
Ano  003   Número  415

HM faz a 1ª  
retirada de  

córneas para 
 doação de órgãos

Página  5

Alagoas  12 de maio  2022

 C
ar

la
 C

le
to

 /
 A

sc
om

 S
es

au AL promove 
capacitação para 

150 agentes 
de viagens

Página 7

Assembleia inscreve oito chapas 
para eleições indiretas no Estado

CANDIDATURAS SERÃO ANALISADAS E PODE HAVER IMPUGNAÇÃO; MDB VAI DE CHAPA “PURO SANGUE”, COM PAULO DANTAS 

Seja de dia ou à noite a 
Praça Aloísio Branco, mais 
conhecida como Bomba da 
Marieta, no Poço, está ilumi-
nada. E não é só por luzes, mas 
pelas cores da pintura artística 

que deixou o lugar com um 
visual ensolarado. Foi essa a 
ideia da artista Elisa Gusmão, 
colorir o espaço com uma arte 
que remete ao sol e à renova-
ção, e que inspire quem passa 

por lá. A pintura foi integrada 
às intervenções paisagísti-
cas, com o novo jardim, novas 
plantas, mais grama, bancos 
em madeira,  dando outro 
aspecto à  praça por  onde 

passam diariamente cerca de 
300 pessoas, entre embarques 
e desembarques dos ônibus, 
segundo levantamento da 
Superintendência Municipal 
de Transporte e Trânsito.

Oito chapas se inscreveram 
até as 13h de hoje para a eleição 
indireta para os cargos de gover-
nador tampão e vice. Esse total 
de inscritos não quer dizer que 

será o de concorrentes. Algumas 
chapas não preenchem os requi-
sitos exigidos pelo edital e podem 
ser impugnadas. Pela ordem 
de inscrição as chapas são: 

Luciano Fontes e Rogers Tenó-
rio (Bombeiros Militares); Cabo 
Bebeto e Leonardo Dias (PL); 
Flávio Catão e Rocielle Almeida 
(servidores públicos); Fran-

cisco Aureliano e Jeová Evaristo 
da Silva (engenheiro e agente 
de trânsito); Davi Maia e Sider-
lane Mendonça (União Brasil e 
PSB); Wadeildo Bezerra e Niedja 

Santos de Oliveira (profissionais 
da Saúde); Danubia Barbosa e 
Arlan de Oliveira Silva (Cientistas 
políticos) e Paulo Dantas e José 
Wanderley (MDB). Página 3
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   INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS

Bomba da Marieta se transforma em obra 
de arte a céu aberto após reforma e pintura

CORES DERAM NOVO

Aspecto à praça da “Bomba da Marieta”, equipamento muito conhecido em Maceió; logradouro fica agradável e aconchegante

Presidente dá 
R$ 350 mil 
acima do teto às 
Forças Armadas
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Endividamento 
aumenta pelo 
segundo mês 
consecutivo

Pesquisa aponta 
que AL e CE têm  
gestões mais 
bem avaliadas

   MERCADO

   BEM NA FITA

   PÁTRIA AMADA

BOLSONARO

Agrada os militares com dinheiro

Itawi Albuquerque / Secom Maceió
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CASA DOS JORNALISTAS volta a se abrir aos associados, 
à comunidade de jornalistas do país e às forças democráticas.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  José Reinaldo Carvalho *

A partir desta sexta-feira, 13 de Maio, a Associação Brasileira de 
Imprensa abre uma nova página em sua centenária história de lutas 
pela liberdade de expressão e o Estado democrático de direito no país.

Com a retumbante vitória do Movimento ABI Luta Pela Demo-
cracia nas eleições de 29 de abril, quando obteve cerca de 58% dos 
votos dos filiados, a tradicional Casa dos Jornalistas volta a se abrir 
aos associados, à comunidade de jornalistas do país e às forças demo-
cráticas, como centro irradiador dos ideais de liberdade e polo de 
aglutinação de forças sociais e personalidades comprometidas com 
a defesa do sistema democrático e a soberania nacional, herdando 
o mais elevado e digno legado de líderes do passado. Destaco, pela 
importância histórica, a figura de Barbosa Lima Sobrinho - e ao 
mencioná-lo tenho certeza de abarcar muitos -, que de maneira sábia 
e comprometida dizia que no Brasil há dois partidos, o de Tiraden-
tes e o de Silvério dos Reis, dando ênfase ao patriotismo como marca 
indelével do empenho dos democratas brasileiros pela soberania 
nacional. 

A entidade será liderada no triênio que se inicia agora pelo 
presidente Octávio Costa e a vice-presidente Regina Pimenta, dois 
jornalistas experientes, cujas carreiras profissionais se caracterizam 
pela dedicação à verdade e à judiciosa interpretação dos fatos. Nos 
veículos em que atuaram e atuam adquiriram rica experiência de 
valor pedagógico para as novas gerações de jornalistas. Como cida-
dãos e sindicalistas dedicaram o melhor de si à luta pelos direitos dos 
profissionais do jornalismo e pela democracia no país. Ao destacar 
o seu papel, quero homenagear também os veteranos jornalistas, 
sempre jovens e bem dispostos, que iluminaram o nosso movimento 
vitorioso com sua lucidez e pertinácia: Ivan Proença, Davi Fichel, 
Vitor Iório, Irene Cristina, Glória Alvarez, Ágata Messina, Leda Beck e 
Arnaldo Cesar, entre outros.  

Agora à frente da ABI, Octávio e Regina vão liderar lutas atuais, dos 
jornalistas e de toda a sociedade: pela regulamentação da profissão, 
com ampliação dos direitos sociais dos jornalistas; pela democratiza-
ção da comunicação social, pelo fim dos monopólios, com proibição 
de propriedade cruzada de meios; por transparência e participação 
da sociedade no processo das concessões de rádio e TV e pela amplia-
ção do número de concessões de rádio e TV para organizações públi-
cas e comunitárias. 

No plano mais geral, a ABI vai adensar o combate pela liberdade 
de expressão, a democracia e o fim do governo de extrema-direita. Na 
tradição patriótica citada acima, a entidade estará nas primeiras filas 
da luta contra o entreguismo do patrimônio nacional e pelo desem-
penho de um papel protagonista do país na arena internacional, 
como fator favorável à multipolaridade, ao exercício do verdadeiro 
multilateralismo e respeito mútuo como método de relacionamento 
entre nações soberanas, pela autodeterminação dos povos, o desen-
volvimento compartilhado, a segurança coletiva e a paz mundial. 

Ressalto que a vitória do movimento ABI Luta pela Democracia 
foi fruto do respaldo alcançado pelo Plano de Ação, um programa de 
trabalho voltado para o soerguimento da entidade, por uma gestão 
colegiada, participativa, aberta a todos os associados, distante das 
tendências burocráticas e de gestão fechada em pequeno grupo, 
cristalizadas em concepções que foram derrotadas nas eleições de 
29 de abril. O Movimento ABI Luta pela Democracia se mostrou uma 
corrente de pensamento e ação democrática, acolhedora, agrega-
dora, coletiva e representativa. Por isso foi capaz de mobilizar o apoio 
de centenas de jornalistas que fizeram uma campanha empolgante.  

Os 49 integrantes do movimento vitorioso têm diante de si enor-
mes desafios. Felizmente, contamos com discernimento, unidade 
e apoio na categoria, garantias de que seremos um coletivo inteira-
mente dedicado à causa com que nos comprometemos. 

Com espírito democrático e convergente, na construção da 
unidade na diversidade, não tenho dúvida de que entre os que ainda 
não integram o movimento ABI Luta Pela Democracia e os que legiti-
mamente marcharam com a chapa vencida, são muitos os que esta-
rão dispostos a fazer uma nova caminhada conosco. A unidade e a 
visão ampla são indispensáveis para a ABI alcançar seus grandiosos 
objetivos. 

Fui honrado com a eleição como membro efetivo do Conse-
lho Deliberativo da ABI e compartilho com toda a comunidade do 
nosso grupo de comunicação - o Brasil 247, maior e mais importante 
veículo independente e progressista do país - a alegria de estar lado 
a lado no corpo diretivo eleito de outros colegas do mesmo grupo, 
designadamente Tereza Cruvinel (Conselho Consultivo), Marcelo 
Auler, Mário Vítor Santos, e o colunista Weiller Diniz, todos do Conse-
lho Deliberativo.

A centenária ABI entra em 
nova fase, como organização 
de peso na luta democrática
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Desde que foi eleito - e pelo atual sistema de votação -, 
Jair Bolsonaro vem se dedicando a denegrir a Justiça Elei-
toral e desmoralizar a urna eletrônica, apontando supostas 
fraudes que nunca conseguiu comprovar. Como água mole 
em pedra dura tanto bate até que fura, em setembro do ano 
passado, a popularidade da urna chegou a níveis desconfor-
táveis, chegando a um percentual de desconfiança que batia 
perto dos 30%.

Ter um terço do eleitorado desconfiando da urna, com 
um presidente golpista questionando o voto eletrônico dia 
sim, outro também, alarmou o então presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, que encomendou duas campanhas publi-
citárias de valorização do voto e do sistema eletrônico. Cerca 
de seis meses depois, as pesquisas estão deixando claro que 
o brasileiro recuperou boa parte de sua confiança nas urnas 
- e talvez isso explique a nova investida de Bolsonaro contra 
elas, instrumentalizando os militares na linha de frente de 
seu combate tresloucado.

O levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta 
mostra que o percentual dos que dizem não confiar nas 
urnas caiu para 22% - um número que não é pequeno, 
mas que coincide com parte do eleitorado bolsonarista e 
não chega a ameaçar a democracia. A soma dos que dizem 
“confiar  muito” e “confiar um pouco” na urna eletrônica 
cresceu de 70% para 75% (40% muito, 35% um pouco) de 
setembro para cá, pelo mesmo instituto, indicando uma 
recuperação de imagem.

Não sabemos ainda o que mais Bolsonaro e seus opera-
dores verde-oliva vão aprontar contra a urna. Mas a cruzada 
bolsonarista contra as Cortes superiores do Judiciário - STF 
e TSE - não vem sendo aprovada pela maioria da popula-
ção e pode resultar em perdas eleitorais. A mesma pesquisa 
aponta que 45% das pessoas consideram errado o perdão 
dado pelo presidente da República ao deputado Daniel 
Silveira, contra 30% que acharam certo.

Este último índice, não por acaso, coincide com o elei-
torado de Bolsonaro - que, pelo que se vê, late, assusta e faz 
muito barulho, mas continua confinado na própria bolha.

Bolsonaro não conseguiu 
desmoralizar a urna eletrônica

   ARTIGO  |  Helena Chagas *
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Até o início da tarde desta 
quinta-feira, eram oito chapas 
registradas na Assembleia 
Legislativa de Alagoas dispos-
tas a disputar a eleição indireta 
para o Governo do Estado, no 
próximo domingo (15). Todas 
as chapas tinham candidato a 
governador e candidato a vice, 
conforme recomendam as 
regras do novo edital. 

As inscrições ainda se 
encontravam abertas, quando 
a assessoria do deputado esta-
dual Paulo Dantas informava 
que a qualquer momento a 
chapa dele seria registrada, 
mas não adiantava o nome do 
candidato a vice. Só no início da 
tarde, foi confirmado o nome 
do médico José Wanderley Neto 
como vice de Dantas. 

Outras duas chapas foram 
registradas logo depois, entre 
elas a chapa considerada favo-
rita, encabeçada pelo deputado 
estadual Paulo Dantas (MDB) e 
tendo como vice, José Wander-
ley, ex-vice-governador de 
Alagoas.  

Cargos em disputa 
Os cargos em disputa estão 

vagos desde as renúncias de 
Renan Filho, em abril último; 
e Luciano Barbosa, após as 
eleições municipais de 2020, 
quando ele foi eleito prefeito de 
Arapiraca e assumiu a prefei-
tura em janeiro de 2021. 

Segundo a Mesa Diretora 
da Assembleia, a eleição indi-
reta para o preenchimento dos 
cargos, está marcada para o 
próximo domingo, a partir das 
13 horas, no plenário do Parla-
mento alagoano. 

Os 27 deputados estadu-
ais, que escolheram os novos 
governantes, já foram convo-
cados para a sessão especial. 
Cada deputado terá direito a 
votar em apenas uma chapa. A 
chapa mais votada será decla-
rada eleita. 

A sessão será presidida pelo 
presidente da Assembleia, 
deputado estadual Marcelo 
Victor, acompanhado por mais 
integrantes da Mesa Diretora. 
Entre as chapas registadas, três 
são encabeçadas por parla-
mentares: Cabo Bebeto (PL), 
Davi Maia (UB) e Paulo Dantas 
(MDB). 

As demais chapas contam 
com representantes da socie-
dade civil organizada, entre 
eles dois bombeiros militares 

(Luciano Fontes e Rogers Tenó-
rio) e dois servidores públi-
cos (Flávio Catão e Rocielle 
Almeida). 

O candidato governista, ou 
seja, com o apoio do ex-gover-
nador Renan Filho (MDB), 
é o deputado Paulo Dantas, 
ex-prefeito de Batalha e líder 
da maioria na Assembleia. Ele 
é considerado favorito, porque 
dos 27 deputados, pelo menos 
dois terços já declararam apoio 
ao nome dele para governador-
-tampão. 

Dois da oposição
Dois deputados disputam 

o pleito indireto pela oposi-
ção: Cabo Bebeto (PL) e Davi 
Maia (UB). Os dois têm algo em 
comum, são filiados a partidos 
da base aliada do governo Jair 
Bolsonaro, pré-candidato à 
reeleição. Enquanto Dantas, 
que é governista, já declarou 
apoio à pré-candidatura de 
Lula à Presidência. 

Liderando a chapa, o depu-
tado Davi Maia é natural de 
Maceió, tem 35 anos de idade e 
é formado em Gestão Pública. 
Atua no Parlamento alagoano 
desde janeiro de 2019. Pleite-
ando o cargo de vice-governa-
dor, José Siderlane Araújo de 
Mendonça também é maceio-
ense e foi reeleito vereador por 
Maceió em 2020, assumindo o 
cargo em janeiro de 2021.

Quinta e quarta chapas
Além das chapadas enca-

beçadas por parlamentares, 
outras cinco foram registra-
das. A quinta chapa, protoco-
lada na manhã de hoje, tinha 
como pleiteantes às vagas de 
governador e vice-governador 
Wadeildo José Gomes Vascon-
celos Bezerra e Niedja Santos de 
Oliveira, respectivamente. 

Alagoano de Maceió, 
Wadeildo José Gomes Vascon-

celos Bezerra tem 47 anos de 
idade e é técnico em radiologia. 
Já a pleiteante ao cargo de vice-
-governadora, Niedja Santos de 
Oliveira, é enfermeira e tem 57 
anos.

A quarta chapa registrada 
é encabeçada por Francisco 
Aureliano Rocha de Vasconce-
los Teixeira e tem como candi-
dato a vice-governador, Jeová 
Evaristo da Silva.

Francisco Aureliano Rocha 
de Vasconcelos Teixeira é natu-
ral de Maceió, tem 38 anos de 
idade, é engenheiro civil e resi-
dente em Chã Preta. Já o seu 
companheiro de chapa, Jeová 
Evaristo da Silva é natural do 
município de Branquinha, 
onde reside, tem 61 anos de 
idade e atua como instrutor de 
trânsito. 

Cabo Bebeto
O deputado Cabo Bebeto e o 

vereador por Maceió, Leonardo 
Dias, ambos do PL, formam a 
segunda chapa inscrita para 
concorrer aos cargos de gover-
nador e vice-governador, 
respectivamente. A inscrição 
da chapa deles foi protocolada 
ontem pela manhã.

Até então, 72 horas antes 
do pleito, qualquer cidadão ou 
cidadã poderia se inscrever aos 
cargos, desde que brasileiro, 
estar no pleno exercício dos 
direitos políticos, possuir alis-
tamento eleitoral, ter domicílio 
eleitoral no estado de Alagoas, 
estar filiado a partido político, 
ter idade mínima de 30 anos, 
não apresentar nenhuma das 
hipóteses de inelegibilidade 
previstas no artigo 14 da Consti-
tuição Federal e na Lei Comple-
mentar 64/1990.

As inscrições, que deveriam 
ser feitas por chapas apresen-
tadas ao serviço de Protocolo 
Geral da Assembleia Legisla-
tiva, foram encerradas por volta 

das 13 horas. Em conformidade 
com o edital publicado pelo 
presidente da Casa, deputado 
Marcelo Victor, os nomes dos 
candidatos, chapa por chapa, 
seriam publicados, hoje, no 
Diário Oficial Eletrônico do 
Poder Legislativo. 

A partir daí, começa a correr 
o prazo para eventuais pedi-
dos de impugnação. Ficando 
a Mesa Diretora e sua asses-
soria jurídica de analisar esses 
pedidos e julgá-lo, publicando 
a lista definitiva dos candida-
tos, chapa por chapa, logo em 
seguida, conforme preconizam 
as regras do pleito. 

No entanto, a manutenção 
ou não do pleito ainda precisa 
do crivo do pleno do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
ficou de julgar o mérito da 
questão, com base no parecer 
do ministro Gilmar Mendes, até 
o final da tarde, início da noite, 
dessa sexta-feira, 13 de maio. 

No entendimento do minis-
tro Gilmar Mendes, o pleito 
deveria ser mantido, mudando 
apenas algumas regras, entre 
elas o registro de candidatu-
ras por chapas, como os dois 
candidatos, um a governador e 
outros a vice-governador. 

Primeira candidatura
A primeira chapa inscrita 

foi a composta pelos bombei-
ros militares Luciano Valdo-
miro Silva Fontes e Rogers 
Tenório dos Santos. A inscrição 
deles foi protocolada na tarde 
da terça-feira, 10 de maio.

Encabeçando a chapa, 
Luciano Valdomiro Silva 
Fontes é natural de Arapiraca, 
tem 43 anos de idade e resi-
dente em Maceió. Ele é cabo 
do Corpo de Bombeiros Militar 
de Alagoas, lotado no 3º GBM. 
Já o candidato a vice-governa-
dor, Rogers Tenório dos Santos, 
é maceioense, tem 48 anos e é 

3º sargento pertencente ao 9º 
GBM.

Chapa dos servidores
A terceira chapa registrada 

tem dois servidores públicos 
na disputa. Flávio Henrique 
Catão Nogueira e Rocielle 
Almeida Pacheco apresen-
taram, conjuntamente, suas 
candidaturas a governador e 
vice-governador do Estado na 
tarde da quarta-feira, 11/5, na 
Assembleia Legislativa. 

Servidor público, Flávio 
Catão tem 41 e é natural do 
município de São José da Laje, 
onde disputou o cargo de vice-
-prefeito nas eleições de 2020. 
Já sua companheira de chapa, 
Rocielle Pacheco, é econo-
mista, advogada e servidora 
pública municipal.

Última chapa
A última chapa a ser regis-

trada é encabeçada pelo 
deputado Paulo Dantas como 
candidato a governador e o 
médico José Wanderley Neto 
(ambos do MDB) como candi-
dato a vice-governador. 

Com a inscrição da chapa 
deles, ao todo, oito chapas 
participam das eleições indire-
tas para o Governo de Alagoas, 
neste domingo, às 13 horas, na 
Assembleia Legislativa. 

Encabeçando a chapa, o 
deputado Paulo Dantas tem 
43 anos, nasceu em Maceió, é 
formado em Administração e 
está em seu primeiro mandato 
como deputado estadual, 
tendo sido eleito em 2018. 

Compondo a chapa com 
Dantas, José Wanderley Neto é 
natural de Palmeira dos Índios, 
tem 72 anos, é médico cardio-
logista e já exerceu o cargo de 
vice-governador do Estado, 
no período de 2007 a 2011, na 
primeira gestão do ex-gover-
nador Teotônio Vilela Filho.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS pode reduzir número de concorrentes.Política
PAULO DANTAS escolhe José Wanderley como vice e é considerado favorito do pleito marcado para domingo, às 13h na ALE

Oito chapas se inscrevem para 
disputa do “Governo-tampão”
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PROTOCOLO

Da Assembleia registrou oito candidaturas formais; falta a análise

ALE/AL

Candidaturas registradas por ordem de inscrição:

1. Luciano Valdomiro Silva Fontes (governador) e Rogers Tenório dos 
Santos (vice-governador) - ambos bombeiros militares;
2. Deputado Cabo Bebeto (governador) e o vereador por Maceió, 
Leonardo Dias (vice-governador);
3. Flávio Henrique Catão Nogueira (governador) – servidor público e 
Rocielle Almeida Pacheco (vice-governadora) – economista;
4. Francisco Aureliano Rocha de Vasconcelos Teixeira (governador) – 
engenheiro civil e Jeová Evaristo da Silva (vice-governador) - instrutor 
de trânsito;
5. Wadeildo José Gomes Vasconcelos Bezerra (governador) - técnico em 
radiologia e Niedja Santos de Oliveira (vice-governadora) – enfermeira;
6. Deputado Davi Maia (governador), e o vereador por Maceió José 
Siderlane Araújo de Mendonça (vice-governador);
7. Danubia Karlla da Silva Barbosa (governadora) – socióloga e Arlan 
Montilares de Oliveira Silva (vice-governador) – cientista político;
8. Deputado Paulo Dantas (governador) e José Wanderley Neto (vice-
-governador) – médico.

Ricardo Rodrigues
Repórter



Fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de Maceió 
e a empresa Equatorial e 
investimento de R$ 265 mil, 
Maceió ganha o primeiro 
eletroposto de Alagoas. A 
inauguração foi feita, na 
noite de ontem (11), pelo 
prefeito de Maceió JHC.  A 
iniciativa coloca à disposição 
do público um equipamento 
destinado ao abastecimento 
de veículos elétricos, no perí-
odo de 24h, funcionando de 
terça-feira a domingo.

Na  o p o r t u n i d a d e,  o 
prefeito de Maceió rece-
beu da Equatorial Energia 

um carro elétrico e mais 
cinco bicicletas elétricas, 
que estarão à disposição da 
Guarda Municipal. Para JHC, 
a parceria entre o Município 
com a empresa energética 
permite inovações para uma 
capital ainda mais moderna 
e com práticas sustentáveis.

“ N o v a s  t e c n o l o g i a s 
contribuem com o meio 
ambiente e a Prefeitura 
de Maceió tem sido uma 
parceira da Equatorial na 
instalação desse primeiro 
eletroposto de Alagoas”, 
ressalta JHC. Segundo o 
prefeito, a iniciativa também 

é sustentável e faz parte 
desta inovação e moderni-
zação que a capital alagoana 

vem passando com as ações 
efetivadas por nossa gestão. 

Para Humberto Soares, 

d i r e t o r - p r e s i d e n t e  d a 
empresa, o projeto que se 
transforma em realidade em 
Maceió é mais um estímulo 
às práticas ambientais. “O 
eletroposto está presente 
em outros estados em que 
a Equatorial Energia atua. 
Aqui em Maceió, a iniciativa 
também estimula as práticas 
ambientais, a sustentabili-
dade, que são prioridades da 
Equatorial Energia”, afirma.

O eletroposto está locali-
zado na Avenida Engenheiro 
Paulo Brandão Nogueira, 
na Jatiúca, no Corredor Vera 
Arruda.

EQUIPAMENTO É  destinado ao abastecimento de veículos elétricos, 
no período de 24h, funcionando de terça-feira a domingo.Maceió

GESTOR recebeu da Equatorial um carro elétrico e cinco bicicletas elétricas que estarão a serviço da Guarda Municipal
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SMTT segue ações educativas 
do ‘Maio Amarelo’ em Maceió 

Aplicação ocorre no Maceió 
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Uma área de descarte irre-
gular, situada no Conjunto 
Medeiros Neto, no bairro da 
Santa Amélia, foi totalmente 
recuperada pela Prefeitura de 
Maceió, por meio da Superin-
tendência Municipal de Desen-
volvimento Sustentável (Sudes)

Metralha, poda de árvore, 
volumosos e animais mortos 
eram os itens mais encontra-
dos em uma área de descarte 
irregular, situada no Conjunto 
Medeiros Neto, no bairro da 
Santa Amélia. Para solucionar 
o problema, a Superintendên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes) 
enviou suas equipes para reali-
zar a limpeza e revitalização 
do local. A atividade começou 
na segunda (2) e foi concluída 
somente nesta terça-feira (10).

A ação contou com o traba-
lho de servidores da Sudes e 
jovens aprendizes da Viam-
biental, empresa que faz a 
coleta na parte alta da cidade, 
que após a retirada dos resí-
duos, fizeram o plantio de 81 
mudas de plantas das espé-
cies espada de São Jorge, ipês, 

palmeiras, abacaxi-roxo e 
plantas ornamentais vindas do 
Parque Municipal e também 
doadas pelos moradores.

Para fazer a decoração 
foram utilizados 100 pneus 
reutilizados que serviram como 
material para a produção de 
duas mesas, oito bancos, duas 
caqueiras e ornamentação.

Para garantir a preservação 
da área, as equipes de educa-
ção ambiental do órgão percor-
reram o bairro orientando 
moradores, comerciantes e 
transeuntes sobre boas práticas 
e a importância de não praticar 
o descarte irregular na área.

A população também pode 
ajudar denunciando. Ao flagrar 
um descarte inadequado, 
o cidadão deve entrar em 
contato com o órgão enviando 
fotos e vídeos do flagrante, 
além do endereço completo. 
Caso seja constatada a infra-
ção, o autor pode ser multado. 
A Central de Monitoramento 
da Sudes atende através do 
0800 082 2600, pelo número 
156 ou no WhatsApp (82) 
98802-4834.

Em sua segunda semana 
de atividades alusivas ao 
‘Maio Amarelo’,  a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT ) de Maceió segue 
com sua programação das 
ações educativas. As equi-
pes do Setor de Educação 
no Trânsito do órgão farão 
palestras, visitas de escolas 
à SMTT, passeio ciclístico e 
doação de sangue.

Nessa segunda semana 
de atividades, técnicos da 
SMTT fizeram visitas nas 
empresas com palestras 

sobre trânsito, bem como fez 
uma programação voltada 
aos taxistas que atuam em 
Maceió. Foi abordada a 
segurança no trânsito, com 
temas como a conscientiza-
ção dos profissionais para o 
respeito a pedestres, ciclis-
tas, motociclistas e também 
outros condutores.

As  at ividades para o 
Maio Amarelo seguem até o 
final do mês, com palestras, 
visitas de escolas à SMTT, 
passeio ciclístico e doação 
de sangue. 

De acordo com a progra-

mação elaborada até  o 
próximo dia 31 de maio, hoje 
(12) e amanhã (13), haverá 
visitação das escolas à sede 
do órgão, com o projeto ‘A 
Escola Vai Até a SMTT’.

O cronograma segue 
entre os dias 16 a 20, com 
ações com colaboradores 
de empresas, nos dias 25 
e 26 de maio, haverá ativi-
dade educativa na empresa 
Alma Viva,  e  no dia 27, 
ocorrerá ação itinerante em 
bares da capital com o tema 
“Madrugar em Maceió é 
Massa”.

Com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19, e 
visando a melhor administra-
ção dos imunizantes disponí-
veis, a Secretaria Municipal 
de Saúde ajusta os locais de 
aplicação das vacinas Astra-
Zeneca e Janssen, a partir de 
hoje (12).

De acordo com a Gerên-
cia de Imunização de Maceió, 
a administração da segunda 
dose, 1ª e 2ª doses de reforço 
com os imunizantes AstraZe-
neca e Janssen serão concen-

tradas nos pontos de vacinação 
do Maceió Shopping (Manga-
beiras) e Terminal do Osman 
Loureiro (Clima Bom).

SMS informa ainda que 
além das vacinas  Astrazeneca 
e Janssen, os dois pontos apli-
cam ainda as vacinas

Pfizer adolescente/adulto 
para D2; Coronavac para D1 ou 
D2, a partir de 6 anos de idade 
ou ainda reforço (terceira 
dose) de gestantes/puérperas 
e adolescentes com imunos-
supressão.

Já a Vacinação nos demais 
pontos fixos Shopping Pátio 
(Cudade Universitária), Pfizer 
adolescente 12 anos+/adulto 
para D2 (segunda dose);

C o r o n a v a c  p a r a  D 1 
( p r i m e i r a  d o s e ) o u  D 2 
(segunda dose) a partir de 6 
anos de idade ou ainda -reforço 
(terceira dose) de gestantes/
puérperas e adolescentes com 
imunossupressão. Pfizer pedi-
átrica para D1 (primeira dose) 
de crianças de 5 anos, ou D2 de 
crianças de 5 a 11 anos.
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Fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura de Maceió 
e a empresa Equatorial e 
investimento de R$ 265 mil, 
Maceió ganha o primeiro 
eletroposto de Alagoas. A 
inauguração foi feita, na 
noite de ontem (11), pelo 
prefeito de Maceió JHC.  A 
iniciativa coloca à disposição 
do público um equipamento 
destinado ao abastecimento 
de veículos elétricos, no perí-
odo de 24h, funcionando de 
terça-feira a domingo.

Na  o p o r t u n i d a d e,  o 
prefeito de Maceió rece-
beu da Equatorial Energia 

um carro elétrico e mais 
cinco bicicletas elétricas, 
que estarão à disposição da 
Guarda Municipal. Para JHC, 
a parceria entre o Município 
com a empresa energética 
permite inovações para uma 
capital ainda mais moderna 
e com práticas sustentáveis.

“ N o v a s  t e c n o l o g i a s 
contribuem com o meio 
ambiente e a Prefeitura 
de Maceió tem sido uma 
parceira da Equatorial na 
instalação desse primeiro 
eletroposto de Alagoas”, 
ressalta JHC. Segundo o 
prefeito, a iniciativa também 

é sustentável e faz parte 
desta inovação e moderni-
zação que a capital alagoana 

vem passando com as ações 
efetivadas por nossa gestão. 

Para Humberto Soares, 

d i r e t o r - p r e s i d e n t e  d a 
empresa, o projeto que se 
transforma em realidade em 
Maceió é mais um estímulo 
às práticas ambientais. “O 
eletroposto está presente 
em outros estados em que 
a Equatorial Energia atua. 
Aqui em Maceió, a iniciativa 
também estimula as práticas 
ambientais, a sustentabili-
dade, que são prioridades da 
Equatorial Energia”, afirma.

O eletroposto está locali-
zado na Avenida Engenheiro 
Paulo Brandão Nogueira, 
na Jatiúca, no Corredor Vera 
Arruda.

EQUIPAMENTO É  destinado ao abastecimento de veículos elétricos, 
no período de 24h, funcionando de terça-feira a domingo.Maceió

GESTOR recebeu da Equatorial um carro elétrico e cinco bicicletas elétricas que estarão a serviço da Guarda Municipal
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SMTT segue ações educativas 
do ‘Maio Amarelo’ em Maceió 

Aplicação ocorre no Maceió 
Shopping e Osman Loureiro

Uma área de descarte irre-
gular, situada no Conjunto 
Medeiros Neto, no bairro da 
Santa Amélia, foi totalmente 
recuperada pela Prefeitura de 
Maceió, por meio da Superin-
tendência Municipal de Desen-
volvimento Sustentável (Sudes)

Metralha, poda de árvore, 
volumosos e animais mortos 
eram os itens mais encontra-
dos em uma área de descarte 
irregular, situada no Conjunto 
Medeiros Neto, no bairro da 
Santa Amélia. Para solucionar 
o problema, a Superintendên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável (Sudes) 
enviou suas equipes para reali-
zar a limpeza e revitalização 
do local. A atividade começou 
na segunda (2) e foi concluída 
somente nesta terça-feira (10).

A ação contou com o traba-
lho de servidores da Sudes e 
jovens aprendizes da Viam-
biental, empresa que faz a 
coleta na parte alta da cidade, 
que após a retirada dos resí-
duos, fizeram o plantio de 81 
mudas de plantas das espé-
cies espada de São Jorge, ipês, 

palmeiras, abacaxi-roxo e 
plantas ornamentais vindas do 
Parque Municipal e também 
doadas pelos moradores.

Para fazer a decoração 
foram utilizados 100 pneus 
reutilizados que serviram como 
material para a produção de 
duas mesas, oito bancos, duas 
caqueiras e ornamentação.

Para garantir a preservação 
da área, as equipes de educa-
ção ambiental do órgão percor-
reram o bairro orientando 
moradores, comerciantes e 
transeuntes sobre boas práticas 
e a importância de não praticar 
o descarte irregular na área.

A população também pode 
ajudar denunciando. Ao flagrar 
um descarte inadequado, 
o cidadão deve entrar em 
contato com o órgão enviando 
fotos e vídeos do flagrante, 
além do endereço completo. 
Caso seja constatada a infra-
ção, o autor pode ser multado. 
A Central de Monitoramento 
da Sudes atende através do 
0800 082 2600, pelo número 
156 ou no WhatsApp (82) 
98802-4834.

Em sua segunda semana 
de atividades alusivas ao 
‘Maio Amarelo’,  a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT ) de Maceió segue 
com sua programação das 
ações educativas. As equi-
pes do Setor de Educação 
no Trânsito do órgão farão 
palestras, visitas de escolas 
à SMTT, passeio ciclístico e 
doação de sangue.

Nessa segunda semana 
de atividades, técnicos da 
SMTT fizeram visitas nas 
empresas com palestras 

sobre trânsito, bem como fez 
uma programação voltada 
aos taxistas que atuam em 
Maceió. Foi abordada a 
segurança no trânsito, com 
temas como a conscientiza-
ção dos profissionais para o 
respeito a pedestres, ciclis-
tas, motociclistas e também 
outros condutores.

As  at ividades para o 
Maio Amarelo seguem até o 
final do mês, com palestras, 
visitas de escolas à SMTT, 
passeio ciclístico e doação 
de sangue. 

De acordo com a progra-

mação elaborada até  o 
próximo dia 31 de maio, hoje 
(12) e amanhã (13), haverá 
visitação das escolas à sede 
do órgão, com o projeto ‘A 
Escola Vai Até a SMTT’.

O cronograma segue 
entre os dias 16 a 20, com 
ações com colaboradores 
de empresas, nos dias 25 
e 26 de maio, haverá ativi-
dade educativa na empresa 
Alma Viva,  e  no dia 27, 
ocorrerá ação itinerante em 
bares da capital com o tema 
“Madrugar em Maceió é 
Massa”.

Com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19, e 
visando a melhor administra-
ção dos imunizantes disponí-
veis, a Secretaria Municipal 
de Saúde ajusta os locais de 
aplicação das vacinas Astra-
Zeneca e Janssen, a partir de 
hoje (12).

De acordo com a Gerên-
cia de Imunização de Maceió, 
a administração da segunda 
dose, 1ª e 2ª doses de reforço 
com os imunizantes AstraZe-
neca e Janssen serão concen-

tradas nos pontos de vacinação 
do Maceió Shopping (Manga-
beiras) e Terminal do Osman 
Loureiro (Clima Bom).

SMS informa ainda que 
além das vacinas  Astrazeneca 
e Janssen, os dois pontos apli-
cam ainda as vacinas

Pfizer adolescente/adulto 
para D2; Coronavac para D1 ou 
D2, a partir de 6 anos de idade 
ou ainda reforço (terceira 
dose) de gestantes/puérperas 
e adolescentes com imunos-
supressão.

Já a Vacinação nos demais 
pontos fixos Shopping Pátio 
(Cudade Universitária), Pfizer 
adolescente 12 anos+/adulto 
para D2 (segunda dose);

C o r o n a v a c  p a r a  D 1 
( p r i m e i r a  d o s e ) o u  D 2 
(segunda dose) a partir de 6 
anos de idade ou ainda -reforço 
(terceira dose) de gestantes/
puérperas e adolescentes com 
imunossupressão. Pfizer pedi-
átrica para D1 (primeira dose) 
de crianças de 5 anos, ou D2 de 
crianças de 5 a 11 anos.
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Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Exata/OP 
apontou que Alagoas e Ceará 
possuem as gestões mais bem 
avaliadas pela população em 
todo o país. Os dois estados 
estão empatados tecnica-
mente dentro da margem de 
erro, com 68,3% de aprovação 
da administração de Camilo 
Santana (PT), e 62,4% de apro-
vação para a gestão de Renan 
Filho (MDB).

Os entrevistados responde-

ram a uma única pergunta no 
levantamento: “De maneira 
geral, você aprova ou desa-
prova o governo do seu 
estado?”. As entrevistas foram 
coletadas entre 22 de abril e 1º 
de maio de 2022, e não realizou 
perguntas de caráter eleitoral, 
nem com fins de medição 
quantitativa de intenções de 
voto, apenas avaliação do 
recall das gestões estaduais. 
Por isso, não precisou de regis-
tro junto à Justiça Eleitoral.

A pesquisa mostrou ainda 
que apenas 24,1% dos alago-
anos e 23,4% dos cearenses 
disseram desaprovar as admi-
nistrações locais. Alagoas e 
Ceará foram os únicos esta-
dos em que a taxa de desa-
provação ficou abaixo dos 
30%. O terceiro colocado no 
levantamento foi o estado de 
Goiás, governado por Ronaldo 
Caiado (União Brasil), que é 
candidato à reeleição, com 
aprovação de 59,1% e 32,1% de 

desaprovação.
O ex-governador Renan 

Filho, que se afastou do cargo 
no dia 02 de abril passado para 
se habilitar a uma candidatura 
ao Senado, comentou o resul-
tado da pesquisa da Exata/OP 
em suas redes sociais. “Recebi 
a notícia com muita alegria. É 
o reconhecimento da popula-
ção ao nosso esforço de fazer 
Alagoas um estado melhor 
para todos nos sete anos em 
que estivemos na gestão”. 

O instituto fez 15.600 entre-
vistas telefônicas para núme-
ros fixos e celulares em todo o 
País com o uso da tecnologia 
URA (Unidade de Resposta 
Audível, a mesma tecnolo-
gia largamente utilizada em 
pesquisas quantitativas pré-
-eleitorais). Os dados foram 
pós-estratificados de acordo 
com as variáveis de gênero, 
idade e grau de instrução, de 
acordo com as regras do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

GOVERNADORES Camilo Santana (PT) ficou com 68,3% 
de aprovação e Renan Filho (MDB) teve 62,4%, no empate técnico.Alagoas

ENTREVISTAS Foram coletadas entre 22 de abril e 1º de maio e não foram feitos questionamentos políticos

Pesquisa aponta que AL e CE têm  
gestões mais bem avaliadas do país
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   CIRURGIA NO METROPOLITANO    EM BATALHA

HM realiza primeira retirada de 
córneas para doação de órgãos

PC prende homem que tentou 
estuprar cunhada de 13 anos

Um fato inédito e que 
marca o início de mais uma 
iniciativa humanizada no 
Hospital Metropolitano de 
Alagoas (HMA), em Maceió, 
aconteceu ontem,  com 
a primeira cirurgia para 
retirada de córneas para 
doação. O procedimento 
foi autorizado pela família 
de M.E.S., de 50 anos, que, 
em vida, havia manifestado 
o desejo de ser doadora de 
órgãos e salvar vidas. 

A autorização foi feita 
pelo seu esposo, J. A. E., que 
esteve no hospital após a 
informação do falecimento 
de sua companheira, inter-
nada na UTI com problemas 
cardíacos. Ele ressaltou a 
importância de ajudar quem 
aguarda por um transplante 
de órgãos. 

“Estamos real izando 
um desejo dela e, mesmo 
com a dor da perda, além 

da saudade, não podería-
mos deixar de ajudar quem 
precisa desse órgão. Só 
tenho a agradecer a equipe 
do Hospital Metropolitano, 
que teve todo o respeito e 
carinho com nosso caso e 
nos tocou de forma huma-
nizada”, agradeceu. 

Todo o procedimento 
para que a cirurgia aconte-
cesse dentro dos trâmites 
legais, com o acolhimento 
à família, a devida autoriza-
ção e a posterior liberação 
do corpo para o sepulta-
mento, foi feito pelos setores 
de Enfermagem e Serviço 
Social do hospital. Após o 
procedimento, a enfermeira 
Paula Weslânnya, integrante 
da Comissão de Trans-
plantes, juntamente com a 
equipe do Banco de Olhos, 
ressaltou o momento ímpar 
vivido pelo HMA, que tem 
uma equipe capacitada para 

a realização de um proce-
dimento de cunho social e 
relevante. 

“Estamos aptos para a 
retirada de córneas. Essa 
é nossa primeira capta-
ção e estamos felizes por 
realizar sonhos e trazer de 
volta a visão, não só de uma 
pessoa, mas beneficiar até 
dois receptores”, enfatizou 
Weslânnya. 

O diretor-geral do HMA, 
A j a x  Ca l d a s ,  c o m e m o -
rou a iniciativa, não só do 
Hospital Metropolitano em 
realizar a primeira cirur-
gia para retirada de órgão 
para transplante, mas, da 
conscientização da família 
de que realizar o desejo de 
um ente querido, mesmo 
com todo o sentimento de 
perda, é um ato de amor que 
pode melhorar considera-
velmente a vida de quem 
espera pela doação. 

Policiais civis da Delegacia 
Regional de Batalha, coorde-
nados pela delegada Daniella 
Andrade realizaram a prisão 
de um homem de 42 anos 
de idade,  em cumprimento 
a mandado de prisão, pelo 
cometimento do crime de 
tentativa de estupro

Segundo o que foi investi-
gado, em 9 de junho de 2009, 
no Povoado Alto do Madeira, 
zona rural da cidade de 
Jacaré dos Homens, o autor 
tentou estuprar a sua própria 
cunhada, à época com apenas 
13 anos de idade.

“À noite quando todos 
dormiam na casa, o autor foi 
até o quarto em que dormia a 
menina e despiu-se e levantou 

a roupa da vítima, enquanto 
esta dormia. Ao colocar seu 
corpo em cima do da criança, e 
tentar realizar cópula vaginal, 
a vítima acordou e começou a 
gritar por socorro”, revelou a 
delegada.

A autoridade policial disse 
ainda que os parentes da 
criança que estavam na casa 
acordaram e evitaram que o 
crime ocorresse.

O autor foi preso após 
sentença definitiva expedida 
pela juíza Nathallye Alcântara.

O homem foi condenado 
pelo crime de tentativa de 
estupro, e, após a prisão, está 
recolhido no xadrez do Centro 
Integrado de Segurança 
Pública (CISP), de Batalha.

Pensão alimentícia
Policiais civis da Delegacia Regional de Batalha deram cumprimento a 
mandado de prisão civil (pensão alimentícia) oriundo da 10ª Vara Cível da 
comarca de Arapiraca, em desfavor de um homem de 27 anos de idade.  De 
acordo com a delegada Daniella Andrade, o autor estava desde 2021, sem pagar 
a pensão alimentar à sua filha. Ele foi recolhido para o Centro Integrado de 
Segurança Pública (CISP) de Batalha, onde se encontra à disposição da Justiça.





AÇÃO apresenta uma nova forma de explorar os destinos 
turísticos de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.Turismo

AÇÃO FAZ PARTE DO PROJETO

Nordeste Arretado, campanha que 
une quatro estados para fomentar 

o turismo, a diversidade, a cultura e 
a arte da região.

Nordeste arretado
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Para promover o Destino 
Alagoas, gestores da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur/
AL) realizaram, na última terça-
-feira, uma capacitação para 
cerca de 150 agentes de viagens, 
em parceria com a operadora 
HotelDo. A ação, que acontece de 
forma on-line, integra a campa-
nha Nordeste Arretado – que 
apresenta uma nova forma de 
explorar os destinos turísticos de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

Na ocasião, a assessora especial 
de Turismo da Sedetur/AL, Sandra 
Villanova, irá apresentar os atra-
tivos das sete regiões turísticas de 
Alagoas - Maceió, Costa dos Corais, 
Agreste, Caatinga; Lagoas, Mares e 
Rios do Sul; Cânions do São Fran-

cisco e Região dos Quilombos, 
como também a estrutura hote-
leira, de receptivos e a malha aérea 
do estado, que será ampliada para 
as férias de julho.

“Essa é mais uma oportuni-
dade de divulgar o destino Alagoas 
de forma estratégica, para agentes 
de viagens que podem ampliar as 
vendas do nosso destino, e ainda 
dentro da campanha Nordeste 
Arretado, que busca vender de 
maneira integrada a nossa região. 
Já temos três voos extras confir-
mados para a temporada de 
julho com a Azul Linhas Aéreas 
- partindo de Curitiba (PR), Goiâ-
nia (GO) e Araçatuba (SP), e a 
expectativa é que, até lá, novos 
voos sejam confirmados, aumen-
tando o fluxo de visitantes para o 
nosso Estado”, explica o secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, André Luiz 
Gomes.

Nordeste Arretado
L a n ç a d a  n o  ú l t i m o  m ê s 

de dezembro em São Paulo, a 
campanha Nordeste Arretado 
une os quatro estados (PB, PE, 
AL e RN) para divulgar os atrati-
vos e diferenciais da região. Com 
aeroportos em todas as regiões 
e estradas que ligam as localida-
des, o turista consegue explorar 
um roteiro rico, que contem-
pla toda a cadeia do turismo e 
que reúne as belezas naturais, a 
gastronomia, os roteiros, a arte e 
a cultura da cada um.

No site do Nordeste Arretado 
(www.nordestearretado.com.br) 
já estão disponíveis as rotas que 
podem ser exploradas entre os 
quatro estados, nos segmentos do 
turismo de experiência, ecológico, 
romântico, gastronômico e histó-
rico. Quem navegar pelo portal, 
encontrará ainda informações 
sobre cada destino, dicas para os 

viajantes, imagens e dicionários 
de gírias. Turismo Seguro A reto-
mada segura e gradual do turismo 
em Alagoas conta com o selo Safe 
Travels da WTTC (World Travel 
& Tourism Council), entidade de 
turismo internacional que reco-
nhece destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em padrão 
mundial.

No total, 11 municípios alago-
anos já foram contemplados com 
a certificação internacional - Pilar, 
Penedo, Maragogi, Porto de Pedras, 
Piranhas, Japaratinga, Delmiro 
Gouveia, Marechal Deodoro, 
Roteiro, Passo de Camaragibe e 
Maceió. O Estado também registra 
cerca de 2.094 empreendimentos 
turísticos com o selo do Turismo 
Responsável do Ministério do 
Turismo, ocupando o primeiro 
lugar do Nordeste em emissão de 
selo.

Cecília Tavares
Ascom Sedetur

Alagoas promove 
capacitação 
para 150 agentes 
de viagens
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Com a taxa de juros em 
12,75%, a inflação acima dos 
11% e o registro de 12 milhões 
de pessoas desempregadas, 
o endividamento das famí-
lias maceioenses volta a indi-
car uma tendência de alta e 
apresenta crescimento pelo 
segundo mês consecutivo, 
afetando 68,7% dos moradores 
da capital alagoana. O cenário 
é apresentado na Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência de Maceió (PEIC) de 
abril, realizada pelo Instituto 
Fecomércio, em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Ainda segundo o levan-
tamento, a inadimplência 
também cresceu e chega 
a 19% das famílias. Para o 
assessor econômico da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL), 
Victor Hortencio, a pres-
são exercida pelo aumento 
das taxas de juros, inflação 
e desemprego tem causado 
bastante impacto no orça-
mento do maceioense. “Esse 

contexto potencial izou 
sobremaneira a perda do 
poder de compra da popu-
lação, fazendo com que o 
endividamento se tornasse 
uma das formas de manter 
o nível de consumo, o que, 
por sua vez, tem gerado um 
ciclo vicioso e preocupante 
de consumo ancorado no 

aumento das dívidas”, ressal-
tou.

Em números absolutos, 
na comparação entre março 
e abril, 10.369 maceioenses 
entraram para as estatísti-
cas de pessoas com alguma 
dívida ativa,  um acrés-
cimo de 16%. No gráfico de 
pessoas endividadas com 

contas em atraso, houve um 
aumento de 6.837 inadim-
plentes, uma elevação de 
13,3%.

Apesar do crescimento, os 
números locais permanecem 
abaixo da média nacional, 
que, de acordo com levan-
tamento feito pela CNC, 
aponta que 77,7% dos brasi-

leiros estão endividados, o 
maior registro em 12 anos, 
enquanto que a inadimplên-
cia já ultrapassa os 28%.

Em Maceió,  entre as 
pessoas endividadas, 60% 
estão com o orçamento 
comprometido em prazo 
de 3 a 6 meses com compras 
parceladas ou financiamen-
tos e mais de 80% já compro-
metem entre 11% e 50% do 
salário com dívidas. Nesse 
contexto, Hortencio ressalta 
que o limite recomendado 
para o comprometimento 
do orçamento com parcelas 
e dívidas é de 30%.

Em se tratando dos meios 
de endividamento, com 
96,2%, o cartão de crédito 
permanece de forma quase 
absoluta como o principal 
meio utilizado para a geração 
de dívidas na aquisição de 
bens e serviços. O carnê, cuja 
utilização vem crescendo nos 
últimos meses, com 27,1%, 
permanece como a segunda 
modalidade mais  uti l i-
zada pelo maceioense, ou 
seja, a cada 10 pessoas, três 
possuem carnê.

DE ACORDO com pesquisa do Instituto Fecomércio, inadimplência também cresceu, chegando a 19%

Endividamento aumenta pelo 
segundo mês consecutivo

10.369 MACEIOENSES

Entraram para as estatísticas de pessoas com alguma dívida ativa, um acréscimo de 16%

Divulgação

   OPERAÇÃO

Auditores fiscais retêm mais de R$ 120 mil em 
mercadorias sem nota fiscal no interior do estado

Em mais uma ação, os 
auditores fiscais da Secre-
taria de Estado da Fazenda 
de Alagoas (Sefaz-AL), em 
parceria com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), realiza-
ram, nessa terça-feira (10), 
uma operação para garantir 
a regularidade tributária em 

Delmiro Gouveia. A equipe 
reteve carga de milho a 
granel e madeira avaliada 
em R$121.148,00.

Os produtos estavam 
sem documentação fiscal, 
comprovando o não reco-
lhimento do pagamento 
do imposto devido. Após 

a regularização do débito, 
a carga foi liberada, resul-
t a n d o  e m  R $ 2 8 . 3 4 8 , 8 8 
aos cofres públicos, entre 
imposto e multa.

O superintendente espe-
cial da Receita Estadual, 
Francisco Suruagy, enfa-
tiza que o Fisco alagoano 

permanece em todas as suas 
frentes de ações e os postos 
fiscais em permanente luta 
pela justa e leal concorrên-
cia.

“É injusto o bom contri-
buinte, que é a maioria dos 
contribuintes alagoanos, 
pagarem e terem preju-

ízo pela conduta de uma 
minoria sonegadora. Reali-
zamos rondas constantes 
para combater a sonega-
ção fiscal no estado. Postos 
fiscais, volantes, auditorias 
e malhas, todas as armas do 
Fisco em defesa do comer-
ciante alagoano”, ressalta.



NOVA MODALIDADE de seguro viagem garante melhor cobertura aos 
viajantes, sem quaisquer restrições de cobertura a qualquer doença ou lesão 
decorrente da emergência de saúde pública.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Mudanças no seguro 
viagem visam 
atender às demandas 
pós-pandemia
A pandemia de Covid-19 inter-
rompeu os planos de viagem 
de várias pessoas, principal-
mente devido ao fechamento 
das fronteiras dos países. Quem 
estava com viagem marcada para 
o exterior, teve de remarcar ou 
cancelar o voo. As companhias 
aéreas precisaram redefinir a 
sua malha aérea. Outros setores 
foram igualmente impactados, 
como as seguradoras, que se 
viram obrigadas a rever os seus 
produtos.
Os acontecimentos relaciona-
dos à pandemia surpreenderam 
muitos, em especial os membros 
do setor de seguros, que chegou 
a pagar mais de R$ 370 milhões 
em sinistros em 2020, superando 
o valor dos prêmios. Para 2022, 
os resultados prometem ser posi-
tivos: R$ 50 milhões em prêmios 
foram contratados em janeiro 
deste ano, um aumento de 141% 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior.
Houve aumento significativo 
na procura pelo seguro viagem, 
uma vez que o setor de turismo 
já opera a patamares pré-pandê-
micos, com a diferença que os 
viajantes parecem ter entendido 
a importância de se precaver 
contra riscos relacionados a 

questões de saúde. Para os países 
europeus que fazem parte do 
Tratado de Schengen, por exem-
plo, o seguro é obrigatório. O 
destaque vai para a contratação 
desse tipo de seguro em viagens 
nacionais. Segundo a Braztoa 
(Associação Brasileira de Opera-
doras de Turismo), a maioria das 
operadoras de seguro viagem no 
Brasil viu a demanda crescer.
Agora existe sim no Brasil uma 
mudança significativa e bené-
fica para os turistas brasileiros. 
Isto porque no Brasil, o plenário 
do Senado Federal aprovou por 
unanimidade o Projeto de Lei 
2.113/20, que determina que o 
seguro de assistência médica 
ou hospitalar, bem como o 
seguro de vida ou de invalidez 
permanente, não poderá conter 

restrição de cobertura a qualquer 
doença ou lesão decorrente da 
emergência de saúde pública.
Mesmo durante a tramitação do 
PL, muitas seguradoras optaram 
por atualizar os seus produtos. 
Dessa forma, as apólices contra-
tadas passaram a oferecer cober-
tura para eventos relacionados 
à Covid-19, como atendimento 
médico e hospitalar em caso de 
contaminação, telemedicina, 
regresso sanitário, entre outros. 
Além do claro interesse dos 
viajantes por essa mudança, é 
importante ressaltar que vários 
países começaram a exigir essa 
cobertura adicional para permi-
tir a entrada de turistas.
O seguro também é oferecido na 
modalidade corporativa/empre-
sarial, para proteger funcioná-

rios durante viagens de negócios, 
sendo uma alternativa de seguro 
fundamental para empresas que 
precisam enviar profissionais 
para outros estados ou países.

  Conclusão
Em suma, antes de contratar um 
seguro viagem, é importante 
verificar se ele possui cobertura 
para Covid-19, assim como a sua 
abrangência, pois alguns cobrem 
apenas atendimento médico 
e hospitalar, enquanto outros 
incluem seguro funeral.
É preciso estar atentos ao fato 
de que eventos relacionados a 
pandemias, epidemias e surtos, 
quando declarados por um órgão 
local ou internacional, como a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), não estavam incluídos 
em apólices de seguro-viagem. 
Aos viajantes, restava contar 
com o plano de saúde (para os 
que tinham) ou com a cober-
tura oferecida pelos cartões de 
crédito elegíveis, sendo que 
ambos possuem uma série de 
limitações quando comparados 
aos produtos oferecidos pelas 
seguradoras.
Gostou do tema de hoje? Acom-
panhe também nosso quadro 
“Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, 
a partir das 7h30 e, na TVMAR 
(Canal 525 NET), a partir das 9h. 
Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço! 
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Com a taxa de juros em 
12,75%, a inflação acima dos 
11% e o registro de 12 milhões 
de pessoas desempregadas, 
o endividamento das famí-
lias maceioenses volta a indi-
car uma tendência de alta e 
apresenta crescimento pelo 
segundo mês consecutivo, 
afetando 68,7% dos moradores 
da capital alagoana. O cenário 
é apresentado na Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência de Maceió (PEIC) de 
abril, realizada pelo Instituto 
Fecomércio, em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Ainda segundo o levan-
tamento, a inadimplência 
também cresceu e chega 
a 19% das famílias. Para o 
assessor econômico da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL), 
Victor Hortencio, a pres-
são exercida pelo aumento 
das taxas de juros, inflação 
e desemprego tem causado 
bastante impacto no orça-
mento do maceioense. “Esse 

contexto potencial izou 
sobremaneira a perda do 
poder de compra da popu-
lação, fazendo com que o 
endividamento se tornasse 
uma das formas de manter 
o nível de consumo, o que, 
por sua vez, tem gerado um 
ciclo vicioso e preocupante 
de consumo ancorado no 

aumento das dívidas”, ressal-
tou.

Em números absolutos, 
na comparação entre março 
e abril, 10.369 maceioenses 
entraram para as estatísti-
cas de pessoas com alguma 
dívida ativa,  um acrés-
cimo de 16%. No gráfico de 
pessoas endividadas com 

contas em atraso, houve um 
aumento de 6.837 inadim-
plentes, uma elevação de 
13,3%.

Apesar do crescimento, os 
números locais permanecem 
abaixo da média nacional, 
que, de acordo com levan-
tamento feito pela CNC, 
aponta que 77,7% dos brasi-

leiros estão endividados, o 
maior registro em 12 anos, 
enquanto que a inadimplên-
cia já ultrapassa os 28%.

Em Maceió,  entre as 
pessoas endividadas, 60% 
estão com o orçamento 
comprometido em prazo 
de 3 a 6 meses com compras 
parceladas ou financiamen-
tos e mais de 80% já compro-
metem entre 11% e 50% do 
salário com dívidas. Nesse 
contexto, Hortencio ressalta 
que o limite recomendado 
para o comprometimento 
do orçamento com parcelas 
e dívidas é de 30%.

Em se tratando dos meios 
de endividamento, com 
96,2%, o cartão de crédito 
permanece de forma quase 
absoluta como o principal 
meio utilizado para a geração 
de dívidas na aquisição de 
bens e serviços. O carnê, cuja 
utilização vem crescendo nos 
últimos meses, com 27,1%, 
permanece como a segunda 
modalidade mais  uti l i-
zada pelo maceioense, ou 
seja, a cada 10 pessoas, três 
possuem carnê.

DE ACORDO com pesquisa do Instituto Fecomércio, inadimplência também cresceu, chegando a 19%

Endividamento aumenta pelo 
segundo mês consecutivo

10.369 MACEIOENSES

Entraram para as estatísticas de pessoas com alguma dívida ativa, um acréscimo de 16%

Divulgação

   OPERAÇÃO

Auditores fiscais retêm mais de R$ 120 mil em 
mercadorias sem nota fiscal no interior do estado

Em mais uma ação, os 
auditores fiscais da Secre-
taria de Estado da Fazenda 
de Alagoas (Sefaz-AL), em 
parceria com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), realiza-
ram, nessa terça-feira (10), 
uma operação para garantir 
a regularidade tributária em 

Delmiro Gouveia. A equipe 
reteve carga de milho a 
granel e madeira avaliada 
em R$121.148,00.

Os produtos estavam 
sem documentação fiscal, 
comprovando o não reco-
lhimento do pagamento 
do imposto devido. Após 

a regularização do débito, 
a carga foi liberada, resul-
t a n d o  e m  R $ 2 8 . 3 4 8 , 8 8 
aos cofres públicos, entre 
imposto e multa.

O superintendente espe-
cial da Receita Estadual, 
Francisco Suruagy, enfa-
tiza que o Fisco alagoano 

permanece em todas as suas 
frentes de ações e os postos 
fiscais em permanente luta 
pela justa e leal concorrên-
cia.

“É injusto o bom contri-
buinte, que é a maioria dos 
contribuintes alagoanos, 
pagarem e terem preju-

ízo pela conduta de uma 
minoria sonegadora. Reali-
zamos rondas constantes 
para combater a sonega-
ção fiscal no estado. Postos 
fiscais, volantes, auditorias 
e malhas, todas as armas do 
Fisco em defesa do comer-
ciante alagoano”, ressalta.



A DIFERENÇA entre onde você estava ontem e onde você 
estará amanhã está no que você pensa e diz hoje.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

GARANTA AGORA SEU INGRESSO

Comprena pré-vendaE PONTUE EM DOBROno Clubeda Pipoca

PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  

*Clientes que comprarem ingressos no período de 12/05 
a 25/05 ganham pontuação em dobro no Clube da Pipoca.

ESTREIA
A PARTIR DE 26/05

PRÉ-ESTREIA
A PARTIR DE 21/05

FESTIVAL BRASIL SABOR     I
Brandão Jr., presidente da Abrasel Alagoas, recebe empresários e 
convidados logo mais às 19h, para a abertura oficial da 16ª edição 
Festival Brasil Sabor, maior festival gastronômico do planeta. 
Este ano o evento acontece em 30 bares e restaurantes em 
Alagoas, entre os dias 12 e 29 de maio. O público também poderá 
participar da Arena Gastronômica, montada na praça central do 
Maceió Shopping, entre os dias 12 e 15 de maio.

FÉRIAS     I

Quem está de férias é o DJ Bacana. Ele está curtindo o clima de outono na Argen-

tina e claro, absorvendo todas as impressões para transforma em música depois.  

A MENTE DE CRISTO     I

“O Homem Mais Inteligente da História”, adaptação teatral do best-seller de 

mesmo nome escrito por Augusto Cury que chega ao palco do Teatro Deodoro dia 

3 de junho, às 21h. 

NA TERRINHA     I

E quem está matando as saudades da terrinha é o jornalista Marcio Anastácio. E 

assim que chegou, ele quis logo conhecer o novo café de charme da cidade, o @

cafe.dosobrado e se jogou no escondidinho de carne do sol. E amou! 

CHANCE EXTRA     I

Festival Ademi vai dar uma chance 

extra para quem não conseguiu 

visitar o evento que movimentou a 

praça central do Maceió Shopping na 

última semana. Até o dia 24 de maio, 

o Festival segue em versão online no 

site www.festivalademi.com.br .  

PARABÉNS     I

Lorena Ayres comemorou o seus 

30+1 em clima de gratidão e alegria, 

cercada por seus familiares e amigos 

mais queridos.
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