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Bolshoi tem turnê 
pelo Nordeste e 

apresentação
em Alagoas
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ALTA DOS COMBUSTÍVEIS: LIDERANÇA DIZ QUE, MANTENDO-SE ESSA POLÍTICA CRUEL, O BRASIL VAI PARAR DE NOVO

Mesmo com uma fratura 
de clavícula e o braço direito 
imobilizado, o governador Paulo 
Dantas cumpriu hoje agenda de 
trabalho em Palmeira dos Índios. 
O encontro com o prefeito Júlio 

Cezar e demais autoridades 
aconteceu na Escola Muni-
cipal Dr. Gérson Jatobá Leite. 
No encontro de hoje, foram 
anunciados investimentos na 
cidade, como um convênio para 

a implantação de pavimentação 
em rua do entorno do Cesmac, 
cisternas e barracas para feiran-
tes. Na sequência, a comitiva do 
prefeito e do governador visita-
ram alguns pontos, a exemplo 

das obras do Hospital Regional 
do Médio Sertão. Paulo Dantas 
sofreu o acidente quando parti-
cipava de uma partida amistosa 
de futebol em Igaci, ontem à 
noite.

A alta anunciada pela 
Petrobras para o diesel e a 
gasolina no último sábado 
está gerando revolta em 
diversos setores da sociedade, 
principalmente os voltados 
ao transporte. O presidente 

da Associação Brasileira de 
Condutores de Veículos Auto-
motores (Abrava), Wallace 
Landim, conhecido como 
Chorão, afirmou à imprensa 
que o grupo recebeu com 
“indignação a informação 

de nova alta dos combustí-
veis após 39 dias do último 
aumento”. O caminhoneiro 
criticou a atuação do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), e do 
ministro da economia, Paulo 
Guedes. Ele ainda alertou que 

os trabalhadores pensam em 
uma nova greve, nos moldes 
da realizada em 2018. “A 
verdade é que, de uma forma 
ou de outra, mantendo-se 
essa política cruel de preços 
da Petrobras, o país vai parar 

novamente. Se não for por 
greve, será pelo fato de se 
pagar para trabalhar. A greve é 
o mais provável. Essa luta não 
é só dos caminhoneiros, mas 
de todo o povo brasileiro”, 
analisou Chorão.

Divulgação

Paulo Dantas cumpre agenda em Palmeira

   CLAVÍCULA QUEBRADA

Eletricistas da 
Equatorial são 
ameaçados em 
corte de energia

Gangue do App 
tenta matar 
motorista no 
Benedito Bentes

Mais um suspeito 
na morte de 
motorista se
entrega à polícia
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   POLÍCIA

“O País vai parar de novo”, 
diz líder de caminhoneiros

COM O BRAÇO IMOBILIZADO,

Governador participou do encontro que estava previsto e assinou alguns convênios com a Prefeitura de Palmeira dos Índios                   

SSP reforça as
ações e mantém 
redução de crimes 
violentos em AL

   POLÍCIA NAS RUAS
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A PRIMEIRA tarefa de Petro será’ a de, definitivamente, impor a paz no país.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Emir Sader*

A Colômbia tinha ficado tristemente identificada com a 
violência, desde o assassinato do seu – até então – maior líder 
popular – Jorge Eliezer Gaitán -, em 1948, que provocou gran-
des reações populares, conhecidas como o Bogotaço.

Seguiu-se o período denominado de ‘A Violência’ (1946-
1958), com uma verdadeira guerra civil entre os partidos 
Conservador e Liberal, dividindo o país praticamente entre 
famílias ligadas aos dois partidos. Um período que não termi-
nou naquele momento, prolongando-se até hoje.

Mesmo os Acordos de Paz entre o governo e as guerrilhas 
– das Farc, ELN e M-19 – não conseguem ser devidamente 
implementados, com o assassinato de grande quantidade de 
líderes camponeses. As forças paramilitares não se desarma-
ram e seguem atuando contra o movimento popular.

Nas eleições presidenciais deste ano, o uribismo, a conti-
nuação dos governos oligárquicos e violentos da direita 
colombiana, já havia sido derrotado, com seu candidato 
não conseguindo chegar ao segundo turno. O seu lugar foi 
ocupado por um prefeito de uma pequena cidade, que tratou 
de se apresentar como alternativo à polarização entre direita 
e esquerda, mas que canalizou os votos da direita, agrupados 
contra a candidatura de Petro.

O segundo turno foi invadido por todo tipo de fake news, 
incluído um suposto resultado eleitoral adiantado, com dados 
de todas as províncias do país e que davam uma vantagem 
apertada para o candidato da direita.

Mas Gustavo Petro – a quem eu conheci quando ainda 
pertencia ao M-19 – superou tudo isso e conseguiu se eleger 
como o primeiro presidente democrático da Colômbia, 
comprometido com o estabelecimento da paz e com a supe-
ração do neoliberalismo. Sua vitória é mais significativa ainda, 
por ter como vice-presidenta uma grande líder popular negra, 
premiada pelo mais importante prêmio de meio ambiente.

Se complementa, com essa vitória, a derrota da direita 
colombiana, comprometida com os para-militares, com o 
neoliberalismo, com a adesão incondicional às politicas dos 
Estados Unidos. 

A primeira tarefa de Petro será’ a de, definitivamente, impor 
a paz no país, terminando com a ação dos grupos paramilita-
res e trazendo para a Colômbia um período de paz e convivên-
cia democrática que o país nunca teve, praticamente, desde o 
final dos anos 1940 do século passado – isto é, por mais de oito 
décadas.

Mas essa é apenas uma condição inicial de sucesso político. 
Como ele mesmo prometeu, a Colômbia precisa de reformas 
estruturais, que modernizem e democratizem o país, promo-
vendo os direitos da grande massa da população com leis e 
políticas sociais. Sua política econômica, como ele afirmou, 
será a da superação das políticas neoliberais, que só acentua-
ram as desigualdades características do país.

No plano internacional, a Colômbia de Petro vai se somar 
aos processos de integração regional, integrando-se ao 
bloco majoritário de países que afirmam políticas externas 
soberanas e independentes em relação aos Estados Unidos. 
Certamente vai diversificar as relações internacionais, inten-
sificando os intercâmbios no continente, assim como com a 
Ásia, a África e a Europa.

A nova Colômbia será mais um país democrático, forta-
lecendo o bloco de países que conta já com a Argentina, o 
México, a Bolívia, o Chile, Honduras, o Peru, a Venezuela, a 
Nicarágua, Cuba, à espera da mãe de todas as eleições latino-
-americanas, em outubro, no Brasil.

A Colômbia de Gaitán 
renasce com Petro
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EXPEDIENTE

Palmeira dos Indios volta a cena da política do submundo 
e do desrespeito com a briga entre a deputada estadual 
Ângela Garrote (PP) e o prefeito Júlio César (MDB).

Em vídeo no Instagram, o prefeito diz textualmente que 
“as suas balas deputadas podem até me silenciar um dia, 
podem até me silenciar um dia, mas eu estarei de pé, pode 
ter certeza”.

O prefeito foi mais além e disse para a deputada: “Na 
Estrela o pé no silêncio, mas em Palmeira não. Respeite o 
povo de Palmeira”.

Ângela Garrote, segundo o próprio prefeito, acusou-o 
de ter ficado com R$ 2 milhões do hospital de Palmeira. Ele 
rebateu dizendo que o seu governo governo nunca trocou 
a merenda das crianças por uísque “e a senhora foi proces-
sada por isso”.

Júlio César lembrou que a deputada foi acusada na 
operação “Laranja Podre”. No vídeo, ele destaca que a sua 
administração nunca se envolveu com a corrupção.

Júlio César disse que a deputada teve oportunidades de 
fazer muito por Palmeira, mas nada fez.

De acordo com o prefeito, as ameaças feitas por Ãngela 
Garrote contra ele são consequência da candidatura a 
deputada estaudal da “Dra. Carla”, que é a primeira dama 
da cidade. Disse que na eleição passada garrote teve 10 
mil votos em Palmeira com o seu apoio e que agora o está 
ameaçando, mas garante que não tem medo.

Palmeira dos Indios, pelo visto, em ponto de bala elei-
toral.

Prefeito de Palmeira diz a 
deputada: “suas balas podem 
me silenciar, mas estarei de pé”

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino*

* Jornalista. Portal ÉAssim* Cientista político. Portal Brasil247



A Polícia Civil de Alagoas 
está em busca dos suspei-
tos da tentativa de latrocí-
nio contra uma motorista 
de transporte por aplica-
tivo em Maceió. O delegado 
Leonardo Assunção,  da 
Delegacia Especializada de 
Roubos da Capital (DERC) 
e quem vai ficar à frente do 
inquérito. A confirmação é 
dos dos policiais já estão em 
diligências para localizar os 
criminosos ainda hoje.

A motorista Alayne da 
Silva Oliveira, de 28 anos, 
foi baleada na cabeça e nas 
costas, e localizada por poli-
ciais militares por volta das 
5h30 da manhã depois de 
uma madrugada de buscas. 

A denúncia foi feita por 
colegas de profissão, de que 
a mulher teria sido seques-
trada após uma corrida com 
início no bairro de Ponta 
Verde, e que se encerraria no 
Parque dos Caetés, no Bene-
dito Bentes.

“ E s t a m o s  j u n t a n d o 
elementos  que possam 
ajudar na investigação”, 
limitou-se o delegado, que 
ainda destacou a possibili-
dade de a população ajudar 
no trabalho dos investiga-
dores por meio do Disque 
Denúncia, de número 181.

Segundo familiares de 
Alayne, uma mulher entrou 
no carro da vítima como 
passageira no bairro de 
Ponta Verde após solicitar a 
corrida pelo aplicativo. Ao 
chegar no Benedito Bentes, 
b a i r r o  c o l o c a d o  c o m o 

destino da viagem, homens 
teriam abordado a condu-
tora e anunciado o assalto. 

“A apuração ainda está 
em fase inicial, e que, por 
isso, não adiantará sobre 
seu andamento, afim de 
não atrapalhar as investiga-
ções. Acrescentou que tão 
logo tenha algo, que possa 
ser divulgado, a imprensa 

terá as devidas informações 
por meio da Assessoria de 
Comunicação (Ascom) da 
Polícia Civil”, consta em 
trecho de nota da Polícia 
Civil sem fornecer detalhes 
da quantidade de suspeitos.

Mais cedo, o irmão de 
Alayne, identificado como 
A l a n  O l i v e i r a ,  c o n t o u 
ao TNH1 que cartões de 
crédito foram roubados e 
saques já foram realizados 
pelos criminosos. A quan-
tia retirada não foi divul-
gada. Já o carro da vítima 
foi encontrado e apreen-
dido no bairro Levada, após 
rastreamento da empresa 
responsável.  

Alayne segue internada 
no HGE, no bairro Trapi-
che, em estado grave. Ela foi 
submetida a um procedi-
mento cirúrgico já que uma 

bala ficou alojada na cabeça.
O caso
A motorista de transporte 

por aplicativo foi baleada na 
cabeça depois de ter sido 
sequestrada por criminosos 
durante assalto em Maceió, 
no fim da noite de ontem. A 
mulher foi encontrada com 
vida numa estrada de barro 
no Benedito Bentes, parte 
alta de Maceió. Uma mulher 
e três homens são suspei-
tos do crime e não há infor-
mações sobre prisões até o 
momento.

Em contato com o TNH1, 
o irmão da vítima, Alan 
Oliveira, contou que Alayne 
foi localizada por policiais 
militares em um canavial, 
a cerca de seis quilôme-
tros da Usina Cachoeira do 
Meirim, por volta das 5h30 
da manhã. 

POLÍCIA CIVIL tenta prender bandidos que aterrorizam em Maceió.Polícia
MOTORISTA POR APLICATIVO, Mulher iniciou corrida na Ponta Verde com passageira e foi baleada no Conjunto Caetés

Gangue do APP tenta matar mais 
uma motorista no Benedito Bentes
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O terceiro suspeito de 
envolvimento no assassinato 
do motorista por aplicativo 
Daniel Rubens, encontrado 
morto no bairro Rio Novo 
no último dia 8 de junho, 
foi preso pela Polícia Civil. 
Dorkas Almeida da Silva, 
conhecido como “DK”, se 
entregou à polícia na sede 
da Delegacia de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP) 
hoje pal manhã.

Ele estava sendo procu-
rado pelas autoridades por 
ser acusado de fazer parte da 
organização criminosa que 
cometeu o latrocínio contra 
o motorista no início do mês. 
O primeiro suspeito preso 
foi o integrante que solicitou 
a corrida pelo aplicativo. O 
segundo era o dono da arma 
de fogo usada no crime. Já 
Dorkas também estava no 
carro de Daniel quando acon-
teceu o crime. 

Em entrevista à TV Paju-

çara, o delegado Thiago Prado 
disse que o trio já tem passa-
gem pela Justiça e todos os 
envolvidos são membros de 
uma facção criminosa que 
atua no conjunto Mutirão 3, 
no bairro Vergel do Lago.

A morte de Carlos Rubens 
aconteceu no dia 7 de junho, 
mas o corpo só foi encon-
trado no dia seguinte. Agora o 
inquérito policial está sendo 
concluído e vai ser encami-
nhado ao Ministério Público 
de Alagoas (MPAL) para que o 
órgão inicie a ação penal e os 
acusados sejam julgados pelo 
crime cometido.

Thiago Prado disse que a 
Polícia Civil continua inves-
tigando a possibilidade de o 
sequestro cometido também 
contra uma motorista de 
aplicativo, na madrugada 
desta segunda-feira (20), foi 
de autoria de uma ramifica-
ção da quadrilha que matou 
Daniel Rubens. 

Suspeito em crime se entrega

O 10º Batalhão da Polícia 
Militar (10º BPM) registrou 
uma ocorrência de ameaça 
com uso de arma de fogo contra 
uma equipe da empresa Equa-
torial Energia durante o turno 
de trabalho das vítimas. O caso 
aconteceu no município de 
Quebrangulo, em Alagoas.

De acordo com as informa-
ções do 10º BPM, dois funcio-
nários da empresa foram até 
o endereço averiguar uma 
ligação irregular de energia e, 

quando constatada a irregula-
ridade e seria realizada a troca 
do medidor, foram ameaçados 
por três indivíduos que porta-
vam uma arma de fogo.

Após a denúncia, uma 
guarnição do Grupamento 
de Polícia Militar (GPM) de 
Quebrangulo foi até o ende-
reço informado, mas não loca-
lizou os suspeitos de praticar 
a ameaça. Foi orientada aos 
funcionários que fizessem um 
Boletim de Ocorrência (B.O).

Policiais da Operação 
Litorânea Integrada (Oplit) 
cumpriram mandado de 
prisão expedido pela Justiça 
contra um homem, de 39 
anos, acusado de crimes 
de homicídio e ocultação 
de cadáver, condenado em 
2015.

O  a c u s a d o  j á  h a v i a 
sido condenado e estava 
cumprindo pena em liber-
dade condicional ,  mas 
d e s c u m p r i u  a s  r e g r a s 
deixando de usar tornoze-
leira eletrônica. Com ele, os 
policiais também apreende-
ram um aparelho telefônico.

Furto em shopping
Em patrulhando no bairro 

de Jatiúca,  uma equipe da 
Oplit observou um jovem, 
de 20 anos, que corria de pés 
descalços, em via pública.  Ele 
foi abordado, ocasião em que 
chegou ao local uma motoci-
cleta, com um segurança de 
um shopping, informando 
que ele havia furtado várias 
peças de uma loja daquele 
estabelecimento.Ao todo, 
foram furtadas 25 peças, no 
valor total de R$ 1.400,00.

   LIGAÇÃO CLANDESTINA    OPLIT PRENDE...

Equipe da Equatorial é 
ameaçada ao tentar o corte

...Condenado 
por homicídio 
e ocultação 
de cadáver

TNH1 

DORKAS ALMEIDA, O “DK” SE ENTREGOU

Após o cerco policial e confessou a sua participação no crime: estava com o grupo

ALAYNE ESTAVA

Trabalhando quando foi baleada

Policiais civis da 6ª Dele-
gacia Regional de Polícia 
(6ª DRP) de São Miguel dos 
Campos, comandados pelo 
delegado João Marcelo, após 
investigações, descobriram 
uma casa onde eram armaze-
nadas drogas, no Loteamento 
Bela Vista, naquela cidade.

No local, foram encon-
trados, cerca de 16 quilos de 
maconha, embalados em 
tabletes, avaliados em torno 

de R$ 24 mil.
Um menor, de 16 anos de 

idade, que era responsável 
pela guarda do local, foi apre-
endido, sendo em seguida 
entregue à sua mãe, pelo fato 
de o crime não ter violência.

De acordo com o dele-
gado, as investigações terão 
continuidade no sentido de 
identificar e responsabilizar 
os proprietários da droga 
apreendida.

   TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil apreende 16kg 
de maconha em São Miguel



A Prefeitura de Maceió, 
por  meio da Secretar ia 
Municipal de Economia 
(Semec), informa que as 
Salas do Empreendedor de 
Maceió, que funcionam no 
Centro e nas Unidades das 
Centrais Já! dos Shoppings 
Parque, Maceió e Pátio, 
retornam com o atendi-
mento presencial e remoto, 
a partir de amanhã (21). 

Além do atendimento 
presencial nas filiais dos 
Shoppings e na sede da 
Semec, as Salas também 
atendem remotamente por 

e-mail, telefone e Whatsapp, 
com toda a praticidade e 
comodidade necessárias.

Os Microempreendedo-
res Individuais (MEI) que 
estavam com agendamen-
tos marcados para a última 
s e x t a - f e i ra  ( 1 7 ) ,  p o n t o 
facultativo, devem manter 
contato para se informar 
sobre os atendimentos.

As Salas do Empreen-
dedor fazem parte de um 
convênio firmado entre a 
Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Economia (Semec), 

o Sebrae e a Associação 
C o m e rc i a l  e  o f e re c e m 
gratuitamente ser viços 
de apoio e orientação aos 
empreendedores e peque-
nas empresas de todo o 
Município.

O objetivo das Salas é 
incentivar o empreende-
dorismo na capital alago-
ana, facilitando o acesso a 
serviços essenciais como 
a formalização de empre-
sas, emissão de certidões, 
negociação de débitos e 
or ientações jurídicas  e 
empresariais, entre outros.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Maceió, 
o ponto de vacinação contra 
a Covid-19, que funciona no 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) Móvel Praia 
(Ponta Verde), foi desativado 
no dia de ontem. A medida, 
segunda a Prefeitura de 
Maceió, ocorre graças ao 
avanço da vacinação na 
capital.

Dados computados pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde revelam que até a 
última sexta-feira, Maceió 

já tinha alcançado 80% da 
população vacinável total-
mente imunizada, com mais 
de 2 milhões de doses apli-
cadas.

A aplicação da vacina 
contra a Covid-19, que já é 
descentralizada em Maceió, 
continua sendo disponibi-
lizada em 23 Unidades de 
Saúde por demanda espon-
tânea, ou seja, sem necessi-
dade de agendamento. 

A SMS informa ainda 
que continuam em funcio-
namento os pontos fixos 

d e  v a c i n a ç ã o  n a  c a p i -
tal: Maceió Shopping (de 
segunda a  sábado,  das 
09h às 21h), Carajás Home 
Center (segunda a sábado, 
das 09h às 16h) e Pátio Shop-
ping (segunda a sábado, das 
15h às 21h, e domingo das 
12h às 18h).

Com a desativação desse 
ponto de vacinação, o CAT 
Móvel Praia continua com 
sua função de fornecer 
informações sobre os atra-
tivos do destino Maceió, 
serviços e dicas de roteiro.

A s  a re n a s  m o n t a d a s 
para o São João de Maceió 
já contam com um impor-
tante reforço na segurança 
para o público que vai curtir 
as festas promovidas pela 
Prefeitura de Maceió. Uma 
central de monitoramento 
com 40 câmera e dois drones.

Além disso, a segurança 
ainda dispõe de 300 agentes 
contratados, 200 guardas 
municipais, 50 bombeiros 
civis, bem como do efetivo 
mobilizado pela Polícia Mili-
tar (PM) e Corpo de Bombei-

ros Militar (CBM).
A Prefeitura de Maceió 

informa que uma empresa 
especializada foi contratada 
para prestar este serviço, 
considerado imprescindível 
em eventos de grande porte, 
como é o caso. Um agente da 
Guarda Municipal e um poli-
cial militar ficarão na central 
para comandar as ações.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, Maceió contará ainda 
com o reforço de 110 guardas 

municipais, e 100 agentes de 
fiscalização que vão realizar 
rondas nos locais de even-
tos públicos que acontecem 
nos bairros do Benedito 
Bentes, Jaraguá e Tabuleiro 
do Martins.

Cabe a SMTT mobilizar 
guarnições motorizadas para 
atuar dentro e no entorno dos 
espaços, fiscalizando possíveis 
estacionamentos irregulares, 
áreas proibidas de garagem, 
passeios públicos e fluxo de 
veículos pela contramão da 
via.

FESTAS PROMOVIDAS  também contam com efetivo 
mobilizado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.Maceió

ALÉM DE câmeras e drones, segurança ainda dispõe de 300 agentes contratados, 200 guardas municipais, 50 bombeiros civis

Segurança: São João tem reforço 
com central de monitoramento

AGENTES

da Prefeitura e do Estado devem garatir a segurança do São João de Maceió

Divulgação

DIVERSAS ÁREAS:

Escolaridade varia desde o Ensino Fundamental ao nível Superior

   OPORTUNIDADE 

Sine Maceió disponibiliza 100 
vagas de empregos e estágios 

O Sine Maceió informa 
que disponibiliza, a partir de 
hoje, 100 vagas de emprego 
em diversas áreas de atua-
ção. A escolaridade varia 
desde Ensino Fundamental 
ao nível Superior, havendo 
disponibilidade também 
para pessoas sem experiên-
cia, em alguns casos. 

Além disso, o Sine Maceió 
oferta também oportunida-
des de emprego para pessoas 
com deficiência, e opções 
para estágio, para aqueles 
que ainda estão cursando o 
Ensino Superior.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail (imosine.semtabes@
gmail.com) ou entregar 
de forma presencial, sem 

necessidade de agenda-
mento prévio, se dirigindo 
até o Sine Maceió, que fica 
localizado no 2º piso do 
shopping popular, no Centro 
de Maceió. 

Para mais informações, 
o telefone para contato é 
o 0800 082 6205 ou poderá 
tirar dúvidas através do 
whatsapp (82) 9 8879-1919. 
O horário de funciona-
mento do Sine Maceió é das 
08h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira.

A relação de vagas de 
emprego ficará disponível 
no site da Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes): www.maceio.
al.gov.br/semtabes.

Ascom Semtabes

   SALAS DO EMPREENDEDOR

   PONTA VERDE

Atendimento presencial deve ser 
retomado a partir de amanhã

Covid: CAT Móvel Praia deixa 
de ser ponto de vacinação
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A Prefeitura de Maceió, 
por  meio da Secretar ia 
Municipal de Economia 
(Semec), informa que as 
Salas do Empreendedor de 
Maceió, que funcionam no 
Centro e nas Unidades das 
Centrais Já! dos Shoppings 
Parque, Maceió e Pátio, 
retornam com o atendi-
mento presencial e remoto, 
a partir de amanhã (21). 

Além do atendimento 
presencial nas filiais dos 
Shoppings e na sede da 
Semec, as Salas também 
atendem remotamente por 

e-mail, telefone e Whatsapp, 
com toda a praticidade e 
comodidade necessárias.

Os Microempreendedo-
res Individuais (MEI) que 
estavam com agendamen-
tos marcados para a última 
s e x t a - f e i ra  ( 1 7 ) ,  p o n t o 
facultativo, devem manter 
contato para se informar 
sobre os atendimentos.

As Salas do Empreen-
dedor fazem parte de um 
convênio firmado entre a 
Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Economia (Semec), 

o Sebrae e a Associação 
C o m e rc i a l  e  o f e re c e m 
gratuitamente ser viços 
de apoio e orientação aos 
empreendedores e peque-
nas empresas de todo o 
Município.

O objetivo das Salas é 
incentivar o empreende-
dorismo na capital alago-
ana, facilitando o acesso a 
serviços essenciais como 
a formalização de empre-
sas, emissão de certidões, 
negociação de débitos e 
or ientações jurídicas  e 
empresariais, entre outros.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Maceió, 
o ponto de vacinação contra 
a Covid-19, que funciona no 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) Móvel Praia 
(Ponta Verde), foi desativado 
no dia de ontem. A medida, 
segunda a Prefeitura de 
Maceió, ocorre graças ao 
avanço da vacinação na 
capital.

Dados computados pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde revelam que até a 
última sexta-feira, Maceió 

já tinha alcançado 80% da 
população vacinável total-
mente imunizada, com mais 
de 2 milhões de doses apli-
cadas.

A aplicação da vacina 
contra a Covid-19, que já é 
descentralizada em Maceió, 
continua sendo disponibi-
lizada em 23 Unidades de 
Saúde por demanda espon-
tânea, ou seja, sem necessi-
dade de agendamento. 

A SMS informa ainda 
que continuam em funcio-
namento os pontos fixos 

d e  v a c i n a ç ã o  n a  c a p i -
tal: Maceió Shopping (de 
segunda a  sábado,  das 
09h às 21h), Carajás Home 
Center (segunda a sábado, 
das 09h às 16h) e Pátio Shop-
ping (segunda a sábado, das 
15h às 21h, e domingo das 
12h às 18h).

Com a desativação desse 
ponto de vacinação, o CAT 
Móvel Praia continua com 
sua função de fornecer 
informações sobre os atra-
tivos do destino Maceió, 
serviços e dicas de roteiro.

A s  a re n a s  m o n t a d a s 
para o São João de Maceió 
já contam com um impor-
tante reforço na segurança 
para o público que vai curtir 
as festas promovidas pela 
Prefeitura de Maceió. Uma 
central de monitoramento 
com 40 câmera e dois drones.

Além disso, a segurança 
ainda dispõe de 300 agentes 
contratados, 200 guardas 
municipais, 50 bombeiros 
civis, bem como do efetivo 
mobilizado pela Polícia Mili-
tar (PM) e Corpo de Bombei-

ros Militar (CBM).
A Prefeitura de Maceió 

informa que uma empresa 
especializada foi contratada 
para prestar este serviço, 
considerado imprescindível 
em eventos de grande porte, 
como é o caso. Um agente da 
Guarda Municipal e um poli-
cial militar ficarão na central 
para comandar as ações.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio 
Social, Maceió contará ainda 
com o reforço de 110 guardas 

municipais, e 100 agentes de 
fiscalização que vão realizar 
rondas nos locais de even-
tos públicos que acontecem 
nos bairros do Benedito 
Bentes, Jaraguá e Tabuleiro 
do Martins.

Cabe a SMTT mobilizar 
guarnições motorizadas para 
atuar dentro e no entorno dos 
espaços, fiscalizando possíveis 
estacionamentos irregulares, 
áreas proibidas de garagem, 
passeios públicos e fluxo de 
veículos pela contramão da 
via.

FESTAS PROMOVIDAS  também contam com efetivo 
mobilizado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.Maceió

ALÉM DE câmeras e drones, segurança ainda dispõe de 300 agentes contratados, 200 guardas municipais, 50 bombeiros civis

Segurança: São João tem reforço 
com central de monitoramento

AGENTES

da Prefeitura e do Estado devem garatir a segurança do São João de Maceió

Divulgação

DIVERSAS ÁREAS:

Escolaridade varia desde o Ensino Fundamental ao nível Superior

   OPORTUNIDADE 

Sine Maceió disponibiliza 100 
vagas de empregos e estágios 

O Sine Maceió informa 
que disponibiliza, a partir de 
hoje, 100 vagas de emprego 
em diversas áreas de atua-
ção. A escolaridade varia 
desde Ensino Fundamental 
ao nível Superior, havendo 
disponibilidade também 
para pessoas sem experiên-
cia, em alguns casos. 

Além disso, o Sine Maceió 
oferta também oportunida-
des de emprego para pessoas 
com deficiência, e opções 
para estágio, para aqueles 
que ainda estão cursando o 
Ensino Superior.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o 
e-mail (imosine.semtabes@
gmail.com) ou entregar 
de forma presencial, sem 

necessidade de agenda-
mento prévio, se dirigindo 
até o Sine Maceió, que fica 
localizado no 2º piso do 
shopping popular, no Centro 
de Maceió. 

Para mais informações, 
o telefone para contato é 
o 0800 082 6205 ou poderá 
tirar dúvidas através do 
whatsapp (82) 9 8879-1919. 
O horário de funciona-
mento do Sine Maceió é das 
08h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira.

A relação de vagas de 
emprego ficará disponível 
no site da Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes): www.maceio.
al.gov.br/semtabes.

Ascom Semtabes
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Atendimento presencial deve ser 
retomado a partir de amanhã
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A parceria entre a Prefei-
tura de Arapiraca e o Governo 
do Estado de Alagoas vai 
gerar uma das maiores festas 
de São João da capital do 
Agreste nas comunidades 
arapiraquenses com polos 
locais, e na Orla do Lago da 
Perucaba, um dos maiores 
cartões-postais da cidade, 
com atrações nacionais.

Na manhã desta sexta-
-feira (17), o Portal 7Segun-
dos entrevistou o secretário 
municipal de Cultura, Lazer 
e Juventude de Arapiraca, 
Wellington Magalhães, no 
Lago da Perucaba, onde 
serão realizados os maiores 
shows do São João “A Pegada 
é Essa!”.

“O prefeito Luciano 
Barbosa determinou que 
a festa fosse voltada para 
todos os arapiraquenses e 
nas comunidades para valo-
rizar as pessoas nos luga-
res onde elas moram e que 
sejam pontos de visitação 
de toda a população, além 
da concentração no Lago da 
Perucaba para as atrações 
maiores, onde receberemos 
um público maior também”, 
afirmou Wellington Maga-
lhães.

O secretário de Cultura 
ressaltou a importância da 
festa junina nas comuni-
dades da cidade, que será 
realizada no período de 18 
de junho, neste sábado, a 02 
de julho com a atrações dos 
artistas locais. A festança 
será nas comunidades da 
Vila Bananeiras, Brisa do 
Lago, Canafístula, Planalto, 
Pau d’Arco e Batingas. (Veja 
a programação no final da 
matéria).

Já no Lago da Perucaba, a 
festa com as atrações nacio-
nais acontecerá de 23 de 
junho a 03 de julho, local com 
amplo espaço para receber os 
arapiraquenses e visitantes 
da cidade neste período.

Comunidades
O São João de Arapi-

raca começou na última 
segunda-feira (13) no Povo-
ado Canaã e na quarta-feira 
(15), no Residencial Agreste 
com boa música e muita 
animação. Os eventos são 
promovidos pela Prefei-
tura de Arapiraca, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Lazer e Juventude, 
e contam com a parceria do 
Governo de Alagoas.

Com a promoção de 
ações integradas de caráter 
ostensivo e investigativo, 
a  Secretaria da Segurança 
Pública de Alagoas (SSP) 
vem ganhando terreno 
no combate à criminali-
dade na capital e no inte-
r ior.  De acordo com os 
dados do Núcleo de Esta-
tística e Análise Crimi-
nal (Neac),  a curva que 
reflete o número de Crimes 
Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI) se manteve em 
redução durante o mês de 
maio, ficando abaixo da 
média registrada nos quatro 
primeiros meses do ano. 

Ao longo do mês de 

maio, foram registrados 
96 homicídios em todo o 
estado, sendo 33 na capital. 
De janeiro a abril de 2022, a 
quantidade de CVLI chegou 
a 412, sendo 107 no primeiro 
mês do ano, 88 em fevereiro, 
101 em março e 116 em abril. 
A média do período foi de 
103 Crimes Violentos Letais 
Intencionais por mês.

Força-tarefa
Um  d o s  f a t o re s  q u e 

impactaram nessa redu-
ção foi a instituição de uma 
força-tarefa investigativa 
integrada, implantada no 
mês de maio com o obje-
tivo de localizar foragidos da 
Justiça do estado, desarticu-
lando organizações crimino-
sas com atuação em diversos 
municípios alagoanos. 

Em um mês de traba-
lho, as investigações reali-
zadas pela equipe formada 
por agentes das polícias 
Civil, Militar, Penal e pelo 
núcleo de inteligência da 
SSP resultaram na prisão de 
58 pessoas envolvidas em 
crimes cometidos contra a 
sociedade alagoana. 

Nesse primeiro balanço, 
foram cumpridos manda-
dos de prisão nas cidades 
de  Maceió,  Par ipueira , 
M a r a v i l h a ,  R i o  L a r g o, 
P a l m e i r a  d o s  Í n d i o s , 
São Miguel dos Campos, 
Santana do Ipanema, Mare-
chal Deodoro, Pariconha, 
Delmiro Gouveia e Barra de 
Santo Antônio. 

Também foram regis-
trados cumprimentos nos 
municípios de Tacaratu, 

em Pernambuco, e Ribei-
rão Preto e São Paulo, no 
Sudeste do país.

Entre  os  detidos,  há 
acusados pelos crimes de 
homicídio simples e quali-
ficado, porte ilegal de arma 
de fogo, estupro de vulnerá-
vel e roubo. Além do uso das 
ferramentas tecnológicas, 
os investigadores também 
contam com a parceria 
crucial da população, que, 
através do número 181, 
podem repassar informa-
ções para o Disque-denún-
cia, ajudando na elucidação 
dos crimes.

Com os bons resultados 
da integração, que promove 
a troca de informações e 
o uso de múltiplas técni-
cas de inteligência policial 
na produção de provas, 

as ações devem ser inten-
sificadas. Para o secretá-
rio da Segurança Pública, 
Flávio Saraiva, os resulta-
dos mostram a potencia-
lidade dessa força-tarefa, 
o empenho das equipes 
de segurança que atuam 
diariamente no combate à 
violência e o impacto dos 
investimentos do Governo 
de Alagoas no setor.

“Os números de maio 
refletem o trabalho inte-
grado realizado pelos órgãos 
de segurança. Com trabalho 
ostensivo nas ruas, as ações 
táticas e investigativas e 
a entrega de novos equi-
pamentos de segurança, 
seguiremos reprimindo a 
criminalidade e mantendo 
a segurança da população 
alagoana”, disse.

EM MAIO, foram registrados 96 homicídios em AL, sendo 33 na capital.Alagoas
CRIAÇÃO de uma força-tarefa conjunta entre os serviços de inteligência tem ajudado na redução de crimes

SSP reforça ações e mantém 
redução dos crimes violentos
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No último mês, quando 
foi celebrado o movimento 
Maio Amarelo, Alagoas regis-
trou uma redução de 15,68% 
no número de vítimas fatais 
em acidentes de trânsito, em 
comparação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Os dados 
foram divulgados na manhã 
desta sexta-feira (17), pela 
Polícia Científica de Alagoas, 
após um trabalho detalhado 
realizado pelo setor de esta-
tística do órgão integrante 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP).

Em 2021, os Institutos de 
Medicina Legal (IMLs) de 
Maceió e Arapiraca receberam 
51 corpos, e este ano foram 43 
cadáveres, sendo 79,07% do 
sexo masculino, e 20,93% do 
sexo feminino. Desse total de 
mortos, 23 foram recolhidos 
em locais de acidentes de 
trânsito, e outros 20 chegaram 
a ser socorridos, mas acaba-
ram morrendo em unidades 
hospitalares, como o caso do 
menino João Bernardo, atro-
pelado na rodovia AL-101 Sul, 
em Marechal Deodoro, que foi 
levado ao HGE, onde entrou 

em óbito.
Ainda sobre o perfil dessas 

vítimas, os dados mostram 
que 2 eram crianças (faixa 
etária de 0 até 12 anos de idade 
incompletos) e 4 eram adoles-
centes (faixa etária entre 12 
até os 18 anos incompletos). A 
maioria das vítimas, um total 
de 20, está na faixa etária entre 
30 e 59 anos de idade, 12 víti-
mas tinham entre 18 e 29 anos 
de idade, e 5 acima de 60 anos.

Em maio, as cidades 
que registraram o maior 
número de acidentes com 
vítimas fatais foram Maceió, 
com 6 mortes; Arapiraca, 
Barra de São Miguel, Mare-
chal Deodoro e São José da 
Tapera, com 3 mortes; e Girau 
do Ponciano, Limoeiro de 
Anadia, Maragogi, Palmeira 
dos Índios, Pilar e Rio Largo, 
com 2 mortes. Já outros 14 
municípios registraram 1 
morte por acidente de trân-
sito.

Redução anual
Nos cinco pr imeiros 

meses deste ano, quando 
comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado, também 
houve uma redução 11,36% 
no índice de mortes no trân-
sito de Alagoas. De acordo 

com os dados da Polícia Cien-
tifica, em 2022 foram necrop-
siados 234 corpos e em 2021 
passaram por exames cada-
véricos 264 corpos de pessoas 
vítimas fatais de acidentes de 
natureza de transito, como 
atropelamentos e abalroa-
mentos.

De janeiro a maio, 69 
municípios registraram ocor-
rências de trânsito com víti-
mas fatais, e do total de casos, 
104 pessoas chegaram a ser 
socorridaS, mas faleceram 
em uma unidade de saúde. 
Os municípios com maior 
índice são Maceió, com 36 
óbitos; Arapiraca; com 18; 
Porto Calvo; com 9, e Girau do 
Ponciano, Palmeira dos Índios 
e São Sebastião, cada um com 
8 mortes.

Para o Perito-geral Manoel 
Melo, a Polícia Científica do 
Estado de Alagoas desempe-
nha importante papel para 
que se conheça os diversos 
aspectos que compõem os 
eventos que resultam em 
lesões e morte violenta, no 
caso em tela as ocorrências 
de tráfego. E o conhecimento 
desses aspectos tem forte 
papel preventivo, resultando, 
em última análise, na pacifi-
cação social.

  MAIO AMARELO
   DIVERSAS ATRAÇÕES

AL registra redução de mais 15% 
em casos de mortes no trânsito

Paula Berle 
Ascom SSP

Aarão José  
Polícia Científica

Arapiraca vai realizar uma das 
maiores festas de São João



INGRESSOS para o espetáculo variam entre R$ 25 e R$ 60.Cultura
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A Escola do Teatro Bolshoi 
realiza turnê pelo Nordeste. 
Seis cidades recebem espetá-
culos, workshops e pré-sele-
ções para novos alunos. São 
elas: Fortaleza, João Pessoa, 
Recife, Natal, Maceió e Salva-
dor. 

Em Maceió, abrimos o 
mês de julho com o espetá-
culo Gala Bolshoi, na sexta-
-feira (01), às 20h, no Teatro 
Deodoro. O Gala Bolshoi é 
formado por variações de 
conhecidos e aclamados 
espetáculos do Balé, como 
“Don Quixote” e “Quebra-
-Nozes”, a beleza da “Melodia 
de Gluck”, e a ópera “Orfeu e 
Eurídice”, além da energia e 
da força das danças a caráter. 

O primeiro ato traz, entre 
outros momentos, o solo “A 
Morte do Cisne”, do coreó-
grafo Fokine, de apenas dois 
minutos de duração, conta a 
história do último voo de um 
cisne, antes de sua morte. A 
coreografia exige tal capa-
cidade de expressão, com 
dramaticidade e emoção de 
voo, que torna esta perfor-
mance dificílima e de uma 
beleza única. O segundo ato é 
composto pelo balé contem-

porâneo Kaori, do coreógrafo 
William Almeida. Esse balé 
teve estreia em 2018 e desde 
então está no repertório da 
instituição. Um balé forte que 
exige concentração e desafia 
os bailarinos com sua movi-
mentação rápida e precisa. O 
programa contempla ainda, 
coreografias que trazem todo 
o esplendor e técnica da arte 
da dança. 

Os ingressos estão à venda 
no site https://enjoyticket.
com.br  com preços variando 
entre R$ 60,00 (inteira) e R$ 
25,00 (meia).  

Ações na Turnê Nordeste
Além do espetáculo Gala 

Bolshoi, a Escola Bolshoi 
irá realizar em sua turnê 
workshops gratuitos e um 
processo de pré-seleção para 
novos alunos. 

No dia 02 de julho, a partir 
das 9h, na Sala de Dança do 
Complexo Cultural Teatro 
Deodoro, acontece a pré-
-seleção de Maceió. As vagas 
são para candidatos de 
ambos os sexos, na faixa etária 
de 9 a 17 anos (conforme data 
de nascimento descrita no 
edital), com e sem conhe-

cimento em dança. Nesta 
etapa, da pré-seleção, profis-
sionais do Bolshoi anali-
sam as habilidades físicas 
e artísticas dos candidatos, 
como flexibilidade, projeção 
cênica, postura e biótipo.

O objetivo é pré-selecio-
nar bailarinos e bailarinas 
nascidas nos anos de 2005 
a 2013. As inscrições para a 
pré-seleção têm uma taxa de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
e podem ser feitas no site da 
Escola Bolshoi: https://www.
escolabolshoi.com.br/audi-
coes até o dia 1 de julho. 

Workshop
No dia 30 de junho acon-

tecem dois workshops de 
dança clássica para bailarinos 
iniciantes e intermediários, 
na Sala de Dança - Complexo 
Deodoro, a partir das 14h. As 
aulas serão conduzidas pelos 
bailarinos da Cia. Jovem 
Bolshoi Brasil. Uma experi-
ência única para quem faz 
dança e deseja conhecer o 
método Vaganova e sua apli-
cação dentro de sala de aula. 
As inscrições devem ser feitas 
no site da Escola Bolshoi 
https://www.escolabolshoi.

com.br/workshops até 28 de 
junho.

Bolshoi Brasil
A Escola do Teatro Bolshoi 

no Brasil está há 22 anos 
disseminando a cultura e a 
arte pelo Brasil. Com a missão 
de formar artistas e cidadãos, 
a Escola Bolshoi se orgulha 
pelos 70% de alunos forma-
dos que atuam na área da 
dança, nos palcos do Brasil 
e do exterior, fomentando 
o acesso à arte e levando o 
nome do nosso país, estado e 
cidade para o mundo.

Em 2022 a Escola Bolshoi 
tem 219 alunos, vindos de 
20 estados brasileiros e 2 
países.  A instituição concede 
100% de bolsas de estudo 
para todos os alunos. Além 
de ensino gratuito, os alunos 
recebem benefícios como 
alimentação, transporte, 
uniformes, figurinos, assis-
tência social, orientação 
pedagógica, assistência 
odontológica preventiva, 
atendimento fisioterápico, 
nutricional e assistência 
médica de emergência/
urgência pré-hospitalar. Os 
alunos recebem educação, 

aprendem uma profissão, 
exercitam responsabilidade 
e constroem cidadania.

A Escola é uma instituição, 
com personalidade jurídica, 
de direito privado, sem fins 
lucrativos, que tem apoio da 
Prefeitura Municipal de Join-
ville, do Governo do Estado de 
Santa Catarina e dos “Amigos 
do Bolshoi”, empresas e 
pessoas físicas socialmente 
responsáveis que apoiam o 
projeto por meio de serviços 
prestados e patrocínios não 
incentivados ou incentivados 
por leis de incentivo à cultura 
municipal, estadual e federal. 
A Escola Bolshoi conta com 
o patrocínio de empresas 
como: Instituto J&F, Arcelor 
Mittal, Brascabos, Britânia, 
Whirlpool, Celesc, Ciser, 
Expresso São Miguel, Franklin 
Eletric, Nidec, Havan, União 
Química, Zanotti e demais 
Amigos que contribuem com 
a arte no país.

A Turnê Nordeste tem 
patrocínio do Ministério do 
Turismo, via lei de Incentivo 
à Cultura do Governo Fede-
ral. Em Maceió, conta com o 
apoio do Teatro Deodoro e da 
AD2M Comunicação.

ESCOLA do teatro Bolshoi apresenta o espetáculo Gala Bolshoi; Maceió é uma das seis cidades que recebem o grupo

Bolshoi Brasil: turnê pelo NE 
e apresentação em Maceió

   SERVIÇO
Espetáculo Gala Bolshoi em 
Maceió  
1 de julho – Teatro Deodoro 
 
Valores:  
• Inteira: R$ 60,00 + taxas admi-
nistrativas 
• Meia: R$ 30,00 + taxas adminis-
trativas 
• Inteira: R$ 50,00 + taxas admi-
nistrativas - acesse o mapa de 
ingressos para verificar         
• Meia: R$ 25,00 + taxas admi-
nistrativas - acesse o mapa de 
ingressos para verificar  
Ingressos: www.enjoyticket.com.
br  
Pré-seleção  
Dia: 2 de julho, a partir das 9h, 
na Sala de Dança do Complexo 
Cultural Teatro Deodoro Inscri-
ções: https://www.escolabolshoi.
com.br/audicoes 
Valor: R$25,00 até 1 de julho 
Workshops gratuitos  
30 de junho 
A partir das 14h, na Sala de Dança 
- Complexo Deodoro   
Turmas: Iniciantes e Intermediá-
rio, a partir de 9 anos  
Inscrições:  https://www.escola-
bolshoi.com.br/workshops até 28 
de junho.



Maior festa popular do 
Nordeste, o São João repre-
senta também uma boa opor-
tunidade de negócios para as 
micro e pequenas empresas 
de diversos setores – alimenta-
ção, vestuário, serviços, entre 
outras -, sendo a segunda 
melhor data para o varejo, 
ficando atrás apenas do Natal.

Após dois anos de restri-
ções sanitárias, os festejos juni-
nos deste ano terão um sabor 
especial, sendo uma retomada 
dessa cadeia produtiva. Com 
o mercado aquecido nova-
mente, os empresários devem 
aproveitar todas as oportuni-
dades de negócios. Entretanto, 
para quem deseja faturar bem 
nesse período, não basta ter 
bons produtos ou oferecer 
bons serviços.

“É preciso planejar. Nem 
tudo que o empresário ou 
empreendedor produz e 
oferta, por mais acessível que 
seja, agrada ao público”, alerta 
o gerente da Unidade de Rela-
cionamento Empresarial do 
Sebrae Alagoas, Marcos Alen-
car.

Para Alencar, em primeiro 
lugar é preciso fazer uma lista 
detalhada de tudo o que se 
vende. “Isso é muito impor-
tante, porque você precisa 
saber seu mix de produtos 
ou serviços. Se trabalha com 
gastronomia, por exemplo, 
observe seu cardápio, pergun-
tando para a equipe que inova-
ções podem fazer para atrair 
mais clientes neste período”, 
explica o gerente do Sebrae.

Ele também destaca a 
necessidade de rever o portfó-

lio. “Muitos produtos ou servi-
ços podem estar obsoletos. 
Manter o que não vende é 
prejuízo. Melhor poucos e 
certeiros, com grande saída, do 
que muitos engalhados. Pode-
-se aproveitar e incluir novos 
também. O empreendedor 
também precisa ter capaci-
dade de atender à demanda. É 
necessário tomar cuidado em 
ofertar produtos e serviços e 
não ter como manter seu aten-
dimento aos pedidos”, explica.

Segundo ele, é funda-
mental conhecer seu público. 
“Conheça bem o gosto de seu 
público. Se vai oferecer algo 
novo em seu cardápio, por 
exemplo, teste antes. Se for um 
produto, exponha com ante-
cedência, para saber se tem 
saída”.

Marcos Alencar alerta que é 

comum empresas exagerarem 
nas estratégias de divulgação, 
gerarem muito engajamento 
e vender, mas falharem na 
hora de realizar a entrega do 
produto ou serviço. “A logística 
precisa ser perfeita”, destaca.

A comunicação deve ser 
de forma espiral. É preciso 
ficar atento aos consumidores 
fiéis. “Comece pelos contatos 
de clientes que já possui. Use 
o WhatsApp, com ligações, 
mensagens ou videochama-
das. Convide para conhecer as 
novidades do período junino. 
Gravar um vídeo curto e enviar 
para os contatos pode ajudar a 
alcançar mais clientes”, orienta 
o gerente.

Outra dica importante é 
fazer parcerias. Pode-se atuar 
de forma conjugada com 
outras empresas, ganhando 

juntos. Investimentos e despe-
sas podem ser compartilha-
dos e divididos, o que poderá 
potencializar faturamento e 
lucro.

Inovação também é funda-
mental, mas é preciso usar 
o bom senso. “Inovar não é 
criar algo novo, apenas. É fazer 
algo de um jeito que o cliente 
reconheça valor, reconheça 
que você entregou diferencial. 
Inovar é pensar fora da caixa, 
mas com os pés no chão”, 
adverte Marcos Alencar. “Hoje 
em dia os clientes sabem dife-
renciar. Se você fizer algo que 
fuja aos padrões da sua clien-
tela, possivelmente você será 
criticado nas redes sociais. 
Crie, recrie, cocrie, incluindo 
até os seus clientes nos estu-
dos iniciais para formatação de 
produtos ou testes de serviços. 

Faça, isso, contudo, com quali-
dade”.

Também deve-se investir 
em treinamento da equipe 
de trabalho. Um bom atendi-
mento, agilidade e qualidade 
na prestação do serviço são 
essenciais e podem decidir 
uma venda.

Finalmente, Marcos Alen-
car afirma que é preciso olhar 
para o futuro para gerar uma 
boa experiência. “Aproveitar o 
tema das festas juninas pode 
ser um ótimo pano de fundo 
para o marketing do seu negó-
cio. Então, aproveite o período, 
também, para fazer experiên-
cias, mas com cuidado. Expe-
rimente produtos e serviços 
com olhar para frente, sem 
perder o foco no que de fato 
você quer ofertar a seu cliente”, 
finaliza.

SÃO JOÃO é a segunda melhor data para o varejo, ficando atrás apenas do Natal.Mercado
COM O MERCADO aquecido novamente, os empresários devem aproveitar todas as oportunidades de negócios

Festas juninas criam oportunidades 
para os pequenos empreendedores

Divulgação
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Fábio Costa
Savannah Comunicação



Muito além de tremo-
res e calafrios. O inverno 
c o m e ç a  a m a n h ã ,  m a s 
muitas pessoas já sentem 
os efeitos  da queda de 
temperatura com o clima 
mais ameno. Nesta época 
do ano, o número de aten-
dimento de pacientes com 
dores musculares e articula-
res praticamente dobra em 
consultórios fisioterapêuti-
cos.  

Gustavo Palmieri, fisiote-
rapeuta do Sistema Hapvida 
Maceió, explica que a dor é 
intensificada pelo frio, pois, 
na tentativa do corpo de 
produzir e evitar a perda de 
calor há uma maior contra-
ção da musculatura, o que 
leva a piora de quadros 
dolorosos.  

“O frio também leva a 
contração dos vasos sanguí-
neos, tendo como conse-
quência a diminuição do 
s u p r i m e n t o  d e  s a n g u e 
nos tecidos musculares e 
aumento do processo infla-
matório”, complementa.  

Artrite, artrose, fibromial-
gia e enxaquecas de tensão 

são queixas frequentes. 
Pe s s o a s  c o m  d o e n -

ç a s  c r ô n i c a s,  s e d e n t á -
rias e idosos são as que 
mais sofrem com dores 
no inverno. “Em pessoas 
sedentárias, por exemplo, 
as dores provocadas pelo 
frio são mais intensas, já que 
os músculos são mais enfra-
quecidos e encurtados”, 
destaca o profissional. 

 As queixas mais comuns 
incluem a chamada “cefa-
leia de tensão”, um tipo de 
dor de cabeça causada pela 
contração dos músculos 
do pescoço e que pode ser 
ocasionada devido à má 
postura; dores articulares 
como tendinite, bursite, 
artrite e artrose; e doenças 
musculares como entor-
ses, distensões, câimbras e 
fibromialgia, que costuma 
ser acompanhada por fadiga 
e alterações na memória e 
no humor. 

 
Fisioterapia e 
bem-estar no inverno
Relaxamento muscular, 

lubrificação articular e auxí-

lio no trabalho postural são 
alguns dos inúmeros bene-
fícios da fisioterapia, que 
pode contribuir considera-

velmente para o bem-estar 
e alívio da dor no inverno.  

A realização de alonga-
mentos e liberação miofas-

c i a l  s ã o  d o i s  re c u r s o s 
terapêuticos importantes 
que podem contribuir para 
o êxito do tratamento, de 
acordo com o fisioterapeuta 
do Sistema Hapvida Maceió.

 “A liberação miofascial é 
um procedimento que visa 
amenizar as dores muscu-
lares por meio de pressão 
sobre o local da dor, reali-
z a d a  m a n u a l m e n t e  o u 
com o aporte de rolos. Ela 
também é capaz de prevenir 
lesões e contribuir para o 
tratamento de graves pato-
logias musculoesqueléti-
cas”, destaca. 

 “Uma caminhada leve, 
diária ou em dias alterna-
dos, de 20 a 30 minutos, 
pode contribuir bastante 
para a diminuição das dores. 
É importante,  também, 
praticar atividades físicas 
que aumentem a irrigação 
sanguínea e promovam 
uma maior flexibilidade da 
musculatura, bem como, 
manter o corpo, como um 
todo, aquecido para que 
não sofra com as alterações 
climáticas”, conclui.

ARTRITE, artrose, fibromialgia e enxaquecas de tensão são queixas frequentes.Saúde
PESSOAS SEDENTÁRIAS e idosos são as que mais sofrem e fisioterapia pode ser grande aliada para diminuir desconfortos

Dores musculares aumentam 
com a chegada do inverno
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O FISIOTERAPEUTA 

Gustavo Palmieri explica que a dor é intensificada pelo frio



VOCÊ ENTENDE a importância da contratação de um seguro residencial? 
Quais as vantagens e benefícios desse tipo de seguro?

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Você conhece todas 
as vantagens do seu 
seguro residencial?
Quando se fala em seguro resi-
dencial, logo vem a pergunta: 
quando e como usar esse serviço? 
Em geral, esse questionamento 
é acompanhado de outra asso-
ciação muito comum feita por 
aqueles que já usam o seguro de 
automóvel, que na maioria das 
vezes é acionado quando acon-
tece algum problema como roubo 
ou acidente. Mas ao contrário 
do que muitos pensam, o seguro 
residencial vai muito além de 
proteger a casa ou apartamento 
de um incêndio ou queda de raio, 
por exemplo.
Com o objetivo de facilitar o dia a 
dia das pessoas e também econo-
mizar tempo e dinheiro, a maior 
parte dos seguros residenciais 
oferecem serviços e assistências 
gratuitas ou com custos muito 
reduzidos que além de úteis, 
ajudam a salvar um dinheiro ao 
evitar gastos que podem afetar o 
orçamento no final do mês. 
Para quem gosta de praticidade 
para resolver pequenos proble-
mas da casa ou do apartamento, 
o seguro residencial é um grande 
aliado. O produto deixou de ser 
apenas uma proteção. Hoje, é 
também um facilitador na rotina 
e manutenção da casa.
Assistências como conserto de 
eletrodomésticos e eletrônicos; 
serviços de encanador, chaveiro 

e eletricista; instalação de itens 
de comodidade como um venti-
lador ou decoração, a exemplo 
das cortinas para as janelas, são 
apenas alguns dos itens dispo-
níveis, sem custos adicionais, na 
maioria das apólices dos seguros 
residenciais mais atualizados e 
que são uma mão na roda.
As demandas mais simples 
exigem tempo e, as mais comple-
xas, conhecimento técnico que 
pode criar muita dor de cabeça 
quando não são bem executa-
das. Ambos os casos podem ser 
resolvidos por serviços de um 
seguro residencial que, além de 
contar com profissionais espe-
cializados, terão um preço muito 
menor ao da contratação parti-
cular ou até mesmo gratuidade. 
Entre as principais assistências 
nos contratos de seguro residen-
cial, estão: Chaveiro; Eletricista;  
Encanador; Vidraceiro; Desen-

tupimento;  Conserto de eletro-
eletrônicos e eletroeletrônicos;  
Itens de comodidade; Itens de 
instalação elétrica e hidráulica; 
Instalação de conversor de fogão;  
Limpeza de ralos e sifões;  Revisão 
de instalação elétrica e hidráulica; 
Remanejamento de móveis.
E ter todas essas vantagens pode 
custar muito menos do que se 
imagina. Para seguros com cober-
turas de 100 mil até 300 mil, valo-
res que já cobrem boa parte dos 
prejuízos de uma residência em 
casos mais graves como desas-
tres naturais ou mesmo roubo, o 
seguro residencial poderá custar 
menos que 100 ao mês e com 
todos os serviços e assistências 
mencionados. Isso é economia 
com planejamento. 

  Conclusão
Em suma, ao comprar o seguro, é 
importante conhecer os serviços 

que podem trazer economia de 
tempo e dinheiro na manutenção 
da casa ou apartamento.
As assistências oferecidas no 
seguro residencial são igual-
mente importantes às proteções. 
Elas são importantes, é claro. 
No entanto, o cliente pode usar 
uma série de serviços, economi-
zando na mão de obra, compen-
sando assim o investimento feito 
no seguro residencial. Muitas 
pessoas estão trabalhando de 
casa e isso pode contribuir para 
deixar o dia a dia ainda mais leve e 
cômodo.
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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Maceió, explica que a dor é 
intensificada pelo frio, pois, 
na tentativa do corpo de 
produzir e evitar a perda de 
calor há uma maior contra-
ção da musculatura, o que 
leva a piora de quadros 
dolorosos.  
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nos tecidos musculares e 
aumento do processo infla-
matório”, complementa.  
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rias e idosos são as que 
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no inverno. “Em pessoas 
sedentárias, por exemplo, 
as dores provocadas pelo 
frio são mais intensas, já que 
os músculos são mais enfra-
quecidos e encurtados”, 
destaca o profissional. 

 As queixas mais comuns 
incluem a chamada “cefa-
leia de tensão”, um tipo de 
dor de cabeça causada pela 
contração dos músculos 
do pescoço e que pode ser 
ocasionada devido à má 
postura; dores articulares 
como tendinite, bursite, 
artrite e artrose; e doenças 
musculares como entor-
ses, distensões, câimbras e 
fibromialgia, que costuma 
ser acompanhada por fadiga 
e alterações na memória e 
no humor. 
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bem-estar no inverno
Relaxamento muscular, 

lubrificação articular e auxí-

lio no trabalho postural são 
alguns dos inúmeros bene-
fícios da fisioterapia, que 
pode contribuir considera-

velmente para o bem-estar 
e alívio da dor no inverno.  

A realização de alonga-
mentos e liberação miofas-

c i a l  s ã o  d o i s  re c u r s o s 
terapêuticos importantes 
que podem contribuir para 
o êxito do tratamento, de 
acordo com o fisioterapeuta 
do Sistema Hapvida Maceió.

 “A liberação miofascial é 
um procedimento que visa 
amenizar as dores muscu-
lares por meio de pressão 
sobre o local da dor, reali-
z a d a  m a n u a l m e n t e  o u 
com o aporte de rolos. Ela 
também é capaz de prevenir 
lesões e contribuir para o 
tratamento de graves pato-
logias musculoesqueléti-
cas”, destaca. 

 “Uma caminhada leve, 
diária ou em dias alterna-
dos, de 20 a 30 minutos, 
pode contribuir bastante 
para a diminuição das dores. 
É importante,  também, 
praticar atividades físicas 
que aumentem a irrigação 
sanguínea e promovam 
uma maior flexibilidade da 
musculatura, bem como, 
manter o corpo, como um 
todo, aquecido para que 
não sofra com as alterações 
climáticas”, conclui.

ARTRITE, artrose, fibromialgia e enxaquecas de tensão são queixas frequentes.Saúde
PESSOAS SEDENTÁRIAS e idosos são as que mais sofrem e fisioterapia pode ser grande aliada para diminuir desconfortos
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O FISIOTERAPEUTA 

Gustavo Palmieri explica que a dor é intensificada pelo frio



NA ÚLTIMA TEMPORADA, Geyse foi artilheira da competição com 20 gols.Esportes
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A alagoana Geyse foi 
anunciada, neste domingo 
(19), como novo reforço do 
Barcelona. A jogadora deixou 
o Madrid CFF para integrar o 
grupo da equipe Catalã, que 
é atual vice-campeã euro-
peia. O contrato é até junho 
de 2024.

“Jogar contra o Barça 
sempre foi divertido, como 
acontece com outras grandes 
equipes. Estou feliz por ter 
compartilhado o artilheiro 
com o Oshoala e também por 
dividir o vestiário com ela na 
próxima temporada. Estou 
aqui para ajudar a equipe a 
atingir seus objetivos”, disse 

Geyse ao site oficial do clube.
Na última temporada, 

a alagoana se destacou no 
Campeonato Espanhol ao 
marcar 20 gols e dividir a arti-
lharia da competição com 
Asisat Oshoala. Geyse é mais 
um reforço do time catalão 
para a temporada, que já 
anunciou Lucy Bronze nos 
últimos dias.

Natural de Maragogi, a 
alagoana de 24 anos já jogou 
pelo Corinthians, Benfica 
e Madrid CFF, seu último 
clube. Geyse foi convo-
cada por Pia Sundhage para 
disputar a Copa América no 
mês que vem.

CONTRATO da jogadora vai até junho de 2024; natural de Maragogi, atacante passou pelo Corinthians, Benfica e Madrid CFF

Alagoana Geyse é anunciada como 
nova contratação do Barcelona

ALAGOANA

Geyse assinou contrato com o clube catalão por 2 anos; atacante foi artilheira do Campeonato Espanhol com 20 gols

ASA CONSEGUE

Vitória fora de casa diante do CSE em partida válida pelo Brasileiro da Série D

ASA vence o CSE em Palmeira 
dos Índios e volta à liderança

O ASA venceu o CSE na 
tarde deste domingo (19) em 
partida disputada no Estádio 
Juca Sampaio, em Palmeira 
dos Índios, e retomou a lide-
rança do Grupo 4 do Campe-
onato Brasileiro da Série D, já 
que o Lagarto havia passado 
o alvinegro no sábado (18) 
após derrotar o Sergipe.

O único gol da partida 
saiu logo no começo. O 
meia-atacante Diego Rosa 
marcou para o time arapira-
quense e garantiu a impor-
tante vitória, que deixou o 
clube no primeiro lugar com 
18 pontos, faltando apenas 

quatro jogos para o fim da 
primeira fase da competi-
ção. O CSE, com a derrota, 
ficou no sexto lugar com 11 
pontos.

Próximos jogos
O ASA joga no Estádio 

Municipal de Arapiraca 
no próximo domingo (26) 
contra o vice-líder Lagarto. A 
partida está marcada para as 
16 horas.

Já o CSE joga fora de casa. 
O tricolorido vai a Aracaju 
para encarar o Sergipe sábado 
(25) no Estádio Batistão. O 
jogo acontece às 16 horas.

   SÉRIE D   SÉRIE B

O CSA empatou por 
0x0 com o Guarani, neste 
domingo (19), no estádio 
Brinco de Ouro da Princesa, 
pela 13ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro. A 
partida marcou a estreia do 
técnico Alberto Valentim e foi 
a quarta seguida do Azulão 
sem vencer na competição 
nacional.

Décimo sexto colocado, 
com 14 pontos, o time alago-
ano volta a entrar em campo 
na quinta-feira (23), às 21h30, 
no estádio Rei Pelé, contra 
o Grêmio, pela 14ª rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

O jogo
O primeiro tempo foi de 

domínio azulino. Com um 
minuto de jogo, Osvaldo 
recebeu na entrada da área 
e arriscou um chute, difi-

cultando a vida do goleiro 
Rafael Martins. Na cobrança 
de escanteio na sequência, o 
atacante do CSA quase fez um 
gol olímpico. A resposta do 
Guarani veio aos 7, quando 
Giovanni Augusto recebeu na 
marca do pênalti e chutou de 
primeira, mas a zaga afastou.

Aos 15, Diego Renan arris-
cou de longe e levou perigo. 
Três minutos depois, Rodrigo 
Rodrigues invadiu a área e 
finalizou para o gol, mas a 
bola foi direto para fora. Aos 
35, Ernando subiu mais alto 
que todo mundo, cabeceou 
para o gol e viu a bola bater 
na trave direita de Marcelo 
Carné.

A segunda etapa foi de 
domínio do Bugre, mas 
quem começou pressio-
nando foi o Azulão. Aos 2 
minutos, Osvaldo cruzou 
na área e Lourenço chegou 

cabeceando, mas para fora. 
Aos 8, Giva Santos acio-
nou Lourenço, que chutou 
cruzado e assustou o Gurani.

Mas a partir daí só deu 
Bugre. Aos 17, Yago pegou 
sobra, soltou uma bomba 
e carimbou a trave. Aos 34, 
Giovanni Augusto também 
arriscou no gol e vou a 
bola passar perto da trave 
esquerda de Carné. Dois 
minutos depois,  Lucão 
recebeu de Lucas Ramon, e 
cabeceou para o gol, mas foi 
parado pelo goleiro azulino.

Aos 38, após cruzamento, 
Yago desviou na primeira 
trave e Lucas Marques afas-
tou antes da bola chegar 
em Matheus Pereira. Pouco 
t e m p o  d e p o i s ,  a o s  4 2 , 
Maxwell recebeu na entrada 
da área e arriscou um belo 
chute, mas Carné evitou o gol 
do Bugre.

Anunciado na última 
quarta-feira para o lugar de 
Mozart, Alberto Valentim 
fez sua estreia no comando 
do CSA no empate sem gols 
com o Guarani, na manhã do 
domingo, no Brinco de Ouro 
da Princesa.

Alberto Valentim gostou 
do que viu e elogiou a apre-
sentação do CSA, principal-

mente no primeiro tempo, 
quando o time controlou a 
partida e criou boas chances. 
Com mais tempo para treinar, 
o treinador espera corrigir 
algumas situações. “Eu gostei 
da equipe, principalmente no 
primeiro tempo, onde a gente 
criou, teve volume de jogo. 
Jogamos no campo do adver-
sário, uma equipe com cora-

gem, com personalidade pra 
sair jogando, alternando um 
pouco desse jogo mais apoiado 
com um jogo de verticalização, 
que eu gosto também. Então a 
gente vai a gente melhorando 
isso aí e repito: ajustando algu-
mas coisas, mas repetindo 
muita coisa boa que foi feita 
hoje também”, disse Alberto 
Valentim.

CSA empata com o Guarani e 
chega ao 4o jogo sem vitória

Valentim aprova atuação do CSA na sua estreia
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