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Em Maceió, Sine 
tem 148 vagas 

disponíveis para  
empregos e estágios
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‘Falta luz’ no  
Arruda durante  
ataque do CSE,  

pela Série D
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ACUSADO TERIA SIDO CONTRATADO PARA FAZER SEGURANÇA DE EVENTO; ELE ABRIU FOGO CONTRA AS PESSOAS

De 1º a 30 de junho vai ter 
festa de canto a canto do Estado 
de Alagoas, no maior São João 
dos últimos tempos, promo-
vido pelo Governo de Alagoas. 
O lançamento da programação 
do “Alagoas: Arraial da Gente”, 
reuniu cerca de 200 pessoas, 
entre jornalistas, representantes 
de grupos culturais, parlamenta-
res e prefeitos, hoje pela manhã, 
no restaurante Bodega do Sertão. 
O governador Paulo Dantas e a 
secretária de Estado da Cultura, 
Mellina Freitas, assinaram o 
edital do Prêmio Clemilda, 
Rainha do Forró, que investirá 
1,5 milhão a serem destinados a 
segmentos de quadrilha junina, 
coco de rodas, trios pé-de-serra, 
emboladores, repentistas e 
bumba meu boi e violeiro do 

Estado. As inscrições começam 
amanhã e vão até o dia 7 de junho, 
com intuito de promover a reto-
mada das atividades culturais em 
Alagoas, tão atingida nos últimos 
anos pela pandemia do corona-
vírus. O Estado vai investir R$ 20 
milhões nos festejos juninos, que 
retornarão ao tesouro estadual, 
por meio de impostos, no total 
de R$ 50 milhões e movimenta-
rão a  economia, no período, em  
cerca de R$ 1 bilhão. “A cada real 
investido, volta para os cofres do 
Estado R$ 2,50, ou seja, vai retor-
nar para investimentos em cons-
trução de mais creches, hospitais, 
rodovias, fortalecer o programa 
CRIA, o programa Escola 10 e 
tantas outras ações que ajudam 
o povo de Alagoas”, enfatizou o 
governador. Página 5

Policiais civis identifica-
ram e prenderam o homem 
que, ontem pela manhã, abriu 
fogo contra algumas pessoas 
que participavam de uma 
festa, numa chácara, na Santa 
Lúcia. Ele fez cinco disparos 
de pistola PT 380, conforme 
as cápsulas encontradas no 
local. Três tiros acertaram 
Jonathan Gomes da Silva, de 
26 anos, que morreu. Outras 
duas pessoas foram feridas – 
cada um com m tiro – e levadas 
para o HGE. No local, teste-
munhas disseram que o atira-
dor ainda fez alguns disparos 
para o alto, antes de disparar 

contra as pessoas. Após as 
investigações, o acusado foi 
localizado e preso. A Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social 
(Semscs) realizou hoje a inter-
dição do salão de festas, onde 
ocorreu a tragédia.Equipes de 
fiscalização da Semscs foram 
até o local para realizar uma 
vistoria no estabelecimento. 
Como os responsáveis não 
apresentaram o alvará de 
funcionamento, os agentes 
da Prefeitura de Maceió inter-
ditaram o salão, conhecido 
como Chácara da Santa Lúcia. 
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Alberto Jorge/Ascom Semscs

Pei Fon

São João em Alagoas terá festa de 1º 
a 30 de junho; serão 30 mil empregos

   ARRAIAL DA GENTE

Justiça decreta  
a preventiva 
dos pais por 
morte de bebê

Polícia Civil diz  
que  mulher trans  
morreu por  
afogamento

Mulher é acusada 
de jogar enteado 
do 4º andar após 
brigar com marido
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   POLÍCIA

Preso o atirador que matou um e 
feriu dois em festa na Santa Lúcia

FISCAIS DA SEMSCS

Estiveram no local e interditaram a casa de eventos que estava sem alvará para funcionamento 

DANTAS E MELLINA

Lançam edital que vai contemplar grupos culturais e artistas no Estado
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VEMOS coisas horríveis na internet. Por que não um par de seios ao vento 
que significa a liberdade? Seria a revolução que falta nos nossos costumes.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Miguel Paiva*

Como homem não me sinto mais no direito de tratar 
questões claramente femininas. Fiz durante muitos anos 
a Radical Chic, mas era um período em que as mulheres 
não tinham o lugar de fala que têm hoje. Mas este assunto, 
apesar de começar feminino acaba atingindo todos nós. 
É uma reflexão arriscada que faço envolvendo o corpo da 
mulher, o prazer, a comunicação e o conservadorismo da 
sociedade.

Recentemente a cantora Madonna teve seu Instagram 
suspenso por conta de fotos que mostravam o seu mamilo. 
Já vi no Insta fotos de mamilos, mas talvez sejam postados 
sabendo que vão ser cancelados. Postagem relâmpago. 
Mamilos nas redes. Esta é a primeira reflexão. Como bem 
disse a própria Madonna, as mulheres têm cada centímetro 
dos seus corpos exibidos todos os dias na mídia e os mami-
los não podem. Por que será? É uma referência ao sagrado 
ato de amamentar? Uma herança cristã, se for, injustificável 
também. 

Somos um mundo institucionalmente laico, mas fiel e 
leal a preceitos religiosos. O ato de amamentar não justi-
fica porque também é constantemente perseguido. Grupos 
de mulheres reacionárias se revoltam contra mulheres que 
querem e se acham no direito de amamentar em público. 
Nada mais justo. Então, se não é só o ato sagrado de 
amamentar, o que seria? Os homens exibem os mamilos e 
são exatamente eles que proíbem as mulheres de mostrar 
os seios. Quanto mais atrasada a sociedade mais o topless, 
por exemplo, é recriminado. Na Europa se faz na boa, em 
qualquer praia. As mulheres não andam de peito de fora nas 
ruas, mas nas praias escolhem de colocar o corpo todo ao sol 
e podem. Nada acontece. Ninguém reprime. 

Aqui no Brasil é pecado mortal e até a polícia intervém. 
Ok que somos um país conservador disfarçado de moderno, 
mas o que fica dessa história toda e isso confirma o conser-
vadorismo, é que os homens determinam e as mulheres 
aceitam. O machismo estabelece que partes do corpo femi-
nino podem ser mostradas. Justamente porque as mulhe-
res querem colocar os seios ao vento é que eles proíbem. O 
mesmo acontece com o aborto, um direito das mulheres e 
que homens na sua maioria proíbem. Já as bundas podem 
ser expostas. 

Os homens aqui no Brasil sentem tesão em bundas e daí 
as expõem. Até como troféu. As mulheres que se emanci-
param e mesmo as artistas que impuseram suas escolhas 
acabam também usando a exposição da bunda como ato 
libertário. Concordo, afinal ela está escolhendo mostrar a 
sua bunda e não por permissão masculina. Anitta, Ludmilla, 
Luiza Sonza, Iza, todas elas usam a bunda como mensagem 
e ligam suas atitudes e seu visual ao prazer, ao direito ao 
prazer sobretudo. E elas determinam isso sem que qualquer 
homem venha dar as ordens. 

Acho legal e justo o que acaba incomodando os tradi-
cionalistas, bolsonaristas, moralistas e outros istas que 
passam longe da liberdade e do prazer. Curiosamente todas 
já declararam seus votos e sabemos muito bem pra quem. 
Ainda bem. Mas falta uma imposição maior de imagem e 
desejo, acho eu. Talvez os tempos não sejam propícios e em 
breve podemos mudar isso., mas sinto falta dos mamilos. 
Mulheres têm esse direito. Podem e devem amamentar em 
público. Podem e devem fazer topless nas praias e podem 
e devem mostrar seus mamilos nas redes sociais. Vemos 
coisas horríveis na internet. Por que não um par de seios ao 
vento que significa a liberdade? Seria a revolução que falta 
nos nossos costumes.

O mamilo e a Revolução
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O tom geral da recepção do governo Bolsonaro a Elon Musk, o 
homem mais rico do planeta, um dos patronos da extrema direita 
mundial, pode ser resumido numa cena  estrelada pelo ministro das 
Comunicações Fabio Farias. 

Atuando como mestre-de-cerimônias da visita, Farias encenou 
um número celebrizado pelos programas de auditório de seu sogro, 
o empresário Sílvio Santos, que durante décadas mobilizou milhões 
de brasileiros e brasileiras em torno da promessa de enriquecimento 
fácil e rápido, o Baú da Felicidade. 

--Everybody loves you, declarou o ministro,  microfone na mão, 
dirigindo olhos devotos ao homem mais rico do mundo, diante de 
uma platéia de figurões do governo brasileiro.  

Ali, no universo “Todo mundo ama você” avistava-se a cúpula 
das Forças Armadas sob o governo Bolsonaro. O  general Paulo Sérgio 
Nogueira, ministro da Defesa; o general Augusto Heleno, da Segu-
rança Institucional; o general Braga Netto, provável companheiro de 
Bolsonaro na eleição presidencial; o general Luiz Eduardo Ramos, 
ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência. Além deles, 
também estava o presidente Ciro Nogueira, dono do Centrão e atual 
ministro da Casa Civil. Outra presença era Dias Toffolli, do STF.  

Num  cenário de colapso econômico, tragédia social e cenas de 
entreguismo explícito, como a privatização da Eletrobras,  o encontro 
flagrou os dois numa hora difícil.  

Se Bolsonaro enfrenta o esvaziamento visível de sua campanha, 
Musk chegou ao país dias depois que o mundo inteiro viu que algo 
deu errado na compra do Twitter, antes anunciada como o grande 
negócio de um  milênio que mal começou.  

O sorriso de propaganda de pasta de dente que Musk exibiu ao 
Brasil estava longe da carranca golpista de 2020, quando estava de 
olho nas reservas de lítio da Bolívia, indispensáveis para a bateria dos 
automóveis elétricos que fabrica.  

Numa comentário de quem sabia do risco que aquela presença 
representa aos países latino-americanos, um cidadão lhe mandou 
uma mensagem pelo tuíte onde denunciava a relação promíscua 
entre golpes de Estado na América Latina e ataques imperialistas à 
democracia: “Você sabe o que não interessa às pessoas? O governo 
dos EUA organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia para 
que você possa obter lítio lá”. Musk reagiu com truculência típica: 
“Vamos dar um golpe em quem quisermos. Lide com isso!”

No Brasil de Musk & Bolsonaro as conversas públicas envolveram 
dinheiro e tecnologia. Musk anunciou um projeto supostamente 
sofisticado para monitorar o desmatamento de nossas florestas -- 
ideia que os estudiosos do assunto classificam como puro apenas 
desperdício de dinheiro -- dos brasileiros e brasileiras, é claro. 

Num aceno obviamente eleitoral, Musk falou de uma proposta 
socialmente útil -- conectar 19 mil escolas da região -- mas não disse 
como nem quando isso poderia ser feito, numa omissão significativa. 
Já autorizada pela Anatel a instalar 4408 satélites no Brasil, até agora a 
Starlink, empresa de Musk, só deu conta de dois (2), ambos colocada 
nos céus do Sudeste. (Convergência Digital, 20/5/2022). 

Coordenador do MapBiomas e especialista em monitoramento 
ambiental, o professor Tasso Azevedo afirmou ao portal G1 que o 
Brasil não precisa de satélites de Musk para monitorar a Amazônia 
brasileira.  “(Os equipamentos de Musk) são satélites de comunica-
ção. (...) Não são satélites óticos, eles não conseguem enxergar coisas 
na superfície, no território, o que é usado para fazer monitoramento 
do desmatamento”, explica Tasso Azevedo. “Não é por falta de achar 
desmatamento e de monitorar que a gente não tem fiscalização e 
controle do desmatamento. Pelo contrário, o que falta é essa parte da 
fiscalização e do controle”, afirma, numa referencia direta à omissão 
do governo.

Para além do barulho midiático e dos  negócios estratosféricos,  
a viagem deixou duas mensagens. No plano eleitoral, confirma que 
Bolsonaro conserva o apoio da extrema-direita internacional em sua 
tentativa de permanecer no cargo. No plano econômico, os rascu-
nhos de Elon Musk-Bolsonaro  mostram que o plano é obrigar brasi-
leiros e brasileiras a pagar um alto preço por isso. 

Alguma dúvida?

Musk & Bolsonaro: o preço a pagar

   ARTIGO  |  Paulo Moreira Leite*

* Jornalista. Portal Brasil247* Jornalista. Portal Brasil247



O Instituto de Medicina 
Legal Estácio de Lima (IML 
de Maceió) confirmou na 
manhã de hoje (23), o resul-
tado do exame de necropsia 
realizado no corpo da trans 
Larah Skalwalker, de 26 anos 
de idade. A transexual foi 
vítima de asfixia por afoga-
mento.

De acordo com a perita 
médica legista  Claúdia 
Chroniaris,  responsável 
pelo exame cadavérico, afir-
mou ainda que no exame 
não foram identificados 
sinais de violência sexual, e 
nem de tortura. O resultado 

do exame já foi comunicado 
a delegacia que iniciou as 
investigações sobre o caso e 
o laudo completo com todos 
os dados serão também 
encaminhados para a Polí-
cia Civil.

O corpo de uma travesti 
foi encontrado por popu-
lares, na manhã do último 
domingo (22), na Praia da 
Avenida, no bairro do Jara-
guá em Maceió.  Após a 
perícia de local de morte 
suspeita, o corpo de Larah 
Skalwalker, de 26 anos, foi 
encaminhado para o IML 
de Maceió onde foi necrop-
siado e liberado hoje para 
sepultamento, após a iden-
tificação oficial pelo exame 
de necropapiloscopia.

LAUDO COMPLETO será encaminhado para a Polícia Civil.Polícia
LARAH SKYWALKER foi vítima de asfixia por afogamento; não foram encontrados sinais de violência sexual ou tortura

Polícia Científica divulga causa da 
morte de trans encontrada na praia
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Divulgação/CAERR

O delegado Igor Diego 
confirmou, no final da tarde 
de  ontem, o achado de um 
corpo do sexo feminino que 
pode ser a jovem Graciane, 
20 anos, desaparecida desde 
o dia 18, após ter sido assas-
sinada pelo primo, na cidade 
de Murici. 

O corpo foi resgatado 
após ser avistado pelo grupa-
mento aéreo do Corpo de 
Bombeiros no Rio Mundaú. 
O cadáver foi recolhido e 
levado para o IML de Maceió, 
onde será submetido à 
necropsia para determinar a 

causa da morte, bem como a 
sua identificação oficial.

O assassino de Graciane 
teria confessado o crime à 
sua esposa, antes de tirar a 
própria vida. Além de matar 
a jovem e se matar, o suspeito 
ainda esfaqueou o compa-
nheiro de Graciane, que 
tentou saber do paradeiro da 
jovem. Desde o desapareci-
mento da Graciane, as forças 
de segurança do Estado 
realizavam buscas pelo seu 
corpo. O caso está sendo 
investigado pelo delegado 
Igor Diego, de Murici.

Uma mulher, de 31 anos, 
está sendo acusada de jogar o 
enteado, um menino de 6 anos, 
do 4º andar de um apartamento 
no Benedito Bentes. O caso, que 
foi registrado na madrugada de 
hoje, teria acontecido durante 
uma briga de casal, segundo o 
marido da suspeita.

De acordo com a Guarnição 
Motorizada Rocom 03, perten-

cente ao 5º Batalhão de Polícia 
Militar, o pai levou a criança 
consciente para receber aten-
dimento médico na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). 
Em seguida, a vítima, identifi-
cada como Marcos Antônio dos 
Santos Silva, foi encaminhada 
para o Hospital Geral do Estado 
(HGE), onde permaneceu para 
passar por cirurgia.

   RIO MUNDAÚ

   APÓS BRIGA COM MARIDO

Corpo pode ser de jovem 
assassinada pelo primo

Mulher é acusada de jogar 
criança do quarto andar

Após serem submetidos 
à audiência de custódia, a 
Justiça alagoana converteu 
em preventiva a prisão dos 
pais do menino Gabriel Luís 
dos Santos Silva, de 11 meses, 
que morreu em decorrência 
de violência sexual. A criança 
deu entrada sem vida no 
último sábado (21) na Upa 
do Francês, em Marechal 
Deodoro, na região metropo-

litana da capital.
Em depoimento à PM, a 

mãe do menino, de 18 anos, 
teria confessado saber dos 
estupros e alegou que em 
algumas ocasiões chegou a 
limpar a criança e trocar a 
fralda. Questionada sobre 
não ter denunciado o crime, 
a mulher afirmou que era 
ameaçada pelo companheiro 
e que era trancada em um dos 

cômodos da residência da 
família enquanto o marido 
estuprava o filho, inclusive 
com a utilização de objetos.

O corpo de Gabriel Luís 
segue no Instituto Médico 
Legal Estácio de Lima. O casal 
foi preso em flagrante e enca-
minhado para a Central de 
Flagrantes, em Maceió, de 
onde deve ser transferido para 
o sistema prisional.

O suspeito de matar uma 
pessoa e deixar outras duas 
feridas, em uma festa na 
Santa Lúcia, foi preso ontem 
O homem teria sido contra-
tado para fazer a segurança 
do evento.

De acordo com o dele-
gado Fábio Costa, o crime 
aconteceu na manhã de 
domingo e testemunhas 
relataram que Jonathan 
Gomes da Silva, de 26 anos, 
foi atingido por dois disparos 

de arma de fogo, sendo um 
nas costas e outro no quadril. 
A vítima não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local. 
Uma mulher e um homem 
também foram baleados 
durante a confusão. Eles 
foram socorridos por popu-
lares até o Hospital Geral do 
Estado (HGE). Os nomes das 
vítimas não foram revelados.

A polícia teria encon-
trado cinco munições de 
pistola calibre 380 no salão 

de festas.  Testemunhas 
afirmaram ter visto o segu-
rança apontando a arma 
para Jonathan e atirado para 
cima no momento em que a 
briga generalizada aconte-
cia. Ainda não se sabe como 
a confusão começou.

O suspeito, após ter sido 
pego, foi encaminhado para 
a Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), 
onde deve prestar esclareci-
mentos.

   MARECHAL

   TIROTEIO EM FESTA

Decretada preventiva de pais
de bebê morto após estupro

Preso segurança que matou 
uma pessoa e baleou duas 

LARAH

Foi encontrada morta na Praia da Avenida; polícia ainda não tem suspeito

Aarão José 
Polícia Científica



A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel), 
reabre, a partir de hoje (23), 
o Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) no Terminal 
Rodoviário João Paulo II, no 
bairro do Feitosa. O espaço, 
que passa a funcionar das 
09h às 19h, todos os dias da 
semana, vai prestar informa-
ções sobre a cidade aos turistas 
que visitam a capital.

De acordo com a Prefei-
tura, no local, maceioenses e 
turistas podem obter infor-
mações sobre os atrativos 
do destino Maceió, serviços 

e dicas de roteiros. Também 
serão disponibilizados mapas 
da cidade, informativos, além 
do guia de bares e restauran-
tes da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel) 
em Alagoas.

Para a secretária adjunta 
de Turismo da Semtel, Josi 
Mendes, o equipamento será 
mais um aliado no fomento 
do turismo regional. “Muitos 
turistas estão optando pelo 
transporte rodoviário, sobre-
tudo os que moram em esta-
dos vizinhos, e com as festas 
de São João se aproximando, 
conseguimos viabilizar a reati-

vação desse espaço” pontuou a 
secretária.

Além do CAT Rodoviária, a 
Semtel também é responsável 
pelo CAT Aeroporto, locali-
zado no Aeroporto Internacio-
nal Zumbi dos Palmares, com 
horário de funcionamento de 
09h às 03h da manhã.

Além dos CATs, a Prefeitura 
de Maceió também investiu 
em informantes turísticos 
na Orla marítima, local de 
maior circulação de visitan-
tes. Ao todo, mais de dezenove 
pessoas prestam informações 
sobre o destino nos espaços 
criativos da cidade.

Um dos bairros mais popu-
losos de Maceió, o Jacintinho, 
será o próximo anfitrião de 
uma série de festas literárias 
realizadas em bairros da capi-
tal ao longo do ano. A ‘Flijaça’ 
acontecerá nos próximos 
dias 26 e 27 de maio, e terá 
como sede a Escola Municipal 
Doutor Baltazar de Mendonça.

Com o objetivo de repetir 
o sucesso das Festas Literá-
rias promovidas no bairro do 
Pontal da Barra (Flipontal) e 
do Vergel do Lago (Flivergel), 

a Flijaça será a terceira de uma 
sequência de 10 ações promo-
vidas pela Prefeitura de Maceió 
e a segunda realizada no bairro. 

A programação do evento, 
além de apresentações cultu-
rais e publicações de escritores 
regionais, contará com ativi-
dades onde o público poderá 
participar de com reflexão 
acerca de situações que estão 
presentes no dia a dia da popu-
lação de Maceió. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que Cidade Univer-

sitária (Eustáquio Gomes e 
Graciliano Ramos), Cruz das 
Almas, Ipioca, Poço (Regi-
naldo), Trapiche da Barra e 
Fernão Velho estão entre os 
próximos bairros a ser contem-
plados.

Como explica o secretário 
de Educação, Rogério Lima, 
as festas literárias abraçam a 
população maceioense atra-
vés do incentivo à leitura e 
escrita, e são fundamentais 
para a educação e a cultura da 
nossa capital.

A semana inicia com o Sine 
Maceió disponibilizando 148 
vagas, a partir de hoje (23), 
no posto de atendimento ao 
trabalhador em diversas áreas 
de atuação. As oportunidades 
são para as áreas de serviços, 
comércio, varejo, construção 
civil, gastronomia, além de 
vagas de estágios nas áreas de 
Direito, Administração e Ciên-
cias Contábeis.

De acordo com informa-
ção da Prefeitura de Maceió, 
as vagas de trabalho dispo-
níveis são para pessoas que 
possuem desde o Ensino 

Fundamental ao Superior 
completo. 

Entre as oportunida-
des estão para alinhador de 
veículos automotivos, auxi-
liar de confeitaria, calceteiro, 
copeiro, eletricista, mecâ-
nico automotivo, auxiliar de 
açougue, analista de controle 
interno, chefe de cozinha, 
confeiteiro, gerente comer-
cial, pedreiro, vigilante, entre 
outros.

Os profissionais devem 
ficar atentos aos requisitos 
necessários para preenchi-
mento da vaga, devendo enviar 

o currículo para o imosine.
semtabes@gmail.com, com a 
vaga escolhida especificada no 
assunto do e-mail. 

Os interessados também 
podem comparecer à unidade 
de atendimento do Sine 
Maceió, que fica no 2º piso do 
Shopping Popular, no Centro, 
munido de seus documentos. 
O posto funciona de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 14h.

Para mais informações, 
o Sine dispõe do número de 
WhatsApp no (82) 9 8879-1919 
ou você pode ligar para o 0800 
082 6205.

VAGAS vão desde o Ensino Fundamental ao Superior completo.Maceió
OPORTUNIDADES são para as áreas de serviço, varejo, comércio, construção civil e estágios

Sine Maceió disponibiliza 148 
vagas de emprego e estágios 

INTERESSADOS 

Devem ficar atentos aos requisitos das vagas abertas

João Ferro/Ascom Semtabes

ALVARÁ

de permissão de evento, garante realização legal e segura das festas

   EVENTOS JUNINOS

Convívio Social orienta sobre 
arraiás e palhoções nas festas

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) já 
iniciou as orientações sobre 
palhoções, arraiás, apresen-
tações e demais eventos em 
espaço público durante os 
festejos juninos deste ano. Os 
interessados devem se diri-
gir à Semscs para solicitar o 
alvará de permissão.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, até o momento, já 
foram solicitadas autorização 
para 11 eventos para os feste-
jos juninos 2022 em vários 
ponstos de Maceió. 

Dependendo da estrutura 
do evento e público espe-

rado, a Semscs pode solici-
tar a aprovação da SMTT, da 
FMAC, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar, além 
da cobrança de taxas pelo uso 
do solo público e pela utiliza-
ção sonora, conforme o caso.

A secretaria fica localizada 
na Rua Alexandre Passos, s/n, 
no Jaraguá e o atendimento é 
realizado das 8h às 14h. Após 
a solicitação, os fiscais de 
posturas realizam uma visto-
ria no local indicado no ofício 
e verificam a possibilidade de 
realização do evento, sendo o 
espaço liberado pelos agentes 
municipais, é emitida uma 
lista solicitando documen-
tações complementares e a 
aprovação de outros órgãos 
municipais e estaduais.

Itawi Albuquerque / Secom Maceió

   RODOVIÁRIA

   ‘FLIJAÇA’

Prefeitura reabre Centro 
de Atendimento ao Turista

Jacintinho será próximo bairro 
a receber Festa Literária 
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O Governo de Alagoas 
cumpriu a promessa de 
fazer o Maior São João de 
Todos os Tempos no Estado. 
Serão 30 dias de festa com 
atrações nacionais como 
João Gomes, Wesley Safa-
dão, Simone & Simaria, 
Maiara & Maraisa, Tarcísio 
do Acordeon e centenas 

de artistas contratados em 
parceria com dezenas de 
prefeituras. A estimativa do 
Governo é que mais de 30 
mil empregos diretos e indi-
retos sejam gerados durante 
os 30 dias de festa. Para o 
governador Paulo Dantas, 
a programação contempla 
todas as regiões do Estado e, 

pela primeira vez, inclui as 
grotas como polos festivos. 

“O Maior São Joao de 
Todos os Tempos não é 
somente o maior nas atra-
ções,  mas,  também, na 
diversidade e na democra-
cia, ao levar as festas juni-
nas para todos. Depois do 
carnaval, o São Joao é a 

festa mais aguardada pelo 
povo nordestino, e aqui 
em Alagoas não é dife-
rente. Por isso tivemos o 
cuidado e carinho de esco-
lher cada um dos nomes da 
nossa programação, como 
t a m b é m  l a n ç a m o s  u m 
edital que valoriza ainda 
mais os artistas alagoanos”, 

destaca Paulo Dantas. 
Será também o festejo 

que mais prestigiará os artis-
tas locais, com um edital de 
R$ 1,5 milhão voltado só 
para quadrilhas juninas, de 
cocos de roda, de bumba 
meu boi, trios forrozeiros, 
bandas de forró, violeiros e 
emboladores.

SERÃO 30 dias de festa com atrações locais e nacionais.Alagoas
JOÃO GOMES Wesley Safadão, Simone & Simaria e Maiara & Maraisa são alguns destaques do São João alagoano

AL: São João vai gerar mais de 30 
mil empregos diretos e indiretos
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De 1º a 30 de junho vai 
ter festa de canto a canto do 
Estado de Alagoas, no maior 
São João dos últimos tempos, 
promovido pelo Governo 
de Alagoas. “Será um evento 
que estará aberto para todos 
os alagoanos, cem por cento 
gratuito. Estamos imensa-
mente satisfeitos e felizes, 
pois tenho certeza de que esse 
São João será um sucesso e 
me comprometo que haverá 
essa festa  todos os anos no 
Estado de Alagoas”. A afirma-
ção foi do governador Paulo 
Dantas, durante o lançamento 
da programação do “Alagoas: 
Arraiá da Gente”, que reuniu 
cerca de 200 pessoas, entre 
jornalistas, representantes de 
grupos culturais, parlamenta-
res e prefeitos, na manhã desta 
segunda-feira (23), no restau-
rante Bodega do Sertão.

Durante o evento, Paulo 
Dantas e a secretária de 
Estado da Cultura, Mellina 
Freitas, assinaram o edital 
do Prêmio Clemilda, Rainha 
do Forró, que investirá 1,5 
milhão a serem destinados 
a segmentos de quadrilha 
junina, coco de rodas, trios 
pé-de-serra, emboladores, 
repentistas e bumba meu boi 
e violeiro de todo o Estado de 
Alagoas.  As inscrições come-
çam nesta terça-feira (24) e 
vão até o dia 7 de julho, com 
intuito de promover a reto-
mada das atividades culturais 
em Alagoas, tão atingida nos 
últimos anos pela pandemia 
do coronavírus.

“Vai ser um São João de 
muita alegria, que vai unir 
cada vez mais as famílias de 
Alagoas, contemplando todas 
as regiões do Estado e  alcan-
çando todos os bairros da 
nossa capital, com festas em 

10 grotas, levando o São João 
mais próximo das pessoas 
que mais necessitam do apoio 
do governo”, afirmou Paulo 
Dantas. Em todos os cantos do 
Estado, do litoral ao sertão, as 
festas terão atrações com artis-
tas locais e nacionais.

 O Estado vai investir R$ 20 
milhões nos festejos juninos, 
que retornarão ao tesouro 
estadual, por meio de impos-
tos, no total de R$ 50 milhões 
e movimentarão a  economia, 
no período, em  cerca de R$ 
1 bilhão. “A cada real inves-
tido, volta para os cofres do 
Estado R$ 2,50, ou seja, vai 
retornar para investimen-
tos em construção de mais 
creches, hospitais, rodovias, 
fortalecer o programa CRIA, 
o programa Escola 10 e tantas 
outras ações que ajudam o 
povo de Alagoas”, enfatizou o 
governador.

Geração de empregos
Paulo Dantas destacou 

que o mais importante é que 
os festejos irão gerar mais 
de 30 mil empregos, dire-
tos e indiretos, ofertando 

mais oportunidades ao povo 
de Alagoas de ampliar sua 
renda. Ele aproveitou a opor-
tunidade para parabenizar 
aos municípios que estão 
investindo nos festejos juni-
nos, reforçando que o Estado 
estará junto para dar apoio 
às iniciativas que tragam 
benefícios à população do 
Estado. “Quero parabenizar 
os 102 municípios de Alagoas 
que vão realizar o seu São 
João, inclusive parabenizar 
a Prefeitura de Maceió, que 
está fazendo um bom São 
João”, disse o governador. “O 
meu intuito, meu objetivo, 
é que o governo de Alagoas 
trabalhe de forma integrada 
com os municípios, inclusive 
com a Prefeitura de Maceió. 
Não faço política criticando, 
atacando, menosprezando, 
faço as coisas com o intuito 
que o povo de Alagoas receba 
o benefício”, enfatizou Paulo.

O governador destacou 
ainda a importância da reto-
mada dos festejos juninos 
depois de dois anos de tantas 
dificuldades enfrentadas 
por causa da pandemia do 

coronavírus. “Passamos um 
momento muito duro, mas 
graças à vacina, à nossa ciên-
cia e  a todos que promovem 
saúde em Alagoas, nós tivemos 
o melhor resultado na pande-
mia. Vacinamos a sociedade 
e agora estamos prontos para 
fazer esse São João de forma 
segura, de maneira que tenho 
certeza de que o alagoano que 
gosta dessa festa tradicional do 
Nordeste está comemorando 
essa decisão do governo de 
Alagoas”, ponderou o governa-
dor.

Homenagens
O São João da Gente vai 

contemplar todas as regiões 
no Estado, com eventos em 
15 municípios, além de festa 
em  10 Grotas da região de 
Maceió. Cada arraial home-
nageará uma figura de rele-
vância cultural em Alagoas, a 
exemplo de Jacinto Silva (no 
Eustáquio Gomes), Tororó do 
Rojão (Jacintinho); Nelson da 
Rabeca (Benedito Bentes) e 
Clemilda, Rainha do Forró (em 
Cruz das Almas). No interior, 
haverá o arraial Eugídio Vieira 

(Piranhas, Batalha e Major 
Izidoro), Nelson Rosa (Penedo 
e Igreja Nova); Gerson Filho 
( Paripueira, Jundiá , Matriz 
do Camaragibe e São Luís do 
Quintude; Mestrinho (Capela, 
União dos Palmares e Novo 
Lino).

A secretária de Estado da 
Cultura, Mellina Freitas, disse 
que a expectativa é a melhor 
possível para o São João,  apesar 
de ter tido um prazo de apenas 
uma semana para organizar 
o evento em todo o Estado. 
“A missão dada pelo gover-
nador Paulo Dantas no nosso 
primeiro despacho foi que 
fizéssemos o maior São João 
que Alagoas já teve.  O desafio 
é muito grande, mas missão 
dada é missão cumprida”, 
ressaltou.

A secretária de Estado do 
Turismo, Caroline Balbino, 
também se mostrou entusias-
mada com o incremento no 
turismo com as festas juninas 
em Alagoas.  “A expectativa 
é a melhor  de todas.  Sem 
dúvida, faremos um São João 
Histórico”. Juntamente com a 
secretária de Cultura, Caroline 
irá participar de uma reunião 
com o trade turístico para 
apresentar a proposta do São 
João organizado pelo governo 
de Alagoas para atrair ainda 
mais turistas para Alagoas 
nesse período. “O São João faz 
parte de cultura nordestina, 
faz parte da cultura brasileira 
e o brasileiro como todo estava 
na expectativa do São deste 
ano, pois estávamos órfãos do 
São João.  Então, com certeza 
teremos tempo para atrair os 
turistas para Alagoas, seja de 
estados da região ou de outros 
estados do país”,  destacou a  
secretária de Turismo.

   GOVERNADOR PAULO DANTAS

“Teremos um mês de junho como nunca tivemos antes”

NO RITMO DO FORRÓ: 

Governador Paulo Dantas toca triângulo no lançamento do São João de AL: “Será o maior dos últimos tempos”

Pei Fon

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer (Semtel), 
reabre, a partir de hoje (23), 
o Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) no Terminal 
Rodoviário João Paulo II, no 
bairro do Feitosa. O espaço, 
que passa a funcionar das 
09h às 19h, todos os dias da 
semana, vai prestar informa-
ções sobre a cidade aos turistas 
que visitam a capital.

De acordo com a Prefei-
tura, no local, maceioenses e 
turistas podem obter infor-
mações sobre os atrativos 
do destino Maceió, serviços 

e dicas de roteiros. Também 
serão disponibilizados mapas 
da cidade, informativos, além 
do guia de bares e restauran-
tes da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel) 
em Alagoas.

Para a secretária adjunta 
de Turismo da Semtel, Josi 
Mendes, o equipamento será 
mais um aliado no fomento 
do turismo regional. “Muitos 
turistas estão optando pelo 
transporte rodoviário, sobre-
tudo os que moram em esta-
dos vizinhos, e com as festas 
de São João se aproximando, 
conseguimos viabilizar a reati-

vação desse espaço” pontuou a 
secretária.

Além do CAT Rodoviária, a 
Semtel também é responsável 
pelo CAT Aeroporto, locali-
zado no Aeroporto Internacio-
nal Zumbi dos Palmares, com 
horário de funcionamento de 
09h às 03h da manhã.

Além dos CATs, a Prefeitura 
de Maceió também investiu 
em informantes turísticos 
na Orla marítima, local de 
maior circulação de visitan-
tes. Ao todo, mais de dezenove 
pessoas prestam informações 
sobre o destino nos espaços 
criativos da cidade.

Um dos bairros mais popu-
losos de Maceió, o Jacintinho, 
será o próximo anfitrião de 
uma série de festas literárias 
realizadas em bairros da capi-
tal ao longo do ano. A ‘Flijaça’ 
acontecerá nos próximos 
dias 26 e 27 de maio, e terá 
como sede a Escola Municipal 
Doutor Baltazar de Mendonça.

Com o objetivo de repetir 
o sucesso das Festas Literá-
rias promovidas no bairro do 
Pontal da Barra (Flipontal) e 
do Vergel do Lago (Flivergel), 

a Flijaça será a terceira de uma 
sequência de 10 ações promo-
vidas pela Prefeitura de Maceió 
e a segunda realizada no bairro. 

A programação do evento, 
além de apresentações cultu-
rais e publicações de escritores 
regionais, contará com ativi-
dades onde o público poderá 
participar de com reflexão 
acerca de situações que estão 
presentes no dia a dia da popu-
lação de Maceió. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que Cidade Univer-

sitária (Eustáquio Gomes e 
Graciliano Ramos), Cruz das 
Almas, Ipioca, Poço (Regi-
naldo), Trapiche da Barra e 
Fernão Velho estão entre os 
próximos bairros a ser contem-
plados.

Como explica o secretário 
de Educação, Rogério Lima, 
as festas literárias abraçam a 
população maceioense atra-
vés do incentivo à leitura e 
escrita, e são fundamentais 
para a educação e a cultura da 
nossa capital.

A semana inicia com o Sine 
Maceió disponibilizando 148 
vagas, a partir de hoje (23), 
no posto de atendimento ao 
trabalhador em diversas áreas 
de atuação. As oportunidades 
são para as áreas de serviços, 
comércio, varejo, construção 
civil, gastronomia, além de 
vagas de estágios nas áreas de 
Direito, Administração e Ciên-
cias Contábeis.

De acordo com informa-
ção da Prefeitura de Maceió, 
as vagas de trabalho dispo-
níveis são para pessoas que 
possuem desde o Ensino 

Fundamental ao Superior 
completo. 

Entre as oportunida-
des estão para alinhador de 
veículos automotivos, auxi-
liar de confeitaria, calceteiro, 
copeiro, eletricista, mecâ-
nico automotivo, auxiliar de 
açougue, analista de controle 
interno, chefe de cozinha, 
confeiteiro, gerente comer-
cial, pedreiro, vigilante, entre 
outros.

Os profissionais devem 
ficar atentos aos requisitos 
necessários para preenchi-
mento da vaga, devendo enviar 

o currículo para o imosine.
semtabes@gmail.com, com a 
vaga escolhida especificada no 
assunto do e-mail. 

Os interessados também 
podem comparecer à unidade 
de atendimento do Sine 
Maceió, que fica no 2º piso do 
Shopping Popular, no Centro, 
munido de seus documentos. 
O posto funciona de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 14h.

Para mais informações, 
o Sine dispõe do número de 
WhatsApp no (82) 9 8879-1919 
ou você pode ligar para o 0800 
082 6205.

VAGAS vão desde o Ensino Fundamental ao Superior completo.Maceió
OPORTUNIDADES são para as áreas de serviço, varejo, comércio, construção civil e estágios

Sine Maceió disponibiliza 148 
vagas de emprego e estágios 

INTERESSADOS 

Devem ficar atentos aos requisitos das vagas abertas

João Ferro/Ascom Semtabes

ALVARÁ

de permissão de evento, garante realização legal e segura das festas

   EVENTOS JUNINOS

Convívio Social orienta sobre 
arraiás e palhoções nas festas

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) já 
iniciou as orientações sobre 
palhoções, arraiás, apresen-
tações e demais eventos em 
espaço público durante os 
festejos juninos deste ano. Os 
interessados devem se diri-
gir à Semscs para solicitar o 
alvará de permissão.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, até o momento, já 
foram solicitadas autorização 
para 11 eventos para os feste-
jos juninos 2022 em vários 
ponstos de Maceió. 

Dependendo da estrutura 
do evento e público espe-

rado, a Semscs pode solici-
tar a aprovação da SMTT, da 
FMAC, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar, além 
da cobrança de taxas pelo uso 
do solo público e pela utiliza-
ção sonora, conforme o caso.

A secretaria fica localizada 
na Rua Alexandre Passos, s/n, 
no Jaraguá e o atendimento é 
realizado das 8h às 14h. Após 
a solicitação, os fiscais de 
posturas realizam uma visto-
ria no local indicado no ofício 
e verificam a possibilidade de 
realização do evento, sendo o 
espaço liberado pelos agentes 
municipais, é emitida uma 
lista solicitando documen-
tações complementares e a 
aprovação de outros órgãos 
municipais e estaduais.

Itawi Albuquerque / Secom Maceió
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Prefeitura reabre Centro 
de Atendimento ao Turista

Jacintinho será próximo bairro 
a receber Festa Literária 
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O PDL (Projeto de Decreto 
Legislativo) que suspende 
os reajustes anuais da Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) na conta de energia 
no Ceará pode aliviar a conta 
de luz nesse ano, mas pode 
trazer riscos para o setor, preju-
dicar o serviço e causar uma 
super tarifa em 2023. A inten-
ção, segundo o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), é anular os 
aumentos também em outros 
estados.

Em ano eleitoral, o parla-
mentar, que integra a base do 
governo, decidiu acelerar a 
tramitação e aprovou o reque-
rimento de urgência para o 
texto, o que colocou ainda mais 
pressão sobre as distribuidoras 
e a Agência. A proposta deve 
ser votada em breve. Na terça-
-feira (23), está prevista na 
pauta votação de projeto que 
limita alíquotas de tributos 
sobre energia e combustíveis.

Neste ano, foram aprova-
dos altos reajustes no Ceará 
(24,88%), Alagoas (20%), Bahia 
(21%), Mato Groso do Sul 

(17%), Rio Grande do Norte 
(20%). José Rosenblatt, da 
consultoria de energia PSR, o 
aumento somente não foi tão 
mais sentido pelos consumi-
dores, porque coincidiu com 
o fim da bandeira de escassez 
hídrica, em abril. “Não houve 
uma diferença notável no 
preço da energia, a cobrança 
extra acabou sendo substitu-
ída pelo reajuste”, afirma.

Segundo o autor  do 
projeto, o deputado Domin-
gos Neto (PSD-CE), sustar os 
reajustes ajudaria a controlar 

a inflação e aliviaria o peso 
da energia na produção e nos 
serviços. “O projeto nasce no 
momento em que a Aneel 
autoriza reajustes abusivos, 
acima da inflação e injustificá-
veis. Já tivemos reuniões com 
a Agência e não encontramos 
ambiente onde se possa rever 
o aumento. Reduzir o valor da 
energia permite que ela não 
seja o grande vilão da inflação 
em 2022, por afetar todas as 
pessoas diretamente”, argu-
menta.

Dados do IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor 
Amplo) mostram que apesar 
dos aumentos, a energia caiu 
em abril 6,27%, sendo um 
dos principais motivos para a 
perda de ritmo da inflação no 
mês. A queda ficou bem abaixo 
dos 20% anunciados pelo 
governo após o fim da bandeira 
de escassez hídrica. Em 2022, 
a energia acumula baixa de 
6,14% e nos últimos 12 meses 
alta de 20,52%.https://491fdd5
6246d886f57d36a27c98aa0c8.
safeframe.googlesyndication.
com/safeframe/1-0-38/html/
container.html

Super tarifa em 2023
Em algum momento, os 

reajustes na conta de luz terão 
que ser feitos. Essa cobrança 
atrasada pode coincidir já com 
outros valores adicionais já 
previstos para 2023. De acordo 
com o professor do Instituto 
de Energia e Ambiente da USP, 
Pedro Côrtes, o projeto “ajuda 
momentaneamente e artifi-
cialmente, mas joga a conta 
para o ano que vem. A gente 
corre o risco de ter um tarifaço, 

se nenhum aumento for auto-
rizado em 2022”.

“Nós já temos um passivo 
do ano passado, porque a utili-
zação da bandeira de escassez 
hídrica não foi suficiente para 
cobrir os custos de produção 
das termoelétricas, que tem 
energia mais cara, e precisa-
ram ser acionadas. Para cobrir 
o custo, governo autorizou as 
a contratarem empréstimos e 
quem vai pagar são os consu-
midores em 2023”, analisa 
Côrtes.

Há ainda o risco da manu-
tenção da bandeira verde ao 
longo desse ano sem que haja 
circunstâncias climáticas para 
isso. “Temos condições para 
manter agora a tarifa mais 
barata, mas isso pode mudar 
nos próximos meses com o 
período de estiagem e pode-
mos não conseguir mantê-
-las até final do ano, como o 
governo pretende, talvez por 
ser um ano eleitoral. Esse será 
mais um custo não coberto 
pelas tarifas, consequente-
mente ano que vem isso terá 
que ser compensado”, explica.

EM ANO ELEITORAL, PDL suspende reajustes 
anuais da Aneel, mas “a conta” pode chegar em 2023. Brasil

AO DESAUTORIZAR ANEEL, projeto pode desestabilizar setor no país e trazer prejuízos para o consumidor

Câmara quer deixar reajuste da 
conta de luz para o ano que vem

NESTE ANO, FORAM APROVADOS

Altos reajustes no Ceará, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte
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Uma audiência na Justiça, 
prevista para o dia 25 de maio, 
deverá decidir o futuro de apro-
ximadamente 5 mil empregos 
na Usina Uruba. A renovação 
do contrato de arrendamento 
entre a Cooperativa Agrícola 
do Vale do Satuba (Coper-
vales) e a massa falida da 
Laginha Agro Industrial S.A., 
que pertencia ao Grupo João 
Lyra, está travada, o que pode 
inviabilizar investimentos e, 
consequentemente, o funcio-
namento da indústria.

A audiência será reali-
zada pela comissão de juízes 
responsável pelo processo 
falimentar do grupo. Embora a 
Copervales tenha se mostrado 
viável e o arrendamento da 
Usina Uruba tenha garantido 
um investimento de cerca 
de R$ 46 milhões no parque 
industrial, não houve avanços 
significativos no processo de 
renovação do contrato. Para 
que a Usina Uruba siga produ-
tiva, será necessário um novo 
investimento de aproximada-
mente R$ 30 milhões.

O atraso no processo 
de renovação do contrato 
de arrendamento deverá 
ter reflexo na próxima safra 
de cana-de-açúcar. É que, 
devido ao ciclo da cana-de-
-açúcar, faz-se necessário o 
plantio de novas mudas. Sem 
a garantia de continuidade, os 
produtores rurais cooperados 
temem não ter retorno do alto 
investimento necessário. Na 
safra 2021-2022, a Copervales 
bateu recorde de produção, 
ultrapassando 856 mil tonela-

das de cana moídas.
Quem vivenciou o fecha-

mento da Usina Uruba, em 
2013, teme que, devido à 
insegurança jurídica que 
tem permeado o processo de 
renovação de arrendamento, 
a situação se repita. É o caso 
do colaborador Marcos Lima, 
funcionário da indústria desde 
2006. Com o fechamento da 
fábrica, em 2013, ele se viu 
desempregado e sem perspec-
tivas de trabalho no município 

de Atalaia, região onde está 
localizada a usina hoje admi-
nistrada pela Copervales.

“Fiquei um ano sem traba-
lhar. Quando anunciaram que 
um grupo de pessoas estava se 
reunindo para reativar a Usina 
foi como o sopro de espe-
rança nas pessoas da cidade. 
Tenho uma mãe com 74 anos 
que depende de uma pensão 
de um salário mínimo. Orei 
para que Deus iluminasse as 
mentes de todos que estavam 

envolvidos no processo de 
reabertura e fiquei muito feliz 
porque deu tudo certo. Hoje 
a usina no formato coopera-
tiva tem demonstrado que 
tem uma administração séria, 
eficiente e produtiva”, destaca 
Marcos Lima.

A colaboradora Andreza 
Gomes acrescenta que o 
fechamento de uma indús-
tria como a Usina Uruba pode 
acarretar sérios problemas 
econômicos e sociais para 

os pequenos municípios da 
região. “Nunca ficamos feli-
zes em ver o fechamento de 
uma empresa, independente 
de qual seja o porte dela. Não 
atinge apenas quem trabalha 
nela, como também toda a 
cidade e a região.  Não é fácil 
para um pai de família ter 
que ir para fora do estado à 
procura de emprego”, conclui 
a colaboradora, destacando 
que espera que os entraves 
sejam solucionados em breve.

AUDIÊNCIA será realizada pela comissão de juízes 
responsável pelo processo falimentar do grupo.Mercado

RENOVAÇÃO de contrato de arrendamento está emperrada e tem inviabilizado investimento; decisão sai na quarta-feira

Justiça deverá decidir o futuro de 
5 mil empregos da Usina Uruba

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

Arquivo

RENOVAÇÃO

De contrato está travada, o que pode inviabilizar investimentos e, consequentemente, o funcionamento da indústria; audiência acontece na próxima-quarta-feira
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O PDL (Projeto de Decreto 
Legislativo) que suspende 
os reajustes anuais da Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) na conta de energia 
no Ceará pode aliviar a conta 
de luz nesse ano, mas pode 
trazer riscos para o setor, preju-
dicar o serviço e causar uma 
super tarifa em 2023. A inten-
ção, segundo o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), é anular os 
aumentos também em outros 
estados.

Em ano eleitoral, o parla-
mentar, que integra a base do 
governo, decidiu acelerar a 
tramitação e aprovou o reque-
rimento de urgência para o 
texto, o que colocou ainda mais 
pressão sobre as distribuidoras 
e a Agência. A proposta deve 
ser votada em breve. Na terça-
-feira (23), está prevista na 
pauta votação de projeto que 
limita alíquotas de tributos 
sobre energia e combustíveis.

Neste ano, foram aprova-
dos altos reajustes no Ceará 
(24,88%), Alagoas (20%), Bahia 
(21%), Mato Groso do Sul 

(17%), Rio Grande do Norte 
(20%). José Rosenblatt, da 
consultoria de energia PSR, o 
aumento somente não foi tão 
mais sentido pelos consumi-
dores, porque coincidiu com 
o fim da bandeira de escassez 
hídrica, em abril. “Não houve 
uma diferença notável no 
preço da energia, a cobrança 
extra acabou sendo substitu-
ída pelo reajuste”, afirma.

Segundo o autor  do 
projeto, o deputado Domin-
gos Neto (PSD-CE), sustar os 
reajustes ajudaria a controlar 

a inflação e aliviaria o peso 
da energia na produção e nos 
serviços. “O projeto nasce no 
momento em que a Aneel 
autoriza reajustes abusivos, 
acima da inflação e injustificá-
veis. Já tivemos reuniões com 
a Agência e não encontramos 
ambiente onde se possa rever 
o aumento. Reduzir o valor da 
energia permite que ela não 
seja o grande vilão da inflação 
em 2022, por afetar todas as 
pessoas diretamente”, argu-
menta.

Dados do IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor 
Amplo) mostram que apesar 
dos aumentos, a energia caiu 
em abril 6,27%, sendo um 
dos principais motivos para a 
perda de ritmo da inflação no 
mês. A queda ficou bem abaixo 
dos 20% anunciados pelo 
governo após o fim da bandeira 
de escassez hídrica. Em 2022, 
a energia acumula baixa de 
6,14% e nos últimos 12 meses 
alta de 20,52%.https://491fdd5
6246d886f57d36a27c98aa0c8.
safeframe.googlesyndication.
com/safeframe/1-0-38/html/
container.html

Super tarifa em 2023
Em algum momento, os 

reajustes na conta de luz terão 
que ser feitos. Essa cobrança 
atrasada pode coincidir já com 
outros valores adicionais já 
previstos para 2023. De acordo 
com o professor do Instituto 
de Energia e Ambiente da USP, 
Pedro Côrtes, o projeto “ajuda 
momentaneamente e artifi-
cialmente, mas joga a conta 
para o ano que vem. A gente 
corre o risco de ter um tarifaço, 

se nenhum aumento for auto-
rizado em 2022”.

“Nós já temos um passivo 
do ano passado, porque a utili-
zação da bandeira de escassez 
hídrica não foi suficiente para 
cobrir os custos de produção 
das termoelétricas, que tem 
energia mais cara, e precisa-
ram ser acionadas. Para cobrir 
o custo, governo autorizou as 
a contratarem empréstimos e 
quem vai pagar são os consu-
midores em 2023”, analisa 
Côrtes.

Há ainda o risco da manu-
tenção da bandeira verde ao 
longo desse ano sem que haja 
circunstâncias climáticas para 
isso. “Temos condições para 
manter agora a tarifa mais 
barata, mas isso pode mudar 
nos próximos meses com o 
período de estiagem e pode-
mos não conseguir mantê-
-las até final do ano, como o 
governo pretende, talvez por 
ser um ano eleitoral. Esse será 
mais um custo não coberto 
pelas tarifas, consequente-
mente ano que vem isso terá 
que ser compensado”, explica.

EM ANO ELEITORAL, PDL suspende reajustes 
anuais da Aneel, mas “a conta” pode chegar em 2023. Brasil

AO DESAUTORIZAR ANEEL, projeto pode desestabilizar setor no país e trazer prejuízos para o consumidor

Câmara quer deixar reajuste da 
conta de luz para o ano que vem

NESTE ANO, FORAM APROVADOS

Altos reajustes no Ceará, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte
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O tradicional Café da 
Linda, localizado no Teatro 
Deodoro, vai receber a expo-
sição “Contando o patrimô-
nio de Alagoas - passado e 
presente”, do jovem Matheus 
Cavalcanti. Para a mostra, ele 
busca valorizar os patrimô-
nios materiais e imateriais 
de Alagoas. A abertura da 
exposição está marcada para 
amanhã, às 19h. Ela segue em 
cartaz, com entrada franca, 
até 30 de junho. 

Ele conta que o obje-
tivo de expor é incentivar 
o interesse pela pesquisa, 
exaltando o valor da lite-
ratura e da poesia, e moti-
vando a sociedade a ter um 

olhar mais acolhedor para a 
cultura e a história alagoana. 
“Espero reunir o público 
dedicado à pesquisa e à 
história. Quero ver os jovens, 
as crianças, os artistas e os 
escritores indo prestigiar e 
se encantar com a riqueza do 
patrimônio cultural de nossa 
terra”, explica Cavalcanti.

“É sempre um prazer abrir 
uma nova exposição. Propor-
cionar espaço para os jovens 
artistas nos satisfaz bastante. 
O trabalho do Matheus é 
muito rico, porque dá visibi-
lidade a patrimônios históri-
cos de Alagoas. É o resgate do 
passado sendo retratado por 
uma mente jovem, o que nos 
deixa muito contentes, pois 
vemos nesses jovens a longe-
vidade de nossa cultura”, 
destaca Sheila Maluf, dire-

tora-presidente da Diteal.
A mostra, composta por 

fotografias e textos, é inspi-
rada em outros trabalhos de 
sua autoria, a exemplo do 
“Contando Alagoas em Prosa 
e Versos” - obra literária cujo 
propósito é resgatar a  memó-
ria do patrimônio cultural de 
Alagoas e despertar a valori-
zação e a preservação desses 
prédios históricos.

“A ideia é contar e reme-
morar a história de um jeito 
diferente, em prosa e poesia. 
A primeira edição do projeto 
literário foi publicada em 
2021, apresentando o patri-
mônio material. Logo se 
tornou coletivo, pois algu-
mas informações históricas 
foram obtidas com certa 
dificuldade, por isso convi-
dei autores alagoanos para 

contribuir, destaca Matheus, 
ressaltando que a primeira 
edição contou com a partici-
pação de seis colaboradores.

Ainda segundo ele, o 
projeto não parou por aí. 
Cavalcanti decidiu produzir 
a segunda edição da obra, 
apresentando o patrimônio 
cultural imaterial, home-
nageando alguns mestres 
d a  c u l t u r a  a l a g o a n a  e 
propondo a reflexão sobre o 
compromisso da sociedade 
e das instituições públicas 
para valorizar e preservar a 
cultura.

Essas duas ideias foram 
o fio condutor para a cria-
ção da exposição. “Primeiro 
realizei um projeto virtual 
no YouTube, então convi-
dei o amigo poeta cearense, 
chamado Murilo Barroso, 

para narrar, e selecionei os 
patrimônios. Logo depois, 
decidi  i r  pessoalmente 
conversar com Alexandre 
Holanda, que abraçou com 
carinho o projeto. Ele gene-
rosamente me propôs o Café 
da Linda para expor”, conta o 
artista.

“Matheus Cavalcanti vem 
desenvolvendo um exce-
lente trabalho literário em 
defesa do nosso patrimônio 
cultural e arquitetônico e 
essa exposição vem refor-
çar essa luta, trazendo mais 
acesso ao conhecimento, 
unindo imagem e pala-
vra, uma grande satisfação 
para a Diteal, e certamente 
uma oportuna contribuição 
para a comunidade”, exalta 
Alexandre Holanda, gerente 
artístico-cultural da Diteal. 

A MOSTRA é composta por fotografias e textos.Cultura

CASA 

da Cultura Dr. José Maria de Melo, em Viçosa; exposição, que começa amanhã e vai até o dia 20 de junho,  defende patrimônio cultural e arquitetônico de Alagoas

A ABERTURA Da exposição está marcada para amanhã, às 19h, no  Teatro Deodoro com a entrada gratuita

Nova exposição no Café da Linda 
busca valorizar o patrimônio 
material e imaterial de Alagoas

Matheus Cavalcanti

Paulo Canuto 
Diteal
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A quantidade de veícu-
los nas ruas do Brasil quase 
duplicou em 17 anos, segundo 

dados do Ministério da Infra-
estrutura, analisados pela 
Agência Tatu. O país saiu de 
pouco mais de 39 milhões de 
veículos em 2004 para mais de 
108 milhões em 2020, repre-
sentando aumento de 175%. 

Este volume de novos automó-
veis, motocicletas, caminhões 
e outros tipos de transportes 
individuais hoje representa 
desafios de mobilidade em 
muitas cidades pelo país.

Como apresentadoabaixo, 

o município paraense de Afuá, 
localizado na Ilha de Marajó, 
tem o menor número de 
veículos registrados no país, 
apenas 13. O motivo se dá por 
uma lei municipal, de 2002, 
que proíbe carros, motocicle-

tas e outros veículos de circu-
larem na cidade, que é famosa 
por ter suas construções 
suspensas sobre palafitas. A 
população só pode se deslo-
car dentro da cidade por meio 
de bicicletas ou à pé.

PAÍS saiu de pouco mais de 39 milhões de veículos 
em 2004 para mais de 108 milhões em 2020.Especial

EM 2020. primeiro ano da pandemia da Covid-19, o país bateu recorde com 108 milhões de veículos registrados

Infográfico: veja a evolução 
da frota de veículos no Brasil
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Lucas Thaynan 
Agência Tatu
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nios materiais e imateriais 
de Alagoas. A abertura da 
exposição está marcada para 
amanhã, às 19h. Ela segue em 
cartaz, com entrada franca, 
até 30 de junho. 

Ele conta que o obje-
tivo de expor é incentivar 
o interesse pela pesquisa, 
exaltando o valor da lite-
ratura e da poesia, e moti-
vando a sociedade a ter um 

olhar mais acolhedor para a 
cultura e a história alagoana. 
“Espero reunir o público 
dedicado à pesquisa e à 
história. Quero ver os jovens, 
as crianças, os artistas e os 
escritores indo prestigiar e 
se encantar com a riqueza do 
patrimônio cultural de nossa 
terra”, explica Cavalcanti.

“É sempre um prazer abrir 
uma nova exposição. Propor-
cionar espaço para os jovens 
artistas nos satisfaz bastante. 
O trabalho do Matheus é 
muito rico, porque dá visibi-
lidade a patrimônios históri-
cos de Alagoas. É o resgate do 
passado sendo retratado por 
uma mente jovem, o que nos 
deixa muito contentes, pois 
vemos nesses jovens a longe-
vidade de nossa cultura”, 
destaca Sheila Maluf, dire-

tora-presidente da Diteal.
A mostra, composta por 

fotografias e textos, é inspi-
rada em outros trabalhos de 
sua autoria, a exemplo do 
“Contando Alagoas em Prosa 
e Versos” - obra literária cujo 
propósito é resgatar a  memó-
ria do patrimônio cultural de 
Alagoas e despertar a valori-
zação e a preservação desses 
prédios históricos.

“A ideia é contar e reme-
morar a história de um jeito 
diferente, em prosa e poesia. 
A primeira edição do projeto 
literário foi publicada em 
2021, apresentando o patri-
mônio material. Logo se 
tornou coletivo, pois algu-
mas informações históricas 
foram obtidas com certa 
dificuldade, por isso convi-
dei autores alagoanos para 

contribuir, destaca Matheus, 
ressaltando que a primeira 
edição contou com a partici-
pação de seis colaboradores.

Ainda segundo ele, o 
projeto não parou por aí. 
Cavalcanti decidiu produzir 
a segunda edição da obra, 
apresentando o patrimônio 
cultural imaterial, home-
nageando alguns mestres 
d a  c u l t u r a  a l a g o a n a  e 
propondo a reflexão sobre o 
compromisso da sociedade 
e das instituições públicas 
para valorizar e preservar a 
cultura.

Essas duas ideias foram 
o fio condutor para a cria-
ção da exposição. “Primeiro 
realizei um projeto virtual 
no YouTube, então convi-
dei o amigo poeta cearense, 
chamado Murilo Barroso, 

para narrar, e selecionei os 
patrimônios. Logo depois, 
decidi  i r  pessoalmente 
conversar com Alexandre 
Holanda, que abraçou com 
carinho o projeto. Ele gene-
rosamente me propôs o Café 
da Linda para expor”, conta o 
artista.

“Matheus Cavalcanti vem 
desenvolvendo um exce-
lente trabalho literário em 
defesa do nosso patrimônio 
cultural e arquitetônico e 
essa exposição vem refor-
çar essa luta, trazendo mais 
acesso ao conhecimento, 
unindo imagem e pala-
vra, uma grande satisfação 
para a Diteal, e certamente 
uma oportuna contribuição 
para a comunidade”, exalta 
Alexandre Holanda, gerente 
artístico-cultural da Diteal. 

A MOSTRA é composta por fotografias e textos.Cultura
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da Cultura Dr. José Maria de Melo, em Viçosa; exposição, que começa amanhã e vai até o dia 20 de junho,  defende patrimônio cultural e arquitetônico de Alagoas

A ABERTURA Da exposição está marcada para amanhã, às 19h, no  Teatro Deodoro com a entrada gratuita

Nova exposição no Café da Linda 
busca valorizar o patrimônio 
material e imaterial de Alagoas

Matheus Cavalcanti

Paulo Canuto 
Diteal
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Pela sexta rodada do 
Grupo A4 do Campeonato 
Brasileiro da Série D, em 
jogo com direito a virada, 
apagão e tudo mais, o Santa 
Cruz venceu o CSE-AL por 2 
a 1 no “Mundão do Arruda”. 
Foi a segunda vitória coral e a 
primeira do técnico Marcelo 
Martelotte no comando do 
time pernambucano.

Os gols do Santa Cruz 
foram de Alemão e Rafael 
Furtado no segundo tempo, 
sendo que Hugo fez para 
o time de Alagoas. Com o 
resultado o time pernam-
bucano soma sete pontos, 
em quinto lugar, e CSE tem a 
mesma pontuação, mas em 
sexto lugar. Ambos estão a 
três pontos dos líderes ASA e 

Lagarto, com 10 pontos.

Surpreendido
O Santa pressionou no 

início do primeiro tempo e 
perdeu boa chance co Luan. 
E foi “castigado” aos 13 minu-
tos quando Hugo testou 
livre e marcou para o time 
de Alagoas, 1 a 0. O tricolor 
pernambucano saiu com 
tudo para buscar o empate e 
teve boas chances no período 
com Macena e Yuri, enquanto 
Fabricio acertou a trave. Mas 
aos 39 minutos, quase o CSE 
fez o segundo com Junior 
Timbó.

Bem aberto
O jogo ficou aberto no 

segundo tempo. Mas aos 

13 minutos a partida parou 
devido a um blecaute no 
Arruda. O jogo parou 20 

minutos. Quando voltou 
o Santa Cr uz ressurgiu 
inspirado e aos 30 minu-

tos o zagueiro Alemão, 
que estreou no time coral, 
deixou tudo igual, após bom 
centro de Edson Ratinho: 1 
a 1.

E para alegria do torce-
dor tricolor, quatro minutos 
depois (34), a vitória foi enca-
minhada com o centroavante 
Rafael Furtado de cabeça, 
após outro bom cruzamento, 
decretando a vitória coral por 
2 a1 no Arruda.

Próximos jogos
Na sétima rodada,  o 

Santa Cruz joga domingo, 
29, diante do Sergipe, 16h no 
Batistão, em Aracaju. O CSE 
atua sábado, 28, 16h no Juca 
Sampaio, em Palmeira dos 
Índios contra o Atlético-BA.

TRICOLOR DE PERNAMBUCO Virou o jogo para 2 a 1, no segundo tempo.Esportes
TIME ALAGOANO Saiu na frente, equilibrou a partida e jogou bem o tempo todo; CSE perdeu, mas mereceu ganhar o jogo

CSE perde para o Santa Cruz em 
jogo que teve lance inusitado
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O CRB não perdeu muito 
tempo, e apresentou o técnico 
Daniel paulista para o lugar 
de Marcelo cabo. Ele chegou 
dia 16 (segunda-feira) e dia 18 
(quarta-feira) já estava coman-
dando a equipe à beira do 
campo, contra o Londrina no 
estádio rei Pelé.

O Galo fez um jogo com dois 
tempos distintos, no primeiro 
tempo a equipe alagoana jogou 
melhor, agrediu ofensivamente 
a boa equipe do londrina, 
marcou seu gol aos 26 minu-
tos da primeira etapa, depois 
de boa jogada do ponta direita 
Fabinho, que achou Anselmo 
Ramon livre dentro da área que 
só teve o trabalho de empurrar 
para o gol. No segundo tempo o 
Galo baixou as linhas, as substi-
tuições não surtiram efeitos, e o 
time diminuiu de rendimento, 
dando campo para o adver-
sário, que até tinha a bola mas 
levou pouco perigo à meta do 

goleiro regatiano, sem dúvida a 
melhor apresentação da dupla 
de zaga - único jogo que o CRB 
não levou gol na série B deste 
ano - com destaque positivo 
para o zagueiro Gilvan, o ponto 
negativo ficou por conta da 
nova lesão do meia Maicon, 
que sentiu a coxa ainda no 
primeiro tempo, e não joga o 
próximo jogo. Com a vitória o 
time ainda não saiu da zona de 
rebaixamento, porém já deixou 
a lanterna, a próxima parada 
é duríssima, enfrenta o Sport 
em casa, é importante pontuar 
nessa rodada.

O que o técnico Marcelo 
Cabo levou 6 rodadas para 
conseguir, Daniel paulista 
conseguiu logo na estreia, uma 
vitória, usando praticamente a 
base que vinha atuando com 
o antigo treinador, até onde a 
mão do novo treinador pesou 
nessa vitória só os próximos 
jogos dirão

Fala azulinos! O Campe-
onato Brasileiro da Segunda 
Divisão teve início no dia 08 
de abril e atualmente, após 
o fim da oitava rodada, o 
Cruzeiro/MG desponta 
como líder com 19 pontos, 
seis vitórias, um empate, 
uma derrota, nove gols 
marcados e três sofridos. 
Uma marca boa para o 
início de um campeonato 
longo, mesmo sem o ataque 
produzir tanto.

E por que este levanta-
mento do time mineiro? 
Somente pra mostrar o 
quão é triste a realidade 
do CSA na competição. A 
equipe amargou mais um 
empate, agora fora de casa, 
contra o Náutico/PE na 
última quinta-feira (19) pelo 
placar de 1x1. Mais uma vez 
a novela se repetiu com o 

time dominando a partida, 
propondo o jogo, mas com o 
ataque sem conseguir fazer 
os gols e levando o empate 
na falha de marcação.

Abrindo a zona de 
rebaixamento da Série B, 
o time marujo conta com 
oito pontos na tabela, duas 
derrotas, cinco empates e 
somente uma vitória contra 
o Sport Recife, aliás mais um 
jogo que o CSA sofreu para 
encontrar o gol sendo a 
única vitória na competição 
até aqui, obtida na reta final 
após amplo domínio e uma 
série de defesas do goleiro 
rubro-negro Maílson.

Com a folga na tabela, 
o time ganhou tempo para 
treinar as finalizações e 
aprimorar a marcação. 
Enfrenta o Novorizontino 
no sábado (28) às 16h30 no 

Rei Pelé. Será uma sequ-
ência de jogos em casa, o 
que pelo menos ameniza 
o cansaço com as viagens. 
Dia 1° de junho tem o clás-
sico contra o CRB (mando 
de campo regatiano) e dia 
07 enfrenta a Chapecoense. 
Só volta a pegar voo no dia 
11 de junho para pegar o 
Tombense na cidade de 
Tombos, Minas Gerais.

Serão jogos importan-
tes para o ataque, enfim, 
deslanchar. O CSA precisa 
urgentemente sair do Z-4 
e ainda quem sabe lutar 
pelo acesso. É só ver na 
tabela que as pontuações 
dos times estão todas ali 
coladinhas. O fator psico-
lógico deve também ser 
trabalhado para não afetar 
a equipe e a coisa desandar 
de vez.

Um lance polêmico deu o 
que falar no jogo entre Santa 
Cruz-PE e CSE-AL, realizado 
ontem à tarde, pela sexta 
rodada do Campeonato 
Brasileiro Série D. Os alagoa-
nos estavam vencendo por 1 
a 0 e encaixaram lindo contra-

-ataque, em que o atacante 
iria sair na cara do gol. Justo 
neste momento, o estádio 
Arruda ficou sem energia.

O CSE estava com 1 a 0 
no placar, quando Matheus 
Régis arrancou desde o meio-
-campo. Durante a corrida, 

os refletores se apagaram. Na 
transmissão, foi informado 
que os arredores do estádio 
estava com energia elétrica 
normal.

No segundo tempo, o 
Santa Cruz acabou fazendo 
dois gols, com Alemão e Rafael 

Furtado, e venceu a partida. 
Hugo, aos 13 do primeiro 
tempo, havia marcado para o 
CSE.

Súmula
Na súmula, o árbitro 

Robson Babinski (PR) apenas 

relatou a falta de energia.
“A partida foi interrompida 

aos 12′ minutos e 40 segundos 
do segundo tempo por falta 
de energia no estádio, ficando 
por 22′ minutos paralisada. 
O jogo foi reiniciado aos 34′ 
minutos e 40 segundos”.

   COLUNA DO GALO    AZULÃO NA REAL

Novo técnico já chegou, já treinou, já 
jogou e já ganhou; vai manter o ritmo?

Drama do ataque azulino completa 
oito rodadas na Série B do Brasileirão

Estádio fica sem energia na hora em que adversário estava na ‘cara do gol’

JOGO FOI ‘CABEÇA-COM-CABEÇA’

No Mundão do Arruda, em Recife; Santinha levou a vantagem na partida

Rafael Melo / Santa Cruz


