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...CASTIGAM ALAGOAS

CHUVAS...

Decreto de situação de cala-
midade em Penedo, de emer-
gência em Arapiraca e alerta 
geral em todo o Estado. Esta é 
a situação em que se encon-
tra Alagoas com as chuvas que 
caem no Estado desde ontem. 
A previsão de mais 12 horas de 
chuvas deixou as autoridades 

da Defesa Civil (municipais e 
Estadual) de prontidão e num 
monitoramento intenso das 
áreas de risco em Maceió e 
nas rodovias e rios, no interior. 
Trechos das rodovias federais 
BRs 101, 104 e 316 foram inter-
ditados hoje. O nível dos Rios 
Mundaú, Paraíba e Porangaba 

subiu nas últimas horas. Pela 
manhã, havia o risco de trans-
bordamento. Em Maceió, o 
prefeito JHC suspendeu as aulas 
nas escolas municipais por 48 
horas e recomendou o mesmo 
às particulares. O governador 
Paulo Dantas também suspen-
deu as aulas pelo mesmo perí-

odo nas escolas estaduais. A 
CBTU comunicou a suspensão 
nas viagens de trens e o desloca-
mento de vagões que estavam 
em Rio Largo, devido à ameaça 
d e  t ra n s b o rd a m e n t o  d o 
Mundaú. O Corpo de Bombei-
ros foi acionado para aten-
der diversas ocorrências em 

Alagoas. Assim como os técni-
cos da Defesa Civil, da capital. 
O rastro de destruição e trans-
tornos – com deslizamento de 
barreiras, inundações de ruas, 
desmoronamento de casas 
e quedas de árvores - mostra 
que as chuvas castigaram mais 
Maceió e Penedo.





Por maioria de votos, 
o  p l e n á r i o  d a  A s s e m -
bleia Legislativa rejeitou 
o veto governamental ao 
projeto de lei ordinária nº 
503/2021, que dispõe sobre 
o pagamento de apare-
lhos de monitoramento 
eletrônico, as chamadas 
tornozeleiras eletrônicas, 
pelos presos apenados e/
ou sentenciados. A matéria 
é de autoria do deputado 
Cabo Bebeto (PL). 

D e  a c o r d o  c o m  o 
deputado Cabo Bebeto, o 
projeto observa que diante 
da realidade econômica 
vivenciada pelo País,  o 
poder público não dispõe 
de recursos suficientes 
para aquisição de tornoze-

leiras eletrônicas que aten-
dam à demanda do Estado. 
Ele destaca ainda que a 
distribuição dos equipa-
mentos a todos é uma atri-
buição do Executivo, no 
entanto, alguns apenados 
ou detentos dispõem de 
condições financeiras para 
arcar com as despesas e 
manutenção dos mesmos. 
“O projeto, além de asse-
gurar o direito do preso ou 
apenado da progressão do 
regime ou ao cumprimento 
da pena restritiva, deso-
nera o Estado e o sistema 
prisional,  assegurando, 
inclusive, as garantias e a 
preservação dos direitos 
humanitários”, justifica o 
parlamentar.

Em pronunciamento 
hoje, o deputado Lobão 
informou que acionará o 
Ministério Público Estadual 
(MPE/AL) contra a Prefei-
tura de Maceió. O motivo é 
o não cumprimento da lei 
6.430/2015, de sua autoria, 
que trata sobre a disponibi-
lização de banheiros quími-
cos portáteis  em locais 
públicos, em especial na 
região central de Maceió.

“É inaceitável que uma 
lei de 2015, que já não era 
cumprida pela gestão ante-
rior, siga não sendo apli-
cada pela atual”, afirmou o 
deputado, dizendo que as 
unidades hoje são manti-
das de forma privada.

Com relação às fortes 
c h u v a s  q u e  a t i n g e m  a 
capital, Lobão disse que 
as  lonas  do toldos  que 
abrigam os feirantes na 
Guedes de Miranda foram 
rasgadas. O parlamentar 
se prontificou em buscar 
uma solução para prote-

ger os comerciantes contra 
o sol e a chuva. “Para que 
p o s s a m  d e s e m p e n h a r 
com dignidade a venda de 

seus produtos”, finalizou o 
deputado. Em aparte, Dudu 
Ronalsa (MDB) parabeni-
zou o trabalho do colega.

Entre as matérias aprova-
das pelo plenário durante a 
sessão ordinária de hoje, está 
o projeto de lei ordinária nº 
816/2022, que dispõe sobre 
o sistema de proteção social 
dos militares do Estado de 
Alagoas. A proposta é de 
origem governamental, foi 
aprovada em segundo turno 
e gerou debate durante 
o processo de votação. O 
primeiro a se posicionar 
sobre a matéria foi o depu-
tado Francisco Tenório (PP). 
O parlamentar se disse injus-
tiçado por ter apresentado 
uma emenda que não foi 
aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça.

“É uma injustiça o que 
se comete com os policiais 
militares inativos, porque 
os civis não pagam os 10% 
até o limite do teto do INSS. 
Por que militar vai pagar?”, 
questionou, acrescentando 
que ao aprovar o projeto 
desta forma, a Casa comete 

uma injustiça com os mili-
tares da reserva. “Vou conti-
nuar lutando para que essa 
injustiça seja corrigida e os 
policiais militares tenham o 
mesmo tratamento dos civis 
do Estado de Alagoas. Para 
se ter uma ideia, um policial 
militar que esteja na reserva 
e ganhe R$ 5 mil irá pagar R$ 
500,00”, observou Francisco 
Tenório.

Por outro lado, o depu-
tado Cabo Bebeto (PL), que 
também apresentou emen-
das, disse que o projeto foi 
aprovado dentro do possí-
vel. Que, inclusive, tentou 
fazer pelo teto da previdên-
cia. “Temos uma legislação 
totalmente ultrapassada. 
Aqui na Assembleia tenta-
mos aos poucos melhorar. A 
votação desse projeto é um 
exemplo. Foram apresenta-
das 11 emendas, das quais 
sete eram minhas, sendo 
quatro delas reprovadas”, 
disse Bebeto.

PARA CHICO TENÓRIO, PMs inativos levaram uma rasteira com o aval de Bebeto. Política
PROTEÇÃO SOCIAL Para policiais militares gera debate mais tenso entre Francisco Tenório e o Cabo Bebeto

Deputados discutem durante 
votação de PL para militares                                                                   
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 TORNOZELEIRAS    LEI ANTIGA

Plenário derruba veto ao PL 
que repassa custos a presos

Lobão cobra o funcionamento 
de banheiros públicos no Centro

FRANCISCO TENÓRIO E CABO BEBETO
Debateram - cada um com o seu argumento - a aprovação do projeto de lei sobre a proteção social dos policiais militares

NA SESSÃO DE HOJE, LOBÃO COBROU
À Prefeitura de Maceió o cumprimento da lei de sua autoria, criada em 2005

Igor Pereira

Igor Pereira

Divulgação



A Secretaria Municipal 
de Educação (Semed) divul-
gou mais uma chamada do 
Processo Seletivo Simplificado 
(PSS) convocando 49 candi-
datos para a área pedagógica. 
A lista foi publicada no Diário 
Oficial do Município de ontem 
(24), e com esta convocação, a 
Prefeitura de Maceió preenche 
as 576 vagas destinadas ao PSS.

Nesta chamada, foram 
convocados oito professores 
de Educação Especial, para 
sala de recurso, sete de Língua 
Portuguesa, sete de Inglês, um 
de Música, seis de Matemática, 

quatro de Ciências, cinco  de 
História, três de Geografia,  oito 
de Educação Física.

A entrega da documen-
tação dos candidatos segue 
um cronograma por cargo e 
começa hoje (25). Os convo-
cados deverão comparecer 
à Semed, localizada na Rua 
General Hermes, na Cambona, 
portando original e cópia do 
RG, CPF, título eleitoral, CTPS, 
PIS/PASEP, comprovante de 
residência, declaração de não 
acumulação ilícita de cargos e 
dados bancários.

Pelo cronograma, a entrega 

da documentação tem início 
hoje (25) para Auxiliar de sala, 
das 08h às 14h; Intérprete de 
libras, assistente social, psicó-
logo e professor de Educação 
Especial, amanhã (26), das 08h 
às 14h, e professor de Língua 
Portuguesa, Inglês e Música, 
na próxima sexta-feira (27), no 
mesmo horário.

Já para o cargo de profes-
sor de Matemática e Ciências, 
a entrega será na próxima 
segunda-feira (30), das 08h às 
14h, e de História, Geografia e 
Educação Física, na terça-feira 
(31), do mesmo horário.

CONVOCADOS deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação.Maceió
DIÁRIO Oficial do Município de ontem traz a lista dos candidatos convocados para o Processo Seletivo Simplificado

PSS: Semed convoca mais 49 
candidatos para área pedagógica

PROFESSORES

Contribuirão para o desenvolvimento dos alunos da rede municipal

CAT MÓVEL

Da Praia de Ponta Verde, segue com atendimento suspenso devido às fortes chuvas

Luan Oliveira/Ascom Semed

Ascom SMS

   SMS INFORMA   TRABALHO INTENSO

   A PARTIR DE HOJE

Vacinação no CAT Móvel segue 
suspensa devido às chuvas

Sudes realiza limpeza de canais 
para o escoamento de águas 

Inscrições para VII Conferência 
de Educação estão abertas

Em razão da forte inten-
sidade de chuvas que caem, 
no dia de hoje (25) na capi-
tal, a Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Gerência 
de Imunização, informa que 
a vacinação contra a Covid-19 
na unidade móvel do Centro 
de Atendimento ao Turista 
(CAT Móvel), situado na orla de 
Ponta Verde, segue com o aten-
dimento suspenso durante 
todo o dia.

A Secretaria Municipal 
de Saúde esclarece ainda, 
por meio da Gerência de 
Imunização, que os demais 
pontos fixos de vacinação 

contra a Covid-19 na capi-
tal seguem funcionando 
normalmente.

Portanto, a população que 
ainda não foi imunizada com 
uma das doses, deve procurar 
os pontos fixos de vacinação 
do Maceió Shopping, das 09h 
às 21h, Shopping Pátio, das 15h 
às 21h, Loja Carajás, das 09h às 
16h e o Terminal do Osman 
Loureiro, das 09h às 16h.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que o O CAT 
Móvel retoma os atendimen-
tos à população para vacina-
ção contra a Covid-19, amanhá 
(26), das 10h às 21h.

Visando minimizar as 
consequências das fortes 
chuvas que se iniciaram 
ontem (24) e prosseguem 
no dia de hoje (25), a Prefei-
tura de Maceió, por meio  da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) vem atuando de 
forma intensa na limpeza de 
canais em pontos críticos da 
capital.

Durante esta semana, os 
trabalhos se concentram na 
Grota do Cigano, no Jacinti-

nho, Grota do Arroz, na Cruz 
das Almas, Grota do Ouro Preto 
e Grota do Vale Benção, no 
Benedito Bentes, onde cerca 
de 50 agentes de limpeza, com 
a ajuda de máquinas retroes-
cavadeiras, fazem a retirada de 
barro e resíduos descartados 
de forma irregular pela popu-
lação, que são arrastados pelas 
águas da chuva.

Após o alerta meteoroló-
gico emitido pela Defesa Civil 
de Maceió para toda a capital, 
na última quinta-feira (19), o 

órgão já havia intensificado 
os serviços nos bairros do 
Vergel do Lago, no Canal do 
Papódromo, Levada, no Canal 
Celeste Bezerra, além da Chã 
da Jaqueira e na Grota Santa 
Helena, situada no bairro do 
Santo Amaro.

Após a conclusão do servi-
ços nos locais mencionados, 
a Sudes ainda irá atender o 
conjunto Joaquim Leão, no 
Canal da Guarda, o bairro 
de Rio Novo e a Grota do 
Andraújo, em Garça Torta.

Como tema principal 
“Inclusão, Equidade e Quali-
dade: compromisso com o 
futuro da educação brasileira”, 
já estão abertas, a partir de 
hoje (25), as inscrições para a 
VII Conferência Municipal de 
Educação. Qualquer membro 
da sociedade civil e da comu-
nidade escolar poderá partici-
par do encontro, realizando a 
inscrição através do link: (ee/
comen.maceio).

 O encontro, que ocorrerá 
entre os dias 30 e 31 de maio, 
será promovido pela Secre-
taria Municipal de Educação 

(Semed), através da articula-
ção do Fundo Municipal de 
Educação (FME) e do Conse-
lho Municipal de Educação 
(Comed), no Hotel Ritz Lagoa 
da Anta, no bairro Cruz das 
Almas, das 08h às 18h.

As discussões irão aconte-
cer em torno da avaliação da 
execução das prerrogativas 
do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) e do atual Plano 
Municipal de Educação 
(PME) através do debate de 
temas complementares espe-
cíficos para a definição de 
políticas locais. Além disso, 

serão eleitos os delegados 
que participarão da Confe-
rência Estadual de Alagoas. A 
secretária-adjunta de Educa-
ção, professora Emília Caldas, 
classificou o momento como 
valioso e ressaltou a importân-
cia da Conferência Municipal 
de Educação para o cenário 
educacional do Município..

“É uma oportunidade de se 
revisitar o Plano Municipal de 
Educação e suas metas, através 
de um espaço democrático de 
construção de acordos entre 
atores sociais e educacionais, 
afirma Emília.
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O Governo de Alagoas insta-
lou uma Sala de Alerta no Corpo 
de Bombeiros para monito-
rar as ocorrências provocadas 
pelas chuvas intensas  que atin-
gem vários municípios alago-
anos, além de Maceió,  desde 
ontem. De acordo com o coor-
denador da Assessoria Militar 
do Governo de Alagoas, coronel 
André Madeiro, todo o sistema 
de Corpo de Bombeiros está 
em estado de alerta, com 134 
militares e 34 viaturas a postos 
em regime de prontidão. “Já 
fizemos um Plano de Chamada 
para suspender todas as folgas 
do militares para ficarem de 
prontidão”, informou coronel 
André.

Segundo ele, as situações 
mais preocupantes são no 
município de Feliz Deserto, 
onde o nível do rio está muito 
acima de sua capacidade e 
já tem várias ruas alagadas 
e famílias desabrigadas. Em 
Penedo, houve registro de 
desabamentos com quatro 

vítimas. “Em estado de alerta 
estamos aqui em Maceió, com 
algumas equipes já de pronti-
dão”, acrescentou o coordena-
dor da Assessoria Militar.

O governador Paulo Dantas 
disse que está trabalhando 
irmanado com os municípios 
na assistência às pessoas atin-
gidas pelas chuvas. “Temos 
mantido linha direta com 
prefeitos. Desde ontem, 
entrando pela madrugada,  o 
Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil estão operando com a 
Semarh em ações de apoios 
às áreas inundadas”, afirmou o 
governador.

No início da manhã de 
hoje, houve o registro de um 
idoso, no bairro da Pitangui-
nha, que foi arrastado para um 
bueiro, por quase 150 metros, 
mas foi socorrido com vida. 
“Desde as primeiras horas do 
dia, o Corpo de Bombeiros 
tem atuado nas localidades em 
que ocorreram alagamentos e 
em alguns locais onde houve 
desabamentos, a exemplo de 
Penedo, e recentemente no 
bairro da Pitanguinha , em 

Maceió. Fora isso, a Defesa 
Civil do Estado, em conjunto 
com a Defesa Civil dos muni-
cípios alagoanos,  está dando 
total assistência e o governa-
dor Paulo Dantas pediu empe-
nho para que a gente entrasse 
em contato com cada  prefeito 
para que nenhum município 
ficasse desassistido”, comple-
tou André. 

Sala de Alerta
 A Sala de Alerta da Secre-

taria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Semarh) está fazendo 
o monitoramento das ocor-
rências das chuvas em todo 
o Estado, emitindo alertas 
meteorológico e hidrológico.   
Segundo o chefe da Sala de 
Alerta, Henrique Mendonça, 
nas últimas 24 horas a média 
de chuvas foi entre 150 mm a 
200 mm, principalmente nas 
regiões da Zona da Mata e 
Litorânea.

Os maiores  volumes de 
chuva foram registrados em 
Feliz Deserto, que chegaram 
a 200 mm, e em Paripueira, 
com 170mm, nas últimas 24 
horas.  Em Maceió, na parte 
alta da cidade, foram regis-
trados 110mm, a exemplo 
do Tabuleiro do Martins, e 
120mm na parte baixa, entre 
os bairros do Trapiche da 
Barra e Centro.

“No mês de maio é comum 
a ocorrência de chuvas inten-
sas, mas este ano estamos 
sobre a influência do La Niña 
e do aumento da temperatura 
no Oceano Atlântico, aumen-
tando os índices de chuvas na 
região litorânea”, explicou o 
chefe da Sala de Alerta.

Em relação ao alerta hidro-
lógico, as situações mais 
preocupantes são em relação 
aos rios Jacuípe e Mundaú, 
na Zona da Mata, que estão 
cheios, mas estão estáveis. 
“Nossa preocupação é que o 
aumento do volume de águas 
no Rio Mundaú possa resvalar 
na Lagoa Mundaú”, observou 
Henrique Mendonça.

CORPO DE BOMBEIROS está em estado de alerta, com 134 militares e 
34 viaturas a postos em regime de prontidão.Alagoas

GOVERNADOR Paulo Dantas e todo efetivo da corporação estão de prontidão para atender ocorrências em todo o Estado

Chuvas: Governo de AL instala Sala 
de Alerta no Corpo de Bombeiros 

   NADA CONSTA    POR 48 HORAS

Defesa Civil atende ocorrências e orienta 
os maceioenses durante as fortes chuvas

Aulas na rede 
estadual serão
retomadas na 
segunda, dia 30

A Defesa Civil de Maceió 
e s t e v e  d u r a n t e  t o d a  a 
madrugada de hpoje com 
agentes operacionais em 
campo, atendendo as solici-
tações da população devido 
às fortes chuvas que afetam 
a capital. Foram registradas 
13 ocorrências durante a 
madrugada até o início desta 
manhã.

Ao todo, nas últimas 48 
horas, foram atendidas 65 
ocorrências, sendo 27 delas 
por deslizamento ou ameaça 
de deslizamento. Além disso, 
a capital já registra uma 
média de 162 mm de chuvas.

Um total de 29 pessoas 
saíram de suas residências 
no Flexal de Cima, Bebe-
douro e na Grota do Aterro, 
no Novo Mundo. De forma 
preventiva, a diretoria social 
retirou as famílias para dimi-
nuir riscos e salvaguardar as 
vidas.

“Reforçamos o nosso 
pedido à população que 
reside nas áreas de risco, 
para que atendam nossas 
orientações e saiam de suas 
casas. Nossa missão é evitar 
que o pior aconteça”, enfa-
tiza Abelardo Nobre, coorde-
nador geral.

“Já passamos de 50% do 
que era esperado para maio, 

onde a previsão apontava 294 
mm para todo o mês”, reforça 
Hugo Carvalho, meteorolo-
gista do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta da 
Defesa Civil (CIMADEC).

Órgãos reunidos
Foi convocada uma mesa 

de situação que reuniu secre-
tários de vários órgãos muni-
cipais que têm atuação no 
período chuvoso. Na ocasião 
foi apresentada a situação 
das chuvas na capital e feita 
a mobilização de equipes 
para atuar em conjunto com 
a Defesa Civil.

Estiveram presentes o 
secretário Ivan Carvalho, da 
Secretaria de Governança; 
o secretário Carlos Jorge, 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social; Felype 
Lins, do Gabinete do Prefeito 
e representantes do GGI dos 
Bairros, da Secretaria de 

Infraestrutura (Seminfra), 
da Secretaria Municipal De 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (SEMSCS) e 
da Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes).

A Defesa Civil  segue 
monitorando as ocorrên-
cias em toda a capital, assim 
como a previsão das chuvas 
que continuarão caindo 
durante toda esta quarta-
-feira (25).

Receba alertas!
Para se cadastrar e receber 

as mensagens basta enviar o 
CEP da localização por SMS, 
para o número 40199, de 
forma gratuita. Nos casos 
de risco de desabamento e/
ou deslizamento, as famílias 
devem acionar a Defesa Civil 
através do número 199 e 156 
para receberem os atendi-
mentos necessários.

O governador Paulo Dantas 
anunciou hoje a suspensão das 
aulas nas escolas da rede esta-
dual de ensino por 48 horas. A 
medida tem caráter preventivo 
e se faz necessária em virtude 
das fortes chuvas que assolam 
o Estado desde ontem e que, 
segundo a previsão meteoro-
lógica, terão continuidade nas 
próximas 12 horas. “Atento aos 
transtornos acarretados pelas 
chuvas em Alagoas, o governa-
dor decidiu pela suspensão das 
aulas em todo o Estado, como 
medida preventiva e com o 
intuito de garantir a segurança 
de toda a comunidade escolar. 
Além das chuvas em si, a eleva-
ção do nível dos rios no inte-
rior é outro motivo de atenção 
e, por isso, estamos todos 
acompanhando a situação das 
nossas escolas junto às Gerên-
cias Regionais de Educação”, 
disse a secretária de Educação, 
Roseane Vasconcelos. 
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Fábia Assumpção
Agência Alagoas

BOMBEIROS FORAM

Acionados para diversas ocorrências em Alagoas; Defesa Civil de prontidão

DEFESA CIVIL FAZ

Atendimentos desde a madrugada

Ascom Bombeiros

Marcelle Limeira/Ascom Defesa Civil



ESTA é a segunda vez que o pianista curitibano se apresenta em Maceió.Cultura
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Chegando à 19ª cidade brasi-
leira com a turnê Queen ao Piano, 
o músico Bruno Hrabovsky desem-
barca em Maceió para apresentar 
seu novo concerto em homenagem à 
lendária banda do rock, nesta quinta-
-feira (26), às 20h, no Teatro Deodoro, 
Centro da capital alagoana.

Os ingressos, que custam R$ 
50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-
-entrada, para estudantes, profes-
sores, idosos e pessoas com baixa 
renda), estão disponíveis pelo site:  
https://www.portalticket.com.
br/eventos/457-queen-ao-piano-
maceio-al/ e também serão vendi-
dos no dia do concerto, a partir das 
14h, na bilheteria do teatro.

Esta é a segunda vez que o 
pianista curitibano se apresenta 
em Maceió. Na sua estreia na 
cidade, Bruno Hrabovsky trouxe o 
concerto Rock ao Piano, em 2019, e 
encantou o público.

Neste retorno pós-pande-
mia, o músico segue pela estrada 
reunindo duas grandes paixões: 
o rock e o piano. Agora, homena-
geando uma das maiores bandas 
da história do rock, que celebrou 
os seus 50 anos de existência em 
2020, a lendária Queen, formada 
por Brian May, Freddie Mercury, 
John Deacon e Roger Taylor.  

Nesta apresentação, Bruno 
Hrabovsky apresenta suas versões 
do rock da Queen usando apenas 
o instrumento acústico, tocando 
desde a melodia até a base feita pela 
banda e fazendo um passeio pelo 
vasto repertório deste fenômeno 
do rock and roll, considerado um 
dos maiores expoentes do gênero 
com clássicos como  “Bohemian 

Rhapsdy”, “Love of my Life”, “Radio 
Ga Ga” e tantos outros. 

“Queen tem uma qualidade 
muito grande e eu faço questão de 
falar sobre todas as músicas apre-
sentadas. Não é só pelo fato de o 
Freddie ser um vocalista excep-
cional,  todos eles possuem uma 
destreza composicional muito 
grande. Então, é um repertório que 
deu para tocar o piano de forma 
completa, inclusive, tem algu-
mas músicas mais suaves para eu 
poder explorar o piano até mesmo 
de uma forma que eu não costumo 
fazer em outros concertos meus. 
Está sendo algo novo e especial. 
É uma apresen- t a ç ã o 
que eu montei 
c o m  m u i t o 
c a r i n h o , 
c o n t e m -
p l a n d o 
m ú s i c a s 
de todos os 
c o m p o s i t o -
res da banda, 
p a s s a n d o  e m 
o rd e m  c ro n o l ó -
gica pela discografia 
deles para que seja 
realmente uma home-
nagem à banda. Realizar 
esse projeto e trazê-lo 
para o nordeste me deixa 
muito feliz. É um prazer 
voltar a Maceió, ainda 
mais por ser no Teatro 
Deodoro. Espero que o 
público goste”, afirmou o 
músico.

O  p ro j e t o  d e  Br u n o 
Hrabovsky com o intuito 
de levar o som do rock 
para  o  p iano  exist e 
desde 2013, de forma 
mais sólida. Em 2019, 

veio a gravação do primeiro CD 
deste trabalho solo com 12 faixas 
de clássicos do rock. No ano que 
vem, 2023, fará 10 anos que o 
músico dá continuidade a este 
projeto. Nesta trajetória, surgiram 
temas especiais, como o metal ao 
piano, o rock nacional, além de 
homenagens a bandas, e Queen 
é o segundo grupo no qual Bruno 
toca exclusivamente seu reper-
tório; a primeira foi no concerto 
Pink Floyd ao Piano, que também 
rendeu uma turnê pelo Brasil. De 
volta ao nordeste, região a qual o 
pianista tem grande admiração 
pela riqueza cultural, Hrabovsky 
retorna à capital alagoana, que o 
acolheu tão bem e apreciou o seu 
trabalho, mais especificamente ao 
Teatro Deodoro, que encantou o 
artista, junto à sua plateia.

Sobre Bruno Hrabovsky 
Bruno iniciou os estudos sobre 

piano erudito aos seis 
anos de idade com 

a  p r o f e s s o r a 
Luciana Bissi. 
De lá para cá, 
nunca deixou 
d e  t o c a r . 
Sempre apre-
ciou muito as 
obras clássi-

cas, porém, ao 
desenvolver 
uma grande 
f a c i l i d a d e 
p a r a  t i r a r 
músicas de 
ouvido, aos 

poucos, passou a dar mais espaço 
para interpretações próprias de 
seus gêneros musicais preferidos, 
principalmente, rock e metal. 

Em 2013, após a graduação em 
Geologia pela Universidade Federal 
do Paraná, decidiu apostar em seu 
projeto de releituras ao piano. Com o 
sucesso, passou a se dedicar exclusi-
vamente a ele. Mantém uma página 
no YouTube e também um perfil 
musical no Facebook para divulgar 
suas interpretações. Rock ao Piano e 
seus subprojetos ganharam o mundo 
em 2014. Já passaram por 94 cidades 
de 11 estados do país, além de um 
show realizado na Nova Zelândia. 

Embora goste muito de ouvir e de 
tocar tango e música erudita, foi no 
Rock que Bruno encontrou sua verda-
deira identidade junto ao piano. Suas 
bandas preferidas, portanto, gran-
des influências são Pink 
Floyd, Queen, Dream 
Theater, Symphony 
X,  System of  a 
Down, Metallica e 
Legião Urbana, 
p o r é m ,  s e u 
repertório vai 
além, abor-
dando um 
u n i v e r s o 
m u i t o 
m a i s 
amplo. 

MÚSICO se apresenta amanhã, às 20h, no Teatro Deodoro

Bruno Hrabovsky chega a Maceió 
com a turnê de Queen ao Piano

Hannah Copertino
Assessoria



A Universidade Esta-
dual de Alagoas, por meio do 
curso de Ciências Contábeis 
do Campus I, em Arapiraca, 
realiza a sétima edição do 
projeto “Prestando Contas à 
Receita”, nos dias 26 e 27 de 
maio, das 8h às 18h, na Sala 
dos Conselhos, localizada no 
prédio da Reitoria, em Arapi-
raca. A iniciativa visa auxiliar 
membros da comunidade 
acadêmica e da sociedade em 
geral a preencher a declara-
ção de Imposto de Renda de 
Pessoa Física 2022.

O coordenador do projeto, 
professor Anderson Barros, 
ressalta que este ano está 
sendo retomado o atendi-
mento presencial, com a 
colaboração de discentes e da 
professora Rejane Viana, após 
a realização de duas edições 
on-line. “Mesmo durante a 
pandemia, trabalhamos, por 
meio virtual, para contribuir 
com a comunidade acadê-
mica. Este ano, além de voltar 
a ser presencial, também 
reabrimos para os contri-
buintes da Universidade e da 
região”, frisou.

O “Prestando Contas à 
Receita” é um projeto de 
extensão que visa levar para a 
comunidade os conhecimen-
tos abordados em sala de aula 
acerca deste tributo. “É uma 
experiência bastante signifi-
cativa também para nossos 
estudantes que têm a oportu-
nidade de colocar em prática 
os estudos teóricos”, explicou 
Anderson Barros.

De acordo com a Receita 
Federal, o prazo de envio da 
declaração de imposto de 
renda 2022 será encerrado dia 
31 de maio.

Documentos necessários
O contr ibuinte deve 

comparecer ao local portando 
o informe de rendimentos, 
extratos das contas bancárias 
em 31 de dezembro de 2021, 
comprovantes de despe-
sas com saúde, com educa-
ção, documentos pessoais 
e de dependentes (CPF, RG, 
comprovante de residência). 
Proprietários de imóveis e 
veículos devem apresentar 
documentação referente aos 
mesmos.

CONTRIBUINTE deve comparecer ao local portando os documentos necessários.Mercado
PROJETO “Prestando Contas à Receita” visa auxiliar a sociedade a preencher a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

IR: Uneal auxilia contribuintes 
no preenchimento da declaração

Divulgação
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dos no dia do concerto, a partir das 
14h, na bilheteria do teatro.
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em Maceió. Na sua estreia na 
cidade, Bruno Hrabovsky trouxe o 
concerto Rock ao Piano, em 2019, e 
encantou o público.
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mia, o músico segue pela estrada 
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geando uma das maiores bandas 
da história do rock, que celebrou 
os seus 50 anos de existência em 
2020, a lendária Queen, formada 
por Brian May, Freddie Mercury, 
John Deacon e Roger Taylor.  

Nesta apresentação, Bruno 
Hrabovsky apresenta suas versões 
do rock da Queen usando apenas 
o instrumento acústico, tocando 
desde a melodia até a base feita pela 
banda e fazendo um passeio pelo 
vasto repertório deste fenômeno 
do rock and roll, considerado um 
dos maiores expoentes do gênero 
com clássicos como  “Bohemian 

Rhapsdy”, “Love of my Life”, “Radio 
Ga Ga” e tantos outros. 

“Queen tem uma qualidade 
muito grande e eu faço questão de 
falar sobre todas as músicas apre-
sentadas. Não é só pelo fato de o 
Freddie ser um vocalista excep-
cional,  todos eles possuem uma 
destreza composicional muito 
grande. Então, é um repertório que 
deu para tocar o piano de forma 
completa, inclusive, tem algu-
mas músicas mais suaves para eu 
poder explorar o piano até mesmo 
de uma forma que eu não costumo 
fazer em outros concertos meus. 
Está sendo algo novo e especial. 
É uma apresen- t a ç ã o 
que eu montei 
c o m  m u i t o 
c a r i n h o , 
c o n t e m -
p l a n d o 
m ú s i c a s 
de todos os 
c o m p o s i t o -
res da banda, 
p a s s a n d o  e m 
o rd e m  c ro n o l ó -
gica pela discografia 
deles para que seja 
realmente uma home-
nagem à banda. Realizar 
esse projeto e trazê-lo 
para o nordeste me deixa 
muito feliz. É um prazer 
voltar a Maceió, ainda 
mais por ser no Teatro 
Deodoro. Espero que o 
público goste”, afirmou o 
músico.

O  p ro j e t o  d e  Br u n o 
Hrabovsky com o intuito 
de levar o som do rock 
para  o  p iano  exist e 
desde 2013, de forma 
mais sólida. Em 2019, 
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de clássicos do rock. No ano que 
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homenagens a bandas, e Queen 
é o segundo grupo no qual Bruno 
toca exclusivamente seu reper-
tório; a primeira foi no concerto 
Pink Floyd ao Piano, que também 
rendeu uma turnê pelo Brasil. De 
volta ao nordeste, região a qual o 
pianista tem grande admiração 
pela riqueza cultural, Hrabovsky 
retorna à capital alagoana, que o 
acolheu tão bem e apreciou o seu 
trabalho, mais especificamente ao 
Teatro Deodoro, que encantou o 
artista, junto à sua plateia.

Sobre Bruno Hrabovsky 
Bruno iniciou os estudos sobre 

piano erudito aos seis 
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poucos, passou a dar mais espaço 
para interpretações próprias de 
seus gêneros musicais preferidos, 
principalmente, rock e metal. 

Em 2013, após a graduação em 
Geologia pela Universidade Federal 
do Paraná, decidiu apostar em seu 
projeto de releituras ao piano. Com o 
sucesso, passou a se dedicar exclusi-
vamente a ele. Mantém uma página 
no YouTube e também um perfil 
musical no Facebook para divulgar 
suas interpretações. Rock ao Piano e 
seus subprojetos ganharam o mundo 
em 2014. Já passaram por 94 cidades 
de 11 estados do país, além de um 
show realizado na Nova Zelândia. 

Embora goste muito de ouvir e de 
tocar tango e música erudita, foi no 
Rock que Bruno encontrou sua verda-
deira identidade junto ao piano. Suas 
bandas preferidas, portanto, gran-
des influências são Pink 
Floyd, Queen, Dream 
Theater, Symphony 
X,  System of  a 
Down, Metallica e 
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p o r é m ,  s e u 
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A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) publicou, 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) desta terça-feira (24), a 
portaria que institui o Núcleo 
Estratégico de Acompanha-
mento Psico Socioassistencial 
(NeAPSA), que será composto 
por psicólogos e assisten-
tes sociais que atuarão no 
combate aos impactos socio-
emocionais da pandemia em 
estudantes e servidores, bem 
como na promoção da quali-
dade de vida no ambiente 
escolar. O edital para contrata-
ção temporária destes profis-
sionais está em construção e 
deve ser publicado em breve.

 De acordo com a portaria, 
estas equipes multidiscipli-
nares atuarão efetivamente 
com as unidades de ensino da 
rede estadual, na “execução, 
apoio e acompanhamento de 
atendimento à comunidade 
escolar, por meio de plano 
estratégico por escola, plan-
tões por escola, diagnósticos 

e ações correlatas ao desen-
volvimento de estratégias 
que possibilitem minimizar 
os impactos psico sociassis-
tenciais e suas consequências 
nos processos de ensino e 
aprendizagem”. 

A criação do Núcleo foi 
anunciada pela Seduc no 
último dia 28, data em que se 
celebra o Dia Internacional da 
Educação. A medida também 
visa atender à meta 4 do Plano 
Estadual de Educação (PEE), 
que estabelece a “criação de 
centros multidisciplinares de 
apoio, pesquisa e assessoria, 
articulados com instituições 
acadêmicas e integrados 
por profissionais das áreas 
de saúde, assistência social, 
pedagogia e psicologia, para 
apoiar o trabalho dos (as) 
professores (as) da educação 
básica com os estudantes 
com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdo-
tação, nas zonas urbanas e no 
campo”.

 “Após dois  anos de 
pandemia, nossos alunos e 

professores ainda sentem os 
impactos do que foi o distan-
ciamento social, uma medida 
que salvou vidas, mas que 
também trouxe sequelas para 
o socioemocional de muitas 
pessoas. E esta é a realidade 
não só de Alagoas, mas de todo 
o Brasil, uma demanda que é 
reconhecida, inclusive, pelo 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação, o Consed. 
Por isso, esta equipe terá 
um papel importante neste 
processo em que estamos 
buscando retomar a norma-
lidade, tendo um olhar espe-
cial para aqueles que ainda 
se encontram fragilizados. 
Dessa forma, Alagoas sai mais 
uma vez na frente, atuando no 
combate aos impactos sociais 
e emocionais que a pandemia 
causou em alunos e servido-
res, como também ajudando 
a gerar empregos para duas 
categorias tão importantes 
e cujos serviços serão extre-
mamente valioso para nossas 
escolas”, avalia a secretária de 
Estado da Educação, Roseane 
Vasconcelos.

Está no ar a 6ª edição da 
Revista Saberes Docentes em 
Ação com 20 trabalhos apro-
vados, dentre eles 12 artigos 
e 8 relatos de experiências. A 
revista da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed) 
contou com trabalhos que 
abordaram reflexões sobre o 
período pandêmico, as difi-
culdades e desafios que foi 
trabalhar com o processo 
de ensino e aprendizagem 
durante a pandemia.

A Revista está em circula-
ção desde 2015, com periodici-
dade de publicação semestral, 
com o propósito de divulgar as 
práticas pedagógicas desen-
volvidas pelos profissionais 
da rede e recebe publicações 
acadêmicas de ensino de 
outras localidades do país.

Para esta edição foram 
submetidos 42 trabalhos 
de profissionais de Esco-
las e Centros Municipais 
de Ensino Infantil (Cmeis) 
da rede municipal. Entre os 

20 aprovados, há relatos de 
experiências de docentes da 
educação infantil, artigos de 
coordenadoras pedagógi-
cas do ensino fundamental 
e artigos de gestoras. Essa 

edição abrangeu principal-
mente esses três segmentos 
de profissionais nas escolas.

Todos os trabalhos são 
analisados pelos Membros do 
Conselho Editorial do peri-

ódico acadêmico. A coorde-
nadora editorial da Revista 
Saberes Docente e do Núcleo 
de Formação Continuada da 
Educação Municipal, Regina 
Buarque, conta que para 
garantir a seriedade da avalia-
ção, os trabalhos passam por 
três análises.

“O estudo dos artigos é feito 
pelo nosso conselho editorial 
composto por mestres e douto-
res de diferentes instituições 
de ensino superior do estado 
de Alagoas, além de alguns 
profissionais da Universidade 
Federal de Pernambuco e dois 
professores da Universidade 
do Porto em Portugal. Cada 
trabalho é avaliado por três 
professores. O autor submete 
dois trabalhos, um com iden-
tificação e outro sem, somente 
com o código, para garantir a 
lisura do processo de avalia-
ção”, explicou.

REVISTA está em circulação desde 2015, com periodicidade de publicação semestral.Educação
ATRAVÉS DA Secretaria Municipal de Educação, foram publicados 20 trabalhos entre artigos e relatos de experiência

Prefeitura lança sexta edição da 
Revista Saberes Docentes em Ação

Pâmela de Oliveira/Ascom Semed

Thiago Ataíde

COORDENADORA EDITORIAL   

Da Revista Saberes Docente, Regina Buarque conta que os trabalhos passam por três análises para garantir seriedade da avaliação

SECRETÁRIA ROSEANE VASCONCELOS:   

“Núcleo será importante no enfrentamento aos impactos socioemocionais”
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Lílian Santos
Ascom Semed

Ana Paula Lins
Agência Alagoas

   REDE ESTADUAL DE ENSINO 

Seduc publica portaria que institui Núcleo de 
Acompanhamento Psico Socioassistencial



Falta menos de um mês 
para o início do inverno, mas 
vários estados brasileiros, 
como Alagoas, já registram 
mudanças bruscas de tempe-
ratura que são típicas desta 
época do ano.  

O tempo seco e a baixa 
umidade do ar, somados a 
outros fatores como poluição 
e diminuição da qualidade da 
água, promovem o resseca-
mento das vias respiratórias 
e favorecem o surgimento de 
patologias, como bronquites, 
sinusites, alergias, gripes e 
resfriados. 

O otorrinolaringologista 
do Sistema Hapvida, Dr. 
Gleydson Lima, explica como 
evitar doenças respiratórias 
e destaca a importância da 
adoção de hábitos saudá-
veis de vida para fortalecer 
o sistema imunológico e 
evitar consequências graves 
à saúde. 

 Atuando na prevenção 
Tosse, coriza, dor de 

garganta, dor de cabeça e 
obstrução nasal são sintomas 
comuns que incomodam 
muitos pacientes que buscam 
atendimento nos consultórios 
médicos, especialmente crian-
ças, pessoas com doenças 
crônicas e idosos, que natural-
mente estão mais suscetíveis a 
infecções.  

O especialista recomenda 
alguns cuidados simples, mas 
que podem fazer a diferença 
no dia a dia. Um deles é evitar 
locais fechados e com grande 
concentração de pessoas. “É 
importante manter os cômo-
dos sempre ventilados e com 
as janelas abertas. Outra dica 
importante é lavar sempre 
as mãos e evitar levá-las aos 
olhos, boca e nariz”, reco-
menda.  

Dr. Gleydson também 
aconselha caprichar na hidra-

tação e apostar no consumo 
frequente de água e sucos 
naturais, além de evitar 
ambientes com ar-condicio-
nado e realizar a lavagem nasal 
com soluções fisiológicas. 

 
Tratamento 
individualizado 
Como cada doença respira-

tória possui um agente causa-
dor, o diagnóstico e tratamento 
podem variar de acordo com o 
caso de cada paciente.  

“Existem algumas doen-
ças que provocam sintomas 
menos graves, e, por isso, não 
debilitam, como o resfriado 
comum. Já a gripe e a pneu-
monia, por exemplo, podem 
matar e exigem cuidados 
redobrados e muito repouso. 
Por isso, é importante acom-
panhar de perto o paciente e 
procurar atendimento médico 
para um cuidado mais indivi-
dualizado”, finaliza o médico.

TOSSE, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e 
obstrução nasal são sintomas comuns.Saúde

 TEMPO SECO e baixa umidade do ar favorecem o surgimento de infecções, como gripes, resfriados, alergias, bronquites e sinusites

Mudança de temperatura aumenta 
os casos de doenças respiratórias
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MÉDICO

Gleydson Lima explica como evitar doenças respiratórias

Divulgação



Pelada de barrigudos   
Na verdade, desde o Congresso Nacional, esses 
recursos de emendas parlamentares representam 
uma tapa na cara do contribuinte. As Câmaras 
Municipais são a cauda desse monstro, modelo 
de corrupção com jeito de legalidade. Nas Assem-
bleias Legislativas as coisas são no mesmo formato. 
Muda apenas de acordo com o nível de respon-
sabilidade do legislador que faz a destinação dos 
recursos. No entanto, está meio de difícil no Brasil 
encontrar emendas para pelada de barrigudos.

Tudo em casa  
No meio dessa dinheirama toda tem uma verba 
na ordem precisa de R$ 387.399,30 destinada 
ao Instituto Amiga da Gente. Os recursos são de 
uma emenda assinada pelos vereadores Guruba 
e Toninho Garrote. Tudo bem. Tudo certo. Ocorre 
que a fundadora da Instituição é a deputada 
Ângela Garrote, mãe do vereador Toninho Garrote. 
É o típico caso de o rio correndo para o mar. Ou 
não? Que esses recursos sejam, de fato, usados no 
propósito da instituição que, em tese, é para ajudar 
quem mais precisa.

Do Valle no gabinete  
A impopularidade do coronel Walter Do Valle – 
comandante de Policiamento da Capital - está 
tirando o comandante da PM, coronel Paulo 
Amorim, do gabinete. O primeiro é, sem dúvidas, 
bastante operacional. O segundo, com o mesmo 
critério de avaliação, é um oficial de gabinete. Mas, 
diante dos pedidos de exoneração de Do Valle, ele 
é que – enquanto os ânimos se arrefecem – precisa 
ficar fora do radar. Talvez, assim, sua exoneração 
seja menos cobrada. Muito complicado isso para 
um 01 do CPC.

Palácio só de olho! 
Ao todo, 38 instituições que representam a socie-
dade civil organizada – inclusive partidos políticos 
– pediram oficialmente a exoneração do coro-
nel Do Valle. Os argumentos são de que o oficial 
sempre agiu com truculência contra os movimen-
tos sociais e minorias em operações policiais. O 
pedido é pela paz e pela justiça social. No Palácio e 
na Caserna, as informações são de que todos espe-
ram que o oficial entregue o cargo. Não se sabe até 
quando vai esse compasso de espera.

Lessa ficou caro
O vice-prefeito de Maceió Ronaldo Lessa valorizou 
o seu passe e assanhou o vespeiro quando admitiu 
a possibilidade de sair candidato ao Senado. No 
palanque nacional de Ciro Gomes, Lessa ainda 
estaria costurando o palanque em Alagoas. Ocorre 
que, seja como for, os candidatos ao Senado - do 
mais bem posicionado ao último colocado nas 
pesquisas – todos perdem se Lessa entrar na briga. 
Com isso, está todo mundo de olho na movimenta-
ção dele. De um velho político Lessa passou a ser a 
bola da vez.

Política em Chã Preta  
O ex-secretário Lucas 
Coimbra parece que tomou 
gosto pela política. Comu-
mente é flagrado junto ao 
pré-candidato a deputado 
federal João Caldas nas 
articulações e em visitas ao 
interior do Estado. Coimbra 
foi candidato a prefeito de 
Chã Preta perdendo o pleito por pouco mais de 180 
votos. Seu nome ainda é comentado para brigar 
com Maurício Holanda pela cadeira de prefeito em 
2024. Ele afirma que vai à luta, se precisar. 

COMANDO GERAL substitui comandante do CPC no policiamento de rua.

   Deraldo Francisco   |  deraldofrancisco@bol.com.br

Jornalista e editor-geral de O Dia Digital

Balaiada
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  Dinheiro público faz lama em Palmeira        
A Prefeitura de Palmeira dos Índios está nadando (nada a ver com as condições 
climáticas do momento) em dinheiro. A conclusão vem de uma olhada rápida na 
planilha de emendas parlamentares impositivas aprovadas pela Câmara de Verea-
dores. Há instituições sérias na cidade que, de fato, precisam de verba pública para 
sobreviver, como a Casa do Idoso, por exemplo e que não recebeu nada nesta leva. 
Não é o caso do “Racha dos Motoristas” que tem para receber – até dezembro – R$ 
340 mil. Isso mesmo, essa dinheirama toda para uma pelada entre amigos peladei-
ros de final de semana. Também não é o caso da Associação de Árbitros que terá 
direito a R$ 258 mil, recursos destinados por uma emenda. Ao todo, cinco institui-
ções - essas duas questionáveis mais três com trabalho aparentemente sério - vão 
receber a bagatela de R$ 2,17 milhões. É muito dinheiro minha gente! Bem, a bancada toda de Palmeira 
dos Índios reza na cartilha do prefeito Júlio Cezar e, desta vez, botou para moer em “Julinho de Dadá”. De 
fato, o dinheiro público está fazendo lama em Palmeira. Com essa, até o Cristo do Goití corou de vergonha. 

  Ligeirinhas
• Atenção, institutos de pesquisa em Alagoas! É complicado explicar para o eleitorado como determinado 
candidato menos conhecido no Estado é o mais rejeitado na pesquisa. Menos, por favor!

•  O grupo do senador Rodrigo Cunha está apostando num blefe de Ronaldo Lessa. O candidato do grupo é 
Davi Davino, que também pode estar blefando. Ou não?

• A Polícia Civil de Alagoas está dando espaço para delegados pré-candidatos deitarem e rolarem na mídia 
em nome da instituição. Isso é perigoso.

• O assunto da semana foi a programação do São João de Maceió e Alagoas. Os comentários vão de 
elogios a críticas pesadas. Ninguém respondeu a nada.

Loiola no IHGAL     
O deputado Inácio Loiola tomou posse hoje, como 
o mais novo sócio efetivo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas. Ele ocupará a cadeira número 
24, que tem como patrono Orlando Valeriano de 
Araújo. Também foram empossados Juarez Orestes 
Gomes Barros e Luiz Otávio Gomes Silva. Em seu 
discurso, o parlamentar destacou o papel do IHGAL 
como fonte de preservação da memória das riquezas 
do povo alagoano, reunindo em só lugar elementos 
artísticos e históricos contidos no precioso acervo. 
(Assessoria)

Inauguração concorrida    
Uma semana depois de assumir o comando do 
Estado, o governador Paulo Dantas esbanjou prestígio, 
segunda-feira (23), durante a inauguração do Centro 
de Formação Irmã Blandina, no Vergel do Lago. Na 
hora de puxar a fita inaugural, além dele estavam 
o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto; o 
desembargador Tutmés Airan; o deputado federal 
Severino Pessoa; a vereadora de Maceió Gaby Ronalsa; 
a ex-secretária da Seades, Fabiana Pessoa, e o ex-secre-
tário de Educação, Rafael Brito. (Ricardo Rodrigues) 
 
Senadora Eudócia     
A ex-prefeita de Ibateguara, Eudócia Caldas, mãe do 
prefeito JHC, assumiu esta semana o mandato de 
senadora por Alagoas. Ela substitui o senador Rodrigo 
Cunha, que deixou o cargo para se dedicar exclusiva-
mente à campanha eleitoral. Pré-candidato ao Governo 
do Estado, pelo União Brasil, Cunha lança sua chapa no 
próximo sábado, em Maceió. Ele terá como candidata 
a vice a deputada estadual Jó Pereira, indicada pelo 
PSDB; e o deputado estadual Davi Davino Filho como 
candidato ao Senado, indicado pelo PP. (RR)

Renan se licenciará
O senador Renan Calheiros também se prepara para 
se dedicar à campanha eleitoral de seus candidatos 
majoritários. Ele deve se licenciar do Senado no 
começo de junho para percorrer o Estado, conver-
sando com as lideranças municipais sobre os projetos 
e obras estruturantes. Esta é a primeira vez que Renan 
se licenciará do cargo para coordenar as campanhas 
de aliados. O senador quer manter a base de apoio 
dos prefeitos às candidaturas de Paulo Dantas ao 
Governo do Estado e de Renan Filho ao Senado. (RR)

Rafael Tenório, senador   
Quando a licença de 120 dias do senador Renan 
Calheiros começar, assumirá a cadeira dele no 
Senado o empresário Rafael Tenório, que é seu 
primeiro suplente. O ex-presidente do CSA já enco-
mendou um terno novo, para a posse. Filiado ao 
MDB, Tenório é só alegria com a possibilidade de 
passar quatro meses em Brasília como senador da 
República. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
empresário azulino declarou possuir um patrimônio 
superior a R$ 71 milhões. (RR) 
 
Patrimônio de Collor 
A Veja desta semana traz uma matéria sobre o patri-
mônio do senador Fernando Collor. De acordo com 
a reportagem, assinada pelo repórter Hugo Marques, 
o ex-presidente multiplicou por mais quatro vezes 
o seu patrimônio, enquanto senador por Alagoas. A 
riqueza de Collor teria pulado de R$ 4 milhões para 
mais de R$ 20 milhões, de 2007 para cá. Segundo 
a revista, no primeiro mandato, até 2014, Collor 
declarou bens no valor de R$ 4,7 milhões. Em 2015, 
início do segundo mandato, sua fortuna declarada já 
passava dos R$ 20,3 milhões. (RR)

Semana da adoção 
O MP de Alagoas participa das atividades do 11º 
Encontro Estadual de Adoção, promovido pelo 
Tribunal de Justiça de Alagoas, no Maceió Shopping. 
O evento faz parte do Dia Nacional da Adoção, cele-
brado hoje (25). Na ocasião, as promotoras de Justiça 
Jheise Gama e Ariadne Dantas debateram temas 
importantes com o público e responderam dúvidas 
de famílias que estavam reunidas, acompanhando o 
bate-papo. No Brasil, há oito pessoas aptas à adoção 
para cada criança adotável. 

Festival de Música 
Terminam na terça-feira, 31 de maio, as inscrições para 
o Festival de Música Popular Alagoana ‘Em Cantos 
de Alagoas’, promovido pelo Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado da Cultura. Nesta quinta 
edição, o festival promete agitar o cenário musical no 
mês de julho, na capital e interior. As inscrições são 
gratuitas e os interessados podem ter acesso aos deta-
lhes pelo edital de seleção, publicado no dia 13 de abril, 
no Diário Oficial do Estado. Ao todo, serão investidos 
R$ 35.100 em prêmios aos ganhadores.


