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Covid: Maceió segue  
com a 4ª dose da 

vacina para pessoas 
acima dos 40 anos
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O trabalho de um 
jovem diretor  

alagoano no Dia  
Nacional do Cinema
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Em Palmeira, prefeito diz que não 
tem medo das balas de deputada

JULIO CÉZAR REAGIU FORTE CONTRA ÂNGELA GARROTE QUE O ACUSOU, SEM PROVAS, DE RETER DINHEIRO DE EMENDA

Os ânimos estão acirrados em Palmeira dos 
Índios. Reflexo da campanha política que se 
aproxima. Em solenidade recente, a deputada 
Ângela Garrote – fugiu do discurso próprio para o 
evento, e acusou o prefeito Julio Cézar – de quem 
já foi amiga política – de embaraçar a liberação de 
R$ 2 milhões em emendas para o Hospital Santa 
Rita. Ocorre que a rubrica não permite a libera-
ção da verba, da forma como consta na emenda. 
Ângela não sabia disso. Se sabia passou por cima 

da informação verdadeira. Na resposta, o prefeito 
Julio Cézar gravou um vídeo de quatro minutos e 
explicou a situação e o rito que precisa seguir para 
liberar os recursos. Além disso, o prefeito disse 
que não tem medo das balas da deputada e que a 
Polícia Federal nunca bateu na sua porta. Hoje, a 
deputada chegou irritada à sessão da Assembleia 
e iria soltar os cachorros em cima do prefeito. Mas 
teria sido contida por colegas. Ela nega o nervo-
sismo, mas tem gente que confirma. Página 3

Mais de seis mil alunos da 
rede pública estadual se reuni-
ram para celebrar a cultura 
alagoana e nordestina no 1° 
Festival de Quadrilhas Juni-
nas Matutas da Educação 
de Alagoas, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc), em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult). As apresenta-
ções aconteceram no Ginásio 

do Sesi, no Trapiche, e reuniu 
estudantes de todo o estado.  
Cada uma das 13 Gerências 
Regionais de Educação (Geres) 
escolheu uma quadrilha repre-
sentante para o Festival, que 
competiram entre si, cada uma 
em uma apresentação de até 
15 minutos. As três melhores 
classificadas foram premiadas 
e reconhecidas com o troféu 
da competição. A iniciativa 

visa fortalecer o protagonismo 
juvenil e as tradições nordes-
tinas entre os alunos da rede 
estadual de ensino. A Escola 
Estadual Izidro Teixeira, de 
Chã Preta, foi a grande campeã 
do festival com a quadrilha 
“Reis do Baião”, representante 
da 4ª Gere. Na encenação, a 
escola destacou o legado do 
folclorista brasileiro Pedro 
Teixeira. Página 5

Segurança Pública fecha o cerco 
contra criminosos em Alagoas

   TRÊS OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS

   MAIS DE 6 MIL ALUNOS

Seduc promove 1º Festival de 
Quadrilhas Juninas Matutas

FESTIVAL

De quadrilhas matutas juninas levou milhares de estudantes ao Ginásio do Sesi, ontem, no bairro do Trapiche

 Jonathan Lins/ Seduc    FUGIU?
Edilson Omena/Cortesia
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Rodrigo Cunha deixa equipe da 
TV Cidadã esperando no estúdio

EQUIPE DA TV CIDADÃ

“Levou um bolo” do pré-candidato ao Governo do Estado Rodrigo Cunha 
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A CPI DA PETROBRAS pode virar uma bomba atômica, que poderá desintegrar o 
presidente e seus aliados de vez no dia 2 de outubro.

2 O DIA Digital

Opinião

Pode preparar a pipoca porque a CPI da Petrobrás 
vem aí. Garantia certa de divertimento nos próximos 
meses, não fosse sua criação uma tremenda bravata 
conjunta do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em seu deses-
pero eleitoral, criaram a tortuosa estratégia de fulminar 
a maior estatal do país, sem pensar nas consequências, 
para tentar separar a imagem do governo da de quem 
decretou os seguidos aumentos nos preços dos combus-
tíveis.

Mas até as emas do Alvorada sabem: não vai haver 
CPI nenhuma. Materializada, a ideia de Bolsonaro e Lira, 
não será apenas um tiro no pé do presidente e seus alia-
dos. Pode virar uma bomba atômica, que não vai levar 
apenas os pé do presidente e de seus aliados - será uma 
bomba atômica que poderá desintegrá-los de vez em 2 
de outubro.

Já imaginaram ouvir, com transmissão em tempo 
real, os depoimentos de integrantes da atual direto-
ria da Petrobrás, escorraçada por Bolsonaro e Lira, e 
das duas anteriores, defenestradas de forma absoluta-
mente deselegante? Pois é isso que acontecerá se houver 
CPI destinada a “apurar” os aumentos de preços dos 
combustíveis, como anunciado.

Mesmo com maioria governista, não dá para ter CPI 
sem que ela convoque os dirigentes da estatal - e vai ser 
difícil achar algum, entre eles, que não terá revelações no 
mínimo constrangedoras para o atual governo a fazer.  
Os ex-presidentes da Petrobrás poderão, isso sim, contar 
as repetidas vezes em que foram pressionados por inte-
grantes do governo - e pelo próprio Bolsonaro - para 
segurar aumentos de preços e outras coisinhas mais.

Haverá, inclusive, gravações dessas ameaças, produ-
zidas legalmente nas reuniões de diretoria da compa-
nhia. E quando eles resolverem falar sobre outros 
assuntos, como patrocínio a amigos bolsonaristas com 
recursos da estatal e nomeações do Centrão? As sessões 
da CPI da Petrobrás, que devem ocorrer ao longo da 
campanha eleitoral, serão, sem dúvida, sucesso absoluto 
de público e de crítica, certamente superando a midiá-
tica CPI da Covid.

É por aí que, lamentavelmente, querido espectador, 
não haverá espetáculo. Nos próximos dias, ou horas, 
Bolsonaro e Lira vão achar uma ótima desculpa para 
não instalá-la - a renúncia do presidente José Mauro 
Coelho, sob pressão máxima, é agora uma delas. Que 
pena. O país iria lucrar muito com a abertura da caixa 
preta bolsonarista da Petrobrás.

Não vai ter CPI da 
Petrobrás. Que pena
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No Brasil dos cristãos bolsonaristas não existem 
limites para o crime e a crueldade. O caso Dom Phillips 
e Bruno Araújo é de embrulhar o estômago.

Não apenas pela forma como foram eliminados, 
mas, pelo deboche com a família dos dois homens 
assassinados por criminosos na Amazônia.

No início da semana [passada], o governo avisou 
à esposa que o corpo do jornalista inglês havia sido 
encontrado. Depois, surgiu a informação de que ele e 
o indigenista brasileiro estavam amarrados a árvores.

A Polícia Federal, depois, negou o achado, apesar de 
a informação de que ambos haviam sido encontrados 
ter sido repassada por um diplomata desse governo 
maldito. Para quem tem uma pessoa amada desapare-
cida o desencontro de informações é torturante. Mas, 
para os psicopatas bolsonaristas, o sofrimento alheio 
é motivo de gozo.

Como se trata de um crime gravíssimo e de reper-
cussão internacional, o anúncio do achado dos corpos 
ficou para depois do retorno de Bolsonaro da Cúpula 
das Américas, nos Estados Unidos. Mais um péssimo 
sinal de como nossas instituições estão a serviço do 
mal.

Quem os matou? Bem, além de proteger garimpei-
ros e madeireiros, o governo Bolsonaro nada faz para 
impedir a construção de pistas de pouso privadas que 
beneficiam traficantes. Tem um lado, isso é explícito.

Ele conhecia Bruno Araújo, que foi exonerado da 
Funai após uma operação que destruiu 60 balsas de 
garimpo, deixando o presidente furioso. Coube ao 
então ministro da Justiça, Sérgio Moro, exonerar o 
corajoso servidor.

Também é de dar ânsia os comentários de Bolsonaro 
sobre crime, poupando os criminosos e culpando as 
vítimas por terem sido assassinadas. Eles deveriam ter 
“redobrado a atenção”, principalmente, Dom Phillips, 
que era “malvisto” por garimpeiros. De novo, nenhuma 
palavra contra os bandidos.

É triste reconhecer, mas, o governo do Brasil foi 
sequestrado pelo crime organizado. Tudo em nome de 
Deus, da pátria e da família.

Deus, pátria, família, tiro, 
porrada e bomba!

   ARTIGO  |  Wagner Melo *
   ARTIGO  |  Helena Chagas *

* Jornalista. Portal ÉAssim* Jornalista. Portal Brasil247



No Twitter, no Instagram, 
de manhã, de tarde, de noite, 
o pré-candidato ao governo 
de Alagoas, Régis Cavalcante  
(Cidadania), não para de 
promover a candidatura da 
Senadora Simone Tebet (MDB-
MS) para presidente.

Ele, junto com Pedro Vilela, 
presidente do PSDB-AL, são 
os líderes locais da Federação 
Partidária criada pelos dois 
partidos que vão comandar e 
coordenar o palanque local da 
senadora.

‘’Simone Tebet é equili-
brada, democrática, respeita as 
pessoas. A Federação Partidária 
vai marchar fechada com ela’’, 
garante Régis, que terá o seu 
discurso afinado com o de um 
presidenciável. Entre os pré-
-candidatos, Paulo Dantas foi 
oficializado como candidato de 

Lula; Collor (PTB) é o de Bolso-
naro; Rodrigo Cunha (União 
Brasil) é rodeado por bolsona-
ristas, mas ele ainda não assu-
miu; e Rui Palmeira segue a 
linha do PSD de ficar livre pra 
toda e qualquer aliança. No 
mundo político ideal os Calhei-
ros é quem deveriam coorde-
nar a campanha de Simone 
Tebet, companheira de sigla, 
mas eles votam em Lula. Uma 
característica infeliz do MDB 
que prioriza questões locais, 
regionais, que variam de estado 
para estado.

“Não sou candidato que 
fica em cima do muro, que 
segue a onda e que faz polí-
tica de ocasião, do poder pelo 
poder, casos de Rui Palmeira 
e Rodrigo Cunha que não tem 
posição sobre as graves ques-
tões que o país enfrenta com 
fome e desassossego. É preciso 
responsabilidade com o Brasil 
e com Alagoas’’, reclama Régis.

O pré-candidato ao 
Governo do Estado e atual 
Senador, Rodrigo Cunha, 
desmarcou em cima da 
hora a entrevista com a 
TCNEWS TV Cidadã para 
hoje. O aviso do cancela-
mento foi dado à TV por 
um assessorde Rodrigo 
Cunha e o motivo do impe-
dimento não foi explicado 
pelo tal assessor.

A entrevista faria parte 
de uma série de programas 
em que a TV Cidadã está 
entrevistando candidatos 
ao Governo do Estado e 
ao Senado da República. 
De acordo com uma nota 
oficial publicada pela TV, 
os entrevistados são convi-
dados com antecedência e 
é feita uma enorme divul-
gação nos meios de comu-
nicação e nas redes sociais.  

“O que causou espé-
cie foi a falta de cortesia. 
Primeiro por ter cancelado 
sua entrevista em cima da 
hora e em segundo, sem 
declarar os motivos do 
seu impedimento”, disse a 
TV Cidadã no informativo 
oficial, onde também se 
desculparam com os teles-
pectadores pela falha do 
pré-candidato.

A série de entrevistas 
continuará como o previsto 
com todos os outros pré-
-candidatos  tanto  ao 
Governo quanto ao Senado. 
Os próximos convidados 
serão divulgados quando 
as datas dos programas se 
aproximarem. 

Depois de ter assistido ao 
vídeo do prefeito de Palmeira 
dos Indios, Júlio Cézar, divul-
gado nas redes sociais, a 
deputada estadual Ângela 
Garrote (PP) chegou à Assem-
bleia Legislativa, nesta manhã 
de terça-feira, 21, soltando 
fumaça pelas narinas.

A parlamentar, ex-aliada 
do prefeito, pensou em usar a 
tribuna para rebater as decla-
rações de Cézar, mas o estado 
explosivo era tamanho que 
precisou ser contida por alguns 
dos seus pares na sala anexa ao 
plenário.

Coube, inclusive, ao depu-
tado Silvio Camelo (PV) fazer 
o papel de bombeiro. Ele, em 
conversa com a colega parla-

mentar, demoveu-a de  uma 
declaração mais forte que o 
vídeo do prefeito.

No vídeo, Júlio Cézar acusa 
a deputada da prática de 
corrupção e diz que não teme 
“suas balas”.

Enfim, a conversa entre 
Camelo e Garrote foi demo-
rada. Tanto que a sessão 
acabou e a deputada não se 
pronunciou sobre o tema.

RESPOSTA VEIO após deputada acusar JC de não liberar dinheiro 
de emenda para hospital; mas parlamentar está desinformada.Política

NA GRAVAÇÃO, O prefeito de Palmeira dos Índios diz que não são as balas da deputada que vão lhe calar: “Vou continuar de pé”

Ângela Garrote se irrita com 
vídeo do prefeito Julio Cézar
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ÂNGELA GARROTE

Falou o que quis na solenidade, mas ouviu o que não quis nas redes sociais

Ígor Pereira

Marcelo Firmino  
Portal ÉAssim

Voney Malta  
Cada Minuto

   CAPELA    ESTÁ DECIDIDO!   FUJÃO?!

Sinteal denuncia PCCV que 
retira direitos da categoria

Régis comandará campanha 
de Simone Tebet em Alagoas

Rodrigo Cunha 
desmarca, em 
cima da hora,
com a TV Cidadã

Duas semanas depois de 
o Núcleo Regional Sinteal/
Viçosa e as/os trabalhadoras/
es da rede pública municipal 
de educação terem novamente 
discutido a reformulação do 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos da catego-
ria, alertando para perdas de 
conquistas importantes caso 
aprovado, no último dia 15 de 
junho (4ª feira), coms os votos 
de sete vereadores (traidores 
da educação), a Câmara Muni-
cipal aprovou este PCCV, que 
extingue o quinquênio da cate-
goria (5%) e também derruba 
de 6% para 3% a chamada 
mudança de letra (mudança 
de classe), que ocorre a cada 
triênio (de três em três anos).

Dos 11 (onze) vereadores, 
dois votaram “não” ao Plano e 
a favor da educação e da cate-
goria, os vereadores Zé Luiz 
Lucena e Guga Melo (ambos 
do PODEMOS); o vereador 
Fernando Malta (MDB), 
presidente da Câmara, que 
vota quando há empate, se 
posicionou contra o PCCV e 
a favor das/os trabalhadoras/
es em educação, e a verea-
dora Larissa Santa Efigênia 
não participou da sessão, 
devido às fortes chuvas que 
ocorreram no dia.

Perdas graves
Mesmo havendo uma 

tímida correção de tabela, 
o novo Plano de Cargos, 
Carreira e Remunerações – em 
nenhum momento debatido 
com o Sinteal e a categoria! – 
traz perdas graves em relação à 
conquistas históricas e impor-
tantes das/os trabalhadoras/
es da educação em Capela.

A aprovação do novo 
PCCV pegou muito mal junto 
à categoria e à população, e 
mesmo a “promessa” feita 
pelo prefeito Adelmo Calhei-
ros (MDB), de congelar os 
quinquênios de quem já 
tem este direito, foi pronta-
mente desacreditada, tendo 
em vista análise do plano 
feita pelo Núcleo Regional, 
que não encontrou cláusula 
que garanta a permanência 
desse direito.

8% a menos
De acordo com a análise 

feita pelo Sinteal, o fim do 
quinquênio (5%) e a redução 
de 6% para 3% na mudança 
de letra vão gerar, de imediato, 
um prejuízo de 8% (oito por 
cento) a cada trabalhador/a da 
educação.

Esse prejuízo e mais outros 
embutidos no PCCV aprovado 
no dia 15 passado vão atingir 
em cheio as/os aprovadas/os 
nos Concursos de 1998 e 2011 
(neste caso, a maior perda), 
e aponta com mais prejuízos 
para o futuro, para quem optar 
pela carreira de servidor/a 
público/a municipal em 
Capela, que não terão estes e 
outros direitos.

Denúncia
O Núcleo Regional Sinteal/

Viçosa, tão logo aprovado o 
plano, denunciou que a corre-
ção de tabela foi totalmente 
engolida com a perda do quin-
quênio e pela diminuição em 
50% da mudança de letra. 
“O prefeito está dando com 
uma mão e tirando com duas 
mãos!”.

Fonte: Assessoria Sinteal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS DE ALAGOAS – COOPERVAN

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR IN-
TERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE ALAGOAS – COOPERVAN, CNPJ nº 
09.041.913/0001-20, no uso de suas atribuições, convoca os senhores coopera-
dos para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na Lagoa 
do Felix, s/n - Zona Rural - Igaci-AL, , no dia 01 de julho de 2022, às 8:00 (oito) 
horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de cooperados, às 9:00 (nove) horas em segunda convocação, com a presença 
de metade mais um dos cooperados e às 10:00 (horas) horas em última convo-
cação com a presença de 20% do total de cooperados, para discussão e delib-
eração da seguinte ordem:
I - Prestação de contas do período entre 2017 e 2021 compreendendo o balanço 
anual, os demonstrativos do resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições do Conselho de Administração para o exercício 2022/2026 e do Con-
selho Fiscal para o exercício 2022/2023.
Serão considerados para efeitos de cálculo do quórum, o número de 53 coop-
erados. 

Arapiraca, 21, de junho de 2022.

MARCONDES PRUDENTE DE SOUZA
Presidente da COOPERVAN



A Prefeitura de Maceió, 
por  meio da Secretar ia 
Municipal  de Saúde,  já 
iniciou a aplicação da 4ª 
dose da vacina contra a 
Covid-19 para a população 
na faixa etária de 40 anos ou 
mais. As doses estão sendo 
aplicadas nas pessoas que 
têm mais de quatro meses 
(120 dias) de intervalo da 
dose de reforço (3ª dose) e 
que tomaram o primeiro 
esquema vacinal com os 
imunizantes da Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer.

Pa ra  a  a p l i c a ç ã o  d o 
i m u n i z a n t e,  a  p o p u l a -
ção deve procurar uma 
das Unidades de Saúde 
que aplicam a vacina para 
o público adulto ou um 
dos três pontos fixos da 
capital: Maceió Shopping 
(Mangabeiras) ,  Carajás 
Home Center (Tabuleiro do 
Martins) e Pátio Shopping 
(Cidade Universitária).

Já  para quem tomou 
a vacina da Janssen, as 
pessoas de 18 a 39 anos 
estão aptas a receber dois 

reforços (o primeiro dois 
meses após a dose ‘D’ e o 
segundo quatro meses após 
o reforço) e pessoas acima 
de 40 anos, além da dose 
única, podem receber mais 
3 outras doses (a primeira 
dois meses após a dose D, a 
segunda após quatro meses 
do reforço e a terceira após 
quatro meses do segundo 
reforço). 

Pa r a  a  a p l i c a ç ã o,  é 
preciso apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e cartão de vacinação.

AS DOSES são aplicadas nas pessoas que têm 
mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço.Maceió

VACINAS estão disponíveis nos três pontos fixos e nas unidades de saúde, devendo ser aplicada 120 dias após a dose de reforço

Covid: Maceió segue com 4ª dose 
para pessoas a partir de 40 anos

PESSOAS

Com 40 anos ou mais podem se vacinar com 4ª dose da vacina contra a Covid-19

Divulgação

   MERCADOS E FEIRAS

Prefeitura divulga horário de 
funcionamento para o feriado

Para o feriado de São 
João, que ocorre na próxima 
sexta-feira, a Secretaria 
Municipal  do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) divulga 
o horário de funcionamento 
de mercados públicos, feiras 
livres, Centro Pesqueiro e 
Shoppings Populares de 
Maceió para a data.

Funcionam em horário 
normal o Mercado da Produ-
ção, Mercado do Jaraguá, 
Mercado e feira do Jacin-
tinho, Mercado e feira do 
Benedito Bentes, Mercado e 
feira do Tabuleiro e o Centro 

Pesqueiro. 
Já o Mercado do Caetés irá 

funcionar, das 06h às 12h, e o 
Shopping Popular do Caetés 
das 08h às 12h, ambos loca-
lizados no Benedito Bentes. 
O Mercado do Artesanato, na 
Levada, funcionará das 07h 
às 15h. A feira da Jatiúca vai 
funcionar das 07h às 14h.

O Shopping Popular, no 
Centro da capital, também 
vai  funcionar de forma 
normal. Na segunda-feira 
(27), o equipamento público 
vai abrir das 08h até às 14h, 
devido à comemoração do 
Dia do Comerciário.
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Obedecendo o plane-
jamento elaborado e o 
calendário escolar para o 
ano letivo de 2022, a Prefei-
tura de Maceió, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), 
informa que estudantes e 
professores de creches e 
das escolas da rede muni-
cipal de ensino estão em 
recesso. O período de inter-
valo, que teve início ontem, 
se estenderá até o próximo 
dia 5 de julho.

De acordo com a Portaria 
estabelecida pela Prefeitura 
de Maceió, as aulas começa-
ram no dia 14 de fevereiro, e 
o período de recesso escolar 
ocorre entre os dias 20 de 
junho a 4 de julho de 2022. O 
recesso escolar é destinado 
aos estudantes, aos profes-
sores em regência de sala de 
aula e estagiários de todas as 
unidades da rede de ensino 
de Maceió.

Como informa a Secreta-
ria Municipal de Educação 

(Semed), durante o recesso, 
os demais servidores da 
secretaria e do administra-
tivo estarão à disposição, 
realizando atividades de 
caráter técnico e pedagógico 
nas unidades de ensino.

Segundo a publicação, 
o calendário escolar deverá 
contemplar, no mínimo, 
200 dias letivos de efetivo 
trabalho escolar e a carga 
horária estabelecida para 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.

Considerado o maior São 
João do litoral nordestino, o 
‘Massayó: Sol... Mar... Forró’ 
de Maceió vem dando opor-
tunidades de negócios aos 
ambulantes, micros, peque-
nos e vendedores informais. 
São produtos que vão de 
roupas a peças decorativas.

Um exemplo disso, é o 
grupo de Economia Soli-
dária Mulheres de Talento 
está com material exclusivo 
para comercialização. E 
quem ainda está pensando 
na decoração para São João 
e São Pedro, tem local certo 

para encomendar as peças. 
As mãos talentosas de 

cinco artesãs cadastradas 
na Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
b e s )  p r o d u z e m  t i a r a s , 
flâmulas com santos juni-
nos, chapéu, cestinhas para 
doces, entre outros.

A s  p e ç a s  p o d e m  s e r 
encontradas nos pontos 
f i x o s  d a  P re f e i t u r a  d e 
M a c e i ó  n o  s h o p p i n g s 
Maceió (em frente à Aby’s 
Calçados) e Pátio (em frente 
ao Magazine Luiza). Outras 

encomendas podem ser 
realizadas no perfil do Insta-
gram @mulherestalentos ou 
pelos telefones: (82) 98832-
7257 (Denise) e (82) 99824-
8529 (Sicelia).

“Cada artesão coloca um 
pouquinho do seu saber, do 
seu amor. São peças direto das 
mãos de quem produz para o 
consumidor. Por isso, convido 
para que venham conhecer 
nossos produtos e de todos 
os artesãos que compõem a 
Economia Solidária”, atenta 
Denise Maria dos Santos, que 
é artesã há mais de 20 anos.

  SEMED

   NEGÓCIOS

Escolas municipais entram 
em recesso e aulas só em julho 

Grupo de Economia Solidária 
produz peças para São João 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CORRETORES DE 

IMOVEIS DE ALAGOAS - COOPCIA

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COR-
RETORES DE IMOVEIS DE ALAGOAS - COOPCIA, CNPJ nº 
28.265.553/0001-95, no uso de suas atribuições, convoca os 
senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará na sede da cooperativa, localizada à 
Avenida Deputada Ceci Cunha, 1288, Sala M, Itapoã, Arapiraca, 
no dia 01 de julho de 2022, às 8:00 (oito) horas em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
cooperados, às 9:00 (nove) horas em segunda convocação, 
com a presença de metade mais um dos cooperados e às 10:00 
(horas) horas em última convocação com a presença de 20% do 
total de cooperados, para discussão e deliberação da seguinte 
ordem:
I - Prestação de contas do período entre 2017 e 2021 compreen-
dendo o balanço anual, os demonstrativos do resultado do exer-
cício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições do Conselho de Administração para o exercício 
2022/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023.

Arapiraca, 21, de junho de 2022.

KELTON LUCAS DE SOUZA
Presidente da COOPCIA



A Prefeitura de Maceió, 
por  meio da Secretar ia 
Municipal  de Saúde,  já 
iniciou a aplicação da 4ª 
dose da vacina contra a 
Covid-19 para a população 
na faixa etária de 40 anos ou 
mais. As doses estão sendo 
aplicadas nas pessoas que 
têm mais de quatro meses 
(120 dias) de intervalo da 
dose de reforço (3ª dose) e 
que tomaram o primeiro 
esquema vacinal com os 
imunizantes da Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer.

Pa ra  a  a p l i c a ç ã o  d o 
i m u n i z a n t e,  a  p o p u l a -
ção deve procurar uma 
das Unidades de Saúde 
que aplicam a vacina para 
o público adulto ou um 
dos três pontos fixos da 
capital: Maceió Shopping 
(Mangabeiras) ,  Carajás 
Home Center (Tabuleiro do 
Martins) e Pátio Shopping 
(Cidade Universitária).

Já  para quem tomou 
a vacina da Janssen, as 
pessoas de 18 a 39 anos 
estão aptas a receber dois 

reforços (o primeiro dois 
meses após a dose ‘D’ e o 
segundo quatro meses após 
o reforço) e pessoas acima 
de 40 anos, além da dose 
única, podem receber mais 
3 outras doses (a primeira 
dois meses após a dose D, a 
segunda após quatro meses 
do reforço e a terceira após 
quatro meses do segundo 
reforço). 

Pa r a  a  a p l i c a ç ã o,  é 
preciso apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e cartão de vacinação.

AS DOSES são aplicadas nas pessoas que têm 
mais de quatro meses de intervalo da dose de reforço.Maceió

VACINAS estão disponíveis nos três pontos fixos e nas unidades de saúde, devendo ser aplicada 120 dias após a dose de reforço

Covid: Maceió segue com 4ª dose 
para pessoas a partir de 40 anos

PESSOAS

Com 40 anos ou mais podem se vacinar com 4ª dose da vacina contra a Covid-19

Divulgação

   MERCADOS E FEIRAS

Prefeitura divulga horário de 
funcionamento para o feriado

Para o feriado de São 
João, que ocorre na próxima 
sexta-feira, a Secretaria 
Municipal  do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) divulga 
o horário de funcionamento 
de mercados públicos, feiras 
livres, Centro Pesqueiro e 
Shoppings Populares de 
Maceió para a data.

Funcionam em horário 
normal o Mercado da Produ-
ção, Mercado do Jaraguá, 
Mercado e feira do Jacin-
tinho, Mercado e feira do 
Benedito Bentes, Mercado e 
feira do Tabuleiro e o Centro 

Pesqueiro. 
Já o Mercado do Caetés irá 

funcionar, das 06h às 12h, e o 
Shopping Popular do Caetés 
das 08h às 12h, ambos loca-
lizados no Benedito Bentes. 
O Mercado do Artesanato, na 
Levada, funcionará das 07h 
às 15h. A feira da Jatiúca vai 
funcionar das 07h às 14h.

O Shopping Popular, no 
Centro da capital, também 
vai  funcionar de forma 
normal. Na segunda-feira 
(27), o equipamento público 
vai abrir das 08h até às 14h, 
devido à comemoração do 
Dia do Comerciário.
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Obedecendo o plane-
jamento elaborado e o 
calendário escolar para o 
ano letivo de 2022, a Prefei-
tura de Maceió, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), 
informa que estudantes e 
professores de creches e 
das escolas da rede muni-
cipal de ensino estão em 
recesso. O período de inter-
valo, que teve início ontem, 
se estenderá até o próximo 
dia 5 de julho.

De acordo com a Portaria 
estabelecida pela Prefeitura 
de Maceió, as aulas começa-
ram no dia 14 de fevereiro, e 
o período de recesso escolar 
ocorre entre os dias 20 de 
junho a 4 de julho de 2022. O 
recesso escolar é destinado 
aos estudantes, aos profes-
sores em regência de sala de 
aula e estagiários de todas as 
unidades da rede de ensino 
de Maceió.

Como informa a Secreta-
ria Municipal de Educação 

(Semed), durante o recesso, 
os demais servidores da 
secretaria e do administra-
tivo estarão à disposição, 
realizando atividades de 
caráter técnico e pedagógico 
nas unidades de ensino.

Segundo a publicação, 
o calendário escolar deverá 
contemplar, no mínimo, 
200 dias letivos de efetivo 
trabalho escolar e a carga 
horária estabelecida para 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.

Considerado o maior São 
João do litoral nordestino, o 
‘Massayó: Sol... Mar... Forró’ 
de Maceió vem dando opor-
tunidades de negócios aos 
ambulantes, micros, peque-
nos e vendedores informais. 
São produtos que vão de 
roupas a peças decorativas.

Um exemplo disso, é o 
grupo de Economia Soli-
dária Mulheres de Talento 
está com material exclusivo 
para comercialização. E 
quem ainda está pensando 
na decoração para São João 
e São Pedro, tem local certo 

para encomendar as peças. 
As mãos talentosas de 

cinco artesãs cadastradas 
na Secretaria Municipal do 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semta-
b e s )  p r o d u z e m  t i a r a s , 
flâmulas com santos juni-
nos, chapéu, cestinhas para 
doces, entre outros.

A s  p e ç a s  p o d e m  s e r 
encontradas nos pontos 
f i x o s  d a  P re f e i t u r a  d e 
M a c e i ó  n o  s h o p p i n g s 
Maceió (em frente à Aby’s 
Calçados) e Pátio (em frente 
ao Magazine Luiza). Outras 

encomendas podem ser 
realizadas no perfil do Insta-
gram @mulherestalentos ou 
pelos telefones: (82) 98832-
7257 (Denise) e (82) 99824-
8529 (Sicelia).

“Cada artesão coloca um 
pouquinho do seu saber, do 
seu amor. São peças direto das 
mãos de quem produz para o 
consumidor. Por isso, convido 
para que venham conhecer 
nossos produtos e de todos 
os artesãos que compõem a 
Economia Solidária”, atenta 
Denise Maria dos Santos, que 
é artesã há mais de 20 anos.

  SEMED

   NEGÓCIOS

Escolas municipais entram 
em recesso e aulas só em julho 

Grupo de Economia Solidária 
produz peças para São João 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CORRETORES DE 

IMOVEIS DE ALAGOAS - COOPCIA

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COR-
RETORES DE IMOVEIS DE ALAGOAS - COOPCIA, CNPJ nº 
28.265.553/0001-95, no uso de suas atribuições, convoca os 
senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará na sede da cooperativa, localizada à 
Avenida Deputada Ceci Cunha, 1288, Sala M, Itapoã, Arapiraca, 
no dia 01 de julho de 2022, às 8:00 (oito) horas em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
cooperados, às 9:00 (nove) horas em segunda convocação, 
com a presença de metade mais um dos cooperados e às 10:00 
(horas) horas em última convocação com a presença de 20% do 
total de cooperados, para discussão e deliberação da seguinte 
ordem:
I - Prestação de contas do período entre 2017 e 2021 compreen-
dendo o balanço anual, os demonstrativos do resultado do exer-
cício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições do Conselho de Administração para o exercício 
2022/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023.

Arapiraca, 21, de junho de 2022.

KELTON LUCAS DE SOUZA
Presidente da COOPCIA

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) coor-
denou, nesta terça-feira (21), 
duas operações integradas 
com objetivo de desarticular 
duas organizações crimino-
sas envolvidas com tráfico de 
drogas e outros crimes. Ao todo, 
serão cumpridos 12 mandados 
de prisão e 11 de busca e apre-
ensão em Maceió, Rio Largo 
e Murici.  As operações foram 
denominadas Terra Prometida 
e Penumbra.

Oito pessoas foram presas e 
estão sendo levadas para a Divi-

são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic), da Polícia 
Civil. Do total de prisões, uma 
ocorreu em Murici e as demais 
em Maceió. Uma arma de fogo, 
aproximadamente oito quilos 
de crack e 300 comprimidos de 
Rohypnol também foram apre-
endidos.

A operação Penumbra 
é coordenada pela SSP e 
pelo Ministério Público do 
Estado (MPE), por meio do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(GAECO). A ação é fruto de um 
trabalho investigativo realizado 
em parceria com o Comando 
de Policiamento da Capital 

(CPC) e o Batalhão de Trânsito 
(BPTran). Os alvos da operação 
fazem parte de uma organiza-
ção criminosa ligada ao tráfico 
de drogas, roubo de veículos e 
posse/porte de arma de fogo. 
Eles também comercializa-
vam armas roubadas e veículos 
adquiridos de forma ilegal.

Já a operação Terra Prome-
tida é um trabalho conjunto 
entre a Divisão Especial de 
Investigação e Capturas (Deic) 
e o Batalhão de Policiamento 
Rodoviário (BPRv), da Polícia 
Militar. A ação cumpriu seis 
mandados de prisão e seis de 
busca e apreensão em Maceió 
e Rio Largo.

O Ministério Público 
Estadual (MPE), por meio 
do Grupo de Atenção Espe-
cial de Combate à Sonega-
ção Fiscal (Gaesf ), realizou 
hoje, a ‘Operação Noteiras 3’, 
desmantelando uma quadri-
lha de sonegadores fiscais que 
já teria desviado mais de R$ 23 
milhões dos cofres públicos 
de Alagoas. Foram cumpri-
dos oito mandados de prisão 
e 14 de busca e apreensão, em 
Maceió e Santa Catarina. Até 
o final da manhã, seis pessoas 
haviam sido presas, sendo 
cinco na capital alagoana e 
uma na capital catarinense. 

Segundo a assessoria de 
comunicação do MPE, as 
diligências começaram nas 
primeiras horas da manhã de 
hoje, com viaturas das Polí-
cias Civil e Militar saindo da 
sede do Ministério Público, no 
Poço. Participaram também 
equipes da Perícia Científica, 
do MP e das Secretarias da 
Fazenda dos dois Estados. Os 
mandados de busca, apre-
ensão e prisão foram expe-
didos pela 17ª Vara Criminal, 
que determinou também o 
bloqueio de contas-correntes 
de pessoas físicas e jurídi-
cas, além de bens móveis e 
imóveis para ressarcimento 

dos valores desviados. 
Dos oito mandados de 

prisão, seis foram executados 
até o final da manhã, sendo 
cinco em Alagoas e um em 
Santa Catarina. Foram presos 
em Maceió: João Praxedes 
Filho, Léa Rodrigues Heuer, 
Erisson Marques da Silva, 
Cícero Ângelo Peixoto Oliveira 
e Gessica Aurélio da Silva 
Santos. Em Santa Catarina, foi 
preso Jaison Nandi Cardozo. 
Segundo informações da 
Gaesf, entre os presos estão 
comerciantes, contadores 
e “laranjas” – ou seja, “testa 
de ferro” que empresavam 
nomes para o esquema crimi-
noso. 

De acordo com informa-
ções do Gaesf, a operação 
recebeu o nome de ‘Noteiras 3’ 
porque é um desdobramento 
das Operações Noteiras 1 e 2, 
desencadeadas em São Paulo, 
com atuação do Ministério 
Público dos dois Estados. À 
época, as investigações cons-
tataram que as fraudes fiscais 
cometidas pela organização 
criminosa passavam dos R$ 
400 milhões. A Secretaria da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz), 
ficou de divulgar o montante 
de valores desviados dos 
cofres públicos do Estado por 
essa quadrilha desmantelada 
durante as ‘Operações Notei-
ras’.

ESQUEMA PERVERSO
De acordo com as inves-

tigações, os integrantes da 
quadrilha agiam com perver-
sidade, envolvendo e explo-
rando pessoas de baixo poder 
aquisitivo no esquema crimi-
noso.  “Para que se tenha noção 
do grau de periculosidade 
dessa composição criminosa, 
além destes crimes a Orcrim 
se aproveitou de pessoas em 
situação de grave vulnerabili-
dade social utilizando-as para 
a obtenção de Tokens (certifi-
cados de assinaturas digitais) 
que possibilitaram as inúme-
ras fraudes”.

A assessoria de comunica-
ção do MPE informou ainda 
que “de forma dolosa, duas 
empresas situadas no estado 
de Santa Catarina têm partici-
pação nos esquemas fraudu-

lentos, que causaram vultosos 
prejuízos aos cofres públicos e 
que estão em apuração pelas 
Secretarias da Fazenda de 
Alagoas e Santa Catarina”. 

“Além dos chefes, na 
Orcrim existe num segundo 
escalão com integrantes de 
núcleos familiares, empre-
sários, contadores e testas de 
ferro, já devidamente identi-
ficados e que serão alvo em 
ações penais separadas, de 
acordo com o eixo de atuação 
e estarão sujeitos a penas que 
poderão alcançar até 80 anos 
de reclusão”, acrescenta a nota 
do MPE. 

O ESQUEMA
Ainda de acordo com o 

Gaesf, as fraudes acontece-
ram por meio da emissão de 
100 notas fiscais fraudulentas, 
no valor aproximado de R$ 
23 milhões, através de quatro 
empresas de fachada, com 
informações inverídicas rela-
tivas à propriedade e gestão 
desses estabelecimentos 
comerciais que, na prática, 
jamais existiram. Estas 
empresas são conhecidas 
como paper companies, ou 
seja, existem apenas no papel 
por isso são consideradas 
“empresas laranjas”. 

Para o cometimento dos 
ilícitos penais havia participa-
ção criminosa de contadores, 

empresários, “testas de ferro” 
ou “laranjas” – afirma a nota do 
MP Alagoas. Ainda segundo 
as investigações. “É provável 
que haja uma extensão do 
grupo criminoso, razão pela 
qual, além dos investigados 
em Alagoas e Santa Catarina, 
o Ministério Público também 
apura o envolvimento de mais 
pessoas em outras unidades 
da federação”.

A ‘Operação Noteiras 3’ 
contou com a participação 
de 40 policiais militares e três 
policiais civis de Alagoas, dez 
policiais Civis de Santa Cata-
rina, dois peritos criminais 
de Santa Catarina, seis audi-
tores fiscais de Alagoas, mais 
dois auditores fiscais de Santa 
Catarina, três promotores 
de Justiça de Alagoas e dois 
de Santa Catarina. Ao todo 
foram empregadas 14 viatu-
ras da PM/AL; cinco da PC/
AL, outras sete viaturas da PC/
SC, mais três da SEFAZ/AL e 
outras quatro do MPAL.

‘OPERAÇÃO NOTEIRAS 3’ desmantelou uma quadrilha de sonegadores 
fiscais que já teria desviado mais de R$ 23 milhões dos cofres públicos.Alagoas

FORAM cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão em Maceió e Santa Catarina; seis pessoas foram presas

MP desmantela quadrilha que 
desviou R$ 23 milhões de AL
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   DUAS OPERAÇÕES

SSP cumpre 23 mandados 
em Maceió, Rio Largo e Murici

Ricardo Rodrigues 
Repórter, com Ascom MPE

Vanessa Siqueira 
Ascom SSP

POLICIA PROCURA

Provas contra integrante do bando

Ascom/MPE-AL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LARANJA LIMA DE 

SANTANA DO MUNDAU - AL LTDA

O Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LAR-
ANJA LIMA DE SANTANA DO MUNDAU - AL LTDA, CNPJ nº 
05.834.849/0001-84, no uso de suas atribuições, convoca os 
senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Or-
dinária, que se realizará na a sede da cooperativa, localizada à 
Rodovia AL 205, S/N, KM 23, Zona Rural, Santana do Mundaú, 
no dia 01 de julho de 2022, às 14:00 (quatorze) horas em primei-
ra convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de cooperados, às 15:00 (quinze) horas em segunda convo-
cação, com a presença de metade mais um dos cooperados e às 
16:00 (dezesseis) horas em última convocação com a presença 
de 1/3 do total de cooperados, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem:
I - Prestação de contas do exercício 2021 compreendendo o 
balanço anual, os demonstrativos do resultado do exercício e o 
parecer do Conselho Fiscal;
II – Informes gerais

Santana do Mundaú, 21, de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
Presidente da COOPLAL

SEIS PRESOS NA OPERAÇÃO

EM ALAGOAS: 
João Praxedes Filho 
Léa Rodrigues Heuer
Erisson Marques da Silva
Cicero Ângelo Peixoto Oliveira
Géssica Aurélio da Silva Santos

EM SANTA CATARINA:
Jaison Nandi Cardozo



As consecutivas altas da 
Selic já encarecem em 20% 
o valor do financiamento 
imobiliário de quem se 
prepara para pegar o crédito 
no banco. A elevação da taxa 
básica de juros afeta todos 
os novos financiamentos de 
imóveis.

Segundo s imulações 
feitas pela Anefac (Associação 
Nacional de Executivos), o 
financiamento de um imóvel 
de R$ 650 mil está custando 
mais de R$ 1,5 milhão.

Já a renda média exigida 
para dar entrada em um apar-
tamento de R$ 450 mil passou 
de R$ 13 mil, no ano passado, 
para R$ 16 mil.

Os cálculos foram feitos 
considerando o SFH (Sistema 
Financeiro de Habitação), 
pelo qual o comprador conse-
gue crédito de até 80% do valor 
total do imóvel para pagar em 
até 35 anos em parcelas que 
não podem passar de 30% da 
renda.

Utilizada pelo Banco 
Central para controlar a infla-
ção, a taxa básica de juros saiu 
de 2% em janeiro de 2021, 
está em 13,25% e deve subir 
novamente em agosto. Além 
de servir de referência para 
a cobrança de juros e encar-

gos no financiamento, a Selic 
também impacta nas faixas 
de renda para contratação do 
crédito.

Quando a Selic estava 
em 2% ao ano, os bancos 
cobravam uma taxa de juros 
de 7% ao ano nos financia-
mentos habitacionais. Esta 
taxa agora está entre 8% e 
10%, e os bancos ainda não 
a reajustaram com a nova 
Selic, segundo informou a 
Anefac. A expectativa é que 

a última alta da Selic só seja 
repassada aos financiamen-
tos imobiliários no segundo 
semestre.

“Em muitos casos, quem 
se planejou para comprar a 
casa própria considerando as 
taxas antigas não vai conse-
guir arcar com o financia-
mento ou não atingirá a renda 
mínima exigida”, diz Marcelo 
Tapai, especialista em direito 
imobiliário.

Tapai recomenda refazer 

os cálculos do financiamento 
antes de ter correr o risco de 
ficar inadimplente. “Se for 
preciso desfazer o negócio, o 
melhor é repassar o imóvel”, 
diz.

“Se tiver que optar pelo 
distrato com a construtora, 
pelo contrato, o comprador 
terá que abrir mão de 50% do 
valor já pago mais uma taxa 
de corretagem. Para reduzir a 
multa, pode entrar com ação 
judicial”, afirma o advogado.

A ELEVAÇÃO da taxa básica de juros afeta todos os novos financiamentos de imóveis.Brasil
COM ALTA DA TAXA DE JUROS, crédito fica mais caro, e o brasileiro vê o sonho da casa própria cada vez mais distante

Selic deixa o financiamento 
imobiliário 20% mais caro
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SONHO DA CASA PRÓPRIA:

Com alta da taxa básica de juros em 13,25%, definida pelo Copom, crédito para o financimento imobiliário fica mais caro 

Shutterstock

FINANCIAMENTO DE R$ 300 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 2.529,57 - R$ 3.225,50
Última parcela - R$ 838,04 - R$ 839,97
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
8.431,90 - R$ 10.751,90
Total do financiamento - R$ 606.171,97 
- R$ 731.799,70

FINANCIAMENTO DE R$ 450 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 3.794,36 - R$ 4.838,36
Última parcela - R$ 1.257,06 - R$ 
1.259,96
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
12.647,87 - R$ 16.127,87
Total do financiamento - R$ 909.257,95 
- R$ 1.097.699,55

FINANCIAMENTO DE R$ 650 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 5.480,75 - R$ 6.988,74
Última parcela - R$ 1.815,76 - R$ 
1.819,95
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
18.269,17 - R$ 23.295,80
Total do financiamento - R$ 
1.313.372,60 - R$ 1.585.566,02

FINANCIAMENTO DE R$ 1 MILHÃO
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 8.431,92 - R$ 10.751,91
Última parcela - R$ 2.793,48 - R$ 
2.799,92
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
28.106,40 - R$ 35.839,70
Total do financiamento - R$ 
2.020.573,24 - R$ 2.439.332,34*Simu-
lações feitas pelo vice-presidente da 
Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira, 
para o prazo de 30 anos (360 meses) 
pelo SAC (Sistema de Amortização 
Constante)



APorto do Sol Maragogi, 
que atua no segmento de 
atividades aquáticas na praia 
de Ponta de Mangue, Litoral 
Norte de Alagoas, é uma das 
duas empresas brasileiras 
escolhidas para o projeto: 
“B o a s  Id e i a s  Me re c e m 
Ser Descobertas” da Meta 
(ex-Facebook) detentora, 
também, das plataformas 
Instagram e WhatsApp.

Trata-se de uma ação 
de comunicação voltada a 
pequenas e médias empre-
sas com foco no avanço da 
digitalização dos serviços, 
fenômeno que ganhou ainda 
mais importância em decor-
rência das restrições físicas 
impostas pela pandemia.

“Estamos muito felizes 
com essa repercussão em 
nível mundial. Bom para nós, 
bom para o município e bom 
para o Estado de Alagoas”, 
disse o empreendedor Moah 
Souza ao Alagoas Notícia Boa 
(ALNB).

Após ser lançada em 
outros países, a campanha 
volta-se ao mercado brasi-
leiro, buscando tornar as 
plataformas da Meta ferra-
mentas úteis de comuni-

cação para os pequenos e 
médios negócios instalados 
no país.

“Ser ‘encontrado’ em 
meio a tantas empresas que 
prestam serviço de quali-
dade, estar entre os dois 
negócios ‘escolhidos’ no 
Brasil,  e ainda poder divulgar 
de forma global nosso nome 
e da cidade que amamos é 
uma honra imensurável!”, 
confessa.

A Porto do Sol Maragogi 
atua no aluguel de caiaques, 
pranchas de SUP (Stand Up 
Padle) e bicicletas aquáticas 
na praia de Ponta de Mangue. 
O Blog da Costa dos Corais 
contou, ainda no verão de 
2020, um pouco dessa histó-
ria na matéria intitulada: 
Paraíso na terra, Ponta de 
Mangue guarda paisagens e 
personagens incríveis.

Moah relata que de desde 
o início das atividades, o 
foco da empresa sempre foi 
o atendimento.

“Procuramos sempre 
proporcionar a melhor e 
mais completa experiência. 
Graças a esse cuidado rece-
bemos as mais altas avalia-
ções em todas as plataformas 
que participamos. Mesmo 
assim, esse reconhecimento 
e divulgação a nível mundial 

foi extremamente surpre-
endente. Confesso que não 
tinha noção da grandeza de 
tudo isso até saber o número 
de pessoas, de toda parte 
do mundo, envolvidas na 
produção do conteúdo”.

Estratégia
A outra empresa desta-

cada na campanha da Meta é 
a Estúdio V, que oferece aulas 
de pole dance na cidade 
de São Paulo (SP). As peças 
mostram como as platafor-
mas digitais sustentam as 
atividades e as estratégias de 
comunicação dessas empre-
sas.

Depois da surpresa e 
tamanho reconhecimento, 
Moah conta que a respon-

sabilidade só aumenta. Ele 
afirma que o objetivo agora 
é continuar inovando e 
oferecendo atendimento de 
excelência. Recorda que a 
empresa, pelo terceiro ano 
consecutivo, recebeu do 
TripAdvisor o selo “Traveller’s 
Choice” (uma premiação 
para os 10% melhores dessa 
plataforma mundial).

“Nossos consumidores 
são, quase na totalidade, 
turistas. Nossos produtos 
não são considerados bens 
essenciais, por isso precisa-
mos criar no nosso cliente a 
vontade de estar em Mara-
gogi, vivenciando as expe-
riências que oferecemos! A 
forma mais eficaz de fazer 
isso é mostrando através de 

vídeos e fotos as belezas e 
oportunidades possíveis”, 
explica.

“As redes sociais foram 
imprescindíveis para nosso 
crescimento. Através delas 
se torna possível criar a 
necessidade, vender nossos 
serviços e compartilhar as 
experiências dos nossos 
c l i e n t e s  c o m  q u a l q u e r 
pessoa, não importa quão 
longe esteja!”, conclui.

Destino
O secretário municipal de 

Turismo de Maragogi, Diego 
Vasconcelos, destacou a 
importância da campanha 
executada pela Meta, tanto 
para a empresa quanto para 
o destino.

“Essa ação da Meta é 
muito importante, princi-
palmente agora, no pós-
-pandemia, pois precisamos 
dar  apoio às  pequenas 
empresas. Toda boa ideia 
precisa ser divulgada e, no 
caso dessa empresa especí-
fica, ela tem um potencial 
muito grande e um papel 
muito importante para o 
nosso destino, porque entre-
tém o turista, mas com um 
atrativo bem diferenciado, 
que são essas bikes aquáti-
cas”, avalia Vasconcelos.

A PORTO DO SOL Maragogi atua no aluguel de caiaques, pranchas de SUP 
(Stand Up Padle) e bicicletas aquáticas na praia de Ponta de Mangue.Mercado

PORTO DO SOL

Atividades Aquáticas participa 
do projeto “Boas Ideias 

Merecem Ser Descobertas”, 
ao lado da Estúdio V de SP

Empresa de Maragogi é escolhida 
para campanha da Meta, no Brasil
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Severino Carvalho  
Portal ALNB

A PORTO DO SOL MARAGOGI

aluga caiaques, SUP e bicicletas 

aquáticas na praia de Ponta de Mangue

MOAH SOUZA:

“Estamos muito felizes com essa repercussão em nível mundial”

Fotos: Cortesia Moah Souza

As consecutivas altas da 
Selic já encarecem em 20% 
o valor do financiamento 
imobiliário de quem se 
prepara para pegar o crédito 
no banco. A elevação da taxa 
básica de juros afeta todos 
os novos financiamentos de 
imóveis.

Segundo s imulações 
feitas pela Anefac (Associação 
Nacional de Executivos), o 
financiamento de um imóvel 
de R$ 650 mil está custando 
mais de R$ 1,5 milhão.

Já a renda média exigida 
para dar entrada em um apar-
tamento de R$ 450 mil passou 
de R$ 13 mil, no ano passado, 
para R$ 16 mil.

Os cálculos foram feitos 
considerando o SFH (Sistema 
Financeiro de Habitação), 
pelo qual o comprador conse-
gue crédito de até 80% do valor 
total do imóvel para pagar em 
até 35 anos em parcelas que 
não podem passar de 30% da 
renda.

Utilizada pelo Banco 
Central para controlar a infla-
ção, a taxa básica de juros saiu 
de 2% em janeiro de 2021, 
está em 13,25% e deve subir 
novamente em agosto. Além 
de servir de referência para 
a cobrança de juros e encar-

gos no financiamento, a Selic 
também impacta nas faixas 
de renda para contratação do 
crédito.

Quando a Selic estava 
em 2% ao ano, os bancos 
cobravam uma taxa de juros 
de 7% ao ano nos financia-
mentos habitacionais. Esta 
taxa agora está entre 8% e 
10%, e os bancos ainda não 
a reajustaram com a nova 
Selic, segundo informou a 
Anefac. A expectativa é que 

a última alta da Selic só seja 
repassada aos financiamen-
tos imobiliários no segundo 
semestre.

“Em muitos casos, quem 
se planejou para comprar a 
casa própria considerando as 
taxas antigas não vai conse-
guir arcar com o financia-
mento ou não atingirá a renda 
mínima exigida”, diz Marcelo 
Tapai, especialista em direito 
imobiliário.

Tapai recomenda refazer 

os cálculos do financiamento 
antes de ter correr o risco de 
ficar inadimplente. “Se for 
preciso desfazer o negócio, o 
melhor é repassar o imóvel”, 
diz.

“Se tiver que optar pelo 
distrato com a construtora, 
pelo contrato, o comprador 
terá que abrir mão de 50% do 
valor já pago mais uma taxa 
de corretagem. Para reduzir a 
multa, pode entrar com ação 
judicial”, afirma o advogado.

A ELEVAÇÃO da taxa básica de juros afeta todos os novos financiamentos de imóveis.Brasil
COM ALTA DA TAXA DE JUROS, crédito fica mais caro, e o brasileiro vê o sonho da casa própria cada vez mais distante

Selic deixa o financiamento 
imobiliário 20% mais caro
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SONHO DA CASA PRÓPRIA:

Com alta da taxa básica de juros em 13,25%, definida pelo Copom, crédito para o financimento imobiliário fica mais caro 

Shutterstock

FINANCIAMENTO DE R$ 300 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 2.529,57 - R$ 3.225,50
Última parcela - R$ 838,04 - R$ 839,97
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
8.431,90 - R$ 10.751,90
Total do financiamento - R$ 606.171,97 
- R$ 731.799,70

FINANCIAMENTO DE R$ 450 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 3.794,36 - R$ 4.838,36
Última parcela - R$ 1.257,06 - R$ 
1.259,96
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
12.647,87 - R$ 16.127,87
Total do financiamento - R$ 909.257,95 
- R$ 1.097.699,55

FINANCIAMENTO DE R$ 650 MIL
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 5.480,75 - R$ 6.988,74
Última parcela - R$ 1.815,76 - R$ 
1.819,95
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
18.269,17 - R$ 23.295,80
Total do financiamento - R$ 
1.313.372,60 - R$ 1.585.566,02

FINANCIAMENTO DE R$ 1 MILHÃO
Com a Selic a 2% e taxa de juros do 
banco de 7% ao ano - Atualmente, com 
taxa de juros do banco de 10% ao ano
1ª parcela - R$ 8.431,92 - R$ 10.751,91
Última parcela - R$ 2.793,48 - R$ 
2.799,92
Renda necessária (entrada de 30%) - R$ 
28.106,40 - R$ 35.839,70
Total do financiamento - R$ 
2.020.573,24 - R$ 2.439.332,34*Simu-
lações feitas pelo vice-presidente da 
Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira, 
para o prazo de 30 anos (360 meses) 
pelo SAC (Sistema de Amortização 
Constante)



O câncer de pulmão é 
a segunda neoplasia mais 
comum no mundo depois 
do câncer de mama, corres-
pondendo sozinho a 11,4% 
dos casos quando excluído o 
câncer de pele não melanoma. 
Além da alta prevalência 
mundial, a doença também 
é o mais letal, com 18% das 
mortes por câncer (excluindo 
o de pele não melanoma). No 
Brasil, a estimativa do INCA 
para cada ano do triênio 2020-
2022 indicava 625 mil novos 
casos, sendo mais de 30 mil no 
pulmão.

O tabagismo é o principal 
fator de risco para o câncer de 
pulmão, mas cerca de 25% dos 
casos não tem relação com o 
hábito, o que leva a suspeita 
de mutações em genes envol-

vidos no processo de carci-
nogênese. “Esta neoplasia 
tem uma idade média de 
diagnóstico aos 70 anos, mas 
pode ocorrer em idades mais 
precoces, o que mais uma 
vez pode estar relacionado 
a mutações moleculares. 
De forma geral, os homens 
apresentam o dobro de risco 
de desenvolver a doença em 
relação às mulheres”, disse 
Gabriela Monte, oncologista 
clínica, especialista em tórax, 
da Santa Casa de Maceió.

Os pacientes podem ser 
assintomáticos ao momento 
do diagnóstico, porém a maio-
ria já apresenta algum sintoma 
como cansaço, dor torácica 
e até eliminação de sangue 
durante a tosse. Com o diag-
nóstico, 30 a 40% dos casos já 
se apresentam como doença 
avançada ou metastática, 
sendo os principais sítios os 

ossos, pulmão, cérebro, fígado 
e adrenais.

“Nos últimos anos vimos 
que a doença necessita de diag-
nóstico e estadiamento com 
maior brevidade e precisão, 
o que melhora o tratamento 
e implica diretamente na 
melhora de sobrevida e prog-
nóstico dos doentes. Méto-
dos não invasivos de imagem 
como o PET-CT estão sendo 
mais amplamente utiliza-
dos, bem como a avaliação 
da região do mediastino feita 
pela equipe de cirurgia torá-
cica. Testes moleculares com a 
identificação de mutações alvo 
podem oferecer tratamento 
direcionado, o que tem sido 
o grande avanço das últimas 
décadas”, destacou a especia-
lista.

Cirurgia torácica, radiote-
rapia e os tratamentos sistêmi-
cos oncológicos são opções de 

tratamento em estágios avan-
çados. Mas, nas últimas déca-
das, os tratamentos sistêmicos 
vêm sendo completamente 
mudados em virtude das 
novas drogas como imunote-
rapia e terapias alvo. A quimio-
terapia vem perdendo espaço, 
sendo uma opção subse-
quente devido a inferioridade 
dos resultados.

“Na neoplasia de pulmão, 
os inibidores de checkpoint 
imunológico são opções de 
terapia que ocupam a primeira 
linha de tratamento para 
metástases que não possuem 
mutação alvo acionável. Já nos 
pacientes com mutações alvo 
acionáveis, o tratamento dire-
cionado para estas alterações 
com inibidores da enzima tiro-
sina quinase (TKI) é o recurso 
de primeira linha para tratar a 
doença metastática, trazendo 
tratamento efetivo e persona-

lizado para estes pacientes”, 
explicou Gabriela Monte.

A maior atualização no 
tratamento do câncer de 
pulmão está no cenário da 
doença inicial, onde terapia 
adjuvante com imunoterapia 
por um ano foi recentemente 
aprovada no Brasil e estudos 
com IO na neoadjuvância 
vem demonstrando cada 
vez mais benefício. “A Santa 
Casa de Maceió é pioneira 
no trabalho multiprofissio-
nal para o câncer de pulmão, 
contando com os profissio-
nais mais bem habilitados 
nas áreas de pneumologia, 
cirurgia torácica, oncologia 
clínica e radioterapia, além 
dos radiologistas e patologis-
tas, com o intuito de promo-
ver um diagnóstico com 
precisão e tratamento com a 
maior qualidade”, finaliza a 
oncologista clínica.

QUIMIOTERAPIA vem perdendo espaço como opção terapêutica.Saúde
NO BRASIL, doença pode ter feito 30 mil vítimas entre 2020 e 2022; neuplasia é a segunda mais comum no mundo

Câncer de pulmão: conheça 
as atualidades no tratamento

Gabriel Ferreira  
Agência Tatu
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CIRURGIA TORÁCICA,

Radioterapia e os tratamentos sistêmicos oncológicos são opções de tratamento em estágios avançados

ONCOLOGISTA GABRIELA MONTE:

“A Santa Casa é pioneira no trabalho multiprofissional para o câncer de pulmão”

Fotos: Divulgação



TENHA sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça 
tudo com muito amor e fé em Deus, que um dia você chega lá. (Ayrton Senna)

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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SONHO REALIZADO   I
O jornalista Junior de Melo está de férias no Chile e conseguiu realizar dois sonhos por lá, o primeiro foi colo-
car 1 pé, no Oceano Pacífico, e o outro foi tomar uma cerveja deitado na neve.

HORA DE RIR   I

1 é pouco, 2 é bom, 7... Só a Mariana Xavier mesmo! Em “Antes do Ano Que 

Vem” a atriz interpreta sete personagens que encaram a virada do ano com 

perspectivas bastante distintas.  A comédia estará em cartaz nos dias 09 e 

10 de junho, no Teatro Deodoro. A produção é de @suechamuscaoficial. 

NOVO ÁLBUM    I

Djavan está nos últimos preparativos para o lançamento do novo álbum “D”. A 

previsão é que em agosto já teremos novidades e quem sabe o anúncio de uma 

nova turnê. Quem está de olho em tudo é a turma da @lsentretenimento.  

LANÇAMENTO   I

Wanderson Medeiros esteve no lançamento do livro “Luiza, mulher do Brasil”. A biografia de Luiza Trajano foi escrita por 

Pedro Bial, que narra a trajetória de uma das empresárias mais influentes do país, desde o seu nascimento em Franca, no 

interior de São Paulo, até virar case de sucesso no mundo com o Magazine Luiza.

O câncer de pulmão é 
a segunda neoplasia mais 
comum no mundo depois 
do câncer de mama, corres-
pondendo sozinho a 11,4% 
dos casos quando excluído o 
câncer de pele não melanoma. 
Além da alta prevalência 
mundial, a doença também 
é o mais letal, com 18% das 
mortes por câncer (excluindo 
o de pele não melanoma). No 
Brasil, a estimativa do INCA 
para cada ano do triênio 2020-
2022 indicava 625 mil novos 
casos, sendo mais de 30 mil no 
pulmão.

O tabagismo é o principal 
fator de risco para o câncer de 
pulmão, mas cerca de 25% dos 
casos não tem relação com o 
hábito, o que leva a suspeita 
de mutações em genes envol-

vidos no processo de carci-
nogênese. “Esta neoplasia 
tem uma idade média de 
diagnóstico aos 70 anos, mas 
pode ocorrer em idades mais 
precoces, o que mais uma 
vez pode estar relacionado 
a mutações moleculares. 
De forma geral, os homens 
apresentam o dobro de risco 
de desenvolver a doença em 
relação às mulheres”, disse 
Gabriela Monte, oncologista 
clínica, especialista em tórax, 
da Santa Casa de Maceió.

Os pacientes podem ser 
assintomáticos ao momento 
do diagnóstico, porém a maio-
ria já apresenta algum sintoma 
como cansaço, dor torácica 
e até eliminação de sangue 
durante a tosse. Com o diag-
nóstico, 30 a 40% dos casos já 
se apresentam como doença 
avançada ou metastática, 
sendo os principais sítios os 

ossos, pulmão, cérebro, fígado 
e adrenais.

“Nos últimos anos vimos 
que a doença necessita de diag-
nóstico e estadiamento com 
maior brevidade e precisão, 
o que melhora o tratamento 
e implica diretamente na 
melhora de sobrevida e prog-
nóstico dos doentes. Méto-
dos não invasivos de imagem 
como o PET-CT estão sendo 
mais amplamente utiliza-
dos, bem como a avaliação 
da região do mediastino feita 
pela equipe de cirurgia torá-
cica. Testes moleculares com a 
identificação de mutações alvo 
podem oferecer tratamento 
direcionado, o que tem sido 
o grande avanço das últimas 
décadas”, destacou a especia-
lista.

Cirurgia torácica, radiote-
rapia e os tratamentos sistêmi-
cos oncológicos são opções de 

tratamento em estágios avan-
çados. Mas, nas últimas déca-
das, os tratamentos sistêmicos 
vêm sendo completamente 
mudados em virtude das 
novas drogas como imunote-
rapia e terapias alvo. A quimio-
terapia vem perdendo espaço, 
sendo uma opção subse-
quente devido a inferioridade 
dos resultados.

“Na neoplasia de pulmão, 
os inibidores de checkpoint 
imunológico são opções de 
terapia que ocupam a primeira 
linha de tratamento para 
metástases que não possuem 
mutação alvo acionável. Já nos 
pacientes com mutações alvo 
acionáveis, o tratamento dire-
cionado para estas alterações 
com inibidores da enzima tiro-
sina quinase (TKI) é o recurso 
de primeira linha para tratar a 
doença metastática, trazendo 
tratamento efetivo e persona-

lizado para estes pacientes”, 
explicou Gabriela Monte.

A maior atualização no 
tratamento do câncer de 
pulmão está no cenário da 
doença inicial, onde terapia 
adjuvante com imunoterapia 
por um ano foi recentemente 
aprovada no Brasil e estudos 
com IO na neoadjuvância 
vem demonstrando cada 
vez mais benefício. “A Santa 
Casa de Maceió é pioneira 
no trabalho multiprofissio-
nal para o câncer de pulmão, 
contando com os profissio-
nais mais bem habilitados 
nas áreas de pneumologia, 
cirurgia torácica, oncologia 
clínica e radioterapia, além 
dos radiologistas e patologis-
tas, com o intuito de promo-
ver um diagnóstico com 
precisão e tratamento com a 
maior qualidade”, finaliza a 
oncologista clínica.

QUIMIOTERAPIA vem perdendo espaço como opção terapêutica.Saúde
NO BRASIL, doença pode ter feito 30 mil vítimas entre 2020 e 2022; neuplasia é a segunda mais comum no mundo

Câncer de pulmão: conheça 
as atualidades no tratamento

Gabriel Ferreira  
Agência Tatu
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CIRURGIA TORÁCICA,

Radioterapia e os tratamentos sistêmicos oncológicos são opções de tratamento em estágios avançados

ONCOLOGISTA GABRIELA MONTE:

“A Santa Casa é pioneira no trabalho multiprofissional para o câncer de pulmão”

Fotos: Divulgação



DIRETOR, roteirista e montador, Leonardo já produziu quatro curtas.Cultura
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O interesse em escrever e contar histórias, somado 
ao entusiasmo que se despertava ao assistir ‘Django 
Livre’, tendo sua confirmação ao ver ‘Hiroshima, meu 
amor’. Esses foram os primeiros passos do alagoano 
Leonardo Amorim no mundo do Cinema. Hoje, ele 
é diretor, roteirista e montador e já produziu quatro 
curtas: Pornô (2016), que trata sobre fama, dinheiro 
e segurança; A Noite Estava Fria (2017); Vamos Ficar 
Sozinhas (2019) e Queima Minha Pele, previsto para 
estrear em 2023.

Leonardo viu na área da comunicação algo próximo 
ao Cinema. Ele é formado em Publicidade e Propaganda 
pela UNIT/AL e optou pelo curso para dar margem à 
criatividade. Os primeiros curtas produzidos por ele se 
baseavam muito nas condições de produção e na falta 
de orçamento.

“Tive que usar locações que tinha acesso, com 
pessoas conhecidas, sabendo que não teria dinheiro 
para muita coisa. Então poucas cenas, poucos planos, 
histórias que se passam em um local único e isolado 
de imprevistos do mundo. Gostei desse aprendizado 
e acho bastante importante isso de pensar cinema 
a partir do que se pode fazer, e não do que gostaria”, 
relembra.

‘Queima Minha Pele’, previsto para estrear em 2023, 
foi contemplado com o edital FMAC/ANCINE de 2019 
e é o único do diretor que não está sendo produzido 
de forma independente. Leonardo conta que isso 
impactou na forma que os curtas foram produzidos. 
Os independentes foram idealizados, filmados e pós-
-produzidos em 6 meses, além de contar com menos 
pessoas e acúmulo de funções.

“É como se o dinheiro garantisse mais tempo, ainda 
que limite de outras formas, na estrutura da produção 
que é maior, mais rígida. Então, foi um choque dirigir o 
‘Queima Minha Pele’, é realmente uma virada de chave. 
Senti estar fazendo um primeiro filme de novo, e de 
certa forma precisando desaprender alguns hábitos 
dos anteriores e entendendo o que deve permanecer 
dessas experiências que me moldaram”, revela.

Alegrias x Dificuldades
Leonardo conta que entre as partes mais prazero-

sas de fazer Cinema estão: o set, ver as imagens sendo 
feitas, tudo se organizando para isso, além da monta-
gem, vendo o encadeamento e a maneira que os signi-
ficados vão ser criados e organizados. A mais difícil, 
segundo ele, é a espera entre a pré-produção e a produ-
ção.  

Ele conta ainda um feedback que o ajudou a seguir 
em frente: “Foi de um diretor daqui de Alagoas chamado 
Nivaldo Vasconcelos. Ele tinha visto meu primeiro 
curta em 2016, o Pornô, e depois viu o de 2017, o A Noite 
Estava Fria (que está disponível no YouTube). A maioria 
das pessoas falam que preferem o segundo, mas ele me 
falou sobre como o primeiro tinha uma irreverência, 
uma energia bem mais potente. E eu concordo. Fiquei 
pensando nisso desde então, e foi o que levei comigo 
para o set do Queima Minha Pele”.

Perguntado sobre como é produzir Cinema em 
Alagoas, ele responde: “Tem muita gente com sede e 
vontade de produzir, um setor que tem bastante gente 
talentosa e potencial para crescer e fazer a economia 
criativa girar. Mas para isso é necessário investimento 
público, só assim o cinema alagoano vai prosperar”.

LEONARDO AMORIM

já produziu três curtas de forma independente 
e se prepara para o lançamento do quarto

Anna Sales  
Algo Mais Consultoria e Assessoria
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