-
ção de saúde, observamos que 
a maioria dos participantes era 
idosos. Alguns hipertensos e 
diabéticos. Muitos estavam 
conscientes da comorbidade 
que possuíam e tinham a 
doença sob controle. Já outros, 
desconheciam que sua saúde 
precisava de mais atenção”, 
explica a profissional. 

FORAM OFERTADOS serviços de aferição da pressão arterial, 
teste de glicemia, checagem da frequência cardíaca, entre outros.Saúde

SERVIÇOS

De saúde foram ofertados para quem foi ontem na sede do Ipaseal

EVENTO aconteceu na sede do órgão, abordando pessoas que chegavam ao prédio para atendimento

Ipaseal Saúde intensifica ações
para prevenção de doenças

 Ipaseal Saúde
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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

   DESDE 1912

Hospital Hélvio Auto comemora 110 anos oferecendo 
testes e consultas abertas à população alagoana

Em comemoração ao 
aniversário de 110 anos do 
Hospital Escola Dr. Helvio Auto 
(HEHA), unidade assistencial 
da Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal), a Gerência de Gestão 
da instituição vai promover 
uma semana inteira de come-
morações e eventos voltados 
à comunidade, com a realiza-
ção de testagens para detectar 
o vírus HIV, da hepatite B e C 
e sífilis, além da consulta com 
dermatologistas que farão 
análise de lesões suspeitas de 
câncer de pele.  Esses serviços 
abertos à população aconte-
cerão nesta quinta-feira (5), de 

8h às 14h, no pátio do hospi-
tal, localizado no Trapiche da 
Barra, em Maceió.

Inaugurado oficialmente 
em 2 de maio de 1912, o Helvio 
Auto foi a primeira instituição 
pública voltada ao tratamento 
de doenças infectocontagiosas 
na capital alagoana, que tinha 
como missão o atendimento 
de doentes de todo Estado de 
Alagoas.

A instituição foi inaugu-
rada com o nome de Hospital 
de Isolamento do Estado, no 
governo do coronel Macário 
Lessa, tendo como primeiro 
diretor o dr. Hebreliano Maurí-
cio Wanderley. Construído no 

Trapiche da Barra, na época 
ainda um povoado distante 
três quilômetros do Centro de 
Maceió, o hospital era respon-
sável pelo recebimento e trata-
mento das principais doenças 
infectocontagiosas e parasitá-
rias do início do século XX.

No decorrer dos anos, ele 
foi denominado de Hospital 
de Doenças Tropicais Cons-
tança de Góes Monteiro e, 
após 1998, recebeu o nome 
de Hospital Escola Dr. Helvio 
Auto, em homenagem a um 
dos maiores médicos infec-
tologistas e pioneiro na 
pesquisa em doenças infec-
ciosas e antibióticos do país, 

além de ter sido professor e 
médico efetivo da própria 
instituição.

 Eventos abertos 
As comemorações pelo 

aniversário incluem inaugu-
ração de uma galeria histórica 
do hospital, ato ecumênico, 
lançamento de um docu-
mentário e, amanhã, servi-
ços abertos à população. Para 
participar dos testes para 
detectar HIV, Hepatite B e C e 
sífilis, o cidadão deve trazer um 
documento de identificação, 
cartão do SUS e comprovante 
de residência.

Os resultados dos testes 

rápidos saem em torno de 
30 minutos. Após a testa-
gem, o cidadão será enca-
minhado para sala de espera 
para acolhimento e acon-
selhamento individual com 
a equipe de Psicologia. Aos 
que forem diagnosticados, a 
primeira consulta médica já 
é realizada em seguida.

Além dos testes, também 
haverá consulta com derma-
tologistas para observar lesões 
indicativas de câncer de pele. 
Durante o exame morfoló-
gico, o médico observará o 
tamanho, forma, cor e textura 
das lesões em questão, e se há 
sangramento ou descamação.  

Semed organiza ações de combate à dengue
A Secretaria Municipal de 

Educação (Semed) vai promo-
ver, durante esta primeira 
semana de maio, atividades 
para que os estudantes assimi-
lem a importância do combate 
ao Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika. A intenção é conscien-
tizar os alunos e torná-los 
multiplicadores do combate 
ao mosquito.

A coordenadora de Educa-
ção Ambiental da Semed, Jane 
Costa, explicou como a ação 
vai ser executada nas escolas. 
“Realizamos a socialização 
através do WhatsApp com os 
diretores e coordenadores das 
escolas para que repassem aos 
alunos sobre a importância da 
ação e que ao tomarem conhe-
cimento participem de acordo 
com a programação em seu 
bairro”, informou.

Para se ter uma ideia de 
como as escolas e creches 
vão participar das ações de 
combate à dengue, o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil, (CMEI) Marechal 

João Batista Mascarenhas 
de Morais, vai realizar uma 
oficina de prevenção à 
dengue e ainda vai contar 
com um ponto de descarte de 
pneus na unidade escolar.

Outra escola municipal 
que vai desenvolver ações 
contra o mosquito transmis-
sor da dengue é a Nosso Lar 
I, que fica no bairro Ponta 
Grossa. A diretora da unidade 
de ensino, Gilda Verbenia, 
contou que os alunos farão 
parte desse esquadrão de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti.

“Nós iremos realizar uma 
formação de agentes mirins 
de combate à dengue na 
comunidade. Os alunos do 
quinto ano serão multiplica-
dores na comunidade, junta-
mente com os professores, 
caminharemos pelas ruas do 
bairro, conscientizando os 
moradores e alertando para 
o cuidado com a proliferação 
dos mosquitos”, destacou a 
diretora.

Maceió Unida Contra a 
Dengue

Com a grande quanti-
dade chuvas que passaram 
por Maceió nos últimos dias, 
a Secretária Municipal de 
Educação (Semed) em parce-
ria com mais 9 secretárias 
convoca a população em uma 
operação de combate para a 
redução da transmissão da 
dengue, Zika e Chikungunya 

em Maceió. As ações tiveram 
início na segunda-feira (2) e 
terão continuidade durante 
toda a semana.

Durante essa primeira 
semana de maio serão inten-
sificadas as atividades de 
controle do mosquito Aedes 
nas residências, comércios, 
prédios públicos, pontos 
estratégicos como borracha-
rias, ferros-velhos e galpões 
de reciclagem com uso de 

borrifação e em construções 
com inspeção, identifica-
ção, eliminação, tratamento 
e orientação nos bairros 
prioritários com alto índice 
de infestação do mosquito 
Aedes aegypti.

A Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) está 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Comunicação 
(Secom), Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes), Secretaria Muni-
cipal de Segurança Comu-
nitária E Convívio Social 
(Semscs), Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes),  
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente (Sedet), 
Coordenaria de Vigilância em 
Saúde, Gerência de Vigilância 
das Doenças e Agravos Trans-
missíveis e Não Transmissí-
veis, Secretaria Municipal de 
Gestão (Semge) e Defesa Civil 
no combate à dengue.

O descarte inadequado 
do lixo prejudica o meio 
ambiente. Materiais que 
poderiam ser recicláveis são 
jogados em lixos comuns, 
contaminando ainda mais 
a natureza. Para diminuir os 
impactos ambientais, atual-
mente existem cooperati-
vas que fazem esse tipo de 
serviço, de reciclar e comer-
cializar materiais que seriam 
jogados na natureza de 
forma incorreta. Pensando 
nisso, a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), em 
parceria com a Secretaria do 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Alagoas 
(Semarh) e a Cooperativa 
de Recicladores de Alagoas, 
implantou o projeto que 
irá implantar a coleta sele-
tiva de resíduos nas escolas 
do Centro Educacional de 
Pesquisa Aplicada (Cepa), 
em Maceió.

Visando incentivar os 
alunos a fazerem o descarte do 
lixo de forma correta, o projeto 
também vai favorecer uma 

atividade rentável, que vai 
gerar novos empregos. Inicia-
tiva reduzirá a quantidade de 
resíduos enviados para aterros 
sanitários. Inicialmente, foram 
implantados dois Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV) no 
complexo educacional. A 
coleta dos resíduos vai aconte-
cer uma vez na semana.

O projeto também busca 

fazer uma mobilização dos 
diretores, coordenadores, 
professores e alunos, com a 
implantação da coleta dos 
resíduos. A ação vai capaci-
tar merendeiras, equipe de 
limpeza e nutricionistas de 
cada escola e conversar com 
os alunos que fazem parte dos 
grêmios, informando sobre o 
procedimento da coleta sele-

tiva. 
De acordo com a Renise 

Cruz, assessora de Educação 
e Comunicação Ambiental da 
Cooperativa de Recicladores 
de Alagoas da unidade Bene-
dito Bentes, o projeto vai ser 
muito importante para a cons-
cientização da população. 
“A educação ambiental visa 
sensibilizar alunos, professo-

res e direção da escola sobre 
a importância da separação 
adequada dos recicláveis e sua 
destinação para a cooperativa, 
que realiza todo o trabalho 
de triagem e comercialização 
do material, gerando renda 
para os cooperados. Quanto 
mais pessoas se envolverem, 
melhor será para o Cepa e, 
também, para a Coopera-
tiva. E o mais importante, vai 
diminuir o impacto ambiental 
causado pelo descarte inade-
quado,” destacou a assessora.

O programa começará a ser 
implantado a partir deste mês 
de maio. Para o gerente Regio-
nal da 13ª Gere, Cássio Costa 
de Lima, a implantação dos 
PEVs vai ser de muita impor-
tância para a economia e toda 
a comunidade escolar. “Esses 
resíduos agora irão ter um 
direcionamento e, automa-
ticamente, isso vai fazer com 
que a cooperativa possa vir 
recolhê-los, movimentando a 
economia desses cooperados, 
além de colaborar com o meio 
ambiente,” disse.

AÇÃO também vai favorecer uma atividade rentável, que vai gerar novos empregos.Educação
PROJETO Tem como iniciativa conscientizar os alunos sobre sustentabilidade e destinação de materiais recicláveis

Seduc implanta coleta seletiva
de resíduos nas escolas estaduais

Thiago Ataíde / Ascom Seduc

Semed

PROJETO,    

Que já é realizado no Cepa, em Maceió, será expandido a outras unidades escolares do Estado

ESCOLA    

Municipal Nosso Lar I integra ações de combate à denguedo Estado
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  CONSCIENTIZAÇÃO



‘Cidadão’ Luciano Hang    
Em primeira discussão, com 14 vereadores na Casa, 
a Câmara de Maceió aprovou por 11 a 3 o título de 
Cidadão Honorário de Maceió para a maior expres-
são viva do ridículo: empresário Luciano Hang. Ridí-
culo não apenas por ser bolsonarista, negacionista e 
puxa-saco, mas por ser asqueroso mesmo. Votaram 
contra essa manobra bajuladora os vereadores Dr. 
Valmir, Teca Nelma e Olívia Tenório. Votaram a favor: 
vou preservar os vereadores desse vexame. Basta 
dizer que a indicação é do vereador Leonardo Dias.

Oposição de Davi   
O deputado Davi Maia é um bom quadro da política 
alagoana. Lá atrás, ainda na gestão de Rui Palmeira 
na Prefeitura de Maceió, mostrou sagacidade na 
defesa do meio ambiente e enfrentou gente grande 
em nome da natureza. Caminho pavimentado para 
a Assembleia, o mandato está terminando e Maia 
usou pouco essa sagacidade para a defesa do meio 
ambiente no Estado. Faz uma oposição ferrenha e 
pessoal aos Renans (pai e filho) e tenta pegar os dois 
com a boca na botija. Maia se atrapalha quando se 
vale do ódio no lugar de oposição política de verdade.

Cunha vai à luta  
O senador Rodrigo Cunha parece que está tomando 
gosto pela coisa de ser candidato ao Governo do 
Estado. Por isso, já informou aos seus assessores 
e aliados que vai arregaçar as mangas da camisa 
branca e cair em campo. Quando isso acontecer, 
vai se licenciar do Senado. Em seu lugar, assumirá a 
ex-prefeita de Ibateguara, Eudócia Caldas, mãe do 
prefeito João Henrique Caldas. Aliás, JHC é o princi-
pal nome do grupo de Cunha. Falta apenas Cunha 
decolar de vez.

Queimada federal 
Que as instituições estão com 
a moral abalada, todo mundo 
sabe. Que as ações antide-
mocráticas tentam o estado 
de anarquia e baderna geral, 
também. Mas o que está 
acontecendo em Alagoas é de 
corar de vergonha os togados 
da corte eleitoral. O policial 
federal Flávio Moreno começou a sua campanha e 
da reeleição do seu ídolo antes mesmo do Carnaval. 
E continua impune pedindo votos, numa queimada 
federal de largada na corrida eleitoral.

Calheiros no Senado
Reportagem do Estadão, publicada ontem, mostra 
a força do senador Renan Calheiros, em Alagoas. 
“A partir de janeiro de 2023, o Senado poderá ter 
dois Renans. Além do Calheiros, que foi relator da 
CPI da Covid, vive em guerra com Jair Bolsonaro e 
está no seu quarto mandato, o ex-governador de 
Alagoas Renan Filho, também do MDB e filho do 
senador, tem tudo para estrear na Casa de Salão 
Azul, de acordo com pesquisas de intenção de voto”, 
diz a matéria, assinada pelo repórter Felipe Frazão. 
(Ricardo Rodrigues)

Renan x Lira 1
A eleição para governador-tampão de Alagoas 
ganhou repercussão nacional, depois que o presi-
dente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira 
(PP), decidiu jogar lenha na fogueira. Líder do 
Centrão e braço direito do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) no Congresso, Lira tentar cancelar o processo 
de escolha, à cargo da Assembleia Legislativa. Com 
isso, pegou uma briga particular com o senador 
Renan Calheiros (MDB), que o acusa de litigante de 
má fé, ao pedir a suspensão do pleito ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). (RR)

MAJOR LULISTA responde a IM; oficiais bolsonaristas estão liberados.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital
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  PM não é “cabo” eleitoral        
O coronel Ronaldo Miguel Vieira – novo comandante da PM de São Paulo – deu um exemplo que deve ser 
seguido pelos demais comandantes de corporações das polícias estaduais, Brasil afora. E o que ele fez de 
extraordinário? Nada. Apenas o óbvio: policial militar no exercício da função não tem preferência política. 
“A PM é uma instituição de Estado; sem política no quartel”. Muitos comandantes-gerais deveriam saber 
disso, inclusive o Coronel PM Bittencourt, comandante-geral da PM de Alagoas. Investigar um e liberar 
outros não é justo, comandante! E por que a coluna fala isso? Porque o major PM Marcelo está respon-
dendo a Inquérito Militar (IM), com risco de ser excluído da corporação por defender o ex-presidente Lula 
nas redes sociais em vídeos gravados em casa e sem farda. Todo dia um oficial bolsonarista faz isso, seja na 
viatura, no quartel, usando farda da PM. Comandante, mande instaurar um IM para quem faz política nas 
dependências da corporação ou usando fardamento e equipamentos da PM alagoana. Se o major Marcelo 
fizer isso, use a mesma régua. Nem quero acreditar que essa situação com o major seja porque o senhor 
também é bolsonarista. Longe de mim. Para poupar o trabalho da sua P2: eu voto em Lula.

  Ligeirinhas
• A suspensão, pelo TCU, dos kits de robótica deu um abalo em algumas campanhas políticas. O abalo foi 
sentido em Alagoas, na escala “theft”.

•  Uma pergunta ao vereador Leonardo Dias: se Luciano Hang vendesse sorvetes, o senhor indicaria o título 
de Cidadão Honorário de Maceió para ele? Leonardo Dias é da “Senhor Gelado”, que vende sorvetes na orla;

• Quero avisar aos oficiais bolsonaristas que: assim como o Major PM Marcelo está no radar no Comando 
Geral, os senhores também estão no radar da imprensa alagoana.

• Os deputados ficaram animados com os números do Paraná Pesquisa. Tinha gente que já estava desis-
tindo, mas voltou a sonhar com um mandato. Vai sonhando, Alice!

Renan x Lira 2      
A briga entre Renan e Lira, vai além das mídias 
sociais. Depois que arrastou para o ringue o 
ex-presidente Lula e presidente Bolsonaro, ganhou 
também repercussão na grande mídia. São muitas 
as notas nas colunas de política dos principais 
jornais e revistas do País. A Carta Capital diz que o 
senador e o presidente da Câmara medem forças 
envolvendo até o STF de olho no comando do 
Congresso em 2023. Lira continuaria na presidência 
da Câmara e Renan ganharia de novo a presidência 
do Senado. (RR).

Governador-tampão    
A oposição perdeu o bonde da história e agora tenta 
ganhar o jogo no tapetão. A observação foi feita por 
um assessor palaciano, referindo-se à ação do PSB 
de Alagoas pedindo a suspensão da eleição indi-
reta para governador-tampão. “Será que tomaria 
tal decisão se o candidato deles tivesse maioria na 
Assembleia?”, questiona o governista, lembrando 
que o candidato governista, deputado Paulo Dantas 
(MDB), tem o apoio de mais de dois terços dos 27 
parlamentares estaduais. (RR)
 
Cartas marcadas?     
A oposição acusa o MDB de Alagoas de preparar 
o terreno para fazer o sucessor de Renan Filho e 
depois lançá-lo candidato ao Governo do Estado, 
nas eleições deste ano. Para os oposicionistas, a 
escolha do governador-tampão é um processo 
de “cartas marcadas”. Esquecem que o processo 
político é dinâmico e a correlação de forças, dentro 
e fora do Parlamento, é inerente à democracia. 
Portanto, reclamar das regras às vésperas do jogo, 
é assinar recibo de incompetência. Coisa de time 
fraco, medroso. (RR)

“Ele é candidatíssimo”
Questionado por um eleitor amigo, sobre se o filho 
Daniel seria ou não candidato a deputado nas 
eleições deste ano, o prefeito de Arapiraca, Luciano 
Barbosa (MDB), não pestanejou, foi logo dizendo: 
“Ele é candidatíssimo”. De fato, havia rumores 
quanto à desistência, mas segundo o prefeito, tudo 
não passou de especulações. Daniel Barbosa, inclu-
sive, iniciou esta semana visitando lideranças em 
Taquarana, durante a tradicional procissão de Santa 
Cruz, naquele município da região Agreste. (RR)

 Suplente competente 

Não foi só por força do coração que o ex-governa-
dor Renan Calheiros escolheu a esposa, Renata 
Calheiros, para ser sua suplente numa possível 
candidatura ao Senado. Além de mãe dedicada, 
extremamente presente na vida dos filhos Davi e 
João, Renata é competente e uma excelente profis-
sional. Funcionária concursada da Caixa Econô-
mica Federal, em Alagoas ela se dedica também ao 
trabalho em prol dos mais necessitados, como o 
Projeto Cria, que acolhe mães de crianças recém-
-nascidas em situação de vulnerabilidade social. 
(RR)
 
Eleições 2022 
A novela sobre a segurança do processo eleitoral 
ganhou capítulo dantesco. Os militares fizeram 88 
questionamentos ao TSE a respeito da inviolabili-
dade das urnas eletrônicas. Repetindo o discurso do 
presidente Bolsonaro, que pôs em dúvida a lisura do 
pleito, o general, que representa as Forças Armadas 
na comissão do Tribunal levantou suspeitas sobre 
votação e apuração dos votos. Em resposta, a Corte 
garantiu a segurança do sistema eleitoral e disse que 
o processo é auditável; portanto, sujeito à fiscaliza-
ção. (RR)

Utilidade Pública
Graças ao empenho do vereador Eduardo Canuto, 
a Câmara de Maceió, declarou a Associação dos 
Folguedos Populares da Zona Sul de Maceió 
(Asfolp) como entidade de Utilidade Pública 
Municipal. Projeto de Lei nesse sentido foi apro-
vado recentemente pelo parlamento municipal 
e publicado no Diário Oficial no último dia 25 de 
abril. O produtor cultural Nonato Lopes disse que 
a comunidade da região agradece a iniciativa do 
vereador Eduardo Canuto, que deve sair candi-
dato a deputado federal pelo PV, nas eleições 
deste ano. (RR)


