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Quadrilhas juninas 
começam hoje as 

apresentações
em Maceió
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Marisqueiras e pescadores de 
Pilar terão conjunto residencial

EM PILAR, GOVERNADOR PAULO DANTAS ASSINA A LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS                                                                                      

A programação multicul-
tural do São João de Maceió 
inicia hoje, em Jaraguá, e a 
Prefeitura realizou uma cole-
tiva de imprensa para apresen-
tar a estrutura do local que deve 
atrair um grande público graças 
às atrações locais e de proje-
ção nacional. A coletiva teve as 
participações dos secretários 
Lininho Novais (Comunicação) 
João Hugo Lyra (Cultura); André 
Costa (SMTT); Alex Pereira 
(adjunto de Segurança Comu-

nitária); Airton Santos (Vigilân-
cia Sanitária) e do produtor do 
evento, Kaco Lopes. “Estamos 
ansiosos para mais apresenta-
ções do Massayó: Sol... Mar... 
Forró, mas agora nos polos 
Jaraguá e Tabuleiro. Temos um 
time inteiramente integrado 
para proporcionar aos maceio-
enses e turistas o que há de 
melhor nas atrações multicul-
turais”, destacou o secretário 
de Comunicação. João Hugo 
Lyra destacou a programação 

e as apresentações que estarão 
nos polos de Jaraguá, Tabuleiro 
e nos palcos do Coreto de Jara-
guá e Praça Dois Leões. “Nosso 
São João abrange vários gêne-
ros musicais. Teremos desde o 
hip hop, passando pelo rock, 
reggae, forró, coco de roda, 
gospel e atrações infantis. No 
Coreto do Jaraguá serão 20 
grupos de pé de serra. O cachê 
desses trios é o segundo maior 
do Brasil, ficando atrás apenas 
de Caruaru”, disse João Hugo .
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   TABULEIRO E JARAGUÁ

Maceió está preparada para 
festas juninas nos dois polos

LININHO NOVAIS, 

Secretário de Comunicação, disse que Maceió está preparada para mais uma semana de festejos juninos

Amanhã, Maceió 
terá três pontos 
fixos de vacinação 
contra a Covid-19

Bauducco faz 
expansão com 
mais uma loja
em Alagoas

  PREVENÇÃO   EMPREGOS

Assessoria

Gabriel Moreira/Secom Maceió

OAB/AL faz sabatina de 
candidatos ao ‘Quinto’ 

Na disputa a uma vaga de 
desembargador do Quinto 
Constitucional da Ordem 
dos Advogados, Seccional de 
Alagoas, o advogado e professor 
da Ufal, Fernando Maciel, foi o 
primeiro a ser ouvido, conforme 
sorteio, pelos membros da 
Comissão Especial do Quinto 

Constitucional da OAB Alagoas. 
A sabatina teve início às 10h, 
e a previsão é concluir às 17h. 
A participação na sabatina foi 
facultativa e cada concorrente 
poderá responder no prazo 
máximo e improrrogável de 
cinco minutos sobre cada um 
dos temas definidos. Página 3

   DESEMBARGADOR

FERNANDO MACIEL

Foi um dos candidatos à vaga pelo Quinto Constitucional sabatinados hoje
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ATÉ QUANDO o Exército será confundido com polícia de fronteira?

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Manuel Domingos Neto *

Incomoda-me ouvir recriminações ao Exército por sua “inope-
rância” no caso de Bruno e Dom. Isso é assunto de polícia, não de 
militares. Há mil motivos para repudiar o Exército, não esse. 

Custear exército para que atue na segurança pública é jogar 
dinheiro fora e expor a cidadania à truculência. 

Exércitos devem servir para dissuadir ou abater agresso-
res estrangeiros; preparar-se para lidar com inimigos, não para 
disciplinar cidadãos e perseguir criminosos. Excepcionalmente 
acodem a sociedade em calamidades extremas. O Constituinte 
vergou quando admitiu que as Forças Armadas atuassem para 
garantir a Lei e a Ordem. Lula errou ao sancionar, em 2004, a Lei 
Complementar que garantiu poder de polícia às Forças Arma-
das na faixa de fronteira. Agravou o distúrbio de personalidade 
das fileiras e deixou de fazer o necessário preparar a segurança 
pública nas áreas remotas.

Nas diretrizes da frente partidária que o apoia, lançadas esta 
semana, não vi nada a esse respeito. 

Até quando o Exército será confundido com polícia de fron-
teira? Persistindo tal confusão, os problemas serão agravados.

O envolvimento de militares em assuntos de segurança 
pública resulta em desastre, notadamente tratando-se de casos 
que envolvam os povos originários. Oficiais aprendem desde a 
juventude que índio é estorvo e que seus protetores e ambienta-
listas são inimigos da pátria a soldo do interesse estrangeiro. Repe-
tem essa ladainha de formas variadas. Uma delas afirma que há 
muita terra para pouco índio.

Também fico intrigado com as reclamações diante do fato de 
o ocupante da cadeira presidencial não manifestar solidariedade 
com os familiares de Bruno e Dom. O homem já provou não se 
comover com a dor alheia e mostrou incapacidade de se compor-
tar como chefe de Estado. Seus eleitores sabiam disso. Não 
esqueço de como silenciou na morte de Nelson Freire enquanto o 
presidente francês mandava condolências ao povo brasileiro pela 
perda de seu gênio. 

Na tragédia de Bruno e Dom, se este indivíduo expressasse 
sentimento, seria de alegria: dois inimigos abatidos! O sujeito se 
formou em escolas militares, cabe lembrar. 

Para os democratas, está difícil cair a ficha sobre a função que 
cabe aos braços armados do Estado. Ao reclamar o envolvimento 
do Exército em atividades policiais, os brasileiros reconhecem 
inadvertidamente legitimidade no desvio da missão militar. De 
quebra, agradam os comandantes, oferecendo-lhes pretexto 
adicional para pedir ampliação de orçamento. 

Passa da hora de compreender que a sociedade mantém 
corporações militares para dissuadir estrangeiro hostil, não para 
atuar como polícia. 

Alguns imaginam que a dissuasão possa ocorrer com a 
presença na fronteira. Ledo engano. Vigiar fronteira em tempo de 
paz é tarefa para polícia especializada. O mesmo quanto à defesa 
de reservas florestais. 

Quem vigia fronteira, coibi desmatamento, persegue bandi-
dos e garante a lei e ordem não pode se preparar para guerrear. As 
tarefas são incompatíveis. Quando os militares as assumem sofre-
gamente, prejudicam a construção da segurança pública de que 
precisamos e fracassam como força dissuasiva. 

Precisamos de Exército que detenha armas próprias, capazes 
de sustentar uma política externa altiva e ativa, como disse Celso 
Amorim. Exército equipado por fábricas estrangeiras não presta 
para defender o Brasil. 

Pagamos caro para não termos defesa militar e vivermos 
sobressaltados com ameaças à democracia.

Ficha difícil de cair

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José Alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral
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EXPEDIENTE

O ministério bolsonarista da Educação [MEC] é palco de 
vários escândalos de corrupção, em regra abafados, como 
ocorre em outros ministérios e órgãos do governo militar, 
inclusive nas Forças Armadas.

Antes do esquema de corrupção de pastores que controla-
vam a agenda e os repasses de verbas públicas, outros escân-
dalos do MEC ficaram conhecidos, como, pelo menos [1] a 
fraude milionária com gráficas para impressão das provas 
do ENEM; [2] a licitação fraudulenta de R$ 3 bilhões para 
compra de computadores para escolas públicas, por meio 
da qual 255 estudantes de uma determinada escola recebe-
riam 30 mil laptops, uma média de 117,6 laptops por aluno; e 
[3] a licitação, também fraudulenta, com superfaturamento 
de R$ 700 milhões para a compra de ônibus escolares.

A prisão do reverendo e ex-ministro Milton Ribeiro [22/6] 
recoloca em outros termos a discussão não só sobre a notó-
ria e sistêmica corrupção do governo militar, como a respeito 
da responsabilidade direta de Jair Bolsonaro no esquema de 
corrupção que derrubou o reverendo do MEC.

A roubalheira “em nome de deus”, operada pelos pastores 
evangélicos Gilmar Santos e Hamilton Moura a mando do 
próprio Bolsonaro, consistia na cobrança de propinas pelos 
“agentes de deus” – inclusive em barras de 1 kg de ouro – 
como pré-requisito para viabilizarem a transferência de 
verbas do MEC para municípios.

Quando estourou o escândalo, o então ministro Milton 
Ribeiro declarou que “foi um pedido especial que o presi-
dente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] 
Gilmar [dos Santos]”.

Além de não contestar e, portanto, de dar como verda-
deira e fidedigna a versão de Milton Ribeiro sobre a atuação 
corrupta dos pastores em seu nome, Bolsonaro ainda decla-
rou que “eu boto a minha cara [não só a mão] no fogo pelo 
Milton” [sic].

Desta vez, sem a decretação de sigilo de 100 anos das 
ilegalidades e ilicitudes para abafar mais este escândalo de 
corrupção, o governo militar ficou nu.

O bordão eleitoral de Bolsonaro – “Brasil acima de tudo, 
deus acima de todos” – que, por sinal, é lema do Exército 
brasileiro [Brasil acima de tudo] é, na verdade, uma corrup-
tela picareta de “roubai em nome de deus”.

A responsabilidade direta 
de Bolsonaro na roubalheira 
“em nome de deus”

   ARTIGO  |  Jeferson Miola *
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O deputado Dudu Ronalsa 
(MDB) usou a tribuna da 
Assembleia Legislativa para 
agradecer ao governador 
Paulo Dantas, que garantiu 
recursos para execução de 
obras importantes ao desen-
volvimento da cidade de Porto 
Calvo e de toda região Norte. 
O deputado informou que o 
município foi contemplado, 
entre outras coisas, com um 
compactador de lixo e uma 
ambulância, além da ordem 
de serviço para a urbanização 
da orla.

“Na ocasião, foi assinado 
o convênio para a primeira 
etapa da urbanização da 
orla fluvial às margens do 
Rio Manguaba, no valor de 

mais de R$ 5 milhões. Porto 
Calvo é uma cidade histórica, 
que agora terá um ganho no 
setor de turismo. Junto com o 
hospital, essa é uma das obras 
mais importantes do municí-
pio. Obrigado, Paulo Dantas. 
Porto Calvo e a região Norte 
agradecem”, destacou.

Ainda em seu pronun-
ciamento, o parlamentar 
ressaltou que o governador 
garantiu, em breve, abrir uma 
maternidade dentro da estru-
tura do Hospital Regional do 
Norte. “A prefeita Eronita assi-
nou dois termos de cessão de 
terreno ao Governo do Estado 
para construção de uma 
Unidade Básica de Saúde e 
uma creche Cria”, concluiu.

Na disputa a uma vaga de 
desembargador do Quinto 
Constitucional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccio-
nal de Alagoas, o advogado e 
professor da Ufal, Fernando 
Maciel, foi o primeiro a ser 
ouvido, conforme sorteio, pelos 
membros da Comissão Espe-
cial do Quinto Constitucional 
da OAB Alagoas. A sabatina 
teve início às 10h, e a previsão é 
concluir às 17h de hoje.

A participação na sabatina 
é facultativa e, e cada concor-
rente poderá responder no 
prazo máximo e improrro-
gável de cinco minutos sobre 
cada um dos temas definidos 
pela Comissão de Sabatina.

Durante sua fala, em 15 
minutos cravados, o advogado 
Fernando Maciel respondeu 
as três perguntas formuladas 
pela Comissão, evento que 
ocorreu na sala dos Conselhos.

Inicialmente, Fernando 
Maciel fez uma breve apre-
sentação do seu currículo, 
destacando sua trajetória 
profissional, acadêmica, bem 
como, sua formação familiar 
e social. Ele destacou seus 27 
anos como advogado atuante 
e ainda sua vida acadêmica, 
onde atua há 26 anos como 
professor do curso de Direito 
da Ufal.

“Nosso objetivo é fazer com 
que os advogados tenham uma 
representação no Poder Judi-

ciário de Alagoas, que possam 
brigar pelas prerrogativas, 
igualdade, acesso, e para fazer 
uma justiça mais próxima do 
cidadão e da cidadã e, sobre-
tudo, das advogadas e advo-
gados”, ressaltou Fernando 
Maciel.

Segundo ele, o projeto para 
o Quinto Constitucional não é 
pessoal exclusivamente, é um 
projeto coletivo de advogadas 
e advogados de Alagoas que 
acreditam que seu nome reúne 
qualificações e o perfil neces-
sários para assumir o cargo de 
desembargador do Tribunal de 
Justiça de Alagoas.  

Entre as proposições ao 
Pleno do TJ/AL, Fernando 
Maciel destacou a criação de 
uma sala de acolhimento às 
famílias, para mulheres lactan-
tes, vaga de estacionamento 
para gestantes, entre outras.

De acordo com a Comis-
são Especial do Quinto 

Constitucional, é dever dos 
participantes do evento, em 
sua apresentação, observar a 
ética, o decoro, a dignidade, 
próprios de quem se propõe 
a representar a advocacia em 
tribunais.

“A sabatina busca aferir o 
conhecimento e opiniões dos 
concorrentes sobre o papel da 
advocacia como ocupante da 
vaga do Quinto Constitucio-
nal, o seu compromisso com o 
regime democrático, a defesa 
das prerrogativas e a valoriza-
ção da advocacia, além de seus 
conhecimentos sobre temas 
gerais e atuais de Direito e do 
seu entendimento sobre os 
princípios que devem nortear 
as relações entre advogados, 
juízes, membros do Ministé-
rio Público e serventuários”, 
explica Eduardo Marinho, 
presidente da Comissão Espe-
cial do Quinto Constitucional 
da OAB Alagoas.

No exercício do mandato 
de senador, Rafael Tenório 
(MDB-AL) - suplente de Renan 
Calheiros (MDB-AL)-, assinou 
a lista de apoio à criação da CPI 
do MEC.

Contam que o empresário 
alagoano é profundo simpa-
tizante das pautas bolsonaris-
tas, mas, ontem à noite deu o 
seu aval para a CPI.

Contam ainda os bastido-
res que, caso ele não assinasse, 
o titular, que se licenciou no 
início deste mês por 121 dias, 

voltaria ao cargo.
Isso é mais comum na 

rotina do mundo político do 
que imaginamos. E ocorre em 
todos os lugares, no Congresso, 
nas Assembleias e nas Câma-
ras de Vereadores.

O suplente, na maioria 
dos casos em que assume 
por tempo determinado por 
acordo político - não quero 
dizer que seja o caso de Renan 
e Rafael -, não pode nomear 
servidor, tocar na verba de 
gabinete, enfim, não tem inde-
pendência alguma, nem para 
votar, caso contrário o titular 
toma o cargo de volta.

EMPRESÁRIO ALAGOANO concorda com investigação de 
corrupção no Ministério da Educação, do Governo Bolsonaro.Política

RAFAEL TENÓRIO Está no exercício do cargo devido ao afastamento de Renan Calheiros

Senador alagoano bolsonarista 
assina lista de apoio à CPI do MEC
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RAFAEL TENÓRIO

Votou pela instalação da CPI do MEC, mesmo se identificando com a ala bolsonarista                                                                                        

  ENTRE OUTRAS AÇÕES...    SABATINA

Dudu Ronalsa destaca ação 
do Estado em Porto Calvo

OAB/AL ouve candidatos
ao Quinto Constitucional 

Voney Malta
Cada Minuto

FERNANDO MACIEL

Foi um dos candidatos sabatinados hoje na OAB Seccional Alagoas

Divulgação

Assessoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO 
COOPERATIVA DOS PISCICULTORES DO BAIXO SAO FRANCISCO - 

COOPEIXE
 
O Presidente da COOPERATIVA DOS PISCICULTORES DO BAIXO SAO 
FRANCISCO, CNPJ nº 05.762.104/0001-57, 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 Rodovia 
AL -110, S/N, KM 05, Zona Rural, Penedo, no dia 07 de julho de 2022, às 
14:00 (quatorze) horas em primeira convocação com a presença de 2/3 
(dois terços) do número de cooperados, às 15:00 (quinze) horas em seg-
unda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados e 
às 16:00 (dezesseis) horas em última convocação com a presença de no 
mínimo 10 cooperados, para discussão e deliberação da seguinte ordem:

I - Prestação de contas de 2021 compreendendo o balanço anual, os de-
monstrativos do resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições e posse do Conselho de Administração para o exercício 
2022/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023.

 
Penedo, 21, de junho de 2022. 

 
LUIZ CARLOS GALINDO BARROS 

Presidente da COOPEIXE



Após o sucesso incontestá-
vel do ‘Forró do Biu’, a Prefei-
tura de Maceió promove, a 
partir de hoje, a grande festa 
‘São João Massayo: Sol... Mar... 
Forró’, no polo multicultural 
de Jaraguá. Na véspera de São 
João, 40 atrações de prestígio 
local e nacional vão se revezar 
em um palco montado em um 
dos bairros históricos mais 
importantes da capital. 

O ‘São João Massayo: Sol... 
Mar... Forró’, que foi sucesso 
de púbico no pólo do Bene-
dito Bentes, anima o grande 
público na parte baixa até o 
próximo dia 29, onde é come-
morado o Dia de São Pedro.

Como atrações já confir-
mados, o público pode acom-
panhar shows de Thiaguinho, 
Zé Felipe, Xand Avião, Alok, 
Zé Vaqueiro, Gustavo Mioto, 

Bruno e Marrone, Luan 
Santana, Ludmilla, Matheus 
e Kauan, Dennis DJ, Wesley 
Safadão, Walkiria Santos, Elba 
Ramalho, Limão com Mel e 
Gustavo Lima.

Entre os artistas locais, 
destaque para Chau do Pife, 
Thiago Vás, Jaques Setton, Tião 
Marcolino, Beto Marcolino, Val 
Pimentel, Diego Francis, Tuca 
Martins, Cláudio Rios, Fide-
lis e a Cabreira, Galã, Banda 
Quadrilhão, Marlus Viana e 
Micheli Andrade.

O Estacionamento de 
Jaraguá será o palco para 
comportar o grande público, e 
a expectativa é de mais de 100 
mil pessoas circulando na orla 
a cada dia do evento. A estru-
tura montada inclui banheiros 
químicos e área reservada para 
ambulantes.

EXPECTATIVA  é de mais de 100 mil pessoas circulando na orla a cada dia do evento.Maceió
PALCO MONTADO no estacionamento do bairro histórico vai receber atrações locais e nacionais

Começa hoje São João no histórico 
bairro do Jaraguá com 40 atrações 

TUDO PRONTO

Para o maior São João do litoral do Brasil; atrações festas e shows iniciam hoje e devem se encerrar no dia 29 

Divulgação

  NO FERIADO JUNINO    FUNDEF

   ATENDIMENTO PRESENCIAL

Vacinação contra a Covid-19 
contará com três pontos fixos

Prefeitura inicia pagamento 
dos precatórios da Educação 

Sine suspende atendimentos 
amanhã, feriado de São João

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
informa que no Dia de São 
João, comemorado amanhã 
(24), manterá três pontos de 
vacinação contra a Covid-19 
em funcionamento. A inicia-
tiva, mesmo no feriado junino, 
tem o objetivo para que as 
pessoas possam atualizar seu 
cartão de vacinação das quatro 
doses que já estão disponíveis.

A vacinação ocorre em três 

pontos fixos da capital: Maceió 
Shopping (Mangabeiras), das 
09h às 21h, na Carajás Home 
Center (Tabuleiro do Martins), 
das 09h às 16h, e Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária), das 
15h às 21h. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Maceió já está aplicando a 
dose de reforço para adoles-
centes de 12 a 17 anos, e a 4ª 
dose para pessoas acima de 40 
anos e profissionais de saúde.

Primeira capital do país 
a pagar os precatórios do 
antigo Fundef, a Prefeitura 
de Maceió inicia, a partir 
de hoje (23), o pagamento 
histórico de R$ 190 milhões 
dos recursos dos precató-
rios para os profissionais 
da Educação. Serão mais 
de 11 mil profissionais 
entre ativos, pensionistas e 
aposentados, beneficiados 
com os recursos.

Uma conquista histórica 
de uma luta travada, desde 
2018, quando o prefeito JHC 
estava no mandato de depu-
tado federal, e conseguiu a 
aprovação do projeto de lei 
para permitir aos profissio-
nais da educação o repasse 
financeiro de um direito 
assegurado graças à jornada 
de trabalho da categoria.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os profis-

sionais que ainda não 
solicitaram o benefício, 
devem procurar a Semed, 
portando documentação 
coom RG, CPF, compro-
vante de residência e matrí-
cula, no período das 08h às 
17h.

Para mais informações, o 
público pode enviar e-mail 
para o endereço eletrônico: 
precatorios2022@semed.
maceio.al.gov.br.

A Prefeitura de Maceió 
informa à população que 
o Sine Maceió suspende 
o atendimento presencial 
amanhã, devido ao feriado 
estadual de São João. Os 
serviços ofertados on-line 
ainda poderão ser utiliza-
dos.

Para cadastro de currícu-
los, os interessados devem 
enviar o documento para o 
e-mail imosine.semtabes@
gmail.com, especificando 
a vaga pretendida. Já para 
orientações aos trabalhado-
res, o atendimento será feito 
via WhatsApp no número 

(82) 98879-1919.
O posto de atendimento 

fica localizado no 2º piso do 
Shopping Popular, no centro 
da cidade, onde os servi-
ços estarão funcionando 
normalmente ao público na 
segunda-feira (27), com o 
horário das 8h às 14h.
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COOPERATIVA MEDICA DE PENEDO LTDA – COMEPE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA MEDICA DE PENEDO LTDA - COMEPE, 
CNPJ nº 10.530.498/0001-
58, 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 Wanderley, 41, Sala 05, Santa Lu-
zia, Penedo, no dia 07 de julho de 2022, às 14:00 (quatorze)  horas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de cooperados, às 15:00 (quinze) horas em segunda convocação, com 
a presença de metade mais um dos cooperados e às 16:00 (dezesseis) 
horas em última convocação, para discussão e deliberação da seguinte 
ordem:

I - Prestação de contas de 2021 compreendendo o balanço anual, os de-
monstrativos do resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições e posse do Conselho de Administração para o exercício 
2022/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023.

Penedo, 21, de junho de 2022.

RAIMUNDO JORGE ROSARIO SOUZA
Presidente da COMEPE



O  g ove r n a d o r  Pa u l o 
Dantas,  o prefeito de Pilar, 
Renato Filho,  e a secretária 
de Estado da  Infraestrutura, 
Maria Gevan, assinaram hoje a 
autorização para o repasse da 
primeira parcela de recursos 
visando a construção de um 
conjunto habitacional para 
157 famílias de pescadores e 
marisqueiras do município. 
O conjunto será construído 
por meio de convênio entre a 
Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Seinfra) e a Prefei-
tura de Pilar, com recursos do 
Tesouro Estadual, no valor de 
mais R$ 15  milhões.

O Governo do Estado 
também garantiu o repasse 
da primeira parcela de recur-
sos para a terceira etapa da 

revitalização da orla lagunar 
no município. São mais R$ 
1,2 milhão do Governo esta-
dual e contrapartida de R$ 
1,2 milhão do município, por 
meio de convênio com a Sein-
fra. A revitalização contempla 
uma área  de 10 mil metros 
quadrados, com obras de 
pavimentação, paisagismo, 
deck, passeio e ciclovia.

O anúncio dos investimen-
tos foi feito durante a 10ª etapa 
do Arena Cria, a primeira em 
Pilar, que atendeu mais 1.500 
pessoas com a oferta de diver-
sos serviços, como cadastro 
no Cartão Cria, emissão de 
documentos e brincadeiras 
para a criançada. Noventa e 
seis gestantes receberam kits 
enxovais, contendo bolsa-
-maternidade, banheira, 
roupas, fraldas e produtos de 
higiene.

O governador lembrou 
que Programa Cria é o maior 
programa de transferência de 
renda, garantindo uma ajuda 
de R$ 150,00 para gestantes 
e mães com filhos até dois 
anos, com recursos mensais 
na ordem de R$ 19 milhões, 
provenientes do Fundo Esta-
dual de Combate e Erradi-
cação da Pobreza (Fecoep). 
O programa atende, atual-
mente, quase 130 mil famí-
lias em todo Estado em 
situação de pobreza ou 
extrema pobreza.

Na ocasião, o governa-
dor Paulo Dantas também 
fez a entrega simbólica de 
sementes para agricultores 
familiares de Pilar, por meio 
do Programa Planta Alagoas, 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Aquicultura (Seagri).

Hospital do Futuro
Antes de chegar ao espaço 

do Arena Cria, Paulo Dantas, 
acompanhado do prefeito 
de Pilar, Renato Filho, da 
deputada estadual, Fátima 
Canuto; e lideranças politicas 
locais e estaduais, visitou o 
canteiro de obras do Hospital 
do Futuro, que ficará locali-
zado na entrada da cidade.

“O Governo do Estado, nos 
últimos sete anos, construiu 
mais de seis hospitais. Além 
disso, teremos o Hospital do 
Futuro no Pilar e, em breve, 
estaremos inaugurando o 
Hospital do Coração”, ressal-
tou o governador, que, mais 
uma vez, destacou a impor-
tância do trabalho integrado 
entre Estado e municípios 
para que o Estado avance na 
execução de obras que tragam 
benefícios à população.

O prefeito Renato Filho 
também enfatizou o apoio 
que vem recebendo do 
Governo do Estado para a 
execução de obras impor-
tantes, como a construção do 
conjunto habitacional para 
pescadores e marisqueiras, 
que serão remanejados para 
uma área mais segura, longe 
das enchentes.

Sobre a continuação das 
obras de revitalização da orla 
lagunar, Renato  Filho desta-
cou que a obra vai potencia-
lizar ainda mais o turismo 
no município. “É funda-
mental essa parceria com o 
Governo do Estado, a exem-
plo dos programas sociais 
como o Cria, que junto com o 
programa Viva Bem do muni-
cípio, já reduziu em mais de 
90% os índices de pobreza em 
Pilar”, observou o prefeito.

HOSPITAL DO FUTURO entrou na pauta oficial do governador.Alagoas
GOVERNADOR PAULO DANTAS assinou hoje autorização de repasse da primeira parcela para construção de conjunto habitacional

Pilar terá recursos para as casas 
dos pescadores e marisqueiras
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Fábia Assumpção
Agência Alagoas

   REDE ACOLHE   JUNQUEIRO    OPERAÇÕES

Dependentes químicos são 
capacitados para o trabalho

Jovem de 17 anos 
é apreendido e
confessa morte 
de adolescente

Polícia Civil 
prende suspeitos 
de assassinatos 
em Arapiraca 

A Secretaria de Estado de 
Prevenção à Violência (Seprev), 
por meio do Centro de Refe-
rência em Reinserção Social e 
Produtiva, está promovendo 
a capacitação profissional de 
dezenas de dependentes quími-
cos atendidos pela Rede Acolhe. 
Os cursos são oferecidos atra-
vés de contrato com o SENAC 
Alagoas.

Na segunda-feira (20), foi a 
vez da turma do curso de salga-
deiro mostrar que tem talento 
para ofício. Após concluírem as 
aulas teóricas, eles entraram na 
cozinha industrial para colocar a 
mão na massa e preparar pratos 
deliciosos e de alta qualidade.

Guiados pelo professor 
Samuel Carlos – que é embaixa-
dor da gastronomia alagoana, 
prêmio conferido aos melhores 
chefs de cozinha do estado -, os 
alunos vão aperfeiçoando as 

técnicas e criando receitas das 
mais diversas: do pão francês e 
o enroladinho de charque até os 
pratos mais sofisticados, como o 
espetinho de caprese ao molho 
pesto e os canapés de parmesão 
com ervas.

“Aqui eles aprendem a 
trabalhar com todos os tipos 
de salgados: com glúten, sem 
glúten, vários tipos de pães, 
massas folhadas, salgados 
fritos e ao forno, saladas. Esses 
alunos sairão do curso certi-
ficados e prontos para traba-
lhar com carteira assinada ou 
montar seu próprio negócio. 
Após a conclusão, eles farão 
um projeto integrador que irá 
prepará-los para empreender 
no ramo de salgados e serão 
incluídos no banco de dados 
do SENAC para futuras opor-
tunidades”, explica o professor.

Jeová Marcelino, de 41 anos, 

conta que superou a depen-
dência em álcool com a ajuda 
profissional da Rede Acolhe. 
Após seis meses de tratamento, 
ele ingressou no curso de fren-
tista oferecido pela Seprev 
e conquistou um emprego 
permanente em um posto de 
gasolina de Maceió. Agora, 
ele vê nas aulas de salgadeiro 
uma oportunidade de abrir seu 
próprio negócio.

“Para mim, que gosto de 
cozinhar, esta é uma ótima 
oportunidade. Meu pensa-
mento agora é trabalhar muito, 
principalmente na cozinha, e já 
estou com um projeto para abrir 
um negócio de salgados fritos. 
Agradeço a Deus e ao Governo 
de Alagoas, que por meio da 
Seprev está nos ajudando a 
ter uma vida saudável e uma 
postura melhor na sociedade”, 
comenta o ex-acolhido.

O delegado Arthur César, da 
delegacia distrital de Junqueiro, 
informou que um adolescente, 
de 17 anos, foi apreendido 
horas depois de ter assassinado 
a adolescenteAlessandra Maria 
de Araújo, de 15 anos, crime 
ocorrrido ontem, na cidade.

O acusado foi localizado 
próximo ao Centro Integrado 
de Segurança Pública (CISP), 
confessou o crime e foi 
autuado por ato infracional 
análogo a feminicídio.

Segundo foi apurado, ele 
teria acompanhado a vítima, 
após ela sair da escola, e 
próximo à casa dela a esfa-
queou. O delegado esclare-
ceu que os dois adolescentes 
não namoravam, mas tinham 
uma amizade muito próxima. 
O jovem não tem passagem 
pela polícia, porém, estava 
suspenso da escola porque 
ameaçou promover uma 
chacina. Em seu caderno 
foram encontrados desenhos 
de arma, homem matando 
uma mulher com uma faca 
e palhaços. “Ele aparenta 
ser perturbado psicologica-
mente”, acrescentou o dele-
gado.

A Delegacia de Homicídios 
de Arapiraca (DHA), prendeu 
suspeitos de praticarem crimes 
de homicídio naquela cidade. 
A primeira prisão ocorreu  no 
bairro Batingas, em Arapiraca, 
ocasião em que as guarnições 
da PM, após levantamen-
tos, capturaram um homem 
que tinha dois mandados de 
prisão, ambos expedidos pela 
5ª Vara Criminal de da cidade.

Ele é suspeito de matar 
Carlos José dos Santos Anjos, 
fato ocorrido no dia 24 de 
agosto de 2021, por volta das 
18h, no bairro Boa Vista, e Max 
Arthur Alves da Silva, crime 
registrado em 14 de setembro 
de 2021, no bairro Canafístula.

A segunda prisão se deu no 
dia 22 de junho, na cidade de 
Lucas do Rio Verde, no Estado 
de Mato Grosso.  Ele é suspeito 
de matar o próprio irmão 
Leonício Ferreira da Silva, 
atingido com um disparo de 
arma de fogo na região do 
pescoço, fato ocorrido em 29 
de abril de 2015, por volta de 
18h40. O crime foi motivado 
por uma discussão entre os 
irmãos durante uma bebe-
deira.

Feriado de Floriano Peixoto é antecipado para a próxima segunda-feira em Maceió

O ferido de Marechal Floriano Peixoto, que é 
celebrado no dia 29 deste mês, foi antecipado 
para a próxima segunda-feira (27) em Maceió. 
A decisão foi publicada no Diário Oficial do 
Município de hoje. De acordo com a nota 

oficial divulgada pela Prefeitura de Maceió, 
o objetivo de antecipar o feriado é ajustar a 
atividade administrativa e devido a isso, ficam 
suspensas as atividades administrativas e 
serviços não essenciais da Prefeitura.

Após o sucesso incontestá-
vel do ‘Forró do Biu’, a Prefei-
tura de Maceió promove, a 
partir de hoje, a grande festa 
‘São João Massayo: Sol... Mar... 
Forró’, no polo multicultural 
de Jaraguá. Na véspera de São 
João, 40 atrações de prestígio 
local e nacional vão se revezar 
em um palco montado em um 
dos bairros históricos mais 
importantes da capital. 

O ‘São João Massayo: Sol... 
Mar... Forró’, que foi sucesso 
de púbico no pólo do Bene-
dito Bentes, anima o grande 
público na parte baixa até o 
próximo dia 29, onde é come-
morado o Dia de São Pedro.

Como atrações já confir-
mados, o público pode acom-
panhar shows de Thiaguinho, 
Zé Felipe, Xand Avião, Alok, 
Zé Vaqueiro, Gustavo Mioto, 

Bruno e Marrone, Luan 
Santana, Ludmilla, Matheus 
e Kauan, Dennis DJ, Wesley 
Safadão, Walkiria Santos, Elba 
Ramalho, Limão com Mel e 
Gustavo Lima.

Entre os artistas locais, 
destaque para Chau do Pife, 
Thiago Vás, Jaques Setton, Tião 
Marcolino, Beto Marcolino, Val 
Pimentel, Diego Francis, Tuca 
Martins, Cláudio Rios, Fide-
lis e a Cabreira, Galã, Banda 
Quadrilhão, Marlus Viana e 
Micheli Andrade.

O Estacionamento de 
Jaraguá será o palco para 
comportar o grande público, e 
a expectativa é de mais de 100 
mil pessoas circulando na orla 
a cada dia do evento. A estru-
tura montada inclui banheiros 
químicos e área reservada para 
ambulantes.

EXPECTATIVA  é de mais de 100 mil pessoas circulando na orla a cada dia do evento.Maceió
PALCO MONTADO no estacionamento do bairro histórico vai receber atrações locais e nacionais

Começa hoje São João no histórico 
bairro do Jaraguá com 40 atrações 

TUDO PRONTO

Para o maior São João do litoral do Brasil; atrações festas e shows iniciam hoje e devem se encerrar no dia 29 

Divulgação

  NO FERIADO JUNINO    FUNDEF

   ATENDIMENTO PRESENCIAL

Vacinação contra a Covid-19 
contará com três pontos fixos

Prefeitura inicia pagamento 
dos precatórios da Educação 

Sine suspende atendimentos 
amanhã, feriado de São João

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
informa que no Dia de São 
João, comemorado amanhã 
(24), manterá três pontos de 
vacinação contra a Covid-19 
em funcionamento. A inicia-
tiva, mesmo no feriado junino, 
tem o objetivo para que as 
pessoas possam atualizar seu 
cartão de vacinação das quatro 
doses que já estão disponíveis.

A vacinação ocorre em três 

pontos fixos da capital: Maceió 
Shopping (Mangabeiras), das 
09h às 21h, na Carajás Home 
Center (Tabuleiro do Martins), 
das 09h às 16h, e Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária), das 
15h às 21h. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Maceió já está aplicando a 
dose de reforço para adoles-
centes de 12 a 17 anos, e a 4ª 
dose para pessoas acima de 40 
anos e profissionais de saúde.

Primeira capital do país 
a pagar os precatórios do 
antigo Fundef, a Prefeitura 
de Maceió inicia, a partir 
de hoje (23), o pagamento 
histórico de R$ 190 milhões 
dos recursos dos precató-
rios para os profissionais 
da Educação. Serão mais 
de 11 mil profissionais 
entre ativos, pensionistas e 
aposentados, beneficiados 
com os recursos.

Uma conquista histórica 
de uma luta travada, desde 
2018, quando o prefeito JHC 
estava no mandato de depu-
tado federal, e conseguiu a 
aprovação do projeto de lei 
para permitir aos profissio-
nais da educação o repasse 
financeiro de um direito 
assegurado graças à jornada 
de trabalho da categoria.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os profis-

sionais que ainda não 
solicitaram o benefício, 
devem procurar a Semed, 
portando documentação 
coom RG, CPF, compro-
vante de residência e matrí-
cula, no período das 08h às 
17h.

Para mais informações, o 
público pode enviar e-mail 
para o endereço eletrônico: 
precatorios2022@semed.
maceio.al.gov.br.

A Prefeitura de Maceió 
informa à população que 
o Sine Maceió suspende 
o atendimento presencial 
amanhã, devido ao feriado 
estadual de São João. Os 
serviços ofertados on-line 
ainda poderão ser utiliza-
dos.

Para cadastro de currícu-
los, os interessados devem 
enviar o documento para o 
e-mail imosine.semtabes@
gmail.com, especificando 
a vaga pretendida. Já para 
orientações aos trabalhado-
res, o atendimento será feito 
via WhatsApp no número 

(82) 98879-1919.
O posto de atendimento 

fica localizado no 2º piso do 
Shopping Popular, no centro 
da cidade, onde os servi-
ços estarão funcionando 
normalmente ao público na 
segunda-feira (27), com o 
horário das 8h às 14h.
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COOPERATIVA MEDICA DE PENEDO LTDA – COMEPE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA MEDICA DE PENEDO LTDA - COMEPE, 
CNPJ nº 10.530.498/0001-
58, 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 Wanderley, 41, Sala 05, Santa Lu-
zia, Penedo, no dia 07 de julho de 2022, às 14:00 (quatorze)  horas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de cooperados, às 15:00 (quinze) horas em segunda convocação, com 
a presença de metade mais um dos cooperados e às 16:00 (dezesseis) 
horas em última convocação, para discussão e deliberação da seguinte 
ordem:

I - Prestação de contas de 2021 compreendendo o balanço anual, os de-
monstrativos do resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal;
II - Eleições e posse do Conselho de Administração para o exercício 
2022/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023.

Penedo, 21, de junho de 2022.

RAIMUNDO JORGE ROSARIO SOUZA
Presidente da COMEPE



PÚBLICO que se interessar por uma festa junina raiz, além de prestigiar as 
apresentações dos grupos, vai poder tirar muitas selfies na cidade cenográfica.Cultura
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O festival de quadrilhas 
juninas, de bumba-meu-boi 
e o concurso de coco de roda, 
que constam oficialmente 
na programação do São João 
de Maceió, começam hoje, 
véspera de São João, no polo 
do Tabuleiro do Martins, 
estruturado no Instituto 
Galba Novaes de Castro. 

O público que se interes-
sar por uma festa junina raiz 
vai, além de prestigiar as apre-
sentações dos grupos, poder 
tirar muitas selfies na cidade 
cenográfica que foi montada 
na área externa do local. O 

evento por lá segue até o dia 
30 de junho, sempre das 18h 
às 22h, e será realizado em 
parceria com a Organização 
Arnon de Mello (OAM).

A Fundação Municipal de 
Ação Cultural (FMAC) divul-
gou que as apresentações 
serão divididas por folgue-
dos. Dos dias 23 a 25, será a 
vez das quadrilhas juninas 
(ao todo são 11 grupos no 
salão). De 26 a 29 de junho, 
vai ser realizado o concurso 
de coco de roda.

De acordo com Roberto 
Calheiros (Betinho), líder do 
coco de Roda Reviver e tesou-
reiro da Liga dos Grupos de 
Coco de Roda de Alagoas, 

serão 20 grupos que vão se 
revezar nas apresentações 
em dois dias. Os seis primei-
ros que obtiverem as maiores 
notas nesta fase eliminató-
ria passam à final, no dia 29. 
Todos ganharão um troféu.

“Cada grupo vai se apre-
sentar durante 25 minu-
tos, mais ou menos, e serão 
avaliados por um corpo de 
jurados pela coreografia, 
figurino, animação e temá-
tica, por exemplo. O nosso 
concurso é realizado há 10 
anos e estamos numa expec-
tativa muito grande após este 
tempo parado por causa da 
pandemia. Somos de Bebe-
douro e mobilizar a comuni-

dade para torcer por nós se 
configura em uma enorme 
satisfação”, relatou Betinho.

A Prefeitura de Maceió 
garantiu ajuda de custo no 
valor de R$ 4 mil por cada 
grupo de coco de roda que 
vai se apresentar no polo do 
Tabuleiro do Martins. Eles 
foram contemplados no 
edital São João 2022 da FMAC, 
assim como os quadrilheiros.

Uma boa novidade do 
São João por lá é o festival 
de bumba-meu-boi, reivin-
dicado há anos pela classe 
para ser agregado às festas 
juninas, levando em consi-
deração que em 30 de junho 
é comemorado o dia nacio-

nal deste folguedo. Todos 
vão se apresentar nesta data 
ao público, em uma grande 
festa para encerrar os festejos 
organizados pelo município.

O local do evento vai 
contar com toda estrutura e 
conforto aos espectadores, 
com direito a ornamentação 
típica, ginásio de apoio para 
os integrantes dos grupos 
artísticos e arquibancadas 
com capacidade segura para 
o público.

A programação do polo 
Tabuleiro será transmitida 
pelo canal oficial da Prefei-
tura de Maceió no Youtube 
de forma simultânea ao polo 
multicultural no Jaraguá.

EVENTO ACONTECE até o dia 30 e vai ter quadrilhas, coco de roda e bumba-meu-boi, além de cidade cenográfica para o público

São João no Tabuleiro começa 
hoje com apresentações culturais

Thiago Gomes
Secom Maceió



COM INVESTIMENTO de mais de R$ 98 milhões, 
indústria conta com incentivos do Governo do Estado.Mercado

A indústria Pandurata 
Alimentos, detentora da 
marca Bauducco, inaugurou, 
nesta segunda-feira (13), uma 
loja varejista na cidade de Rio 
Largo. A inauguração contou 
com a presença da Secretá-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Caroline Balbino.

Com um investimento 
de mais de R$ 98 milhões, 
a indústria, que conta com 
incentivos do Governo do 
Estado, através do Programa 
do Desenvolvimento Inte-
grado Estado de Alagoas 
(Prodesin), gera cerca de 300 
empregos diretos e indire-
tos na região. Agora, com a 
expansão para o setor vare-
jista, a Bauducco deve gerar 
mais 48 postos de trabalho 
e um faturamento anual de 
mais de R$ 6 milhões.

“Essa é uma expansão 
considerável, que vai adicio-
nar mais 3 mil m² ao espaço 
da Bauducco em Rio Largo, 
gerando mais empregos e 
renda para a população da 
região. Essa ação também 

mostra a força da economia 
alagoana, que vem se desen-
volvendo cada vez mais e 
atinge os setores atacadista e 
varejista. Estamos muito feli-
zes em fazer parte dessa nova 
etapa”, pontua a secretária 
Caroline Balbino.

De acordo com a dire-

tora de relações institucio-
nais da Bauducco, Silvana 
Bauducco Nunes, o maior 
compromisso da empresa 
é fazer e entregar produtos 
que atendam os desejos e 
necessidades dos consumi-
dores, sempre com padrão 
de qualidade superior.

“Agora aqui nessa loja de 
fábrica Bauducco, além de 
levarmos ao público todos 
os nossos produtos sempre 
fresquinhos, chegarão as 
novidades que criamos – 
sempre em linha com as 
últimas tendências e preços 
interessantes. Aqui será 

mais uma marca e presença 
de nossa empresa que, além 
de prestigiar o estado de 
Alagoas e o município de Rio 
Largo, que nos acolheram há 
mais de 10 anos, reforçará o 
desejo que cresçamos ainda 
mais nesta região do país”, 
afirmou a diretora.

COM UNIDADE fabril implantada desde 2015 também na cidade de Rio Largo, indústria emprega mais de 300 alagoanos

Bauducco expande operação em 
Alagoas com inauguração de loja

Theresa Ibrahim
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Isabella Padilha e Cecília Tavares
Ascom Sedetur
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véspera de São João, no polo 
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parceria com a Organização 
Arnon de Mello (OAM).

A Fundação Municipal de 
Ação Cultural (FMAC) divul-
gou que as apresentações 
serão divididas por folgue-
dos. Dos dias 23 a 25, será a 
vez das quadrilhas juninas 
(ao todo são 11 grupos no 
salão). De 26 a 29 de junho, 
vai ser realizado o concurso 
de coco de roda.

De acordo com Roberto 
Calheiros (Betinho), líder do 
coco de Roda Reviver e tesou-
reiro da Liga dos Grupos de 
Coco de Roda de Alagoas, 

serão 20 grupos que vão se 
revezar nas apresentações 
em dois dias. Os seis primei-
ros que obtiverem as maiores 
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Todos ganharão um troféu.
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sentar durante 25 minu-
tos, mais ou menos, e serão 
avaliados por um corpo de 
jurados pela coreografia, 
figurino, animação e temá-
tica, por exemplo. O nosso 
concurso é realizado há 10 
anos e estamos numa expec-
tativa muito grande após este 
tempo parado por causa da 
pandemia. Somos de Bebe-
douro e mobilizar a comuni-

dade para torcer por nós se 
configura em uma enorme 
satisfação”, relatou Betinho.

A Prefeitura de Maceió 
garantiu ajuda de custo no 
valor de R$ 4 mil por cada 
grupo de coco de roda que 
vai se apresentar no polo do 
Tabuleiro do Martins. Eles 
foram contemplados no 
edital São João 2022 da FMAC, 
assim como os quadrilheiros.

Uma boa novidade do 
São João por lá é o festival 
de bumba-meu-boi, reivin-
dicado há anos pela classe 
para ser agregado às festas 
juninas, levando em consi-
deração que em 30 de junho 
é comemorado o dia nacio-

nal deste folguedo. Todos 
vão se apresentar nesta data 
ao público, em uma grande 
festa para encerrar os festejos 
organizados pelo município.

O local do evento vai 
contar com toda estrutura e 
conforto aos espectadores, 
com direito a ornamentação 
típica, ginásio de apoio para 
os integrantes dos grupos 
artísticos e arquibancadas 
com capacidade segura para 
o público.

A programação do polo 
Tabuleiro será transmitida 
pelo canal oficial da Prefei-
tura de Maceió no Youtube 
de forma simultânea ao polo 
multicultural no Jaraguá.

EVENTO ACONTECE até o dia 30 e vai ter quadrilhas, coco de roda e bumba-meu-boi, além de cidade cenográfica para o público
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hoje com apresentações culturais

Thiago Gomes
Secom Maceió



Repleta de belezas naturais 
e muitas atividades voltadas 
para o ecoturismo, Maceió 
segue se destacando entre os 
destinos brasileiros. Desta vez, 
a capital alagoana desponta 
na lista dos melhores destinos 
do Brasil para se hospedar de 
forma mais sustentável.

O estudo foi divulgado 
pela Booking.com, uma das 
plataformas digitais de viagem 
líderes no mundo, através do 
Relatório de Viagens Susten-
táveis 2022 e do selo Viagens 
Sustentáveis. Considerado 
um dos maiores estudos já 
realizados pelo segmento, o 
levantamento aponta que um 
em cada dez brasileiros (93%) 
pretendem se hospedar em 
uma acomodação sustentável 
no próximo ano e traz Maceió 
na décima posição entre os 
destinos brasileiros.

“Cada vez mais as pessoas 
estão buscando formas mais 
conscientes de viajar e ficamos 
felizes por Maceió está entre 
os destinos indicados. Além 
dos atrativos naturais, da vida 
marinha abundante, e dos 

passeios que proporcionam 
contemplação da natureza e 
dos hotéis que, cada vez mais, 
têm adotado práticas susten-
táveis, temos a preocupação da 
gestão municipal em manter a 
cidade cada vez mais atrativa, 
preservada e sustentável”, 
pontuou a titular da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer, Patrícia Mourão.

O estudo realizado pela 
empresa aponta os destinos 
brasileiros que têm a maior 
proporção de acomodações 
participantes do programa 
Viagens Sustentáveis, ou seja, 
que foram reconhecidas pelas 
medidas de sustentabilidade 
adotadas pelas organizações. 

Entre os atrativos do 
destino Maceió, destacados 
pela plataforma, estão os 
passeios às piscinas naturais e 
mergulhos; esportes náuticos, 
como surfe e stand-up paddle; 
além de atividades sustentá-
veis terrestres, como passeio 
ao Parque Municipal e Parque 
do Horto, áreas de preserva-
ção ambiental com espécies 
nativas da Mata Atlântica, 
que contam com trilhas para 
caminhadas e observação de 
animais.

ENTRE AS NOVIDADES está o retorno do embarque 
e desembarque de passageiros em Maceió.Turismo

NAVIO MSC Seashore virá pela primeira vez ao Brasil e irá atracar no Porto de Jaraguá no dia 26 de dezembro

Com a retomada do 
turismo, a temporada de 
cruzeiros 2022/2023 da 
companhia MSC promete 
em Alagoas. Em reunião na 
semana passada, na sede 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur/AL), a dire-
tora de operações da MSC no 
Brasil, Marcia Leite, confirmou 
a passagem de três navios da 
companhia, com um total de 
15 escalas da empresa no Porto 
de Maceió.

Com início previsto para 
o dia 26 de dezembro, com 
a chegada do navio MSC 
Seashore – que virá pela 
primeira vez ao Brasil e será 
o maior navio de passageiros 

já atracado em Alagoas, com 
capacidade para 5.200 passa-
geiros, o estado irá receber 
ainda os navios MSC Seaview 
e MSC Fantasia. A temporada 
segue até o dia 7 de abril de 
2023, com a última escala do 
navio MSC Fantasia.

“A MSC é importantíssima 
nesse momento de retomada 
do turismo em Alagoas, e é 
fundamental que o Governo 
do Estado siga estreitando 
a relação com as principais 
companhias cruzeiristas 
do mundo - então esta-
mos disponíveis para auxi-
liar as empresas para que a 
próxima temporada seja um 
sucesso, e também ansiosos 
para o início dessa tempo-
rada, que irá trazer mais visi-
tantes e mais oportunidades 
de trabalho no segmento 

do turismo para os alagoa-
nos”, pontua a secretária de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Caro-
line Balbino.

Entre as novidades para a 
próxima temporada de cruzei-
ros da MSC em Alagoas, está 
ainda o retorno do embarque 
e desembarque de passageiros 
em Maceió.

“É um momento de reto-
mada da MSC e estão todos 
com as esperanças volta-
das para este ano, princi-
palmente no turismo e no 
nosso segmento, que foi um 
dos mais afetados durante a 
pandemia. Estamos inves-
tindo e trazendo novos navios 
para colocar o Brasil na vitrine 
e Maceió é um dos destinos 
mais especiais para a MSC, 
inclusive o destino este ano 

estará com a mesma quanti-
dade de escalas que o Porto 
de Santos. E a novidade é que 
vamos deixar um bloqueio 
de cabines para embarque 
e desembarque em Maceió 
– para atender o pleito dos 
alagoanos. Estaremos embar-
cando e desembarcando cerca 
de 300 pessoas – uma movi-
mentação ainda pequena, 
mas que já começa a atender o 
público de Alagoas”, explica a 
diretora de operações da MSC 
no Brasil, Marcia Leite.

Turismo Seguro
A retomada segura e 

gradual do turismo em Alagoas 
conta com o selo Safe Travels 
da WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 

do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitários 
em padrão mundial.

No total, onze municípios 
alagoanos já foram contem-
plados com a certificação 
internacional - Pilar, Penedo, 
Maragogi, Porto de Pedras, 
Piranhas, Japaratinga, Delmiro 
Gouveia, Marechal Deodoro, 
Roteiro, Passo de Camaragibe 
e Maceió. O estado também 
registra cerca de 2.094 empre-
endimentos turísticos com 
o selo do Turismo Responsá-
vel do Ministério do Turismo, 
ocupando o primeiro lugar do 
Nordeste em emissão de selos.

As duas certificações levam 
em consideração a prática de 
condutas que tragam segu-
rança para turistas, trabalha-
dores e moradores das regiões 
contempladas.

Cecília Tavares
Ascom Sedetur

Cláudia Leite
Ascom Semtel

MSC anuncia temporada de cruzeiros 
com 15 escalas na capital alagoana

DESTINOS

Com acomodações e atrativos sustentáveis são preferência dos viajantes para o próximo ano, aponta estudo

Lets Dive
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   RECONHECIMENTO

Booking.com: Maceió está na lista dos melhores 
destinos do Brasil para viagens sustentáveis



SÃO JOÃO de Maceió começa hoje e vai até o dia 29.Especial

O São João de Maceió no 
polo multicultural, em Jaraguá, 
será acessível para pessoas 
com deficiência (PCD). A orga-
nização reservou uma portaria 
específica para o embarque e 
desembarque deste público 
que pretende se deslocar para 
o local do evento, que ocorre 
entre 23 e 29 de junho, com 
atrações da terra e nacionais. A 
novidade foi confirmada nesta 
quarta-feira (22), pelo prefeito 
de Maceió, JHC.

Quem tiver dificuldade 
de locomoção poderá ter 
acesso à área reservada 

aos shows em uma entrada 
montada por trás do palco. 
Haverá um estacionamento 
exclusivo para os veículos 
destas pessoas, garantindo 
mais comodidade a quem 
vai curtir a festa.

O estacionamento, de 
acordo com os organizadores, 
será em frente ao Hotel Ense-
ada, na Pajuçara. Portanto, os 
que optarem por assistir aos 
shows no espaço reservado 
terão que se dirigir até este 
ponto da orla.

O município ainda vai 
disponibilizar uma van para 
o transporte das pessoas com 
deficiência até o portão que dá 
acesso à arena dos shows. No 

local, foi reservada uma plata-
forma de 36 metros quadra-
dos, numa área de 10m x 10m, 
para acomodar este público de 
forma adequada.

Pontos de parada
É bom ficar atento porque 

haverá pontos de paradas 
específicos para táxis, trans-
porte por aplicativo, além 
dos pontos de ônibus. Tudo 
será devidamente sinalizado 
e orientado pelos agentes da 
Superintendência Munici-
pal de Transporte e Trânsito 
(SMTT).

No planejamento de 
mobilidade do evento, elabo-
rado pela Superintendên-

cia Municipal de Transporte 
e Trânsito (SMTT ), está 
previsto o acesso exclusivo 
ao local pelas pessoas com 
algum tipo de deficiência.

Em toda a região, 15 agen-
tes de trânsito, divididos em 
cinco equipes, vão assegurar 
a segurança viária. Além deles, 
oito fiscais de transporte, espa-
lhados em duas equipes, serão 
mobilizados para resguardar 
os bolsões de estacionamento 
e fiscalizar os pontos e paradas.

A SMTT vai deslocar dois 
agentes para atuarem no 
bloqueio de cada via. Ao todo, 
pelo planejamento, serão 34 
pontos a serem bloqueados 
com grades. Cada trecho desse 

estará devidamente sinalizado 
aos condutores.

Para  quem pretende 
chegar ao Jaraguá de trans-
porte público, 14 linhas de 
ônibus que passam pelo polo 
multicultural serão refor-
çadas para o evento. Será 
concedida a gratuidade em 
22 linhas de ônibus, das 18h 
às 4h, para deslocamento 
aos festejos.

Oitenta coletivos ficarão 
estocados em local estratégico 
para viabilizar o retorno da 
população ao final do evento. 
Além disso, serão criadas duas 
novas linhas exclusivamente 
para o destino final ser o local 
do São João.

QUEM TIVER dificuldade de locomoção poderá ter acesso à área reservada aos shows em uma entrada montada por trás do palco

Pessoas com deficiência terão 
espaço exclusivo para aproveitar 
shows no São João de Maceió

Redação Eufemea

Célio Júnior / Secom Maceió
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SEJA o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

BOLSHOI EM MACEIÓ  I
Bolshoi Brasil faz turnê pelo Nordeste e apresenta em Maceió o 
espetáculo 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 “Que-
bra-Nozes”, a beleza da “Melodia de Gluck”, e a ópera “Orfeu e 
Eurídice”, além da energia e da força das danças a caráter. 

PREMIADO  I

Vencedor do prêmio de Melhor longa estrangeiro do Festival Internacional de Zaragoza e cinco Kikitos na mostra gaúcha do 49º Festival de Cinema de Gramado, “A Col-

meia” chega às salas de cinema do Brasil a partir do dia 30 de junho (quinta-feira). Segundo longa do realizador gaúcho Gilson Vargas, o drama psicológico acompanha um 

grupo de oito pessoas afastadas da civilização e como cada um lida com seus próprios demônios internos - e externos.

PRECIOSA  I

As obras e encantos dos artesãos alagoanos estão levando a tradição popular 

de Alagoas para o Museu A Casa, em São Paulo. Fazendo sua estreia na 

cidade, com peças de 20 renomados artistas, a Exposição ‘Preciosa: Alagoas 

Feita à Mão’, acervo permanente do Governo de Alagoas, abre as portas neste 

sábado (25), a partir das 13h.   
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CANCERIANAS  I

E quem abre a temporada emotiva 

do zodíaco são as queridas Jânia 

Fontes, Dri Ferraz e Iris Macedo.

Foto: Bruno Polidoro


