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Mercado do 
Artesanato 

oferece produtos 
para o ‘São João’
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Pré-candidato
à Presidência
pela UP vem a 
Alagoas, dia 6

Página 3

Prefeitura de Maceió garante 
realização das festas juninas

GESTÃO AFIRMA QUE NÃO HÁ PREJUÍZO DE REAVALIAÇÃO DA POSIÇÃO E REFORÇA MOVIMENTAÇÃO DE R$ 100 MILHÕES NO PERÍODO

A Prefeitura de Maceió 
iniciou ontem, a aplicação da 4ª 
dose da vacina contra a Covid-
19 para a população na faixa 
etária de 50 anos ou mais. Para 
a aplicação do imunizante, a 
população pode procurar uma 
das Unidades de Saúde que apli-
cam a vacina para adultos ou um 

dos quatro pontos fixos: Maceió 
Shopping (Mangabeiras), Cara-
jás Home Center (Tabuleiro), 
Pátio Shopping (Cidade Univer-
sitária) e CAT Móvel Praia (Ponta 
Verde). A vacina pode ser apli-
cada nos idosos que têm mais 
de quatro meses de intervalo 
da dose de reforço (terceira 

dose) e deve ser feita preferen-
cialmente com os imunizantes 
da Pfizer, Astrazeca ou Janssen. 
Esta última está disponível só 
nos pontos do Maceió Shopping 
e Pátio Shopping. Para a aplica-
ção, é preciso apresentar docu-
mento de identificação com foto 
e cartão de vacinação. Página 4

“Continuaremos vigilantes 
e atentos ao cenário meteoro-
lógico e trabalhando diuturna-
mente de maneira preventiva 
e reativa, dando apoio à popu-

lação”. Com esta informação, a 
Prefeitura de Maceió divulgou 
hoje nota oficial confirmando a 
realização dos festejos juninos 
na capital. “A realização das festi-

vidades juninas não comprome-
terá, de forma alguma, iniciativas 
nem orçamentos provisiona-
dos para atendimento a situ-
ações que se imponham. Na 

verdade, contribuirá para aque-
cer a economia da cidade, com 
expectativa de movimentar 
cerca de R$ 100 milhões. Vai 
gerar emprego, renda e impul-

sionar a retomada, em especial 
dos ambulantes e do setor de 
serviços e turismo, tão prejudi-
cados pelas medidas restritivas 
da pandemia”, consta na nota.
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   COVID-19

Maceió imuniza pessoas com 
50 anos ou mais com a 4ª dose

IMUNIZAÇÃO

Com a quarta dose teve início ontem na capital, preferencialmente para os imunizantes da Pfizer, Astrazeneca e Janssen

Deputado quer
melhorias na 
estrutura 
da Ceasa

Governo do 
Estado garante 
286 voos extras 
em Alagoas

  NA ASSEMBLEIA   TURISMO

Dárcio Monteiro Edvan Ferreira / Secom Maceió

Estado inicia o cadastro dos 
municípios que terão direito

Os 33 municípios que 
estão em situação de emer-
gência iniciaram hoje o 
cadastro das famílias que 
foram desalojadas ou desa-
brigadas e serão benefi-
ciadas pelo auxílio-chuva 
concedido pelo Governo 

de  Alagoas.  O levanta-
mento será feito com base 
em dados já obtidos pelas 
Defesas Civis Municipais 
e Estadual, que também 
ficarão responsáveis pela 
supervisão e fiscalização 
das ações. Página 5

   AUXÍLIO-CHUVAS

A DEFINIÇÃO 

Ocorreu ontem, em reunião do Gabinete de Gestão da Situação de Emergência
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LULA ocupa e afirma a posse do seu terreno, 
sem medo de arriscar ou de buscar mais espaço.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Mario Vitor Santos *

Globo, Bandeirantes e UOL estão pressionando a campanha 
de Lula para que este compareça aos debates no primeiro turno 
e obviamente seja exposto às ofensas pessoais de Ciro Gomes e 
companhia. Não se sabe o que Lula tenha a ganhar eleitoralmente 
ao comparecer, sem ou com Bolsonaro.

Não há que ter ilusão de que esses debates de primeiro turno, 
com o formato e os jornalistas designados pelos veículos da mídia 
conservadora, venham a servir para aprofundar ou esclarecer 
com isenção qualquer importante questão programática. Pres-
sionado, Lula vacilou e propôs três debates transmitidos por um 
pool de tvs, jornais e, percebam, portais. Atilado, Lula pode ter 
incluído aí a mídia progressista, irrecusável. 

Bolsonaro de seu lado anunciou, sem crítica efetiva ou 
surpresa, que só vai a debates no segundo turno. Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB), em 1998, e Lula em 2006 (no primeiro turno), 
tiveram posições idênticas diante de debates. Ambos disputavam 
um segundo mandato e avaliaram que seriam os escolhidos prio-
ritários para as pedradas dos opositores, aliados nestas situações. 
Líderes das pesquisas nos dois momentos, calcularam que não 
compensava o desgaste. Agora, Lula, líder de novo, resolveu se 
expor desnecessariamente. 

Em 1998, diante da desistência de FHC frente aos debates, a 
Globo resolveu não organizar nenhum debate, deixando o campo 
livre para a reeleição. Em TV, não houve nenhum debate naquele 
ano, quando o favorito era FHC.

Agora, a pressão da mídia pelos debates não visa apenas se 
apropriar de um evento da campanha. Ela faz parte de um movi-
mento maior para “moderar” o próprio conteúdo do programa do 
candidato petista. Esse movimento vem dos mesmos que disse-
ram que Lula iria perder pontos se continuasse “improvisando” 
sobre aborto ou a guerra na Ucrânia. Lula não perdeu e até cres-
ceu em algumas importantes pesquisas de intenção de voto. Os 
supostos escorregões não tiveram até agora qualquer efeito rele-
vante.

Essa tensão interna à campanha do lulista se agrava com 
a adesão de tucanos antigos ou atuais, sendo que um deles, na 
posição de candidato a vice, abre o caminho para outros, tucanos 
ou não. É uma aliança incomum entre dois antigos adversários 
e esse amálgama não se dá sem ajustes e crispações, como não 
poderia deixar de ser. Politicamente, com Alckmin vêm setores 
sociais inteiros, com suas agendas e ambições de protagonismo.

Deve ser vista assim a mais recente “polêmica” declaração de 
Lula sobre a morte do PSDB. A mídia conservadora, os fiscais de 
fala, umbilicalmente ligada a essas novas camadas, esperanço-
sas, tenta disputar o comando da campanha. De diversas formas, 
quer o que Lula pode ou não pode dizer. Dizer o óbvio, criticar o 
PSDB, declarar audaciosamente sua morte, por exemplo, é um 
sacrilégio. Querem pôr uma mordaça logo em quem. 

Diante dessas incursões, Lula que recebe essas pressões todas, 
contra-ataca e toma as rédeas da campanha que, afinal, com esti-
mados 70 milhões de eleitores, é antes de tudo sua. Seus impro-
visos ou “escorregões”, não por acaso vão sempre numa direção 
mais progressista. Lula ocupa e afirma a posse do seu terreno, sem 
medo de arriscar ou de buscar mais espaço. Líderes não são intei-
ramente racionais e submissos ao que parece mais cuidadoso. 
As falas de Lula são freio de arrumação no seu ônibus lotado de 
recém-chegados. São golpes para afastar quem quer sentar-se na 
janela.

Desde que vem se fixando a impressão, precipitada no tempo, 
impossível de garantir, mas indicada por quase todas as pesqui-
sas, de que Lula tem grandes chances de vencer as eleições de 
outubro, transferiu-se para o interior da campanha do candidato 
petista a disputa entre esquerda e direita pela direção de sua polí-
tica. Lula talvez seja quem mais tenha consciência dessa situa-
ção. O que antes era confrontação externa, feita por adversários 
conservadores, ou seja, o poder econômico empoleirado prin-
cipalmente nos partidos de direita, agora estende seu alcance e 
busca tornar-se pressão que intenta penetrar a campanha lulista 
por todos os lados, especialmente o midiático. Precisa combinar 
com Lula.

Mídia conservadora tenta tomar 
controle da campanha de Lula
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O portal NaTelinha, do UOL, diz que o presidente Jair 
Bolsonaro não pretende renovar a concessão da TV Globo, 
que vence em 5 de outubro próximo.

Pessoas próximas ao “mito” disseram que ele vai mandar 
para o Congresso um relatório contra a renovação.

Essa promete ser uma longa batalha, pois, a Constituição 
Federal não permite que o presidente da República tire um 
canal de TV do ar no Brasil sozinho. É um processo longo 
que passa pelas casas legislativas, além de poder gerar uma 
batalha judicial.

O tumulto tem uma razão eleitoral. Tudo o que os bolso-
naristas gostam é de uma intriga e isso deve deixar os adora-
dores da inflação, do desemprego, da destruição do meio 
ambiente, da violência policial e da morte mais unidos em 
torno de seu maior representante.

O Ministério das Comunicações deu uma de doido para 
o NaTelinha. Em comunicado, diz apenas que “o prazo das 
concessões da sede da Globo (Rio de Janeiro/RJ) e das filiais 
(São Paulo/SP, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG e Recife/PE) 
expira no dia 5 de outubro de 2022. Até o momento, o Minis-
tério das Comunicações não recebeu os pedidos de renova-
ção referentes a essas concessões. Portanto, não há como 
estimar prazos de análise”.

A Rede Globo também se posicionou:

“Esse assunto não se dá por decreto presidencial. A 
Globo seguirá os prazos estabelecidos com a tranquilidade 
de cumprir e de sempre ter cumprido todas as obrigações 
legais para a renovação da concessão”.

Segundo o portal, a renovação é praticamente automá-
tica, desde que toda a documentação esteja em ordem. É 
preciso uma alegação contundente para tirar uma conces-
são de uma empresa e entregar para outra.

Por isso, a briga pode chegar até a justiça caso o presi-
dente consiga apoio no Congresso e no Senado para tumul-
tuar o processo.

Enquanto isso, em seus veículos, o grupo Globo desde-
nha de Lula, o único candidato capaz de derrotar a aberra-
ção logo no primeiro turno e tenta emplacar a tal “terceira 
via”.

Eles ainda não aprenderam que a escolha, em outubro, 
não é, nem foi e nunca será muito difícil.

Bolsonaro está decidido em não 
renovar concessão da Globo

   ARTIGO  |  Wagner Melo *

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Portal Brasil247



A  j o r n a l i s t a  F á t i m a 
Almeida, ex-presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de 
Alagoas, é a nova Secretária 
Adjunta de Comunicação 
Social do Estado de Alagoas 
(Secom).

Fátima é uma das mais 
respeitadas profissionais do 
jornalismo alagoano pelo 
exemplo ético e pela credibi-
lidade conquistada em todos 
os veículos onde atuou. Cons-
truiu seu caminho com as 
marcas do talento, competên-
cia e da dignidade.

Atualmente exercia sua 
atividade como Assessora de 
Comunicação do Sindicato 
dos Servidores do Poder Judi-
ciário e era colaboradora do do 
eassim.com.br (ÉAssim).

A nomeação foi publicada 
no Diário Oficial do Estado. É 
mais uma mulher no processo 
do empoderamento feminino 
do atual governo Paulo Dantas.

O convite para assumir na 
Secom foi feito pelo jornalista 
Joaldo Cavalcante, atual titular 
da pasta.

Natural de Paulo Jacinto, 
Fátima é ainda uma cidadã 
comprometida com jorna-
lismo responsável, com os 
valores democráticos e a 
justiça social no País.

Sem dúvida que abrilhan-
tará a comunicação pública 
com a sua capacidade intelec-
tual e sua experiência profis-
sional, valores adquiridos  ao 
longo de uma caminhada na 
atividade como uma defen-
sora social do bom jornalismo.

Todo brilho e toda boa 
sorte a companheira e conter-
rânea Fátima Almeida em sua 
nova missão.

São os votos de nós aqui do 
É Assim.

Em pronunciamento na 
sessão ordinária de hoje, o 
deputado Gilvan Barros Filho 
(MDB) relatou os problemas 
estruturais do Centro de Abas-
tecimento de Alagoas (Ceasa). 
Destacando o papel social 
do empreendimento, Gilvan 
cobrou melhores condições 
de trabalha para os mais de 300 
permissionários que comer-
cializam produtos no local. 
“São banheiros inadequados 
e entradas esburacadas em 
um local já prejudicado pelas 
chuvas”, disse o deputado. 
Reforçando que os comer-
ciantes iniciam seu trabalho à 
meia-noite, ele fez um convite 
ao governador Paulo Dantas 
para visitar o Ceasa.

“Venho pedir ao governa-
dor Dantas empenho, com 
seu corpo técnico, para reali-
zar uma visita in loco, a fim de 
ouvir os reclames dos permis-
sionários”, solicitou o depu-
tado, informando que o Ceasa 
gera mais de 2500 empregos 
indiretos.

Em aparte, os deputa-
dos Léo Loureiro (MDB), 
Lobão (MDB), Dudu Ronalsa 
(MDB), Silvio Camelo (PV), 

Davi Maia (União Brasil) e 
Jó Pereira (PSDB) parabe-
nizaram o colega. “O Ceasa 
é importância não só para 
Maceió, mas para toda região 
Metropolitana”, ressaltou 
Loureiro, citando que os 
comerciantes e empresários 
que vendem seus produ-
tos precisam ter melhores 
condições. Jó Pereira foi 
além e disse que o local pede 
socorro. “Os alimentos são, 
em sua maioria, produzidos 
pela agricultura familiar”, 
lembrou a deputada.

AL-115
Também em seu pronun-

ciamento, Gilvan Filho apro-
veitou para agradecer ao 
Governo do Estado por aten-
der sua solicitação de reparo 
na rodovia AL-115. “Ontem 
eu relatei que um trecho da 
pista que liga os municí-
pios de Arapiraca e Girau do 
Ponciano desabou por causa 
das chuvas e, prontamente, 
fomos atendidos”, comunicou 
o deputado. Ele informou que 
na manhã de hoje o trecho 
do desabamento já passa por 
reparos.

Na sessão de hoje,  o 
plenário da Casa discu-
tiu e votou a indicação nº 
1320/2022, de autoria do 
deputado Ricardo Nezi-
nho (MDB), que solicita 
ao Governo do Estado e à 
Secretaria de Segurança 
Pública a construção de 
uma nova sede para a 4ª 
Delegacia Regional de Polí-
cia em Arapiraca. A propo-
sição foi discutida e agora 
está apta a ser votada.

De acordo com o autor 
do projeto, a presente soli-
citação tem como objetivo 
a melhoria das condições 
de trabalho para os agentes 
da segurança pública, bem 
como um melhor aten-
dimento para sociedade 
que precisa dos serviços 
da Delegacia “A nova sede 
proporcionará um impor-
tante incremento na estru-
tura da segurança pública 
não só de Arapiraca, como 
também de todo Agreste 
alagoano, por isso se faz 
tão necessária”, destacou 
Ricardo Nezinho.

Leonardo Péricles,  40 
anos, mineiro de Belo Hori-
zonte, morador da Ocupa-
ção Urbana Eliana Silva, é o 
pré-candidato à presidência 
da República, pela Unidade 
Popular pelo Socialismo, o 
mais novo partido do Brasil, 
que conseguiu o regis-
tro em 10 de dezembro de 
2019,  após uma maratona 
de dois anos para alcançar 
1,2 milhões de assinaturas 
de apoiamento. Ele vai estar 
em Alagoas nos dias 6 e 7 de 
junho.

O pré-candidato está 
em caravana pelo país, 
para divulgar as principais 
propostas da UP para o 
Brasil, que incluem revoga-
ção das reformas trabalhista 
e previdenciária, o fim das 
privatizações, a auditoria 
cidadã da Dívida Pública, 
a redução da jornada de 
trabalho, o congelamento 

do preço dos alimentos e o 
fim da carestia, a defesa das 
reformas urbana e agrária, 
tributação socialmente justa 
com taxação das grandes 
riquezas e a defesa de uma 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte com ampla partici-
pação popular.

Leonardo Péricles inicia a 
agenda na segunda-feira (6), 
às 8h, com entrevistas agen-
dadas na imprensa local. 
Às 11h, o pré-candidato vai 
para Bebedouro, conhecer 
de perto o drama da deso-
cupação forçada pelo crime 
ambiental provocado pela 
Braskem. Ele quer conversar 
com moradores e moradoras 
que ainda resistem no bairro 
e que estão para ser expulsos 
de suas casas, sem indeniza-
ção, por decisão judicial.

No período da tarde, o 
pré-candidato à presidência 
pela UP visita a Vila Emater 

e conversa com catadores de 
materiais recicláveis. À noite, 
Léo Péricles se reúne com 
dirigentes estaduais e muni-
cipais da UP para debater 
a situação política do país e 
as tarefas da Unidade Popu-
lar na organização da classe 
trabalhadora, no enfrenta-
mento à pobreza e a fome 
que assola o país. São 17,5 
milhões de famílias brasi-

leiras vivendo com renda 
per capita mensal de até R$ 
105, segundo dados de feve-
reiro deste ano, do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico).

N a  t e r ç a - f e i r a  ( 7 ) , 
Léo Péricles seguirá para 
Palmeira dos Índios. Ele 
vai conhecer Maria José, 
indígena da etnia Xucuru-
-kariri, que mora na mata 
da Cafurna, mãe do Cacique 
Carlinhos, líder de um grupo 
do povo Xucuru que ocupa 
um território em Brumadi-
nho (MG). Péricles conhe-
ceu o cacique em recente 
visita aos povos indígenas 
de Minas Gerais. Depois da 
visita, o candidato vai parti-
cipar de reunião com apoia-
dores na cidade e conceder 
entrevista às rádios da região.

Durante à tarde, de volta 
à Maceió, Léo Péricles parti-
cipa da roda de conversa com 

estudantes da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 
sobre os recentes conge-
lamentos no orçamento 
das Instituições Federais 
de Ensino Superior, o que 
está provocando um corte 
nos programas de acesso e 
permanência das camadas 
populares na Universidade. 
O tema da conversa é em 
defesa das cotas e da Univer-
sidade Pública.

Leonardo Péricles fina-
l iza a  programação em 
Alagoas participando do 
lançamento das pré-candi-
daturas da UP em Alagoas: 
a jornalista Lenilda Luna 
será pré-candidata à depu-
tada federal e a catadora de 
materiais recicláveis, Vânia 
Gomes, vai concorrer à depu-
tada estadual. O lançamento 
está marcado para 19h, no 
espaço do Rex Bar, na rua Sá 
e Albuquerque, Jaraguá.

VISITA SERÁ ENCERRADA COM lançamento de pré-candidaturas.Política
LEONARDO PÉRICLES Lançará pré-candidaturas de Lenilda Luna e Vânia Gomes, na terça (7), em Jaraguá

Pré-candidato à Presidência 
pela UP, vem a Alagoas, dia 6
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PRÉ-CANDIDATO DA UP

À Presidência da República

FÁTIMA ALMEIDA VAI

Enfrentar mais um desafio na carreira

Assessoria

   SECOM/AL    GILVAN BARROS FILHO   ARAPIRACA

Jornalista Fátima Almeida é 
nomeada Secretaria Adjunta

“Ceasa precisa de melhorias 
na estrutura”, diz deputado

Deputado pede 
a construção de 
nova sede para
a 4ª DelegaciaMarcelo Firmino

Portal É Assim



A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, já iniciou 
a aplicação da 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 para 
a população na faixa etária de 
50 anos ou mais. O público 
alvo deve procurar os quatro 
pontos fixos da capital ou as 
Unidades de Saúde nos bair-
ros da capital. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a vacina pode ser aplicada 
nos idosos que têm mais de 
quatro meses de intervalo 
da dose de reforço (terceira 
dose) e deve ser feita prefe-
rencialmente com os imuni-

zantes da Pfizer, Astrazeca ou 
Janssen.

A vacinação da 4ª dose 
contra a Covid-19 já está 
disponível nos quatro pontos 
fixos da capital: Maceió Shop-
ping (Mangabeiras), Carajás 
Home Center (Tabuleiro do 
Martins), Pátio Shopping 
(Cidade Universitária) e CAT 
Móvel Praia Ponta Verde, 
próximo ao Totem “Eu Amo 
Maceió”.

A SMS informa ainda que 
para a aplicação do imuni-
zante, é preciso apresentar 
documento de identificação 
com foto e cartão de vacina-
ção.

É PRECISO  apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina.Maceió
COVID-19: O público alvo deve procurar os quatro pontos fixos ou as Unidades de Saúde nos bairros da capital

SMS inicia a aplicação da 4ª dose 
para quem tem 50 anos ou mais

QUARTA DOSE

Da vacina contra a Covid-19 já está disponível para as pessoas acima de 50 anos

INTERESSADOS   

Devem enviar currículo via e-mail ou comparecer à unidade de atendimento do Sine

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Divulgação

  OPORTUNIDADE    PROVISORIAMENTE

   SAIU NO D.O.M.

Sine oferta 23 vagas para 
estágios em diversas áreas 

Unidade de Saúde de Riacho 
Doce tem novo endereço  

Prefeitura lança edital de 
cadastro para ambulantes  

A Prefeitura de Maceió 
informa que o Sine Maceió 
estará oferecendo, a partir 
de hoje, 23 vagas de estágios 
para diversas áreas de atua-
ção. São oportunidades para 
quem está cursando o Ensino 
Técnico ou o nível Superior, 
nas áreas de direito, admi-
nistração, elétrica industrial, 
mecânica industrial e assis-
tente comercial.

E para os estudantes inte-
ressados nas oportunidades, 
o Sine Maceió alerta para os 
requisitos para participar 
dos processos seletivos dos 
estágios, no total de 23 vagas. 
Para mais informações, o Sine 
dispõe do número de What-
sApp no (82) 9 8879-1919 ou 
deve ligar para o 0800 082 6205.

Para o curso de Direito, 
com uma 01 vaga disponível, 
é necessário está cursando a 
partir do 5º período da facul-

dade, Administração (01 vaga), 
cursando ensino superior a 
partir do 2º período, nas áreas 
de Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econô-
micas, Gestão em Negócios ou 
Logística. Para Elétrica Indus-
trial (10 vagas), o aluno deverá 
está cursando o ensino técnico 
ou superior na área;, Mecânica 
Industrial (10 vagas), também 
deve está cursando técnico ou 
superior na área. Já para Assis-
tente Comercial (01 vaga), 
cursando o ensino técnico ou 
superior na área de Adminis-
tração.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com, com a vaga escolhida 
especificada no assunto 
do e-mail ou comparecer à 
unidade de atendimento do 
Sine Maceió portando o currí-
culo em mãos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa aos usuá-
rios do SUS que a  Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Vanderli Maria de Andrade, 
localizada no Riacho Doce, 
teve suas equipes e servi-
ços transferidos para novo 
endereço, provisoriamente. 
A iniciativa visa facilitar o 
acesso dos profissionais e 
usuários à USF, prejudicada 
pelas chuvas.

A  p a r t i r  d e  h o j e,  o s 
atendimentos médicos e 
ambulatoriais passam ser 
no Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) 
Benevides Epaminondas da 
Silva, situado à Av. General 
Luiz de França Albuquerque 
(AL-101 Norte), nº 1585, na 
mesma localidade.

Em Riacho Doce,  ao 
constatar os estragos provo-
cados pelo transborda-
mento de um rio que corta 
a parte baixa do bairro, 
que também prejudicou o 
acesso à unidade, o prefeito 
JHC determinou sua realo-
cação, garantindo assim a 
continuidade dos serviços à 
população.

A USF Vanderli Maria de 
Andrade já iniciou o aten-
dimento no novo espaço, 
onde deverá permanecer 
pelo período de dez dias. No 
local, serão disponibilizados 
os atendimentos de triagem, 
vacinação, da equipe de enfer-
magem e consulta médica 
com clínico geral, além da sala 
de vacina e recepção. 

O atendimento odon-
tológico seguirá suspenso, 
para evitar o deslocamento 
dos equipamentos da área 
para o curto espaço de 
tempo.

A Prefeitura de Maceió 
publicou, no dia de ontem, 
na edição do Diário Oficial 
d o  Mu n i c í p i o,  o  e d i t a l 
de credenciamento para 
ambulantes que desejam 
comercializar comidas típi-
cas e bebidas  durante os 
festejos juninos deste ano. 
A medida visa tão somente 
uma melhor organização 
dos comerciantes nesse 
período do ano.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, os ambulantes inte-
ressados devem comparecer 
ao prédio da Semscs, até o 
próximo sábado (04), na rua 
Alexandre Passos, no bairro de 
Jaraguá, das 08h às 14h. 

Os comerciantes devem 
apresentar, original e cópia, 
do documento de identifi-
cação oficial com foto, CPF, 

comprovante de residência 
no município de Maceió e 
uma foto 3x4. Os donos de 
food trucks, que tiverem inte-
resse, também deverão apre-
sentar o CNPJ.

O credenciamento dos 
ambulantes será para comer-
cialização de alimentos e 
bebidas nas arenas que serão 
montadas nos bairros de Jara-
guá, Benedito Bentes e Tabu-
leiro do Martins.
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A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, já iniciou 
a aplicação da 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 para 
a população na faixa etária de 
50 anos ou mais. O público 
alvo deve procurar os quatro 
pontos fixos da capital ou as 
Unidades de Saúde nos bair-
ros da capital. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a vacina pode ser aplicada 
nos idosos que têm mais de 
quatro meses de intervalo 
da dose de reforço (terceira 
dose) e deve ser feita prefe-
rencialmente com os imuni-

zantes da Pfizer, Astrazeca ou 
Janssen.

A vacinação da 4ª dose 
contra a Covid-19 já está 
disponível nos quatro pontos 
fixos da capital: Maceió Shop-
ping (Mangabeiras), Carajás 
Home Center (Tabuleiro do 
Martins), Pátio Shopping 
(Cidade Universitária) e CAT 
Móvel Praia Ponta Verde, 
próximo ao Totem “Eu Amo 
Maceió”.

A SMS informa ainda que 
para a aplicação do imuni-
zante, é preciso apresentar 
documento de identificação 
com foto e cartão de vacina-
ção.

É PRECISO  apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina.Maceió
COVID-19: O público alvo deve procurar os quatro pontos fixos ou as Unidades de Saúde nos bairros da capital

SMS inicia a aplicação da 4ª dose 
para quem tem 50 anos ou mais

QUARTA DOSE

Da vacina contra a Covid-19 já está disponível para as pessoas acima de 50 anos

INTERESSADOS   

Devem enviar currículo via e-mail ou comparecer à unidade de atendimento do Sine

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Divulgação

  OPORTUNIDADE    PROVISORIAMENTE

   SAIU NO D.O.M.

Sine oferta 23 vagas para 
estágios em diversas áreas 

Unidade de Saúde de Riacho 
Doce tem novo endereço  

Prefeitura lança edital de 
cadastro para ambulantes  
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Contábeis, Ciências Econô-
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enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com, com a vaga escolhida 
especificada no assunto 
do e-mail ou comparecer à 
unidade de atendimento do 
Sine Maceió portando o currí-
culo em mãos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa aos usuá-
rios do SUS que a  Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Vanderli Maria de Andrade, 
localizada no Riacho Doce, 
teve suas equipes e servi-
ços transferidos para novo 
endereço, provisoriamente. 
A iniciativa visa facilitar o 
acesso dos profissionais e 
usuários à USF, prejudicada 
pelas chuvas.

A  p a r t i r  d e  h o j e,  o s 
atendimentos médicos e 
ambulatoriais passam ser 
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Educação Infantil (CMEI) 
Benevides Epaminondas da 
Silva, situado à Av. General 
Luiz de França Albuquerque 
(AL-101 Norte), nº 1585, na 
mesma localidade.

Em Riacho Doce,  ao 
constatar os estragos provo-
cados pelo transborda-
mento de um rio que corta 
a parte baixa do bairro, 
que também prejudicou o 
acesso à unidade, o prefeito 
JHC determinou sua realo-
cação, garantindo assim a 
continuidade dos serviços à 
população.

A USF Vanderli Maria de 
Andrade já iniciou o aten-
dimento no novo espaço, 
onde deverá permanecer 
pelo período de dez dias. No 
local, serão disponibilizados 
os atendimentos de triagem, 
vacinação, da equipe de enfer-
magem e consulta médica 
com clínico geral, além da sala 
de vacina e recepção. 

O atendimento odon-
tológico seguirá suspenso, 
para evitar o deslocamento 
dos equipamentos da área 
para o curto espaço de 
tempo.

A Prefeitura de Maceió 
publicou, no dia de ontem, 
na edição do Diário Oficial 
d o  Mu n i c í p i o,  o  e d i t a l 
de credenciamento para 
ambulantes que desejam 
comercializar comidas típi-
cas e bebidas  durante os 
festejos juninos deste ano. 
A medida visa tão somente 
uma melhor organização 
dos comerciantes nesse 
período do ano.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, os ambulantes inte-
ressados devem comparecer 
ao prédio da Semscs, até o 
próximo sábado (04), na rua 
Alexandre Passos, no bairro de 
Jaraguá, das 08h às 14h. 

Os comerciantes devem 
apresentar, original e cópia, 
do documento de identifi-
cação oficial com foto, CPF, 

comprovante de residência 
no município de Maceió e 
uma foto 3x4. Os donos de 
food trucks, que tiverem inte-
resse, também deverão apre-
sentar o CNPJ.

O credenciamento dos 
ambulantes será para comer-
cialização de alimentos e 
bebidas nas arenas que serão 
montadas nos bairros de Jara-
guá, Benedito Bentes e Tabu-
leiro do Martins.

2 de junho     |     20224 O DIA Digital

Após alcançar mais de 
90% dos municípios alagoa-
nos com pavimentação asfál-
tica de vias urbanas em todo o 
estado, as obras do programa 
Pró-Estrada chegam a Maceió 
para pavimentar as ruas do 
maior e mais populoso bairro 
da capital alagoana, o Bene-
dito Bentes.

Ho j e ,  o  g ov e r n a d o r 
Paulo Dantas e o secretário 
de Transporte e Desenvol-
vimento Urbano, Mosart 
Amaral, assinaram a ordem 
de serviço para o início 
imediato das obras de mobi-
lidade urbana. A solenidade 
aconteceu no Benedito 
Bentes.

Ao todo, mais de 100 
ruas serão pavimentadas no 
conjunto Benedito Bentes 
pelo programa que colocou 
Alagoas no topo do ranking 
d a s  m e l h o re s  ro d ov i a s 
estaduais do país por dois 
anos consecutivos. Essas 
obras do Pró-Estrada, 100% 
executadas com recursos 
do governo estadual, bene-
ficiará diretamente mais de 

80 mil pessoas.
“Teremos cerca de 35 

quilômetros de vias asfalta-
das, uma distância que equi-

vale ao trecho entre Maceió 
e Paripueira, por exemplo”, 
explicou Mosart Amaral, 
ressaltando que a obra terá 

início imediato e se esten-
derá, posteriormente, por 
outros bairros da grande 
Maceió.   

Pró-Estrada
Desde que foi lançado pelo 

Governo de Alagoas, em setem-
bro de 2016, até o momento, o 
programa Pró-Estrada já está 
em todas as regiões do estado, 
com mais de 500 quilômetros 
de rodovias reconstruídas. As 
obras também ampliaram de 
30 km para 150 km as rodovias 
duplicadas e até o final de 2022 
elevarão essa malha para mais 
de 400 quilômetros de duplica-
ção.

Por onde passam, as 
obras do Pró-Estrada agre-
gam todos os serviços de 
implantação e recuperação 
de rodovias estaduais, aces-
sos aos municípios alagoa-
nos e pavimentação das vias 
urbanas, incluindo a sinali-
zação vertical e horizontal, 
promovendo, assim, a inte-
gração entre municípios, o 
fortalecimento do turismo, 
além de facilitar o escoa-
mento da produção agrícola 
e industrial, e garantir mais 
segurança para motoristas 
e passageiros que trafegam 
por alagoas Alagoas.

ORDEM DE SERVIÇO foi assinada em solenidade com moradores do ‘Biu’.Alagoas
MAIS DE 100 ruas serão pavimentadas beneficiando diretamente mais de 80 mil moradores do bairro 

Paulo Dantas autoriza asfalto 
novo para o Benedito Bentes
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Estado cadastra as famílias 
que receberão o auxílio-chuva

Polícia prende dois acusados 
de assassinatos em Maceió

Os 33 municípios que estão 
em situação de emergência 
iniciaram hoje o cadastro das 
famílias que foram desalojadas 
ou desabrigadas e serão bene-
ficiadas pelo auxílio-chuva 
concedido pelo Governo de 
Alagoas. O levantamento será 
feito com base em dados já 
obtidos pelas Defesas Civis 
municipais e Estadual, que 
também ficarão responsáveis 
pela supervisão e fiscalização 
das ações.

A definição ocorreu nesta 
quarta-feira (1), em reunião do 
Gabinete de Gestão da Situa-
ção de Emergência, constitu-
ído por secretarias estaduais, 
Associação dos Municípios 
Alagoanos e Defesa Civil Esta-
dual para coordenar as ações 
de assistência e auxílio à popu-
lação atingida pelas chuvas.

Na reunião, ficou definido 
que as prefeituras terão até 
a próxima segunda-feira (6) 

para finalizar o cadastro no 
sistema desenvolvido pela 
Secretaria Estadual de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social. “A nossa expectativa é 
de que entre o dia 10 e o dia 15 
nós já possamos fazer o paga-
mento da primeira parcela, 
por meio da Caixa Econômica 
Federal, nos mesmos moldes 
usados para pagamentos dos 
demais benefícios”, disse o 
governador Paulo Dantas.

O pagamento do Auxílio-
-chuva no valor total de R$ 2 
mil a cada família desalojada 
e desabrigada pelas chuvas, 
será feito em quatro parcelas 
de R$ 500,00, nos meses de 
junho, julho, agosto e setem-
bro.

As informações prestadas 
pelos municípios também 
serão utilizadas para opera-
cionalizar a distribuição de 
cestas básicas adquiridas 
emergencialmente para este 

fim pela Secretaria Estadual 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.

Participaram da reunião, 
a secretária de Gabinete Civil, 
Luiza Barreiros, representan-
tes da secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, 
do Corpo de Bombeiros, da 
Associação dos Municípios 
Alagoanos e Defesa Civil.

Outros serviços
As solicitações de serviços 

de recuperação de pontes, 
vias urbanas e rodovias 
devem ser encaminhadas 
pelas prefeituras diretamente 
à Associação dos Municípios 
Alagoanos – AMA, que fará a 
consolidação e envio ao Gabi-
nete de Gestão de Situação 
de Emergência.  Os relatórios 
deverão conter a descrição 
do serviço, localização por 
geoprocessamento e relató-
rio fotográfico dos danos.

Policiais civis da Delega-
cia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), da equipe 
comandada pela delegada 
Rosimeire Vieira, prenderam 
ontem, um homem de 22 
anos acusado de ter cometido 
crime de homicídio, no dia 11 
de dezembro de 2021, contra 
Wallisson Santos de Jesus, 
ocorrido no bairro do Trapi-
che, em Maceió.

De acordo com a dele-
gada, Walisson, de 25 anos, 
foi morto a tiros, e teve como 
possível motivação ciúmes da 
companheira da vítima, que 
tinha tido um relacionamento 
com o acusado, no passado.

O autor do crime foi preso 
em cumprimento a mandado 
de prisão expedido pela 8ª 
Vara Criminal.

Outra prisão
Já os agentes da equipe 

comandada pela delegada 
Talita Aquino, também da 
DHPP, prenderam um empre-

sário, de 33 anos, pela morte 
de um jovem, crime registrado 
no mês passado, no bairro do 
Centro de Maceió.

A vítima foi assassinada 
a tiros no interior da loja 
do empresário no dia 21 do 
mês de maio deste ano. Ele é 
proprietário do estabeleci-
mento comercial há 8 anos, 
local onde reside e mora sozi-
nho.

O jovem assassinado até 
o momento não foi identifi-
cado, pois não foi encontrado 
nenhum documento com ele.

“Ressalte-se que a vítima 
foi morta dentro da loja com 
arma de fogo. Um fato que 
chamou a atenção foi a vítima 
estar com cigarro na mão 
direita e estar com materiais 
elétricos em seu poder como 
alicates, reatores, disjunto-
res, fita isolante e chave teste, 
sugerindo que estaria pres-
tando serviço no interior do 
estabelecimento comercial”, 
disse a delegada.

O PROGRAMA

Pró-Estrada já está em todas as regiões do estado com mais de 500 quilômetros de rodovias reconstruídas

Márcio Ferreira



LOJAS estão preparadas com os artigos mais procurados do 
período para a decoração de ambientes, festas e demais eventos.Cultura
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Com a chegada do mês de 
Junho, se intensifica a busca 
por itens para os festejos tradi-
cionais desta época do ano. No 
Mercado do Artesanato, locali-
zado na Levada, as lojas estão 
preparadas com os artigos 
mais procurados do período 
para a decoração de ambien-
tes, festas e demais eventos, 
além das roupas juninas.

A loja da comerciante e 
artesã, Ramona Roberta, 38 
anos, é especializada neste 
tipo de material. Toda a família 

participa da produção dos arti-
gos de palha, enfeites, chapéus 
e miniaturas para a decoração 
e estilização de roupas.

“O São João é a melhor 
época. A expectativa é de 
que aumente as vendas e, 
como está em início de mês, 
a gente espera que melhore. 
Principalmente com as festas 
em escolas, há uma procura 
maior”, explica Ramona.

E foi a festa no colégio 
que o pequeno Davi estuda 
que levou a Amanda Serra, 
36 anos, ao Mercado do Arte-
sanato. Ela não pensou duas 
vezes e desceu do Farol até a 

Levada para procurar a roupa 
de Lampião e Maria Bonita. 
“Pensei logo no Artesanato. 
Vim e no primeiro lugar já 
achei tudo o que queria e vou 
levar tudo de um lugar só”, 
contou Amanda.

Cláudia Ivonete de Souza 
Alves, 40 anos, tem uma loja 
de roupas dentro do Mercado 
do Artesanato. E nesta época 
sempre se prepara com 
produtos para os festejos 
juninos.

“Quem quiser curtir um 
forrozinho pode vir comprar. 
Os preços estão ótimos!! Os 
vestidos juninos, a partir de 

R$ 35,00. Podem vir aqui no 
mercado que tem muita coisa 
bonita e o melhor preço de se 
encontrar”, ressalta a comer-
ciante.

Ta m b é m  é  p o s s í -
vel encontrar no centro 
comercial peneiras enfeita-
das, casais de espantalho, 
chapéus de vários modelos, 
abanos decorados e sem 
decoração, colher de pau, 
artigos em cerâmica, artigos 
em barro, entre outros. E tem 
promoção!

“Aqui no Mercado do 
Artesanato tem os melhores 
preços. Aqui na minha loja 

temos itens a partir de R$ 
8,00. Algumas peneiras estão 
em promoção. A grande que 
custa até R$ 35,00, aqui fica 
por R$ 15,00”, destaca a 
comerciante, Conceição dos 
Santos.

O Mercado do Artesanato 
é administrado pela Secre-
taria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) e está 
localizado no Parque Rio 
Branco, na Levada. O local 
abriga 260 permissionários, 
funcionando das 7h às 17h de 
segunda-feira à sábado e aos 
domingos das 7h às 12h.

COMERCIANTES fazem promoções de artigos de decoração e roupas para festas nesta época do ano

Mercado do Artesanato oferece 
produtos para festejos juninos

FESTEJOS

Tradicionais desta época do ano aumentam procura por itens no Mercado do Artesanato; com diversas promoções para ganhar o cliente, comerciantes aproveitam a época para faturar com produtos juninos

Tatiane Gomes
Ascom Semtabes

Fotos: João Ferro/Ascom Semtabes



CONTRATAÇÃO será nas áreas de captação de recursos, administrativa e financeira, 
marketing e comunicação, vendas e operações, e de tecnologia.Mercado

O programa Mentoring 
Team lançou um novo edital 
para contratação de mento-
res e formação de cadastro 
de reserva em diferentes 
áreas. Estes profissionais vão 
apoiar os empreendedores 
atendidos nos programas de 
incentivo ao empreendedo-
rismo inovador em Alagoas, 
atuando na aceleração do 
desempenho destas empre-
sas em relação à busca de 
oportunidades e ganhos de 
mercado.

A iniciativa é da Secre-
taria de Estado da Ciência, 
da Tecnologia e da Inova-
ção (Secti), da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas (Fapeal) e do 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai).

A contratação imediata 
de mentores será nas áreas 
de captação de recursos, 
administrativa e financeira, 
marketing e comunica-
ção, vendas e operações, e 
de tecnologia. Está sendo 
formado cadastro de reserva 
nas áreas jurídica e proprie-
dade intelectual, e expansão 

mercadológica/negócios 
internacionais. 

A carga horária da pres-
tação de serviços é de 40 

horas semanais, de segunda 
à sexta-feira, com dedicação 
exclusiva. A bolsa é de R$ 8 mil 
mensais, para um contrato 

com vigência de 24 meses. 
As inscrições seguem até 

o próximo dia 23 de junho. O 
edital está disponível no site 

https://doity.com.br/mento-
ring-team-2. Dúvidas sobre 
a seleção podem ser tiradas 
pelo e-mail hub@al.senai.br.

PROFISSIONAIS atuarão no ecossistema de inovação com as startups alagoanas; iniciativa é uma parceria entre Secti, Fapeal e Senai

Programa de mentoria em áreas 
distintas oferta bolsas de R$ 8 mil

Divulgação

2 de junho     |     2022 7O DIA Digital

LOJAS estão preparadas com os artigos mais procurados do 
período para a decoração de ambientes, festas e demais eventos.Cultura

2 de junho     |     20226 O DIA Digital
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por itens para os festejos tradi-
cionais desta época do ano. No 
Mercado do Artesanato, locali-
zado na Levada, as lojas estão 
preparadas com os artigos 
mais procurados do período 
para a decoração de ambien-
tes, festas e demais eventos, 
além das roupas juninas.

A loja da comerciante e 
artesã, Ramona Roberta, 38 
anos, é especializada neste 
tipo de material. Toda a família 

participa da produção dos arti-
gos de palha, enfeites, chapéus 
e miniaturas para a decoração 
e estilização de roupas.

“O São João é a melhor 
época. A expectativa é de 
que aumente as vendas e, 
como está em início de mês, 
a gente espera que melhore. 
Principalmente com as festas 
em escolas, há uma procura 
maior”, explica Ramona.

E foi a festa no colégio 
que o pequeno Davi estuda 
que levou a Amanda Serra, 
36 anos, ao Mercado do Arte-
sanato. Ela não pensou duas 
vezes e desceu do Farol até a 

Levada para procurar a roupa 
de Lampião e Maria Bonita. 
“Pensei logo no Artesanato. 
Vim e no primeiro lugar já 
achei tudo o que queria e vou 
levar tudo de um lugar só”, 
contou Amanda.

Cláudia Ivonete de Souza 
Alves, 40 anos, tem uma loja 
de roupas dentro do Mercado 
do Artesanato. E nesta época 
sempre se prepara com 
produtos para os festejos 
juninos.

“Quem quiser curtir um 
forrozinho pode vir comprar. 
Os preços estão ótimos!! Os 
vestidos juninos, a partir de 

R$ 35,00. Podem vir aqui no 
mercado que tem muita coisa 
bonita e o melhor preço de se 
encontrar”, ressalta a comer-
ciante.

Ta m b é m  é  p o s s í -
vel encontrar no centro 
comercial peneiras enfeita-
das, casais de espantalho, 
chapéus de vários modelos, 
abanos decorados e sem 
decoração, colher de pau, 
artigos em cerâmica, artigos 
em barro, entre outros. E tem 
promoção!

“Aqui no Mercado do 
Artesanato tem os melhores 
preços. Aqui na minha loja 

temos itens a partir de R$ 
8,00. Algumas peneiras estão 
em promoção. A grande que 
custa até R$ 35,00, aqui fica 
por R$ 15,00”, destaca a 
comerciante, Conceição dos 
Santos.

O Mercado do Artesanato 
é administrado pela Secre-
taria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) e está 
localizado no Parque Rio 
Branco, na Levada. O local 
abriga 260 permissionários, 
funcionando das 7h às 17h de 
segunda-feira à sábado e aos 
domingos das 7h às 12h.

COMERCIANTES fazem promoções de artigos de decoração e roupas para festas nesta época do ano

Mercado do Artesanato oferece 
produtos para festejos juninos

FESTEJOS

Tradicionais desta época do ano aumentam procura por itens no Mercado do Artesanato; com diversas promoções para ganhar o cliente, comerciantes aproveitam a época para faturar com produtos juninos

Tatiane Gomes
Ascom Semtabes

Fotos: João Ferro/Ascom Semtabes



PREVISÃO da Gol é de operar um total de 2.147 voos entre julho e dezembro.Turismo
COMPANHIA aérea GOL deve operar mais 546 novos voos de julho até dezembro/2022

O Governo de Alagoas, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  e  Tu r i s m o 
( Se d e t u r / A L ) ,  g a ra n t i u 
mais 286 voos extras para 
o Estado a partir do mês 
de julho. Os voos, opera-
dos pela Gol Linhas Aéreas, 
partem de Belo Horizonte 
(MG), Cuiabá (MT), Goiâ-
nia (GO), Porto Alegre (RS) e 
Curitiba (PR).

Além desses voos extras, 
a  companhia aérea Gol 
assegurou a expansão da 
malha aérea, com mais 300 
voos partindo de destinos 
regulares, como São Paulo 
(SP), Brasília (DF), Rio de 
Janeiro (RJ) e Salvador (BA) 
- a previsão da companhia é 
de operar um total de 2.147 
voos, entre fretados e regu-
lares, de julho até dezembro 
de 2022.

Assim como a malha 
aérea do Estado, que segue 
se expandindo, o fluxo de 
passageiros no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares também cresce 
mês a mês. No último mês 
de abril, aproximadamente 
165 mil pessoas circula-
ram pelo aeroporto - um 
número 152,81% maior do 
que o registrado no mesmo 
período do ano passado. No 
total, de janeiro a abril de 
2022, circularam pelo Aero-
porto 791.840 pessoas, o que 
representa um crescimento 
de 44% no acumulado do 
ano.

Pa ra  a  s e c re t á r i a  d e 
Estado do Desenvolvimento 

Econômico e Turismo (Sede-
tur/AL), Caroline Balbino, 
a ampliação do número de 
voos evidencia o trabalho 
do Governo de Alagoas, que 
reforça o diálogo e os incen-
tivos com as companhias 
aéreas.

“O cenário econômico 
para o setor turístico é bem 
promissor e o governo de 
Alagoas vem apostando 
neste momento para acele-
rar a economia alagoana. 
Com a ampliação de voos 

da GOL, conquistamos mais 
rotas e, consequentemente, 
teremos um aumento da 
chegada de turistas em 
A l a g o a s.  O  e s f o r ç o  d e 
ampliação da malha aérea 
e redução do tarifário das 
passagens seguirá como 
prioridade para o Governo 
do Estado, que continua 
reforçando o diálogo com 
as principais companhias 
aéreas e com o trade turístico 
do Estado, para expandir o 
setor”, afirma a secretária.

Turismo Seguro
A retomada segura e 

gradual  do tur ismo em 
Alagoas conta com o selo 
Safe Travels da WTTC (World 
Travel & Tourism Council), 
entidade de turismo inter-
nacional que reconhece 
destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial.

No total ,  11 municí-
pios alagoanos já foram 

contemplados com a certi-
ficação internacional - Pilar, 
Penedo, Maragogi, Porto 
de Pedras, Piranhas, Japa-
ratinga, Delmiro Gouveia, 
Marechal Deodoro, Roteiro, 
Passo de Camaragibe e 
Maceió. O Estado também 
registra  cerca de 2 .094 
empreendimentos turísti-
cos com o selo do Turismo 
Responsável do Ministério 
do Turismo, ocupando o 
primeiro lugar do Nordeste 
em emissão de selo.

Cecília Tavares
Ascom Sedetur

Governo do Estado garante 
286 voos extras para Alagoas

FLUXO DE PASSAGEIROS   

No Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares também cresce mês a mês; No último mês de abril, aproximadamente 165 mil pessoas circularam pelo aeroporto

Ascom/Sedetur
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O ÚNICO lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

ESTREIA EM GRANDE ESTILO  I
A estilista alagoana Martha Medeiros fez sua estreia na pas-
sarela da principal semana de moda do Brasil, a São Paulo 
Fashion Week, nesta segunda (01). Em um desfile emocion-
ante Martha permaneceu na passarela o tempo todo, e contou 
a sua história na moda, desde quando confeccionava e vendia 
bonecas de pano na Pajuçara, até se tornar a primeira marca 
de luxo genuinamente brasileira.

GOD SAVE THE QUEEN  I

Tati Alvin e sua mãe estão na terra da rainha. Por lá, elas aproveitam o clima de 

festa pelo aniversário de Elizabeth, enquanto se perdem pelos endereços mais 

charmosos de Londres. 

BORA VACINAR!  I

A prefeitura de Maceió já está aplicando a quarta dose da vacina contra a 

COVID-19, em pessoas com mais de 50 anos. Se você faz parte deste grupo corre e 

vacina. Vacina boa é vacina no braço. Eu já fui lá e vacinei. 

ROUPA PARA DURAR  I

Martha abriu o desfile icônico com o primeiro vestido que confeccionou para 

sua marca, há exatos 32 anos. 

VESTIDA NA PASSARELA  I

Para encerrar o desfile Martha ves-

tiu a modelo Thalyta Pugliesi, na 

passarela. A modelo entrou com um 

xale e, com a ajuda do maquiador 

Max Weber e de uma assistente de 

Martha, colocou o vestido e o véu 

tipo mantilha pretos. 

RAINHA  I

A atriz Mayara Russi foi a rainha 

do desfile e demonstrou todo seu 

contentamento com o momento 

em suas redes sociais. “Ainda em 

ÊXTASE, por fazer parte do casting 

de @marthamedeirosreal! Nem 

nos meus maiores sonhos, achei 

que fosse ocupar esse lugar! Foi o 

que sempre quis, mas sempre pare-

ceu tão distante!”. 
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VOCÊ ENTENDE a importância da contratação de um seguro? 
Quem pedala precisa saber os riscos de um bem desprotegido.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Como escolher 
o melhor seguro 
para bicicleta?
Ao adquirir produtos específicos 
como bicicletas, é importante a 
contratação do seguro, de modo 
a proteger em caso de furto ou 
acidentes. Para escolher o seguro 
é importante que você observe 
determinadas características 
que fazem da Cia de Seguros a 
melhor no ramo. Aspectos como 
feedback dos clientes, atendi-
mento personalizado, etc.
Saiba também como funciona o 
atendimento em caso de bici-
cleta danificada no percurso, 
pois, algumas empresas ofere-
cem táxi pra o segurado conse-
guir retornar para casa. Analise 
com calma todos os planos 
disponíveis e entendidos como 
cada um do beneficiário.
Lembre-se de verificar se você 
possui nota fiscal e qual o tipo 
de proteção mais adequada para 
as atividades que você pratica 
esporte, lazer ou uso para loco-
moção. Antes de fechar qual-
quer seguro é importante que 
você avalie a cobertura mais 
adequada, pois há diversas 
opções disponíveis, os planos 
que cobrem furto, responsabili-
dade, danos acidentais, respon-
sabilidade civil, entre outros 
planos.
Se você não gostar dos planos 
simples disponibilizados, opte 
por uma cobertura personalizada, 

que se adeque como seus servi-
ços, pois, assim você não poderá 
pagar um valor por algo inútil ou 
que não será usado. Ao efetivar a 
contratação, lembre-se de obser-
var se há versatilidade e diferentes 
formas de pagamento, débito, 
boleto ou transferência em conta, 
além disso, busque sobre a frequ-
ência em que a taxa deve ser paga, 
se mensal ou valor anual.
Observe qual a abrangência do 
seguro territorial, se internacio-
nal ou não, pois, sua necessidade 
mudará se você transitar em 

apenas uma cidade, em todo o 
estado, se faz viagens pelo país 
ou entre países. 

  Conclusão
Em suma, comprar uma bicicleta 
atualmente é um investimento, 
não apenas para quem participa 
de competições, mas também 
para quem uma vida mais saudá-
vel ou um meio de transporte 
ecológico e econômico.
É importante escolher o seguro 
que funcione melhor, obser-
vando todas as características 

citadas anteriormente e, se 
valor condiz com os benefícios 
oferecidos, principalmente 
observando as características do 
atendimento e acidentes ampa-
rados pelas condições gerais.
Gostou do tema de hoje? Acom-
panhe também nosso quadro 
“#MOMENTOSEGURO” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, 
a partir das 7h30 e, na TVMAR 
(Canal 525 NET), a partir das 9h. 
Participem com suas perguntas!  
Até a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço! 
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