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Ladrões atacam 
loja de joias no 
Edifício Breda

POLÍCIA CONTA COM DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS PARA E PRENDER O BANDO

O Governo de Alagoas 
prestou uma homenagem ao 
ex-secretário Fábio Farias, pelos 
anos em que esteve à frente do 
Gabinete Civil, com relevantes 
serviços prestados ao Estado. A 
atual secretária da pasta, jorna-
lista Luiza Barreiros, conduziu a 
cerimônia de afixação e descer-

ramento da foto na galeria dos 
ex-secretários, em solenidade 
ocorrida ontem, no Palácio 
República dos Palmares, com a 
presença do secretário de Estado 
da Comunicação (Secom), Joaldo 
Cavalcante; e do superinten-
dente de Comunicação, Wendell 
Palhares, além de funcionários 

do Gabinete Civil. Fábio Farias 
esteve à frente do cargo durante 
todo o primeiro mandato do 
ex-governador Renan Filho. Afas-
tou-se do cargo por um período 
de seis meses, sendo substituído 
pelo advogado Felipe Cordeiro, 
e retornou ao Gabinete Civil no 
final de 2018. Página 5

Quatro ladrões – sendo 
três homens e uma mulher – 
atacaram ontem à tarde uma 
loja de revenda de joias que 
fica no 3º andar do Edifício 
Breda, no Centro. As câme-
ras do circuito interno de TV 
pegaram a movimentação 
dos criminosos. As imagens 

divulgadas devem ajudar a 
polícia na captura do bando. 
Um dos ladrões fingiu ser 
um entregador, carregando 
uma caixa onde foi colocado 
o material do roubo. Eles 
entraram e saíram do prédio 
sem levantar suspeitas dos 
seguranças do local. O dele-

gado Leonam Pinheiro, da 
Delegacia Especializada de 
Roubos da Capital (DERC), 
espera o apoio da população 
para prender os criminosos. 
Os ladrões teriam observado 
a movimentação de pessoas 
no edifício antes do cometi-
mento do crime.

   GABINETE CIVIL

Ex-secretário Fábio Farias é 
homenageado por nova gestão

IMAGENS CAPTADAS

No percurso dos ladrões vão ajudar a identificar os criminosos e polícia deve prendê-los nas próximas horas                            

As organizações do campo, 
os movimentos populares e 
sindicais e partidos políticos 
abaixo-assinados vêm a público 
externar protesto e indignação 
com a nomeação do Coronel 
Walter do Valle Melo Júnior, 
conhecido como Coronel do 
Valle, para ocupar o Comando 
de Policiamento da Capital 
(CPC), publicada no Diário 
Oficial de Alagoas na segunda-
-feira (16), como ato do governo 
interino de Paulo Dantas.

Do Valle já esteve nos 
comandos do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE) 
e de Policiamento da Capital; 
deste último, foi afastado após 
polêmica com uso de ofensas 
internas por meio do aplicativo 
de WhatsApp.

E m  s e u s  c o m a n d o s , 
reprimiu ostensivamente as 
periferias e as organizações 
populares. Nesses períodos, 
houve um crescimento de 
assassinatos de jovens negros. 
Reconhecido como “linha-
-dura” e bolsonarista de cartei-
rinha, a sua nomeação coloca 
em grave risco as vidas dos mais 
vulneráveis e pode representar 
um crescimento da violência 
policial contra a liberdade de 
expressão e as mobilizações 

históricas por terra, moradia e 
dignidade humana.

Alagoas é um estado 
marcado profundamente pelas 
desigualdades sociais, econô-
micas e políticas (um terço da 
população está em situação 
de vulnerabilidade social). 
Quando o Estado não se ocupa 
em construir políticas públicas 
voltadas para a superação da 
fome e do desemprego, geral-
mente, faz uso da força policial 
para reprimir as reivindicações 
vindas das camadas populares 
e, paralelamente, garante prote-
ção aos responsáveis pela misé-
ria imposta à população.

É urgente construir canais 
de diálogos e de suplantação 
do ódio e da violência contra 
os empobrecidos. É necessá-
rio que o Estado, na sua mais 
complexa formação, se empe-
nhe, alicerçado na Constitui-
ção, para garantir moradia, 
educação, saúde, segurança, 
terra/território e trabalho ao 
povo alagoano.

Chega! Exigimos, em nome 
da paz e da justiça social, a 
exoneração imediata do Coro-
nel do Valle.Basta de alimentar 
personalidades que usam da 
violência oficial para enfraque-
cer a democracia.

Associação Família de Anjos
Bancada negra
Cáritas
Central Única dos Trabalhadores – 
CUT
Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos Zumbi dos Palmares –
CEDECA
Centro de Educação Popular e Cida-
dania Zumbi dos Palmares - CEPEC
CIC Selma Bandeira
Coletivo Cia Hip Hop de Alagoas
Coletivo Cia Hip Hop de Alagoas
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Conselho Indigenista Missionário 
– CIMI
Conselho Integração Comunitário 
Base Selma Bandeira
Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura – GETAG /ALAGOAS
Fórum em Defesa do SUS
Frente Brasil Popular – FBP
Frente Nacional de Luta – FNL
Frente povo Sem Medo
Igreja Batista da Alegria
Igreja Batista do Pinheiro
Instituto Casa Viva

Juventude Fogo no Pavio
Movimento de Libertação dos Sem 
Terra – MLST
Movimento de Luta pela Terra – MLT
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra – MST
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto - MTST
Movimento luta de classe MLC
Movimento Luta de Classes (MLC)
Movimento Nacional de Luta por 
Moradia – M N L M
Movimento Terra, Trabalho e Liber-
dade – MTL
Mulheres em Movimento
Partido Socialismo e Liberdades 
PSOL - AL
Raiz da liberdade
Sindicato dos Trabalhadores da 
Educação de Alagoas - SINTEAL
Sindicatos dos/das Assistentes 
Sociais do Estado de Alagoas – 
SASEAL
Terra Livre
União Nacional de Moradia – MNM
Unidade Popular – UP
Via do Trabalho
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PARTE RELEVANTE da geração de energia da Eletrobras é vendida 
a distribuidoras através de contratos que garantem preços módicos.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Luis Nassif *

O Brasil está indefeso. Lobbies atuam em defesa de 
interesses de mercado, de compradores de estatais, 
mas não há uma instituição sequer em defesa do país. A 
votação do Tribunal de Contas da União (TCU), de apro-
var por 7 x 1 a privatização da Eletrobras é a prova maior. 
Assim como a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de permitir a venda de subsidiárias das estatais.

Tome-se, primeiro, o caso das refinarias da Petro-
bras. Para a privatização houve até o impensável, o 
CADE (Conselho Administrativo de Direito Econô-
mico) impondo à Petrobras a obrigatoriedade de vender 
suas refinarias e gasodutos, em nome da competição. 
Quando o país retomar o controle democrático, os dire-
tores do CADE que cometeram esse abuso mereciam ser 
julgados.

Primeiro, pelo fato de um órgão de regulação não 
poder se sobrepor a uma questão constitucional – o 
monopólio da Petrobras. Depois, pelo engodo de vender 
a ideia de que a existência de refinarias privadas trariam 
competição ao mercado.

Mentirosos, com mentiras aceitas pela mídia. Pelo 
próprio custo do transporte de combustíveis, cada refi-
naria tem o monopólio de fato na região em que está 
instalada. A soma de absurdos fez com que a refinaria 
Ataulpho Alves, da Bahia, fosse vendida para um sheik 
árabe que se aproximou da família Bolsonaro através de 
um professor de jiu jitsu da família Gracie. E sua primeira 
decisão foi aumentar o preço dos combustíveis.

Em relação à Eletrobras, o abuso é maior ainda. A 
Eletrobras é a maior geradora de energia do país. E parte 
relevante de sua geração é vendida a distribuidoras atra-
vés de contratos que garantem preços módicos. 

No momento em que for privatizada, essa energia 
será jogada no mercado livre, com dois efeitos imedia-
tos. O primeiro, o aumento substancial dos lucros, 
beneficiando os acionistas atuais. O segundo, a divisão 
do mercado em dois grupos. O das grandes empresas 
fechará contratos razoáveis com comercializadoras 
de energia. Os consumidores residenciais e pequenas 
e médias empresas arcarão com um salto enorme nos 
custos da energia.

Se é uma questão com tais desdobramentos, o que 
explica a insensibilidade do TCU e do próprio STF? 
O fato de não haver instituições que se considerem 
responsáveis pelos interesses gerais do país.

É um país jogado à própria sorte, no qual quem tem 
influência consegue lucros assombrosos, e a rapa se vê 
jogada à própria sorte. Como se pretende construir uma 
Nação assim? Como os conselheiros Aroldo Cedraz, 
Jorge Oliveira, Benjamin Zimler, Bruno Dantas, Antonio 
Anastasia e Augusto Nardes se sentirão, mais à frente, 
quando houver a explosão das tarifas? Se considerarão 
responsáveis pela alta? Ou confiarão no déficit de infor-
mação nacional, quem varrerá para baixo do tapete 
relação de causalidade e de responsabilidade.

Caso Eletrobras, instituições 
sem responsabilidade pública
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EXPEDIENTE

Reza a lenda que o então governador Renan Filho 
recebeu, certa vez, um grupo de médicos na sede do 
governo de Alagoas.

Mal os profissionais começaram a tratar sobre o 
tema específico de saúde - que motivou o pedido da 
audiência, foram interrompidos.

Renan Filho, contam, começou, a falar como se 
o especialista fosse. E assim continuou por um bom 
tempo diante do silêncio dos médicos.

Como gestor e líder político também é um pouco 
assim. Tem palpite pra tudo, opina sobre tudo, o que 
parece significar que não é um bom ouvinte, não tem 
grande paciencia para escutar.

(Ressalto, no entanto, que esse ‘defeito’ não o impe-
diu de realizar um excelente governo, tanto que lidera 
com folga pesquisas para o Senado).

O seu substituto e aliado é exatamente o contrá-
rio. Segundo alguns deputados com quem conversei, 
Paulo Dantas é paciente, escuta o tempo que for neces-
sário, e só opina se for solicitado.

Nesta terça-feira (17), na inauguração da Clínica da 
Família Dr. João Fireman, no Jacintinho, em Maceió, 
testemunhas contaram que, ao descer do carro, antes 
de chegar ao local do evento, conversou com populares 
que o chamaram.

Também, convidado, parou em várias casas pra 
conversar. Escutou bastante.

A inauguração, é claro, não começou no horário 
previsto.

Pequena (grande?) 
diferença entre Paulo 
Dantas e Renan Filho

   ARTIGO  |  Voney Malta *
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O médico Hemerson 
Casado confirmou ontem, 
que é pré-candidato a depu-
tado federal pelo PSDB. Presi-
dente e fundador de uma 
organização sem fins lucra-
tivos que tem como missão 
combater as doenças raras e 
lutar por assistência e políti-
cas públicas, dr. Hemerson 
diz que é preciso levar essa 
luta ao Congresso Nacio-
nal através de um mandato 
político capaz de cobrar com 
eficiência o papel do Estado 
na saúde pública.

“O Estado é negligente 
e omisso quando o assunto 
são doenças raras. Quando 
eu falo Estado, eu me refiro 
aos três níveis de Estado: o 
federal, estadual e munici-
pal. Porém, os problemas 
mais críticos são nos gover-
nos estaduais e municipais. 
As dificuldades começam no 
acesso aos serviços especiali-
zados, para que o diagnóstico 
seja feito de forma correta e 
rápida, passando por acesso 
ao único medicamento auto-
rizado pela Anvisa, que é o 
Riluzol, feito pela farmácia 
central do estado”, aponta dr. 
Hemerson. 

S e g u n d o  e l e ,  “f a l t a 
também, uma assistência 
multiprofissional para que os 
pacientes tenham um acom-
panhamento de maneira 
adequada, um acesso faci-

litado e rápido aos exames 
laboratoriais e de imagens 
para que possamos ter um 
diagnóstico precoce”.  E 
reforça: “Na política, a luta 
por estratégias que envolvem 
frentes e ações de suporte aos 
pacientes e familiares que 
convivem com doenças raras 
ganha maior visibilidade e 
legitimidade”.

Ativismo
Diagnosticado com Escle-

rose Lateral Amiotrófica 
(ELA) desde 2012, o médico 
tem se dedicado aos estudos 
da doença, ao debate sobre 
doenças raras e ao papel do 
poder público para tender 
aos portadores de enfermi-
dades incomuns. Em 2014 e 
2018, dr. Hemerson disputou 
uma das vagas para depu-
tado federal, mas não foi 
eleito. Mesmo assim, sem 

mandato, através do Instituto 
Dr. Hemerson Casado Gama, 
ele conseguiu em 2018, R$ 
252,3 milhões em recursos 
do Ministério da Saúde para 
serem investidos no avanço 
nos estudos científicos sobre 
a doença por um período de 
cinco anos.

Segundo dr. Hemerson 
Casado, há um completo 
desconhecimento por parte 
da população alagoana do 
que ele é capaz de fazer. 
Além de coordenar o insti-
tuto filantrópico, que leva o 
nome dele, ele trabalha como 
cardiologista na prefeitura 
de Pilar, através da telemedi-
cina, trabalha em empresas 
dando laudos de eletrocar-
diograma, está terminando o 
seu mestrado em neurociên-
cias, coordena duas startups, 
de biotecnologia, ainda tem 
tempo pra trabalhar como 
pesquisador da fundação 
Osvaldo Cruz e é consultor 
do ministério da saúde para o 
programa de educação conti-
nuada de doenças rara.

O presidente da executiva 
do PSDB Alagoas, deputado 
federal Pedro Vilela, diz que é 
uma honra para o partido ter 
em seus quadros um ativista 
político como Hemerson 
Casado, com sua consciên-
cia pública a serviço de polí-
ticas públicas dignas para a 
saúde.

Os  d e p u t a d o s  Si l v i o 
Camelo (PV) e Cabo Bebeto 
( P L )  p a r a b e n i z a r a m  o 
governador Paulo Dantas 
por ter sancionado as leis 
que dispõem sobre o fluxo 
do acesso à hierarquia no 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Alagoas, e a que 
dispõe sobre a fixação do 
efetivo da Polícia Militar do 
Estado de Alagoas (PMAL). 
Ambos foram aprovados na 
Assembleia Legislativa por 
unanimidade.

O  d e p u t a d o  S i l v i o 
Camelo disse que os proje-
tos são uma antiga reivindi-
cação da categoria. “Quero 
ressaltar  a  importância 
deste ato para todos que 
fazem as duas corpora-
ções e, ao mesmo tempo, 
parabenizar os deputados 
que discutiram e votaram 
estas duas proposições”, 
d e s t a c o u .  O  d e p u t a d o 
Cabo Bebeto também falou 
da importância das duas 
leis para os militares. “ Os 
Quadros Organizacionais 
f o r a m  s a n c i o n a d o s  d e 
maneira célere, diferente 
do seu antecessor, que tudo 
era feito nos últimos dias do 
prazo. Parabéns a todos, em 
especial as duas corpora-
ções, que lutaram bastante 
para que estes projetos se 
tornassem realidade”, afir-
mou.

O deputado Davi Maia 
(União Brasil) utilizou a 
tribuna da Casa para criticar 
o prefeito de Igaci, Petrúcio 
Barbosa, que, segundo o parla-
mentar, agiu de forma “trucu-
lenta e antidemocrática” ao 
atacar e ameaçar o vereador 
Neno Toledo, por exercer suas 
prerrogativas como legislador 
e fiscal das ações do gestor 
municipal. “Ainda existem 
políticos que estão praticando 
a política do século passado, 
políticos que acham que com 
a truculência, com a violência 
e com a ameaça irão calar a 
democracia”, disse.

De acordo com Davi Maia, 
Neno Toledo e a esposa tive-
ram a honra atacada de forma 
“irresponsável e truculenta” 
pelo gestor municipal no 
último Dia das Mães. “Estou 
aqui para que todos no Estado 
de Alagoas saibam que se algo 
acontecer ao vereador Neno 
Toledo ou a qualquer um da 
sua família, a responsabilidade 
é do prefeito Petrúcio”, acusou 
Maia, avisando ao prefeito que 
existem leis e que as mesmas 
devem ser cumpridas, citando 
como exemplo a do portal 
da transparência. Segundo o 
deputado, no último Dia das 
Mães, em comício realizado 
na cidade, Petrúcio Barbosa 
teria sido desrespeitoso com 
a esposa do vereador, que é 
enfermeira.

Em sessão na manhã desta 
quinta-feira,19, o deputado 
Ronaldo Medeiros (PT) criti-
cou uma ação no Supremo 
Tribunal Federal que pede a 
inconstitucionalidade da lei 
11.705, conhecida como Lei 
Seca, e que foi adotada no 
Brasil em 2008. “A Lei Seca 
vem salvando vidas de pais 
de família, crianças, pedes-
tres e motoristas. É lamen-
tável que para vender mais 
garrafas a Abrasel faça essa 
contestação”, afirmou Medei-
ros, mencionando a Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) 4103 requerida 

pela Associação Brasileira de 
Restaurantes e Empresas de 
Entretenimento”Abrasel”.

Ao lembrar o histórico 
da lei, Medeiros ressalta que 
desde sua adoção, a cultura 
de beber e sair dirigindo dimi-
nuiu no Brasil, e que a incons-
titucionalidade provocaria 
uma flexibilização cujo resul-
tado seria a perda de vidas. 
“Defendo a vida e sou termi-
nantemente contra beber e 
dirigir. O que deveria ser feito 
é estimular convênios com 
aplicativos e cooperativas de 
taxistas, ao invés de contes-
tar a lei”, afirmou Medeiros, 

reforçando a contradição de 
quem pensa apenas na ques-
tão econômica. “Quem bebe, 
dirige e morre, é um cliente a 
menos. Além de preservar a 
vida de pedestres em calçada, 
nos pontos de ônibus ou em 
outros carros, os estabeleci-
mentos precisam preservar 
seus frequentadores”, diz o 
deputado.

Em aparte, os deputado 
Cabo Bebeto (PL) e Silvio 
Camelo (PV) disseram respei-
tar a Lei Seca, mas argumen-
taram sobre a possibilidade 
de flexibilização. Enquanto 
Cabo Bebeto lembrava a 

lei americana, que permite 
checagem individual dos 
motoristas, Camelo disse 
não ser justo atacar a Abrasel, 
pois o setor de alimentos vem 
de uma crise econômica por 
causa da pandemia.

As deputadas Jó Pereira 
(PSDB) e Cibele Moura (MBD), 
e os deputados Lobão (MDB) 
e Ricardo Nezinho (MDB), 
também em aparte, apro-
veitaram para parabenizar 
Ronaldo Medeiros pelo tema. 
Em conjunto, reforçaram que 
apoiam medidas econômicas 
que fortaleçam o setor, enfra-
quecido com a pandemia, 

mas que não podem concor-
dar com o pedido de inconsti-
tucionalidade da lei.

Lei Seca
Em vigor desde 2008, a 

Lei 11.705 determinou maior 
rigidez na fiscalização de 
motoristas dirigindo sob o 
efeito de substâncias alcoó-
licas. Antes, havia uma tole-
rância sobre a quantidade de 
álcool no sangue do condu-
tor. Hoje, a tolerância é zero. 
Além disso, a recusa em reali-
zar a alcoolemia - o teste do 
Bafômetro - passou a acarre-
tar em punições maiores.

EM VIGOR DESDE 2008, Lei Seca imprimiu rigidez na fiscalização.Política
ESPERNEIO É DA ABRASEL Que, de olho na venda de bebidas, alega inconstitucionalidade da lei sobre beber e ‘pegar o volante’

Medeiros critica ação que pede 
no STF revogação da Lei Seca
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HEMERSON CASADO 

Disse ontem que vai à luta de novo

Assessoria

   CÂMARA FEDERAL   PM E CBM    IGACI

Dr. Hemerson Casado confirma 
a pré-candidatura a deputado

Deputados 
parabenizam 
Paulo Dantas por  
sanção das leis

Davi Maia repudia 
ação truculenta 
de prefeito
contra vereador



Com uma programação 
bastante diversificada, com 
atrações nacionais, artistas 
locais, palcos descentraliza-
dos e a riqueza dos folgue-
dos da nossa terra, o prefeito 
de Maceió, JHC, lançou 
oficialmente, na noite de 
ontem (18) ,  no Espaço 
Pierre Chalita, a progra-
mação do São João 2022. O 
‘arrasta pé’ tem início no dia 
15 de junho.

A festa mais tradicional 
de nossa região contará com 
shows musicais de atrações 
nacionais, como Magnificos, 
Gatinha Manhosa, Gustavo 
Lima, Luan Santana, Thia-
guinho, Weslei Safadão, Jorge 

de Altinho, e artistas locais 
como Xameguinho, Messias 
Lima, Mô Fio, Los Borrachos, 
Geraldo Cardoso, Nonato, 
Godinho do Piseiro, Mano 
Walter, entre outros.

Como destaca o prefeito 
JHC, Maceió se organi-
zou para que, em junho, o 
maceioense e os visitantes 
desfrutem de uma progra-
mação junina multicultural, 
aliada às belezas naturais da 
cidade.

“O São João é uma festa 
democrática, e tem a cara, a 
história e as nossas raízes. E 
vamos movimentar a econo-
mia com 15 dias de festa, 
oferecendo ainda entreteni-

mento e gerando mais opor-
tunidade para a nossa gente”, 
enfatiza JHC.

Toda programação do 
São João ‘Massa Yó: Sol, mar 

e muito forró’ será apresen-
tada em três pólos – Jaraguá, 
Benedito Bentes e Tabuleiro 
do Martins – com início no 
dia 15 de junho, se esten-

dendo até o dia 29 de junho, 
celebrando os festejos juni-
nos da capital alagoana.

Na arena montada no 
Benedito Bentes, a festa 
acontecerá de 15 a 19 de 
junho, enquanto que entre 
os dias 23 a 29 de junho, a 
programação será multicul-
tural no Estacionamento de 
Jaraguá, com atrações nacio-
nais, internacionais e locais.

Já entre os dias 23 a 30, a 
Arena Forró & Folia, numa 
parceria com a Organização 
Arnon de Mello, vai divertir 
o público com apresenta-
ções de quadrilhas juninas, 
bumba-meu-boi e coco de 
roda.

A FESTA  mais tradicional de nossa região contará 
com shows musicais de atrações nacionais.Maceió

PROGRAMAÇÃO foi divulgada em evento no Espaço Pierre Chalita, ontem; evento reuniu setor produtivo, imprensa e artistas
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Cadastro para comercialização 
do produto continua aberto 

Semana do MEI segue até 
amanhã no Benedito Bentes 

Rua, no Poço, é interditada 
para obras de saneamento 

Visando garantir a organi-
zação e segurança da comer-
cialização durante os festejos 
juninos deste ano, a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) deu início ao 
cadastro para a liberação de 
barracas de fogos de artifícios 
em de Maceió. As inscrições, 
que começaram na última 
segunda-feira (16), seguem 
até o dia 10 de junho.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, para obter o 
alvará de autorização para o 
funcionamento das barra-
cas de fogos de artifícios, os 
comerciantes devem se dirigir 
ao prédio da Semscs, no bairro 
de Jaraguá, das 08h às 14h, e 
protocolar um requerimento.

Para isso, é necessário 
disponibilizar no momento 
da solicitação na secreta-

ria, anexando os seguintes 
documentos como RG, CPF, 
comprovante de residência 
do representante legal, CNPJ, 
alvará de funcionamento da 
empresa, projeto da barraca 
e contrato de locação de 
imóvel (para caso de barracas 
em áreas privadas).

As taxas são calculadas 
conforme o Código Tribu-
tário Municipal e tem como 
base de cálculo a metragem 
da área utilizada, a região e o 
período de funcionamento.

Operações de fiscalização, 
programadas pela Coordena-
ção Geral de Fiscalização de 
Posturas, ocorrerão durante 
todo o mês de junho. As 
barracas encontradas sem 
alvará ou em desacordo com 
as normas municipais, pode-
rão ser notificadas e até inter-
ditadas.

A parceria entre a Prefeitura 
de Maceió e o Sebrae/AL está 
possibilitando aos moradores 
do Benedito Bentes a Semana 
do Micro Empreendedor Indi-
vidual (MEI) 2022. O evento, 
que é aberto ao público, pode 
ser visitada das 15h às 21h, na 
Praça Padre Cícero.

A iniciativa é uma realiza-
ção da Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Economia (Semec) e do 
Sebrae Alagoas, com o apoio 
da Prefeitura Comunitária do 
Benedito Bentes, e é aberto a 
todos os seguimentos e total-

mente gratuita.
Durante os cinco dias de 

atividades, 20 empreendedo-
res da região terão a oportuni-
dade de expor seus produtos 
e serviços à população. Toda 
programação da Semana do 
MEI 2022 segue até amanhã 
(20). Além das exposições, o 
evento também conta com 
um espaço montado para a 
formalização de Microempre-
endedores Individuais (MEI), 
uma sala com capacitações 
gratuitas voltadas ao gerencia-
mento de pequenos negócios, 
espaço para comercialização 

de alimentos e eventos cultu-
rais, com aulas de dança.

O diretor de empreende-
dorismo da Semec, Emerson 
Amâncio, reforça a importân-
cia do evento no fomento à 
economia local e no apoio a 
esses empreendedores, espe-
cialmente nessa fase menos 
restrita da pandemia de Covid-
19. “Essas iniciativas geram visi-
bilidade para a região e ainda 
oferecemos apoio aos peque-
nos negócios por meio dos 
serviços gratuitos e das orien-
tações oferecidas pelas Salas do 
Empreendedor’’, destaca.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informa a população, 
que a partir das 08h de hoje 
(19), a Rua Professor Santos 
Ferraz, no bairro do Poço, 
passa a ser interditada para 
obras de reparos na rede de 
saneamento da região. A 
obstrução tem previsão de 
finalização para 30 dias.

De acordo com a Prrefei-
tura de Maceió, a obra será 

executada pela BRK Ambien-
tal. Conforme estabelece o 
Código de Trânsito Brasileiro, 
a empresa responsável pela 
intervenção implantará as 
devidas sinalizações na região 
para orientar pedestres, ciclis-
tas e demais condutores de 
veículos. Equipes volantes 
da SMTT farão rondas pela 
área para orientar quem tran-
sita no local e garantir que a 
segurança viária de motoris-

tas e pedestres que utilizam a 
avenida seja assegurada.

Os veículos e as linhas de 
ônibus que também transitam 
pela região vão ficar impossi-
bilitados de passar pelo local e 
terão que acessar uma rota de 
desvio, em seguida continu-
arão pelo itinerário normal. 
Os moradores locais poderão 
transitar pela Avenida Santos 
Ferraz, para ter acesso às suas 
residências.
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O Governo de Alagoas 
prestou uma homenagem ao 
ex-secretário Fábio Farias, 
pelos anos em que esteve 
à frente do Gabinete Civil, 
com relevantes serviços 
prestados ao Estado. A atual 
secretária da pasta, a jorna-
lista Luiza Barreiros, condu-
ziu a cerimônia de afixação 
e descerramento da foto na 
galeria dos ex-secretários, 
em solenidade ocorrida 
ontem, no Palácio Repú-
blica dos Palmares, com a 
presença do secretário de 
Estado da Comunicação 
(Secom), Joaldo Cavalcante; 
e do superintendente de 
Co m u n i c a ç ã o,  We n d e l l 
Palhares, além de funcioná-
rios do Gabinete Civil. 

Fábio Farias esteve à 
frente do cargo durante 
todo o primeiro mandato do 
ex-governador Renan Filho. 
Afastou-se do cargo por um 
período de seis meses, sendo 

substituído pelo advogado 
Felipe Cordeiro, e retornou ao 
Gabinete Civil no final de 2018. 

“Minha sensação é a 
do dever cumprido e, ao 
mesmo tempo, de tran-
quilidade, porque temos a 
certeza de que o governador 
Paulo Dantas dará continui-
dade e até ampliará os proje-
tos de desenvolvimento de 
Alagoas iniciados desde 
2015, com prioridade em 
áreas como saúde, educação 
e infraestrutura”, ressaltou 
Farias, que recebeu home-
nagens também dos funcio-
nários do Gabinete Civil.

A secretária Luiza Barrei-
ros revelou, na ocasião, que, 
antes de aceitar o desafio de 
assumir o Gabinete Civil, foi 
fundamental se aconselhar 
com o ex-secretário. “Sei o 
peso da responsabilidade que 
é substituir o médico Fábio 
Farias, que foi um amigo leal e 
com quem conversei antes de 

aceitar este desafio dado pelo 
governador Paulo Dantas. 
Tenho certeza de que conta-
rei com a equipe do Gabinete 
Civil para darmos continui-
dade aos projetos de desen-
volvimento de Alagoas”, 
ressaltou a secretária. 

Legado 
Na sua passagem pelo 

Gabinete Civil em sete anos 

e quatro meses, entre ouras 
funções, Fábio Farias partici-
pou da criação, por meio de 
decreto, do Gabinete de Crise 
da Situação de Emergência 
(GCSE) para o combate ao 
Coronavírus (Covid-19) no 
Estado de Alagoas. 

O Comitê teve como 
objetivos propor, acompa-
nhar e articular medidas de 
preparação e de enfrenta-

mento às emergências em 
saúde pública em Alagoas 
decorrentes do coronaví-
rus, propor e acompanhar a 
alocação de recursos orça-
mentários e financeiros 
para a execução das medi-
das necessárias em casos de 
emergência, etre outros.

O Gabinete de Crise 
contou com a participação de 
lideranças alagoanas dos mais 
diversos segmentos, como o 
setor produtivo, pesquisado-
res, universidades, médicos e 
especialistas, igrejas, prefei-
turas, Ministério Público 
Estadual (MPE/AL), Procu-
radoria da República em 
Alagoas (PRF/AL), membros 
do governo estadual e traba-
lhadores em geral.

Nos últimos 40 anos, 
Farias contribuiu como 
gestor em vários governos, 
ocupando cargos de desta-
que ao longo da vida política 
e administrativa de Alagoas.

SOLENIDADE ocorreu ontem no Palácio República dos Palmares.Alagoas
ATUAL secretária da pasta, Luíza Barreiros, conduziu a cerimônia de afixação da foto na galeria de ex-secretários

Governo homenageia Fábio Farias 
pela gestão no Gabinete Civil
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   EM ALAGOAS    BARREIRA NO BELLA VISTA

Primeira-dama quer ampliar
alcance do programa CRIA

MPE reúne técnicos da 
Seminfra e moradores

A pr imeira-dama de 
Alagoas, Marina Dantas, 
pretende ampliar os benefícios 
do Programa CRIA - Criança 
Alagoana. O anúncio foi feito 
ontem, durante encontro entre 
ela, a secretária do Gabinete 
Civil, Luiza Barreiros, e com a 
coordenadora do programa, 
Shirley Araújo, que fez uma 
ampla explanação dos benefí-
cios que chegam a milhares de 
crianças de 0 a 6 anos de idade 
nos 102 municípios alagoanos.

O CRIA é uma das priori-
dades do governador Paulo 
Dantas e congrega uma série 
de protocolos, ações e realiza-
ções que conectam as áreas da 
Saúde, Educação e Assistência 
Social, com o intuito de prover 
e aprimorar a contribuição da 
gestão pública aos atores da 
primeira infância, principal-
mente àqueles em situação 
de vulnerabilidade social e 
econômica.

 “Queremos, depois desta 
explanação maravilhosa deste 
programa exitoso da equipe do 
CRIA, não só dar continuidade, 

mas trabalhar com o intuito 
de ampliar as ações e atingir 
o maior número de benefi-
ciários do Programa”, desta-
cou a primeira-dama Marina 
Dantas. 

Baseada no relatório apre-
sentado por Shirley Araújo e 
sua equipe, a secretária Luiza 
Barreiros informou que vai 
elaborar uma pauta para agili-
zar as ações do programa, 
dando celeridade à progra-
mação de inaugurações de 
creches.

“Teremos, em breve, um 
novo encontro para fechar a 
programação das inaugura-
ções”, disse a secretária.  

O Programa
A relevância do CRIA para 

Alagoas teve início em 2015, 
quando o Estado passou a 
elencar os investimentos na 
primeira infância como estra-
tégicos. Exitoso, o CRIA teve 
reconhecimento nacional 
quando, em 2019, conquis-
tou o Prêmio Excelência em 
Competitividade, promovido 

pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP), na categoria 
Destaque Boas Práticas, em 
premiação realizada em São 
Paulo.

 No amplo relatório apre-
sentado nesta quarta-feira pela 
coordenadora, um dos desta-
ques inseridos no Programa é o 
canal de comunicação criado 
exclusivamente para tirar 
dúvidas e falar sobre os cuida-
dos com a primeira infância 
em Alagoas – o ZAP do CRIA.

 “Além de deixar as benefi-
ciárias do cartão informadas 
sobre a data de pagamento, o 
serviço dá dicas, tira dúvidas e 
deixa todos informados sobre 
as ações do governo voltadas 
às gestantes e crianças de zero 
a seis anos, nas áreas de Saúde, 
Assistência Social e Educação”, 
informou Shirley, durante a 
apresentação.

As famílias cadastradas 
no CRIA recebem as mensa-
gens do ZAP CRIA, por meio 
do aplicativo de mensagem 
instantânea Whatsapp. Para 
ter acesso ao vasto conteúdo 

O problema é sério e tem 
causado pânico, bem como 
exigido atuação constante 
do Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL), 
junto à Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra). 
Na tentativa de se encon-
trar solução definitiva para 
esbarrar uma erosão que 
ameaça o Residencial Bella 
Vista, no bairro de Jacinti-
nho, em Maceió, a Promoto-
ria de Justiça de Urbanismo 
convocou reunião com uma 
equipe técnica da Prefeitura 
de Maceió para que apre-
sentasse a uma comissão de 
moradores o plano existente 
para a contenção da barreira e 
segurança da população local. 
O diretor de obras e mais dois 
engenheiros explicaram que 
o trâmite poderá levar cerca 
de 180 dias, mas se compro-
meteram em reforçar as ações 
paliativas, garantindo que não 
há riscos iminentes ou graves.

Embora alguns paliativos 
já tenham sido utilizados para 
estancar a erosão, a preocu-
pação dos moradores é refor-
çada pelo Ministério Público é 

a proximidade com o inverno.
“Já estamos em busca da 

solução desse problema há 
algum tempo, a prefeitura já 
adotou algumas medidas, 
mas estamos com o inverno 
à porta, daqui a um mês prati-
camente, e é entendível o 
receio dos moradores. Então, 
é preciso que se tenha um 
cuidado específico para essa 
encosta. É preciso vigilância 
do poder público porque, 
num momento crítico, sabe-
mos que a prioridade será 
para outras situações ou loca-
lidades”, declara o promotor 
Dória.

Toda a problemática, 
afirmam os engenheiros da 
Seminfra, consiste na falha 
do sistema de drenagem. Para 
a reunião, eles levaram uma 
apresentação em slides, apre-
sentado pelo coordenador 
de Projetos Técnicos, Moacir 
Magalhães, para explicar 
quais medidas já haviam sido 
adotadas, os detalhes das 
causas da erosão. Também 
foi mencionado um projeto 
em andamento, mas não para 
execução imediata. 

LUÍZA BARREIROS

Cumprimenta ex-secretário Fábio Farias em cerimônia de homenagem

Neno Canuto / Agência Alagoas

Com uma programação 
bastante diversificada, com 
atrações nacionais, artistas 
locais, palcos descentraliza-
dos e a riqueza dos folgue-
dos da nossa terra, o prefeito 
de Maceió, JHC, lançou 
oficialmente, na noite de 
ontem (18) ,  no Espaço 
Pierre Chalita, a progra-
mação do São João 2022. O 
‘arrasta pé’ tem início no dia 
15 de junho.

A festa mais tradicional 
de nossa região contará com 
shows musicais de atrações 
nacionais, como Magnificos, 
Gatinha Manhosa, Gustavo 
Lima, Luan Santana, Thia-
guinho, Weslei Safadão, Jorge 

de Altinho, e artistas locais 
como Xameguinho, Messias 
Lima, Mô Fio, Los Borrachos, 
Geraldo Cardoso, Nonato, 
Godinho do Piseiro, Mano 
Walter, entre outros.

Como destaca o prefeito 
JHC, Maceió se organi-
zou para que, em junho, o 
maceioense e os visitantes 
desfrutem de uma progra-
mação junina multicultural, 
aliada às belezas naturais da 
cidade.

“O São João é uma festa 
democrática, e tem a cara, a 
história e as nossas raízes. E 
vamos movimentar a econo-
mia com 15 dias de festa, 
oferecendo ainda entreteni-

mento e gerando mais opor-
tunidade para a nossa gente”, 
enfatiza JHC.

Toda programação do 
São João ‘Massa Yó: Sol, mar 

e muito forró’ será apresen-
tada em três pólos – Jaraguá, 
Benedito Bentes e Tabuleiro 
do Martins – com início no 
dia 15 de junho, se esten-

dendo até o dia 29 de junho, 
celebrando os festejos juni-
nos da capital alagoana.

Na arena montada no 
Benedito Bentes, a festa 
acontecerá de 15 a 19 de 
junho, enquanto que entre 
os dias 23 a 29 de junho, a 
programação será multicul-
tural no Estacionamento de 
Jaraguá, com atrações nacio-
nais, internacionais e locais.

Já entre os dias 23 a 30, a 
Arena Forró & Folia, numa 
parceria com a Organização 
Arnon de Mello, vai divertir 
o público com apresenta-
ções de quadrilhas juninas, 
bumba-meu-boi e coco de 
roda.

A FESTA  mais tradicional de nossa região contará 
com shows musicais de atrações nacionais.Maceió

PROGRAMAÇÃO foi divulgada em evento no Espaço Pierre Chalita, ontem; evento reuniu setor produtivo, imprensa e artistas
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Cadastro para comercialização 
do produto continua aberto 

Semana do MEI segue até 
amanhã no Benedito Bentes 

Rua, no Poço, é interditada 
para obras de saneamento 

Visando garantir a organi-
zação e segurança da comer-
cialização durante os festejos 
juninos deste ano, a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social (Semscs) deu início ao 
cadastro para a liberação de 
barracas de fogos de artifícios 
em de Maceió. As inscrições, 
que começaram na última 
segunda-feira (16), seguem 
até o dia 10 de junho.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, para obter o 
alvará de autorização para o 
funcionamento das barra-
cas de fogos de artifícios, os 
comerciantes devem se dirigir 
ao prédio da Semscs, no bairro 
de Jaraguá, das 08h às 14h, e 
protocolar um requerimento.

Para isso, é necessário 
disponibilizar no momento 
da solicitação na secreta-

ria, anexando os seguintes 
documentos como RG, CPF, 
comprovante de residência 
do representante legal, CNPJ, 
alvará de funcionamento da 
empresa, projeto da barraca 
e contrato de locação de 
imóvel (para caso de barracas 
em áreas privadas).

As taxas são calculadas 
conforme o Código Tribu-
tário Municipal e tem como 
base de cálculo a metragem 
da área utilizada, a região e o 
período de funcionamento.

Operações de fiscalização, 
programadas pela Coordena-
ção Geral de Fiscalização de 
Posturas, ocorrerão durante 
todo o mês de junho. As 
barracas encontradas sem 
alvará ou em desacordo com 
as normas municipais, pode-
rão ser notificadas e até inter-
ditadas.

A parceria entre a Prefeitura 
de Maceió e o Sebrae/AL está 
possibilitando aos moradores 
do Benedito Bentes a Semana 
do Micro Empreendedor Indi-
vidual (MEI) 2022. O evento, 
que é aberto ao público, pode 
ser visitada das 15h às 21h, na 
Praça Padre Cícero.

A iniciativa é uma realiza-
ção da Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Economia (Semec) e do 
Sebrae Alagoas, com o apoio 
da Prefeitura Comunitária do 
Benedito Bentes, e é aberto a 
todos os seguimentos e total-

mente gratuita.
Durante os cinco dias de 

atividades, 20 empreendedo-
res da região terão a oportuni-
dade de expor seus produtos 
e serviços à população. Toda 
programação da Semana do 
MEI 2022 segue até amanhã 
(20). Além das exposições, o 
evento também conta com 
um espaço montado para a 
formalização de Microempre-
endedores Individuais (MEI), 
uma sala com capacitações 
gratuitas voltadas ao gerencia-
mento de pequenos negócios, 
espaço para comercialização 

de alimentos e eventos cultu-
rais, com aulas de dança.

O diretor de empreende-
dorismo da Semec, Emerson 
Amâncio, reforça a importân-
cia do evento no fomento à 
economia local e no apoio a 
esses empreendedores, espe-
cialmente nessa fase menos 
restrita da pandemia de Covid-
19. “Essas iniciativas geram visi-
bilidade para a região e ainda 
oferecemos apoio aos peque-
nos negócios por meio dos 
serviços gratuitos e das orien-
tações oferecidas pelas Salas do 
Empreendedor’’, destaca.

A Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) informa a população, 
que a partir das 08h de hoje 
(19), a Rua Professor Santos 
Ferraz, no bairro do Poço, 
passa a ser interditada para 
obras de reparos na rede de 
saneamento da região. A 
obstrução tem previsão de 
finalização para 30 dias.

De acordo com a Prrefei-
tura de Maceió, a obra será 

executada pela BRK Ambien-
tal. Conforme estabelece o 
Código de Trânsito Brasileiro, 
a empresa responsável pela 
intervenção implantará as 
devidas sinalizações na região 
para orientar pedestres, ciclis-
tas e demais condutores de 
veículos. Equipes volantes 
da SMTT farão rondas pela 
área para orientar quem tran-
sita no local e garantir que a 
segurança viária de motoris-

tas e pedestres que utilizam a 
avenida seja assegurada.

Os veículos e as linhas de 
ônibus que também transitam 
pela região vão ficar impossi-
bilitados de passar pelo local e 
terão que acessar uma rota de 
desvio, em seguida continu-
arão pelo itinerário normal. 
Os moradores locais poderão 
transitar pela Avenida Santos 
Ferraz, para ter acesso às suas 
residências.
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‘VAQUINHA’ foi lançada para evitar o fechamento permanente do cinema.Cultura
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“Não é apenas um exibi-
dor de filmes, ele é um polo de 
difusão e circulação da produ-
ção cinematográfica nacio-
nal, independente e de outros 
países, além de fundamental-
mente ser um local de divulga-
ção de produções do cinema 
alagoano”. 

Essas aspas são de Marcão 
Sampaio, um dos administra-
dores do Arte Pajuçara, espaço 
que se consolidou como um 
marco audiovisual de Maceió e 
que está em atividade há mais 
de 4 décadas, contribuindo 
diretamente para a formação 
cultural de várias gerações.

Infelizmente, nos últimos 
anos, o cinema tem convivido 
com crises econômicas que 
ameaçam o seu funciona-
mento e trazem apreensão ao 
público e aos organizadores. 
Para lutar contra essa reali-
dade, foi lançada uma campa-
nha de financiamento coletivo 
com a finalidade de quitar 
débitos e evitar o fechamento 
permanente.

Através de uma vaquinha 
virtual, os interessados podem 
doar de R$ 20 a R$ 2 mil para 
ajudar e ter acesso a uma série 
de benefícios. Após fazer a 
contribuição, o doador precisa 
enviar o comprovante para o 
e-mail artepajucara@gmail.
com.

Para Marcão Sampaio, o 
Arte Pajuçara desempenha 
uma papel essencial enquanto 
propagador de arte e ferra-
menta de circulação de filmes e 
obras que não chegam obriga-
toriamente ao grande público. 

“O cinema existe há mais 
de 40 anos. Nesse período, 
foram várias gerações de 
cinéfilos formadas a partir 
dos cinemas – que depois 
viraram um cinema e um 
teatro, como temos hoje. Sem 
dúvida, o espaço é extrema-
mente importante, com even-
tos como a Mostra Sururu, as 
exibições e os lançamentos de 
diversas produções. Por isso, 
se reveste de uma extrema 
importância para Maceió ter 
um espaço como o Arte Paju-
çara, que, ao longo desses 
anos, atuou como formador 
de público e um pilar de circu-
lação da produção cultural”, 
afirma.

O diretor e realizador 
audiovisual Rafhael Barbosa 
corrobora com o pensamento 
de Marcão e vê com apreensão 
a possibilidade de encerra-
mento das atividades do Arte 
Pajuçara. Ele ressalta que o 
espaço é o único cinema que 
trabalha em prol da arte alago-
ana.

“Eu vejo com muita preo-
cupação esse risco iminente 
de fechamento. Perder um 
espaço como o Arte Paju-
çara seria uma tragédia. Seria 
perder o único cinema que 
tem as portas abertas para a 
produção local. O Arte abriga 
a Mostra Sururu, a Mostra 
Quilombo e outros eventos 
que exibem curtas alagoanos 
em destaque, com protago-
nismo. Quando lançamos 
‘Cavalo’ [filme que teve 
co-direção de Raphael] no 
circuito ano passado, o Arte 
Pajuçara foi a sala que mais 
atraiu público. Ele é nossa 
principal vitrine. E não só para 
o cinema. O espaço também 
abriga um teatro e uma gale-
ria de arte abertos aos artistas 
locais”, conta o diretor.

As dívidas acumuladas 
pelo Arte Pajuçara são decor-
rentes de aluguéis referentes 
aos período de 2015 a 2018, 
também há uma ordem de 
despejo em vigor. Além desse 
cenário, a pandemia de Covid-
19 afetou administrativa-
mente o espaço, que apenas 
conseguiu se manter devido à 
Lei Aldir Blanc.

Marcão Sampaio explica 

que a grande dificuldade do 
Arte é conseguir recursos para 
garantir a manutenção e quitar 
as contas regularmente.

“Ao longo dos últimos anos, 
a partir de 2013, o Arte Paju-
çara é administrado por uma 
associação cultural sem fins 
lucrativos. A nossa grande difi-
culdade é que não temos um 
grande patrocinador ou uma 
grande instituição que nos dê 
o suporte no sentido de garan-
tir a manutenção do espaço. 
Então, ele depende muito dele 
próprio, do que arrecada e 
das contribuições que vamos 
angariando”, diz Marcão.

E completa:
“Há períodos em que temos 

mais apoio, há outros períodos 
em que isso reflui. São essas 
oscilações que geram as situa-
ções de crise. Resolvendo essa 
pendência do aluguel, acredi-
tamos que com os apoios que 
estamos buscando e com a 
participação do público pode-
mos vislumbrar um futuro 
melhor”.

Rafhael Barbosa reitera a 
necessidade de que existam 
mecanismos de suporte cultu-
ral e lembra que tais espaços 
carecem de parcerias para 
permanecer ativos.

“O Arte Pajuçara não é um 
negócio, é um equipamento 
cultural, assim como o são o 
Teatro Deodoro, o Museu da 
Imagem e do Som, o Centro 
Cultural e de Exposições. E, 
assim como eles, sem auxí-
lio para sua manutenção, as 
contas não fecham. Imagina se 

o Teatro Deodoro sobrevivesse 
da sua bilheteria? O prédio 
nem estaria mais lá, provavel-
mente dando lugar a um esta-
cionamento ou um templo da 
Universal, como aconteceu 
com tantos outros emblemas 
da nossa cultura”, comenta.

Cinema, investimento 
e função social
Fora de Alagoas, cresce a 

consciência da importância de 
espaços como o Arte Pajuçara, 
assim como crescem também 
os investimentos públicos e 
privados no setor. Rafhael faz 
questão de frisar essa ques-
tão, recordando que, acima 
de tudo, o cinema possui a sua 
função social, possibilitando a 
discussão de temas inerentes à 
população.

“Ao contrário de uma sala 
de multiplex, que visa exclu-
sivamente o lucro, cobrando 
ingressos  car íss imos e 
exibindo majoritariamente 
a produção industrial norte-
-americana, o circuito alter-
nativo tem uma função social. 
Em todo o mundo, essas salas 
contribuem para a formação 
de plateias, para estimular o 
debate sobre questões agudas 
da sociedade e para fortalecer 
a cena audiovisual nacional e 
regional”, afirma.

O diretor e realizador 
audiovisual prossegue citando 
exemplos de iniciativas cine-
matográficas pelo Nordeste, 
que possuem o devido apoio 
e que proporcionam arte, 
debate e cultura às comunida-

des. 
Ele cita o Cine São Luiz (no 

Ceará), os Cinemas da Funda-
ção e do Museu (em Recife), 
o Cine Teatro Guarany e o 
Cinema Rio Branco (no interior 
de Pernambuco), bem como 
lembra da iminente inaugura-
ção do Cinema da UFPE. Tais 
exemplos são mantidos com 
apoio do Estado e de funda-
ções privadas.

“Esses são apenas alguns 
exemplos de iniciativas 
recentes. Historicamente, 
em todo o Brasil os cinemas 
alternativos são mantidos 
pelo poder público ou pela 
iniciativa privada por meio 
de mecanismos de renúncia 
fiscal. A vaquinha é uma solu-
ção emergencial para evitar 
o fechamento. Precisamos 
sensibilizar os gestores públi-
cos e as empresas privadas 
para unir esforços em torno 
da manutenção desse espaço”, 
cobra Rafhael.

Nesse contexto, Marcão 
Sampaio reforça a importância 
do recurso obtido pela Lei Aldir 
Blanc para o Arte Pajuçara, 
sobretudo com o impacto 
causado pela pandemia.

“A pandemia nos deixou 
fechados por um 1 ano e 4 
meses, o que permitiu a nossa 
reabertura foi a Lei Aldir 
Blanc, ela foi fundamental 
para isso. Infelizmente, o 
recurso não era o suficiente 
para que pudéssemos solu-
cionar todo o débito exis-
tente, pois também existiam 
outras contas e a própria 
manutenção do espaço. Em 
suma, a Lei Aldir Blanc foi 
essencial para que o Arte 
Pajuçara não fechasse as 
portas permanentemente”.

Rafhael Barbosa finaliza 
enaltecendo o valor social que 
o Arte Pajuçara desempenha 
em Alagoas.

“Socialmente,  o Arte 
Pajuçara vem cumprindo 
muito bem seu papel. Quem 
frequenta o espaço sabe o 
quanto ele influencia o cená-
rio cultural local. Sem ele, 
não existiriam eventos como 
a Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano, entre diversas 
outras atividades voltadas para 
a música, o teatro e as artes 
visuais, como parte de uma 
programação extremamente 
ativa e de grande impacto na 
comunidade”.

CINEMA Está há mais de 40 anos aberto e busca apoio para superar forte crise econômica e não fechar as portas; saiba como ajudar

Arte Pajuçara lança campanha 
para superar crise financeira

CINE ARTE PAJUÇARA

Corre o risco de fechar as portas e apagar as luzes; campanha de financiamento coletivo foi lançada para quitar débitos

Marcel Leite
Mídia Caeté



NO RANKING elaborado pela empresa, o município ocupa a oitava posição, 
ficando à frente de Salvador (BA) e Fortaleza (CE).Turismo

DADOS São do levantamento de intenção de viagens realizado pela Booking.com
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Consolidado como um dos 
principais destinos turísticos de 
Alagoas, Maragogi está entre as 10 
cidades mais procuradas para as 
férias de julho, segundo levanta-
mento de uma das maiores empre-
sas de viagens da América Latina, 
a Booking.com. No ranking elabo-
rado pela empresa, o município 
ocupa a oitava posição, ficando à 
frente de Salvador (BA) e Fortaleza 
(CE).

Maragogi é o segundo polo 
turístico do estado, com praias que 
são consideradas cartões-postais e 
infraestrutura hoteleira de referên-
cia. Localizado na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Costa dos Corais, 
o destino turístico que fica entre as 
duas capitais Maceió (AL) e Recife 
(PE) é destaque também por abrigar 
a segunda maior barreira de corais 
do mundo.

De acordo com a secretária de 
Estado do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo (Sedetur/AL), Caro-
line Balbino, a posição de Maragogi 
no ranking é resultado dos esforços 
do Governo de Alagoas na promo-
ção do turismo no estado. 

“Nosso estado se destaca mais 
uma vez como um dos destinos mais 
procurados nos rankings elabo-
rados por grandes empresas de 
viagens. Isso é resultado de todas as 
ações promocionais que o governo 
de Alagoas, através da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur), 
vem realizando para potenciali-
zar a economia alagoana, tendo o 
turismo como setor prioritário para 
o desenvolvimento neste período de 
retomada econômica”, expôs Caro-
line Balbino.   

Dentro do ranking da Booking.
com estão destinos como 1. Campos 
do Jordão (SP), 2. Gramado (RS), 3. 
Rio de Janeiro (RJ), 4. Monte Verde 
(MG), 5. São Paulo (SP), 6. Porto de 
Galinhas (PE), 7. Caldas Novas (GO), 
8. Maragogi (AL), 9. Salvador (BA) e 
Fortaleza (CE). 

Turismo Seguro
A retomada 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 proto-
colos 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 regis-
trou cerca de 2.094 empreendi-
mentos turísticos com o selo do 
Turismo Responsável do Ministério 
do Turismo, ocupando o primeiro 
lugar do Nordeste em emissão de 
selo.

William Makaisy e Waldson Costa
Ascom Sedetur

Maragogi está entre os dez
destinos mais procurados 
para as férias de julho

‘VAQUINHA’ foi lançada para evitar o fechamento permanente do cinema.Cultura
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“Não é apenas um exibi-
dor de filmes, ele é um polo de 
difusão e circulação da produ-
ção cinematográfica nacio-
nal, independente e de outros 
países, além de fundamental-
mente ser um local de divulga-
ção de produções do cinema 
alagoano”. 

Essas aspas são de Marcão 
Sampaio, um dos administra-
dores do Arte Pajuçara, espaço 
que se consolidou como um 
marco audiovisual de Maceió e 
que está em atividade há mais 
de 4 décadas, contribuindo 
diretamente para a formação 
cultural de várias gerações.

Infelizmente, nos últimos 
anos, o cinema tem convivido 
com crises econômicas que 
ameaçam o seu funciona-
mento e trazem apreensão ao 
público e aos organizadores. 
Para lutar contra essa reali-
dade, foi lançada uma campa-
nha de financiamento coletivo 
com a finalidade de quitar 
débitos e evitar o fechamento 
permanente.

Através de uma vaquinha 
virtual, os interessados podem 
doar de R$ 20 a R$ 2 mil para 
ajudar e ter acesso a uma série 
de benefícios. Após fazer a 
contribuição, o doador precisa 
enviar o comprovante para o 
e-mail artepajucara@gmail.
com.

Para Marcão Sampaio, o 
Arte Pajuçara desempenha 
uma papel essencial enquanto 
propagador de arte e ferra-
menta de circulação de filmes e 
obras que não chegam obriga-
toriamente ao grande público. 

“O cinema existe há mais 
de 40 anos. Nesse período, 
foram várias gerações de 
cinéfilos formadas a partir 
dos cinemas – que depois 
viraram um cinema e um 
teatro, como temos hoje. Sem 
dúvida, o espaço é extrema-
mente importante, com even-
tos como a Mostra Sururu, as 
exibições e os lançamentos de 
diversas produções. Por isso, 
se reveste de uma extrema 
importância para Maceió ter 
um espaço como o Arte Paju-
çara, que, ao longo desses 
anos, atuou como formador 
de público e um pilar de circu-
lação da produção cultural”, 
afirma.

O diretor e realizador 
audiovisual Rafhael Barbosa 
corrobora com o pensamento 
de Marcão e vê com apreensão 
a possibilidade de encerra-
mento das atividades do Arte 
Pajuçara. Ele ressalta que o 
espaço é o único cinema que 
trabalha em prol da arte alago-
ana.

“Eu vejo com muita preo-
cupação esse risco iminente 
de fechamento. Perder um 
espaço como o Arte Paju-
çara seria uma tragédia. Seria 
perder o único cinema que 
tem as portas abertas para a 
produção local. O Arte abriga 
a Mostra Sururu, a Mostra 
Quilombo e outros eventos 
que exibem curtas alagoanos 
em destaque, com protago-
nismo. Quando lançamos 
‘Cavalo’ [filme que teve 
co-direção de Raphael] no 
circuito ano passado, o Arte 
Pajuçara foi a sala que mais 
atraiu público. Ele é nossa 
principal vitrine. E não só para 
o cinema. O espaço também 
abriga um teatro e uma gale-
ria de arte abertos aos artistas 
locais”, conta o diretor.

As dívidas acumuladas 
pelo Arte Pajuçara são decor-
rentes de aluguéis referentes 
aos período de 2015 a 2018, 
também há uma ordem de 
despejo em vigor. Além desse 
cenário, a pandemia de Covid-
19 afetou administrativa-
mente o espaço, que apenas 
conseguiu se manter devido à 
Lei Aldir Blanc.

Marcão Sampaio explica 

que a grande dificuldade do 
Arte é conseguir recursos para 
garantir a manutenção e quitar 
as contas regularmente.

“Ao longo dos últimos anos, 
a partir de 2013, o Arte Paju-
çara é administrado por uma 
associação cultural sem fins 
lucrativos. A nossa grande difi-
culdade é que não temos um 
grande patrocinador ou uma 
grande instituição que nos dê 
o suporte no sentido de garan-
tir a manutenção do espaço. 
Então, ele depende muito dele 
próprio, do que arrecada e 
das contribuições que vamos 
angariando”, diz Marcão.

E completa:
“Há períodos em que temos 

mais apoio, há outros períodos 
em que isso reflui. São essas 
oscilações que geram as situa-
ções de crise. Resolvendo essa 
pendência do aluguel, acredi-
tamos que com os apoios que 
estamos buscando e com a 
participação do público pode-
mos vislumbrar um futuro 
melhor”.

Rafhael Barbosa reitera a 
necessidade de que existam 
mecanismos de suporte cultu-
ral e lembra que tais espaços 
carecem de parcerias para 
permanecer ativos.

“O Arte Pajuçara não é um 
negócio, é um equipamento 
cultural, assim como o são o 
Teatro Deodoro, o Museu da 
Imagem e do Som, o Centro 
Cultural e de Exposições. E, 
assim como eles, sem auxí-
lio para sua manutenção, as 
contas não fecham. Imagina se 

o Teatro Deodoro sobrevivesse 
da sua bilheteria? O prédio 
nem estaria mais lá, provavel-
mente dando lugar a um esta-
cionamento ou um templo da 
Universal, como aconteceu 
com tantos outros emblemas 
da nossa cultura”, comenta.

Cinema, investimento 
e função social
Fora de Alagoas, cresce a 

consciência da importância de 
espaços como o Arte Pajuçara, 
assim como crescem também 
os investimentos públicos e 
privados no setor. Rafhael faz 
questão de frisar essa ques-
tão, recordando que, acima 
de tudo, o cinema possui a sua 
função social, possibilitando a 
discussão de temas inerentes à 
população.

“Ao contrário de uma sala 
de multiplex, que visa exclu-
sivamente o lucro, cobrando 
ingressos  car íss imos e 
exibindo majoritariamente 
a produção industrial norte-
-americana, o circuito alter-
nativo tem uma função social. 
Em todo o mundo, essas salas 
contribuem para a formação 
de plateias, para estimular o 
debate sobre questões agudas 
da sociedade e para fortalecer 
a cena audiovisual nacional e 
regional”, afirma.

O diretor e realizador 
audiovisual prossegue citando 
exemplos de iniciativas cine-
matográficas pelo Nordeste, 
que possuem o devido apoio 
e que proporcionam arte, 
debate e cultura às comunida-

des. 
Ele cita o Cine São Luiz (no 

Ceará), os Cinemas da Funda-
ção e do Museu (em Recife), 
o Cine Teatro Guarany e o 
Cinema Rio Branco (no interior 
de Pernambuco), bem como 
lembra da iminente inaugura-
ção do Cinema da UFPE. Tais 
exemplos são mantidos com 
apoio do Estado e de funda-
ções privadas.

“Esses são apenas alguns 
exemplos de iniciativas 
recentes. Historicamente, 
em todo o Brasil os cinemas 
alternativos são mantidos 
pelo poder público ou pela 
iniciativa privada por meio 
de mecanismos de renúncia 
fiscal. A vaquinha é uma solu-
ção emergencial para evitar 
o fechamento. Precisamos 
sensibilizar os gestores públi-
cos e as empresas privadas 
para unir esforços em torno 
da manutenção desse espaço”, 
cobra Rafhael.

Nesse contexto, Marcão 
Sampaio reforça a importância 
do recurso obtido pela Lei Aldir 
Blanc para o Arte Pajuçara, 
sobretudo com o impacto 
causado pela pandemia.

“A pandemia nos deixou 
fechados por um 1 ano e 4 
meses, o que permitiu a nossa 
reabertura foi a Lei Aldir 
Blanc, ela foi fundamental 
para isso. Infelizmente, o 
recurso não era o suficiente 
para que pudéssemos solu-
cionar todo o débito exis-
tente, pois também existiam 
outras contas e a própria 
manutenção do espaço. Em 
suma, a Lei Aldir Blanc foi 
essencial para que o Arte 
Pajuçara não fechasse as 
portas permanentemente”.

Rafhael Barbosa finaliza 
enaltecendo o valor social que 
o Arte Pajuçara desempenha 
em Alagoas.

“Socialmente,  o Arte 
Pajuçara vem cumprindo 
muito bem seu papel. Quem 
frequenta o espaço sabe o 
quanto ele influencia o cená-
rio cultural local. Sem ele, 
não existiriam eventos como 
a Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano, entre diversas 
outras atividades voltadas para 
a música, o teatro e as artes 
visuais, como parte de uma 
programação extremamente 
ativa e de grande impacto na 
comunidade”.

CINEMA Está há mais de 40 anos aberto e busca apoio para superar forte crise econômica e não fechar as portas; saiba como ajudar

Arte Pajuçara lança campanha 
para superar crise financeira

CINE ARTE PAJUÇARA

Corre o risco de fechar as portas e apagar as luzes; campanha de financiamento coletivo foi lançada para quitar débitos

Marcel Leite
Mídia Caeté



EVENTO ocorre nos dias 11, 12 e 13 de julho, no Hotel Ritz Lagoa da AntaMercado
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Maceió será palco, entre os 
dias 11, 12 e 13 de julho, do FIDI 
2022 – Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Imobiliário 
& Hoteleiro. O evento chegará 
com a proposta de ser a quinta 
maior vitrine da América 
Latina de projetos imobiliários 
e de oportunidades de capta-
ção de recursos e aportes em 
créditos para investimentos 
nesses dois segmentos em todo 
o território brasileiro. Além 
da programação de palestras 
e painéis durante o período, 
também serão realizadas, de 
forma simultânea, rodadas 
de negócios com investidores 
de outros países interessados 
em investir no potencial do 
mercado imobiliário e turístico 
brasileiro e latino-americano. 

O FIDI, que acontecerá no 
Hotel Ritz Lagoa de Anta, vai 
reunir grandes investidores 
internacionais do mercado 
imobiliário, especialistas jurí-
dicos e construtores especiali-
zados no setor. Ao todo, serão 
seis palestras, seis painéis e 436 
rodadas de negócios que acon-
tecerão durante os três dias do 
evento. O FIDI, acontecerá no 
Hotel Ritz Lagoa de Anta, vai 
reunir grandes investidores 
internacionais do mercado 
imobiliário, especialistas jurí-
dicos e construtores especiali-
zados no setor. Ao todo, serão 
seis palestras, seis painéis e 
436 rodadas de negócios, que 
acontecerão durante os três 
dias do evento. “Ele será um 
grande canal facilitador de 
negociações, prospectando 
futuras transações comer-
ciais”, informou o consultor 
empresarial e presidente do 
FIDI 2022, Howdrey Couto. 

Temáticas
Dentre os temas a serem 

explorados nas palestras, 
estão “O futuro dos imóveis 

residenciais,” “Tendências 
do setor imobiliário, o que 
esperar dos próximos anos?,” 
Tendências tecnológicas: 
Tecnologias sustentáveis para 
o mercado imobiliário e hote-
leiro”, “Turismo pós pande-
mia: Ajustes, oportunidades e 
novas tecnologias” e “Amplia-
ção do fluxo turístico: Neces-
sidades infraestruturais, novos 
destinos, Geração Z e melhor 
idade”. 

Já os painéis de discus-
são debaterão, por exem-
plo: “Papel do investimento 
e das finanças na educa-
ção e pesquisa imobiliá-
ria”, “Garantias jurídicas de 
projetos: Alienação fidu-
ciária, garantia hipotecá-
ria, vantagens e diferenças 
de investimentos via SPE/
SCP,” “Ampliando a visão: 
Como uma equipe jurídica 
colaborativa pode agilizar 

a resolução de disputas em 
projetos de múltiplos inves-
tidores” e “Laudêmio – SPU: 
Qual o impacto das mudan-
ças propostas pela PEC 
39/2011?.” 

Rodadas de negócios
Os organizadores do 

FIDI acreditam que o Fórum 
vai permitir a realização de 
grandes negócios e enormes 
oportunidades para vários 

estados brasileiros. A previsão 
é reunir mais de 21 bancos 
internacionais, agentes finan-
ceiros e fundos imobiliários 
internacionais, proporcio-
nando, assim, a aproximação 
necessária entre empresários 
e possíveis parceiros comer-
ciais e/ou financiadores para 
a concretização de projetos e 
empreendimentos imobiliá-
rios e hoteleiros nacionais.

Os empresários interessa-
dos na captação de recursos 
poderão inscrever seus proje-
tos, que estarão divididos 
em quatro categorias: Micro 
projetos - com aportes de 
até U$ 300.000,00; Projeto de 
pequeno porte: com investi-
mentos entre U$ 300.001,00 
e U$ 5.000.000,00; Projetos 
de médio porte, com valo-
res de U$ 5.000.001,00 a U$ 
50.000.000.00; e Projetos de 
grande porte, cujos recursos 
necessários estejam acima de 
U$ 50.000.000. 

“Tais rodadas de negócios 
darão aos participantes, de 
forma direta e presencial, a 
oportunidade de apresenta-
rem as suas iniciativas tanto a 
investidores brasileiros quanto 
internacionais, fazendo com 
que dúvidas e questiona-
mentos já sejam sanados de 
maneira imediata”, explicou 
José Viana, idealizador do FIDI 
2022. 

Vagas limitadas
O evento que marcará os 

setores imobiliário, hoteleiro 
e da construção civil no Brasil 
terá vagas limitadas. Serão 
apenas 500 participantes. As 
inscrições já podem ser feitas 
por meio do link https://doity.
com.br/fidi-2022. 

Mais informações sobre o 
FIDI 2022 podem ser encon-
tradas no site www.fidi2022.
com.br.

FÓRUM reúne segmentos imobiliário e hoteleiro e tem a proposta de ser a quinta maior vitrine da América Latina

FIDI 2022: evento deve prospectar 
R$ 12 bilhões em investimentos

Divulgação



EM MEIO às tantas marcas deixadas pela pandemia, vimos, por exemplo, uma 
maior atenção das pessoas em estarem mais preparadas para imprevistos

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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  Principais tendências 
que vão fundamentar 
o Seguro de Vida
Empatia e personalização serão 
duas palavras presentes nos 
negócios da nova economia. 
Estes termos, tão poderosos 
na vida social, também terão 
importantes papéis no âmbito 
corporativo no que diz respeito 
à construção de novos negócios 
e de novos ecossistemas daqui 
para frente.
No mercado de seguros, em 
especial na área de segmento de 
vida, não será diferente. Tecnolo-
gias, pessoas e processos ditarão 
o desenvolvimento de um subse-
tor que, só entre janeiro e abril de 
2021, experimentou um cresci-
mento de 11,5% em comparação 
com 2020, conquistando um 
faturamento em torno de R$ 15,8 
bilhões, de acordo com dados 
da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep).
O desafio das seguradoras, princi-
palmente para aquelas que lidam 
no setor de vida, será embarcar 
todos esses conceitos e ações em 
práticas voltadas para conhecer 
cada vez mais as minuciosidades 
dos clientes. Saber quem são, 
como vivem, o que projetam, o 
que valorizam e o que buscam 
serão questionamentos essen-
ciais para o planejamento de 
metas e para a disponibilização 
de serviços personalizados aos 
compradores.

Em meio às tantas marcas deixa-
das pela pandemia, vimos, por 
exemplo, uma maior atenção das 
pessoas em estarem mais prepa-
radas para imprevistos. Isso 
afetou diretamente o mercado de 
seguros de vida que, segundo a 
Susep, registrou alta de 16,7% até 
setembro de 2021 em relação aos 
primeiros nove meses de 2020, 
correspondendo a um aumento 
de R$ 2,43 bilhões na arrecada-
ção de prêmios.
Para o futuro, aumentar as chan-
ces de conhecimento dos clien-

tes, apoiar o amadurecimento 
de consumidores e do próprio 
mercado serão questões cruciais 
para se estabelecer em um 
mundo repleto de propósitos.

  Conclusão
Em suma, esse movimento gerou 
um novo olhar de atenção às 
seguradoras não só por conta 
do aumento da demanda, como 
também, da entrada de novos 
perfis no mercado. 
Este cenário, tão distinto e 
complementar ao mesmo 

tempo, mostra ao segmento o 
quanto a economia será circu-
lar e fundamentada nos elos da 
inovação no futuro. Em linhas 
gerais, conhecer será o verbo de 
ação deste setor.
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! 



NÃO DEIXE de sonhar. Há uma vida inteira para tornar seus sonhos possíveis.

   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

SÃO JOÃO DE MACEIÓ     I
A programação oficial do São João de Maceió foi revelada ontem pelo prefeito JHC, em evento que 
reuniu representantes do setor produtivo, a imprensa e artistas. A festa acontece entre os dias 15 e 
29 de junho e terá três polos, no Benedito Bentes, Tabuleiro do Martins e Jaraguá. Entre as atrações 
nacionais estão ALOK, Luan Santana e Wesley Safadão.  

PARABÉNS!   I

Hoje o dia é todo dela, Helba Credidio. Solar, alegre e transbordando energia e 

magnetismo, assim é ela! Parabéns querida! 

A ILUMINADA   I

Hoje, o motivo do clima de festa e alegria é a empresária Ângela Maciel. Quem 

gosta de fazer o ambiente ficar mais festivo e celebrado é ela: Anjinha, como é 

carinhosamente chamada. A coluna deseja felicidades mil pelo seu aniversário.

EMBAIXADOR DO TURISMO     I

Durante o evento o prefeito JHC entregou ao influenciador 

digital Carlinhos Maia o título de “Embaixador do Turismo 

de Maceió” e a chave da cidade. Uma obra de arte conce-

bida em parceria pelo arquiteto Rodrigo Fagá e a Mestra 

artesã Sil de Capela. 

DA TERRA     I

O cantor Thiago Vas abriu a noite de festa no Pierre 

Chalita e é uma das atrações do São João de Maceió. 

Ele se apresenta no palco de Jaraguá, no dia 24 de 

junho, que promete ser um dos mais concorridos com a 

presença de ALOK.
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