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Covid-19: Fiocruz 
defende que as 

aulas presenciais
 sejam mantidas
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Pacto Contra Fome levará comida 
para 300 mil pessoas em Alagoas

PROGRAMA TERÁ RECURSOS DO FECOEP E CONTARÁ COM VÁRIAS FRENTES DE COMBATE À FOME NO ESTADO

O Restaurante Popular Está-
dio Rei Pelé passa a funcionar a 
partir de hoje, no 1° pavimento 
do Estádio Rei Pelé, no Trapiche 
da Barra. Ao preço de R$ 2,00, o 
novo equipamento do Estado de 
Alagoas fornecerá 2.250 refeições 
por dia, entre almoço e jantar, no 
sistema de bandejão e quentinha, 

à população da parte baixa de 
Maceió. O restaurante popular 
faz parte do conjunto de ações 
de segurança alimentar previs-
tas no “Pacto contra a Fome” do 
Governo de Alagoas. Por meio da 
modalidade de cozinha trans-
portada, o serviço estará dispo-
nível de segunda à sexta, das 11h 

às 14h, para o almoço, e das 17h 
às 19h, para o jantar. O restau-
rante contará com um inves-
timento anual de R$ 3.283.500 
(três milhões duzentos e oitenta 
e três mil e quinhentos reais), 
recurso proveniente do Fundo 
Estadual de Combate e Erradi-
cação da Pobreza (Fecoep). 

O  G ov e r n o  d e  A l a g o a s 
lançou, hoje pela manhã, o 
Pacto Contra a Fome, que 
consiste no maior conjunto 

de ações com o objetivo de 
mudar a realidade de cente-
nas de milhares de alagoa-
nos que vivem na extrema 

p o b re z a .  Tr a t a - s e  d e  u m 
esforço concentrado para 
l e va r  a l i m e n t o  a  f a m í l i a s 
em situação de insegurança 

alimentar e nutricional grave. 
O Pacto Contra a Fome tem, 
como sua principal ação, a 
distribuição de 110 mil cestas 

básicas mensalmente a famí-
lias com renda per capita de 0 
a 3 reais por mês por membro 
da família. Página 5

   NO REI PELÉ

Tem comida boa e barata no 
novo Restaurante Popular 
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SERÃO

fornecidas 2.250 refeições por dia; recursos para o Restaurante Popular são oriundos do Fecoep

AO TODO,

Foram contempladas 160 famílias; ou seja: mais 640 pessoas

Programação da Prefeitura 
de Maceió termina amanhã

Famílias recebem chaves 
dos seus apartamentos

Sine Maceió 
tem 84 vagas 
de emprego e 
21 para estágio

...Salgadinho 
oferta práticas 
integrativas 
para os usuários

   SÃO JOÃO

   PARQUE DA LAGOA

   VAMOS LÁ!    PAM...

Divulgação

Marco Antônio/secom Alagoas
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PARA ELES, o verdadeiro crime é ser mulher 
e ser livre para decidir sobre seu próprio corpo.

2 O DIA Digital

Opinião

O câncer da sociedade, ou seja, os conservadores, não 
cansam de levar infelicidade à vida alheia.

A última vítima é a atriz Klara Castanho, que optou por 
não abortar após engravidar de um estupro que sofreu e, 
logo após dar à luz, doar o bebê para adoção. Tudo isso à 
luz da lei.

A história veio à tona após um demônio vestido de 
branco que trabalhava no hospital (felizmente, demitida) 
tentar lucrar com o sofrimento de Klara e oferecer deta-
lhes, que jamais deveriam ter sido vazados, a um fofo-
queiro que se acha jornalista.

O coisa repassou a informação para uma dublê de 
atriz, a famosa viúva de um ex-diretor da Globo, que se 
acha infalível, acima do bem e do mal. A dama conserva-
dora, pré-candidata a deputada federal com o manjado 
e falido discurso de defesa de criancinhas e da família 
tradicional, fez um inferno, achando que iria aumentar 
a dor da jovem atriz.

Felizmente, os ventos sopraram contra e as chamas 
tostaram a vidas da dupla perversa. O massacre da 
opinião pública veio, contratos foram perdidos, além de 
o fofoqueiro ter caído em desgraça no meio das subcele-
bridades, de onde ele tira a matéria-prima para alimentar 
sua mediocridade.

É aquela velha coisa, né? Conservadores odeiam 
mulheres. Mulheres conservadoras se odeiam também, 
né?

Porque, do lado do mal, não vi tanta indignação como 
estuprador. Mas, a vítima da violência, fragilizada, virou 
a Geni desta gente que quer punir mulheres pelo simples 
fato de envolver sexo, inclusive, quando são forçadas a 
isso, de maneira brutal.

É o caso de países que aplicam a merda da sharia, 
onde mulheres estupradas são condenadas à morte por 
apedrejamento, pois, para os machistas lá, estupro é 
considerado sexo fora do casamento.

Quando crianças engravidam, os conservadores 
querem que elas levem a gestação adiante e deem o fruto 
da violência para a adoção. Quando uma jovem, vítima 
de abuso, leva a gestação adiante e doa o bebê, também 
sofre maledicências.

Essa tropa não difere muito dos radicais islâmicos em 
pensamento. Para eles, o verdadeiro crime é ser mulher e 
ser livre para decidir sobre seu próprio corpo. Mulheres 
autônomas e decididas assustam e essa repressão tres-
loucada é uma forma de tentar perpetuar esse modelo e 
sociedade estúpido e perverso.
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EXPEDIENTE

Diz o ditado popular que político é como camaleão e, 
portanto, muda de cara o tempo todo.

Claro que a síndrome do camaleão na política nacional 
nunca foi uma novidade. A turma não apenas muda de cara, 
mas de cor também. E agora as novidades vão se propagando 
de forma tão ampla que é de fazer lesma corar.

Há pelos menos quatro grupos embolados na disputa pelo 
governo de Alagoas na atualidade. Em se tratando de grupos, 
logo se presume que quem se alia a um lado, certamente, não 
vai ao palanque do outro. Ou pelo menos não iria.

Mas, essa história do político camaleão é espantosa. Há 
candidatos que são ninjas. Se deixarem eles estarão pulando 
em todos os palanques, seja como protagonista ou até mesmo 
papagaio de pirata.

Atualmente, há prefeitos que apoiam um candidato a 
governador de um grupo, um senador de outro e um federal 
de outro também. Candidato a estadual pode ser vários.

Não entra em campo, nesse caso, ideologia (até porque 
para eles não existe), nem fidelidade partidária. Há pura 
e simplesmente o jogo de interesse pessoal ou de famílias 
envolvidas na política. E assim quem der mais leva.

Nesta quinta-feira, véspera de São João, a Prefeitura do 
Pilar montou um imenso palanque com as presenças do 
governador Paulo Dantas, o senador Renan Filho e deputado 
federal Paulão PT), que foi a convite do governador.

Dantas e Renan Filho discursaram e falaram de seus feitos. 
O prefeito Renatinho e sua mãe, a deputada Fátima Canuto 
falaram no evento e apresentaram o governador e o vice como 
os candidatos do Pilar nas próximas eleições.

Antes de todos subirem ao palco quem primeiro esteve lá 
foi o deputado Paulão, a convite do locutor do evento e foi 
apresentado como o “amigo do presidente Lula”.

O deputado então não contou com conversa e perguntou 
a multidão que aguaradava o inicio da festa: – Como é mesmo 
que se canta a música do Lula, pessoal? E galera cantou: –Olê, 
Olê, Olê, Olá, Lula, Lula.

O evento em seguida começa e quanto está para termi-
nar, uma caminhonete preta, acompanhada por seguranças 
aparece na praça do evento. Dentro dela estava ninguém, 
ninguém menos que o homem mais poderoso do País, na 
atualidade: o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira 
(PP), adversário figadal de Renan Filho e Paulo Dantas.

Eles logo foram embora e Lira foi levado ao palco pela 
deputada Fátima Canuto, iniciando assim um novo evento 
para a mesma plateia na movimentada cidade do Pilar.

Aliás, Pilar que antigamente era conhecida como a terra 
do bagre.

A diversidade política no mais 
puro estilo camaleão nos 
palanques do interior alagoano

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
   ARTIGO  |  Wagner Melo *
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Um dia antes de receber 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), no Aeroporto Zumbi dos 
Palmares, e participar de uma 
‘motociata’ de apoio à pré-
-candidatura de seu fiel escu-
deiro, em Maceió, o senador 
Fernando Collor (PTB) confir-
mou, ontem (27), sua pré-
-candidatura ao governo do 
Estado, nas eleições deste ano. 

Em entrevista ao jorna-
lista Waltenor Leôncio, no 
programa TC News, da TV 
Cidadã do Tribunal de Contas 
do Estado, Collor disse que 
recebeu essa demanda de 
setores da sociedade alagoana, 
inconformados com a falta de 
candidatos mais experientes 
e com propostas inovadoras 
para Alagoas. 

“Há um vácuo político na 
campanha. Por isso, aceitei 
esse desafio de disputar de 
novo o governo de Alagoas”, 
afirmou o ex-presidente. 
Segundo ele, sua candida-

tura visa também montar um 
palanque para o presidente 
Bolsonaro, que deve voltar a 
Maceió após as convenções 
partidárias.

“Fiquei muito feliz com o 
apoio de Jair Bolsonaro. Ele 
precisava de um palanque 
em Alagoas”, afirmou Collor, 
na entrevista à TV Cidadã. Ele 
prometeu apresentar durante 
a campanha uma série de 
projetos para o desenvolvi-
mento de Alagoas. “Vamos 
fazer um governo de todos, dos 
mais humilde aos mais impor-
tantes empresários do setor 
produtivo”.

AJUDA FEDERAL
O senador disse ainda 

que, se Alagoas melhorou, foi 
graças à ajuda de Bolsonaro. 
“Ele gosta muito de Alagoas 
e do Nordeste. Por isso vem 
transferidos verbas para os 
Estados da região. Alagoas está 
de prova. Nunca estiveram em 
situação tão tranquila, graças 
aos repassem de verbas do 
governo federal”. 

Collor citou, como prova 
dessa “ajuda”, a construção 
de imóveis pelo programa 
habitacional do governo fede-
ral. “Ele (Bolsonaro) vem a 
Alagoas para entregar 1500 
unidades em dois conjuntos 
residenciais, um na região do 
Conjunto Virgem dos Pobres, 
no Vergel do Lago, e outro no 
Benedito Bentes”. 

O pré-candidato criticou 
a falta de reconhecimento do 
governo de Alagoas com rela-
ção ao repasse de verbas para 
o Estado. “Muito pouco se fala 
que a verba do governo do 
Estado vem do governo fede-
ral. Apesar do governador ser 
de oposição, o presidente tem 
se empenhado cada vez mais 
para ajudar Alagoas”.

PROGRAMA INOVADOR
O ex-presidente lembrou 

do lado bom da sua gestão 
à frente da Presidência da 
República, no início dos anos 
90, quando abriu o mercado 
brasileiro para novas tecno-
logias e pôs fim aos “carros 

carroças”. Disse que, caso 
retorne ao governo do Estado, 
vai fazer uma gestão inovadora 
e voltada para o social. 

“Precisamos inovador e 
cuidar melhor das pessoas”, 
pontuou. Por isso estou 
propondo um governo que 
avance, que tenha disposição 
e visão do futuro, para ajudar 
o povo alagoano a ter mais 
oportunidades e uma melhor 
qualidade de vida”, destacou, 
prometendo um governo para 
todos. Ele fez críticas às últimas 
gestões do Estado, sobretudo 
na área de educação, que conti-
nua amargando um alto índice 
de analfabetismo. Para enfren-
tar esse “problema crônico”, 
Collor propõe um sistema de 
ensino integral e voltado para a 
vocação dos estudantes, valori-
zando suas aptidões. 

CAICs REVITALIZADOS 
“Tenho muita preocupa-

ção com a educação, porque 
ela é a base de tudo. Por isso, 
defendemos a universalização 
do ensino básico e o combate 

ao analfabetismo”, afirmou 
o senador. Nesse sentido, 
ele lamentou que os antigos 
CAICs, erguidos durante o seu 
governo, em Maceió e algumas 
cidades do interior de Alagoas, 
“estejam abandonados e suca-
teados”.

“Deveriam ter sido preser-
vados. Porque eram escolas de 
ensino integral, onde as crian-
ças entravam pela manhã, 
tomam café, almoçavam, 
estudavam e faziam atividades 
esportivas, culturais e recrea-
tivas, o dia inteiro”, lembrou, 
acrescentando que os pais dos 
alunos também tinham direito 
à janta, quanto iam buscar os 
filhos. 

“Era uma maneira de inte-
grar a comunidade”, observou 
o senador. Caso tenha sucesso 
nas urnas, Collor promete 
reconstruir os CAICs (Centros 
de Atenção Integral à Criança 
e ao Adolescente), inspirados 
nos CIEPs (Centros Integrados 
de Educação Pública), implan-
tados na gestão de Leonel 
Brizola, no Rio de Janeiro.

FERNANDO COLLOR quer garantir imunidade para evitar processos.Política
NA GARUPA do presidente, senador promove e participa de ‘motociata’ em Maceió, colado no seu fiel escudeiro

Collor pega carona na campanha 
de Bolsonaro para o Governo 
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Assessoria

O Tribunal Regional Elei-
toral de Alagoas (TRE/AL), 
diante de questionamentos 
acerca dos trâmites processu-
ais relativos à propaganda irre-
gular, esclarece que a atuação 
do Tribunal, como órgão julga-
dor, acontece mediante provo-
cação por parte do Ministério 
Público (MP) ou das assesso-
rias jurídicas dos partidos, 
candidatos ou coligações.

Para atuar em ações especí-
ficas da propaganda eleitoral, 
o TRE de Alagoas nomeou três 
desembargadores eleitorais 
substitutos e três assessores 
para a análise e julgamento das 
representações. A fiscalização, 
por se tratar de uma eleição 
geral, fica sob a responsabi-
lidade do Ministério Público 
Federal (MPF).

 “Estamos atuando à 
medida que as representações 
estão chegando, inclusive em 
regime de plantão aos finais 

de semana e feriados, para 
dar celeridade e transparência 
às decisões dos processos de 
propaganda irregular e ilícitos 
eleitorais. Em alguns casos, 
a análise é mais demorada 
em virtude da complexidade 
e da necessidade do parecer 
do MPF, mas a Justiça Eleito-
ral tem sempre priorizado a 
imparcialidade e a legalidade 
em seus julgados”, explicou o 
presidente do TRE/AL, desem-
bargador Otávio Leão Praxe-
des.

Descumprimento 
e fiscalização
A c e r c a  d a  R e p r e -

s e n t a ç ã o  n º  0 6 0 0 1 7 7 -
80.2022.6.02.0000, que tem 
como representante o partido 
União Brasil em desfavor do 
governador Paulo Dantas, do 
ex-governador Renan Calhei-
ros Filho e do secretário esta-
dual de Comunicação, Joaldo 

Cavalcante, o TRE/AL escla-
rece que, conforme pleite-
ado, foi determinado que os 
representados não realizem 
promoção pessoal durante 
eventos de distribuição 
gratuita de bens e serviços de 
caráter social custeados ou 
subvencionados pelo Poder 
Público. 

A decisão liminar foi 
proferida pela desembar-
gadora eleitoral substituta 
Ester Manso e, em análise 
de mandado de segurança, 
mantida pelo desembarga-
dor eleitoral Hermann de 
Almeida Melo. Em trami-
tação, há seis notícias de 
descumprimento da liminar 
que serão analisadas quando 
da decisão terminativa da 
ação, ou seja, no momento 
da decisão de mérito. Ainda 
não houve o julgamento pelo 
Pleno do Tribunal, o que deve 
acontecer brevemente.

  PROPAGANDA IRREGULAR

TRE/AL esclarece sobre trâmite 
das ações judiciais em Alagoas

  APROVADA LEI DE...

...Diretrizes para elaboração 

execução orçamentária de 2023
Na sessão de ontem, 

os deputados aprovaram 
o projeto de lei ordinária 
nº 927/2022, que trata das 
diretrizes orçamentárias, 
que tem como objetivo a 
elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2023. 
Como preceitua o pará-
grafo 2º do artigo 176 da 
Constituição do Estado de 
Alagoas, antes de ser apro-
vada no plenário, a Comis-
são de Orçamento, Finanças, 
Planejamento e Economia 
realizou, no último dia 31 de 
maio, uma audiência pública 
para debater a matéria.

Ao todo, o projeto apro-
vado possui oito capítulos, 
divididos em 80 artigos, base-
ados nos seguintes critérios: 
legislação vigente, evolução 
histórica das finanças do 
Estado, atenção ao Programa 
de Ajuste Fiscal e promoção 
da gestão equilibrada dos 
recursos públicos, além dos 
anexos. A proposição deixa 

claro que as emendas indivi-
duais impositivas a LOA 2023 
serão aprovadas no limite de 
1% de sua receita corrente 
liquida. Já as emendas impo-
sitivas destinadas aos muni-
cípios poderão ser realizadas 
por meio de transferência 
especial ou de transferência 
com finalidade definida, nos 
termos do artigo 177-A da 
Constituição Estadual.

A LDO tem como propó-
sito fundamental orientar a 
elaboração dos orçamentos 
fiscais, da seguridade social 
e de investimento do Poder 
Público, buscando sincroni-
zar a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) às metas e prioridades 
da Administração Pública 
Estadual. Além disso, o docu-
mento deve estar alinhado 
ao Plano Plurianual (PPA) e 
às normas contidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Durante a sessão 
ainda foram votados outras 
23 matérias.



A Prefeitura de Maceió e 
a Caixa Econômica Federal 
sortearam, no dia de ontem, 
os nomes dos primeiros 
contemplados do Residencial 
Parque da Lagoa, localizado às 
margens da Lagoa Mundaú, 
beneficiando 160 famílias. 
Elas ocuparão oito blocos do 
empreendimento, que foi 
entregue pelo prefeito JHC, 
hoje.

Com isso, os barracos 
improvisados serão substituí-
dos pelos 160 apartamentos do 
conjunto habitacional, que vai 
abrigar mais de 7 mil pessoas 
da região com mais conforto, 
segurança e dignidade.

A escolhas dessas famílias 
seguem critérios estabelecidos 
no levantamento habitacional 

realizado em 2019, quando a 
Prefeitura de Maceió, junto 
com o Ministério Público e 
outras entidades, acompanha-
ram as famílias que moravam 
em situação de vulnerabili-
dade social.

De acordo com a Prefeitura 
de Maceió, o complexo habi-
tacional, formado por 1.776 
apartamentos, é exclusivo para 
os moradores da região da orla 
lagunar que fazem parte do 
levantamento habitacional 
realizado em 2019.

Cada apartamento conta 
com 45 metros quadrados, 
distribuídos em 5 cômodos: 
sala, banheiro, área de serviço e 
dois quartos. Os apartamentos 
no térreo contam com acessibi-
lidade para deficientes e idosos.

PREFEITO JHC entregou hoje oito blocos do empreendimento.Maceió
NESTA PRIMEIRA remessa, 160 famílias foram contempladas; conjunto deve abrigar mais de 7 mil pessoas

Famílias recebem chaves do 
residencial Parque da Lagoa 

CADA APARTAMENTO

Do empreendimento conta com 45 metros quadrados distribuídos em cinco cômodos

INTERESSADOS

Podem enviar currículo via e-mail ou entregar de forma presencial

Divulgação

Juliete Santos / Secom Maceió

   OPORTUNIDADE

Sine Maceió oferece 84 vagas 
de emprego e 21 para estágios  

A Prefeitura de Maceió, por 
meio do Sine Maceió, disponi-
biliza, a partir de hoje (28), 84 
vagas de emprego em diversas 
áreas de atuação para pessoas 
que possuam desde o ensino 
fundamental ao superior 
completo. Além disso, existem 
11 oportunidades de emprego 
exclusivas para pessoas com 
deficiência.

O Sine Maceió informa 
ainda que também estão 
sendo ofertadas 21 vagas para 
estágio nas áreas de mecânica 
industrial, engenharia elétrica 
e administração.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o e-mail 

(imosine.semtabes@gmail.
com) ou entregar de forma 
presencial, sem necessidade 
de agendamento prévio. O 
Sine Maceió fica localizado no 
2º piso do Shopping Popular, 
no Centro de Maceió, das 08h 
às 14h.

Para mais informações, o 
telefone para contato é o 0800 
082 6205 ou poderá sanar as 
dúvidas através do whatsapp 
(82) 9 8879-1919. A relação 
de vagas de emprego ficará 
disponível no site da Secre-
taria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária: (maceio.al.gov.br/
semtabes).
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Para quem ainda não teve 
a oportunidade de conhecer 
a programação multicultural 
do São João ‘Massayó: sol...
mar...forró’, ainda dá tempo. 
As apresentações seguem, 
hoje (28), e se estenderão 
até amanhã (29), no polo 
do bairro do Jaraguá, com 
acesso livre à população.

Para hoje (28), o São João 
de Maceió terá mais uma 
noite com atrações locais e 

nacionais, com muito forró e 
animação. Sobem aos palcos 
esta noite, Chau do Pife, 
Banda Quadrilhão, Marlus 
Viana, Raí Saia Rodada, 
Denis DJ e Wesley Sadão.

Amanhã (29), a partir das 
19h, os palcos do histórico 
bairro do Jaraguá vão receber 
as atrações da última noite 
dos festejos juninos do São 
João ‘Massayó: sol...mar...
forró’: Michele Andrade, 

Walkíria Santos, Elba Rama-
lho e Gustavo Lima.

No Coreto de Jaraguá está 
dedicado ao forró pé-de-
-serra, com apresentações de 
trios de forró, para o público 
que aprecia um forrozinho 
pé de serra. Enquanto que 
no polo do Tabuleiro do 
Martins, no Instituto Galba 
Novaes de Castro, a progra-
mação é voltada para os 
folguedos.

Buscando proporcionar 
alternativas complementares 
de prevenção e tratamento da 
saúde, o PAM Salgadinho, está 
disponibilizando as Práticas 
Integrativas e Complementa-
res em Saúde (PICS). O serviço, 
que utiliza recursos terapêuti-
cos baseados em conhecimen-
tos tradicionais, disponibiliza 
oito tipos de intervenções.

Os procedimentos, que 
se integram aos tratamen-

tos convencionais, possibili-
tam mais qualidade de vida e 
bem-estar para servidores do 
município e usuários do SUS.

Dentre as práticas desen-
volvidas na Unidade de Saúde 
estão acupuntura, homeopa-
tia, reiki, quiropraxia, psico-
terapia, ventosaterapia, lian 
gong e meditação. O serviço, 
que é ofertado de segunda a 
sexta-feira, das 07h às 17h, no 
Bloco J do PAM, realiza em 

média 120 atendimentos por 
dia e presta assistência a mais 
de 10 mil maceioenses.

A população pode ter 
acesso às práticas integrativas 
do PAM Salgadinho por meio 
de agendamento no Centro 
de Gestão Integrada da Saúde 
(Cegis), antigo Cora, localizado 
no bairro do Poço, ou indo 
diretamente ao bloco “J” da 
Unidade, de segunda a sexta-
-feira, das 07h às 17h.

  FESTEJOS

   SUS

Programação do São João 
de Maceió vai até amanhã

PAM Salgadinho oferta práticas 
integrativas para usuários



A Prefeitura de Maceió e 
a Caixa Econômica Federal 
sortearam, no dia de ontem, 
os nomes dos primeiros 
contemplados do Residencial 
Parque da Lagoa, localizado às 
margens da Lagoa Mundaú, 
beneficiando 160 famílias. 
Elas ocuparão oito blocos do 
empreendimento, que foi 
entregue pelo prefeito JHC, 
hoje.

Com isso, os barracos 
improvisados serão substituí-
dos pelos 160 apartamentos do 
conjunto habitacional, que vai 
abrigar mais de 7 mil pessoas 
da região com mais conforto, 
segurança e dignidade.

A escolhas dessas famílias 
seguem critérios estabelecidos 
no levantamento habitacional 

realizado em 2019, quando a 
Prefeitura de Maceió, junto 
com o Ministério Público e 
outras entidades, acompanha-
ram as famílias que moravam 
em situação de vulnerabili-
dade social.

De acordo com a Prefeitura 
de Maceió, o complexo habi-
tacional, formado por 1.776 
apartamentos, é exclusivo para 
os moradores da região da orla 
lagunar que fazem parte do 
levantamento habitacional 
realizado em 2019.

Cada apartamento conta 
com 45 metros quadrados, 
distribuídos em 5 cômodos: 
sala, banheiro, área de serviço e 
dois quartos. Os apartamentos 
no térreo contam com acessibi-
lidade para deficientes e idosos.

PREFEITO JHC entregou hoje oito blocos do empreendimento.Maceió
NESTA PRIMEIRA remessa, 160 famílias foram contempladas; conjunto deve abrigar mais de 7 mil pessoas

Famílias recebem chaves do 
residencial Parque da Lagoa 

CADA APARTAMENTO

Do empreendimento conta com 45 metros quadrados distribuídos em cinco cômodos

INTERESSADOS

Podem enviar currículo via e-mail ou entregar de forma presencial

Divulgação

Juliete Santos / Secom Maceió

   OPORTUNIDADE

Sine Maceió oferece 84 vagas 
de emprego e 21 para estágios  

A Prefeitura de Maceió, por 
meio do Sine Maceió, disponi-
biliza, a partir de hoje (28), 84 
vagas de emprego em diversas 
áreas de atuação para pessoas 
que possuam desde o ensino 
fundamental ao superior 
completo. Além disso, existem 
11 oportunidades de emprego 
exclusivas para pessoas com 
deficiência.

O Sine Maceió informa 
ainda que também estão 
sendo ofertadas 21 vagas para 
estágio nas áreas de mecânica 
industrial, engenharia elétrica 
e administração.

Os interessados podem 
enviar o currículo para o e-mail 

(imosine.semtabes@gmail.
com) ou entregar de forma 
presencial, sem necessidade 
de agendamento prévio. O 
Sine Maceió fica localizado no 
2º piso do Shopping Popular, 
no Centro de Maceió, das 08h 
às 14h.

Para mais informações, o 
telefone para contato é o 0800 
082 6205 ou poderá sanar as 
dúvidas através do whatsapp 
(82) 9 8879-1919. A relação 
de vagas de emprego ficará 
disponível no site da Secre-
taria Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária: (maceio.al.gov.br/
semtabes).
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Para quem ainda não teve 
a oportunidade de conhecer 
a programação multicultural 
do São João ‘Massayó: sol...
mar...forró’, ainda dá tempo. 
As apresentações seguem, 
hoje (28), e se estenderão 
até amanhã (29), no polo 
do bairro do Jaraguá, com 
acesso livre à população.

Para hoje (28), o São João 
de Maceió terá mais uma 
noite com atrações locais e 

nacionais, com muito forró e 
animação. Sobem aos palcos 
esta noite, Chau do Pife, 
Banda Quadrilhão, Marlus 
Viana, Raí Saia Rodada, 
Denis DJ e Wesley Sadão.

Amanhã (29), a partir das 
19h, os palcos do histórico 
bairro do Jaraguá vão receber 
as atrações da última noite 
dos festejos juninos do São 
João ‘Massayó: sol...mar...
forró’: Michele Andrade, 

Walkíria Santos, Elba Rama-
lho e Gustavo Lima.

No Coreto de Jaraguá está 
dedicado ao forró pé-de-
-serra, com apresentações de 
trios de forró, para o público 
que aprecia um forrozinho 
pé de serra. Enquanto que 
no polo do Tabuleiro do 
Martins, no Instituto Galba 
Novaes de Castro, a progra-
mação é voltada para os 
folguedos.

Buscando proporcionar 
alternativas complementares 
de prevenção e tratamento da 
saúde, o PAM Salgadinho, está 
disponibilizando as Práticas 
Integrativas e Complementa-
res em Saúde (PICS). O serviço, 
que utiliza recursos terapêuti-
cos baseados em conhecimen-
tos tradicionais, disponibiliza 
oito tipos de intervenções.

Os procedimentos, que 
se integram aos tratamen-

tos convencionais, possibili-
tam mais qualidade de vida e 
bem-estar para servidores do 
município e usuários do SUS.

Dentre as práticas desen-
volvidas na Unidade de Saúde 
estão acupuntura, homeopa-
tia, reiki, quiropraxia, psico-
terapia, ventosaterapia, lian 
gong e meditação. O serviço, 
que é ofertado de segunda a 
sexta-feira, das 07h às 17h, no 
Bloco J do PAM, realiza em 

média 120 atendimentos por 
dia e presta assistência a mais 
de 10 mil maceioenses.

A população pode ter 
acesso às práticas integrativas 
do PAM Salgadinho por meio 
de agendamento no Centro 
de Gestão Integrada da Saúde 
(Cegis), antigo Cora, localizado 
no bairro do Poço, ou indo 
diretamente ao bloco “J” da 
Unidade, de segunda a sexta-
-feira, das 07h às 17h.

  FESTEJOS

   SUS

Programação do São João 
de Maceió vai até amanhã

PAM Salgadinho oferta práticas 
integrativas para usuários

A Secretaria de Estado 
de Prevenção à Violência 
(Seprev), por meio do Núcleo 
de Atendimento à Pessoa Idosa 
(NAPI) da Casa de Direitos de 
Maceió, participou, ontem, de 
uma operação conjunta para 
apurar denúncias de negligên-
cia e maus tratos à pessoa idosa 
em vários bairros de Maceió. A 
ação integrada contou com a 
participação da Polícia Militar, 
através das Bases Comuni-
tárias, de núcleos integrados 
da Polícia Civil e do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas).

Segundo o assessor execu-
tivo de Articulação e Gestão 
Estratégica da Seprev, Anax 
Bruno, a ação denominada 
“Idoso protegido” atendeu 
a cerca de 70 denúncias de 
violência praticada contra 
pessoas com 60 anos ou mais. 
A operação acontece no mês 
de Conscientização da Violên-
cia Contra a Pessoa Idosa.

“A Seprev participa da 
operação de hoje integrando 
o eixo da Segurança Pública 

como mais um ator impor-
tante na rede de proteção da 
pessoa idosa em Alagoas. Esta-
mos verificando e filtrando 
todas as denúncias para que 
sejam tomadas as providên-
cias cabíveis, caso seja neces-
sário, buscando sempre uma 
boa resolução para o idoso”, 
afirma.

Um caso que teve desta-
que na operação foi o da 
senhora Maria Helena, que 
tem 70 anos e reside no bairro 
Jardim Petrópolis, parte alta 
de Maceió. Ela denunciou o 
próprio neto, que é depen-
dente químico e vinha prati-
cando violência psicológica 
contra ela.

“Durante a visita, as equi-
pes conseguiram conven-
cer o homem, de 34 anos, a 
ingressar no tratamento para 
dependência química ofer-
tado pela Rede Acolhe. Pron-
tamente, ele foi encaminhado 
ao Centro de Acolhimento 
de Maceió e posteriormente 
será enviado para uma das 
comunidades terapêuticas 

credenciadas ao Governo de 
Alagoas, onde receberá todo 
o suporte necessário para 
vencer a dependência”, rela-
tou Anax Bruno.

A coordenadora do NAPI 
Maceió, Karoline Moura, 
explica que o Núcleo atua 
no combate e prevenção à 
violência contra a pessoa 
idosa de forma ativa, rece-
bendo denúncias de forma 
espontânea e também por 
meio da rede de apoio, como 
Secretaria de Segurança 
Pública, Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Ministério Público, 
Creas, entre outros.

“Após o recebimento das 
denúncias, o Núcleo analisa a 
melhor maneira de atender à 
necessidade do idoso. Perce-
bido a existência de maus 
tratos, por exemplo, procu-
ramos imediatamente a 
família para orientá-la acerca 
dos direitos da pessoa idosa 
e, caso a situação persista, 
encaminhamos à Justiça para 
que sejam tomadas as medi-
das cabíveis”, explica.

O Governo de Alagoas 
lançou, hoje pela manhã, o 
Pacto Contra a Fome, que 
consiste no maior conjunto 
de ações com o objetivo de 
mudar a realidade de centenas 
de milhares de alagoanos que 
vivem na extrema pobreza. 
A estratégia representa um 
esforço concentrado para levar 
alimento a famílias em situa-
ção de insegurança alimentar 
e nutricional grave, congre-
gando programas já existentes 
e implantando medidas emer-
genciais para maior alcance na 
assistência à população.

Nos últ imos anos,  o 
Governo de Alagoas realizou 
uma série de políticas públi-
cas que, após implantadas, 
garantiram que o crescimento 
da fome, no âmbito estadual, 
ficasse abaixo da média nacio-
nal. Mesmo assim, no cenário 
da pandemia, agravado pelo 
recente aumento da inflação 

e pela instabilidade e descon-
tinuidade de políticas públi-
cas de combate à pobreza 
no âmbito nacional, a média 
alagoana da população em 
extrema pobreza saiu de 39,9% 
em 2019 para 42,46% em 2022, 
registrando um aumento de 
2,56%.

O Pacto Contra a Fome 
tem, como sua principal ação, 
a distribuição de 110 mil cestas 
básicas mensalmente a famí-
lias com renda per capita de 0 
a 3 reais por mês por membro 
da família. Para o governa-
dor Paulo Dantas, mudar a 
realidade destas famílias que 
vivem na extrema pobreza é 
prioridade para o Governo 
de Alagoas. “Parte o coração 
saber que existem alagoanos 
passando fome, que acordam 
e não sabem o que comer ao 
longo do dia. A inflação redu-
ziu o poder de compra do 
brasileiro e, aqui em Alagoas, 

não podemos deixar que essa 
realidade permaneça. É por 
isso que este Pacto surge, para 
iniciarmos a mudança na vida 
de mais de 100 mil famílias”, 
destacou o governador.

Além disso, o pacto prevê 
a continuidade do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), beneficiando aproxi-
madamente seis mil agriculto-
res familiares de forma direta 
e mais de 28 mil famílias de 

forma indireta, compreen-
dendo produtores e consumi-
dores. 

Crédito do Povo
Por meio da Desenvolve, 

o Governo do Estado lança 
o Crédito do Povo, que vai 
possibilitar que 40 mil mães 
tenham acesso a um crédito de 
R$ 1.000,00 para iniciarem um 
pequeno negócio. Com parce-
las mensais e juros reduzidos, 

o dinheiro vai cair na conta e 
o cadastro pode ser feito dire-
tamente pelo aplicativo da 
agência. Outro grande ponto 
do Pacto Contra a Fome, foi 
a inauguração, pelo Governo 
de Alagoas, do Restaurante 
Popular do Estádio Rei Pelé, no 
bairro do Trapiche, reforçando 
a oferta de alimentação de 
qualidade - almoço e jantar - a 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, e a baixo 
custo - R$ 2,00 por refeição.

Na oportunidade, o gover-
nador Paulo Dantas anunciou 
a reabertura do Restaurante 
Popular de Arapiraca, que 
vai funcionar no Centro. “A 
realidade de Alagoas está 
mudando. Já fizemos muita 
coisa, mas ainda temos muito 
a fazer. Tenham certeza que 
muitas outras ações vão acon-
tecer para que possamos 
mudar as estatísticas do nosso 
Estado”, concluiu.

CRÉDITO DO POVO: 40 mil mães receberão crédito de R$ 1 mil para empreender.Alagoas
ESTRATÉGIA representa um esforço para levar comida a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional grave

Pacto Contra a Fome; mais de 
100 mil serão beneficiados
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   EM MACEIÓ
   NA PONTA VERDE

SSP e Seprev apuram denúncia 
de violência contra idosos

Pei Fon / Agência Alagoas

PC interroga cuidadora acusada 

de golpe contra idoso: R$ 27 mil
O delegado Robervaldo 

Davino, do 6º Distrito da 
Capital,  interrogou na 
manhãde hoje uma jovem, 
de 21 anos de idade, que 
deu golpe de R$ 27 mil 
em um idoso, de 94 anos, 
enquanto trabalhava como 
cuidadora na residência 
dele.

A vítima, um professor 
aposentado, que morava 
em um apartamento, no 
bairro de Ponta Verde, 
segundo as investigações, 
era dopado com dosagens 
excessivas de medicamen-
tos e acabou falecendo na 
semana passada.

O delegado informa que 
vai pedir exames detalha-
dos sobre a causa da morte 
para verificar se as doses 
excessivas de remédios 
tiveram algo a ver com a 
morte.

As investigações indi-
caram que a cuidadora 
trabalhou na casa do idoso 
durante dois meses. Nesse 
período, utilizou o cartão 

de crédito dele para fazer 
várias compras no comér-
cio de Maceió, entre elas, 
de geladeira, fogão, televi-
sor, Iphone e tablets.

A s  c o m p r a s  f o r a m 
entregues na casa de paren-
tes dela, em São Miguel dos 
Campos, onde policiais 
civis cumpriram mandados 
de busca e apreensão auto-
rizados pela Justiça.

“Quando chegamos lá, 
conseguimos recuperar 
apenas o Iphone que estava 
na posse do marido da 
jovem. Os demais objetos 
ela diz que vendeu tudo”, 
afirma o delegado.

A cuidadora, após deixar 
a casa do idoso, foi trabalhar 
para uma idosa, também de 
94 anos, no bairro do Poço, 
mas já foi demitida.

“Quando uma pessoa 
for contratar alguém como 
cuidadora deve ter muito 
cuidado; pedir referências e 
rastrear a vida profissional 
dela, como também acom-
panhar o trabalho”, alertou.

PACTO CONSISTE

No maior conjunto de ações para mudar a realidade de milhares de alagoanos



Mesmo com a leve desace-
leração da inflação dos alimen-
tos, a geladeira vazia continua 
a assombrar os lares brasilei-
ros, e 1 em cada 4 avalia que a 
quantidade de comida dispo-
nível em casa era inferior ao 
necessário para alimentar sua 
família.

De acordo com pesquisa 
Datafolha feita na última 
semana, para 26% dos entre-
vistados, a comida disponível 
nos últimos meses era abaixo 
do suficiente, enquanto 62% 
julgaram ser suficiente e 
apenas 12% diziam acreditar 
ser mais do que o suficiente.

A pesquisa foi feita nos dias 
22 e 23 de junho. Foram reali-
zadas 2.556 entrevistas em 
todo o Brasil, distribuídas em 
181 municípios. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais, 
para mais ou para menos.

O percentual dos que não 
têm o bastante para colocar no 
prato mantêm-se no mesmo 
patamar desde maio, oscilando 
dentro da margem de erro.

A persistência do dado 
contrasta com a desaceleração 
da inflação. A alta de preços 
medida pelo IPCA-15 (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15) subiu 0,69% 
em junho, sendo que o grupo 
alimentação e bebidas subiu 
0,25%, após alta de 1,52% em 
maio. Em 12 meses, o acumu-
lado é de 13,84%.

As famílias, no entanto, 

ainda não sentem esse movi-
mento. Em 12 meses até maio, 
a inflação da cesta básica foi 
de 27%, segundo estudo da 
PUCPR.

Além da alta de preços 
resistente, a volta do emprego 
com funções mais precariza-
das e de baixa remuneração e o 
acúmulo de incertezas quanto 
ao ambiente político e econô-
mico dos próximos meses têm 
feito do custo da comida um 
assunto central no dia a dia dos 
brasileiros.

A sensação de insegurança 
alimentar afeta sobretudo as 
famílias mais pobres. Entre 
os que têm renda familiar de 
até dois salários mínimos (R$ 
2.424), ela é de 38%.

Para os que recebem acima 
de dois e até cinco salários (R$ 
6.060), o percentual é de 14%. 
Para quem recebe até dez salá-
rios mínimos (R$ 12.120), ela 
cai para 4%.

A quantidade insuficiente 
de comida também é uma 
realidade mais presente entre 

moradores do Nordeste (32%) 
e Norte (30%), mas não deixa 
de afetar quem vive no Centro-
-Oeste (24%), Sul (24%) e 
Sudeste (22%).

Entre os desempregados, 
42% disseram que não tiveram 
o suficiente (eles eram 38% em 
março). Essa situação também 
afeta gravemente os que desis-
tiram de buscar trabalho 
(39%), as donas de casa (38%) 
e os autônomos (27%).

Recentemente, outras 
pesquisas também ajudaram 

a detalhar a gravidade desse 
cenário. Em uma cidade como 
São Paulo, a renda dos 5% mais 
pobres não é suficiente para 
comprar dois pratos feitos ou 1 
quilo de carne por mês.

Além disso, 33 milhões de 
pessoas passam fome no país, 
segundo apontou a segunda 
edição do Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar 
no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil –um pata-
mar semelhante ao que havia 
sido registrado há três décadas.

Apesar de os índices de 
desemprego mostrarem 
recuperação ante os piores 
momentos da pandemia, 
a qualidade dos empre-
gos gerada e as incertezas 
quanto ao desempenho da 
economia nos próximos 
meses pesam no humor dos 
brasileiros.

A informalidade é uma 
situação crescente na saída 
do pior momento da pande-
mia. Dos brasileiros que 
trabalham e não têm carteira 
assinada, 65% já trabalharam 
com carteira e 32% nunca 
trabalharam registrados.

Do total dos entrevista-
dos, 37% têm algum desem-
pregado em casa (incluindo 
o próprio entrevistado) e 

49% dos que estão nessa 
situação têm renda familiar 
de até dois salários mínimos 
por mês.

Também preocupa o 
tempo em que muitos desses 
trabalhadores estão fora do 
mercado de trabalho. Dos 
entrevistados pelo Datafo-
lha que estavam desempre-
gados, 39% estavam nessa 
situação há mais de dois 
anos, 29% há no máximo seis 
meses, 18% há mais de um 
ano e menos de dois anos e 
12% de 6 a 12 meses.

Neste caso, as diferenças 
regionais também pesam: o 
desemprego de mais de dois 
anos é um problema maior 
no Norte (45%), Nordeste 
(41%) e Sudeste (41%) na 

comparação com Sul (24%) e 
Centro-Oeste (28%).

D o s  q u e  a v a l i a m  o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) como ruim 
ou péssimo, 42% disseram 
estar desempregados há 
mais de dois anos, 29% até 
seis meses, 18% de um a dois 
anos e 10% entre seis meses 
e um ano.

Ter um desempregado 
um casa varia segundo a 
intenção de voto para presi-
dente: 29% dos eleitores de 
Bolsonaro têm um desem-
pregado em casa (incluindo 
o próprio entrevistado). Já 
entre os que pretendem votar 
no ex-presidente Lula (PT), 
42% moram com alguém que 
está sem ocupação.

Entre os eleitores do 
petista, que lidera as inten-
ções de voto para a Presidên-
cia, 63% não têm ninguém 
com carteira assinada em suas 
casas (incluindo o próprio 
entrevistado) ante 58% dos 
que preferem Bolsonaro.

Auxílio Brasil
Uma das vitr ines do 

governo para tentar conquis-
tar votos entre as famílias 
de menor renda e na região 
Nordeste, o programa Auxí-
lio Brasil (que substituiu o 
Bolsa Família em novembro 
passado) atinge pouco mais 
de um quinto dos brasileiros.

Dos entrevistados pelo 
Datafolha, 22% diziam ter 
recebido o Auxílio Brasil em 

junho –um patamar seme-
lhante ao que o instituto 
havia captado em maio (21%) 
e março (23%) passados.

Dos entrevistados com 
até o ensino fundamental, 
31% se disseram beneficiá-
rios do programa; entre os 
que têm renda familiar de até 
dois salários mínimos, 34% 
estavam no programa.

Dos eleitores de Lula, 
28% recebem o Auxílio Brasil 
e 17% dos de Bolsonaro. O 
Nordeste, região em que o 
presidente Bolsonaro luta 
para conquistar mais elei-
tores, é o local do país em 
que mais pessoas são bene-
ficiadas pelo mecanismo 
de transferência de renda 
(35%).

FORAM realizadas 2.556 entrevistas em todo o Brasil.Brasil
A SENSAÇÃO de insegurança alimentar afeta sobretudo as famílias mais pobres; pesquisa foi feita nos dias 22 e 23

Datafolha: 1 em cada 4 brasileiros 
afirma que falta comida em casa

28 de junho     |     20226 O DIA Digital

ALTA DE PREÇOS,

Aumento de desemprego, volta dos subempregos e incertezas no ambiente político e econômico, contribuíram para o aumento da fome no país

Shutterstock

Desemprego de longa duração é desafio para o próximo governo



É  fundamental que o 
consumidor esteja ciente 
dos seus direitos ao realizar 
uma compra, seja em uma 
loja física ou virtual. Para que 
o consumidor saiba como 
proceder caso o produto 
apresente defeito ou não 
corresponda às informações 
descritas. Pensando nisso, o 
Instituto de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon/
AL) esclarece algumas dúvi-
das comuns relacionadas à 
garantia de compra e venda 
de produtos e serviços, defini-
das pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

Em princípio se faz neces-
sário compreender que ao 
se referir à garantia, existem 
três tipos: a garantia legal, a 
garantia contratual e a garan-
tia estendida. Além disso, exis-
tem regras e prazos diferentes 
para mercadorias e serviços 

comercializados. Por exem-
plo, a garantia de um eletrodo-
méstico é diferente da garantia 
aplicada a produtos de vestu-
ário. Vale ressaltar que o CDC 
assegura a garantia sobre qual-
quer item, mesmo que o forne-
cedor não oferte. 

Segundo prevê o Código, 
na chamada garantia legal, o 
consumidor tem o prazo de 
30 dias, no caso de bens não-
-duráveis e de 90 dias para bens 

duráveis, para solicitar o reparo 
de problemas de fácil identifi-
cação. O período de solicitação 
para o reparo começa a contar 
a partir do recebimento da 
mercadoria, exceto em caso de 
vício oculto, ou seja, defeitos 
que não podem ser detectados 
a princípio. Nesta situação, o 
prazo é determinado a partir 
da descoberta do defeito, 
sendo de responsabilidade do 
fornecedor, de acordo com o 

artigo 18, que define o que é 
um vício. 

“Art. 18. Os fornecedo-
res de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se desti-
nam ou lhes diminuam o 
valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes 
do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consu-
midor exigir a substituição das 
partes viciadas.” 

Além disso, o CDC esta-
belece que o fabricante (ou 
importador) forneça peças de 
reposição - arts. 26 e 32, ou seja, 
o fornecedor tem obrigação de 
manter no mercado compo-
nentes e peças enquanto o 
produto for fabricado, e poste-
riormente por período razoá-
vel. 

Vale ressaltar que assim 
como existem garantias distin-
tas, há classificações diferen-
tes para produtos e serviços. 
E para compreender como 
funciona cada tipo de garan-
tia, é necessário conhecer os 
produtos e serviços ampara-
dos por elas, visto que o regu-
lamento aplicado a cada um 
deles é diferente. São eles:

É FUNDAMENTAL que o consumidor esteja 
ciente dos seus direitos ao realizar uma compra.Mercado

ÓRGÃO esclarece algumas dúvidas comuns relacionadas à garantia de compra e venda de produtos e serviços

Procon orienta sobre diferentes 
garantias asseguradas no CDC
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PROCON

Possui vários canais para atender a população alagoana, esclarecer dúvidas, receber reclamações e realizar denúncias

Divulgação

Valdise Alves  
Ascom Procon/AL

Bens duráveis
São produtos que têm um 
ciclo de vida útil longo, ou 
seja, que não sofrem dete-
rioração imediata, ao serem 
consumidos. Exemplo de 
produtos duráveis: apare-
lhos eletrônicos, móveis, 
automóveis. Serviços durá-
veis: dedetização, pintura de 
casa, dentre outros. 

Bens semiduráveis
São produtos que têm um 
ciclo de vida intermediá-
rio, em outros termos, são 
produtos com o tempo 
de vida útil mediano, que 
sofrem desgaste após um 
curto período de consumo, 
sendo necessário a repo-
sição.  Exemplo: Roupas, 

sapatos, dentre outros.   

Bens não duráveis
São produtos de consumo 
imediato, ou consumi-
dos pouco tempo após a 
compra. Serviços não durá-
veis são aqueles realizados 
frequentemente. Exemplo 
de bens não duráveis: perfu-
mes, sabonetes, alimentos e 
afins. Serviços não duráveis: 
cortes de cabelo, lavagem 
de carro, serviços de faxina, 
dentre outros. 

Produtos essenciais
São produtos relacionados às 
necessidades básicas e que 
a demora no reparo afeta de 
forma considerável as ativi-
dades diárias do consumidor. 

Essa definição foi incluída 
recentemente no artigo 18 do 
Código de Defesa do Consu-
midor (CDC), através de um 
projeto de lei. 

Tipos de Garantia

Garantia Legal 
De acordo com o CDC nesta 
modalidade, o consumidor 
tem o prazo de 30 dias, no 
caso de bens não-duráveis 
e de 90 dias para bens 
duráveis, para solicitar o 
reparo de problemas de 
fácil detecção. Caso não seja 
solucionado o problema 
dentro do período estipu-
lado, o consumidor pode 
optar pela troca do produto 
ou ressarcimento do valor 

pago com correção. 

Garantia Contratual
Nesta categoria, a garantia 
é concedida por um ano 
pelo fabricante de bens 
duráveis. No prazo de um 
ano, o consumidor pode 
formalizar uma recla-
mação caso o produto 
apresente defeito após a 
compra, como previsto 
no Código de Defesa do 
Consumidor.  

Garantia Estendida
Nesta modalidade, durante 
o ato da compra o vende-
dor oferece ao consumidor 
a garantia estendida, ou 
seja, a ampliação do prazo 
ofertado pelo fabricante. 

Ela funciona como um 
seguro para cobertura de 
defeitos por um período de 
tempo superior a um ano. 
A garantia estendida é um 
serviço pago é opcional, 
portanto fica a critério do 
consumidor aceitar ou 
não. 
Vale ressaltar que o Insti-
tuto possui vários canais 
para atender a população 
alagoana, esclarecer dúvi-
das, receber reclamações 
e realizar denúncias. Caso 
haja alguma ocorrência, o 
consumidor pode entrar em 
contato através de ligações ao 
151, WhatsApp (82) 98876-
8297 e de forma presencial, 
mediante agendamento, 
através do site agendamento.
seplag.al.gov.br.

Mesmo com a leve desace-
leração da inflação dos alimen-
tos, a geladeira vazia continua 
a assombrar os lares brasilei-
ros, e 1 em cada 4 avalia que a 
quantidade de comida dispo-
nível em casa era inferior ao 
necessário para alimentar sua 
família.

De acordo com pesquisa 
Datafolha feita na última 
semana, para 26% dos entre-
vistados, a comida disponível 
nos últimos meses era abaixo 
do suficiente, enquanto 62% 
julgaram ser suficiente e 
apenas 12% diziam acreditar 
ser mais do que o suficiente.

A pesquisa foi feita nos dias 
22 e 23 de junho. Foram reali-
zadas 2.556 entrevistas em 
todo o Brasil, distribuídas em 
181 municípios. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais, 
para mais ou para menos.

O percentual dos que não 
têm o bastante para colocar no 
prato mantêm-se no mesmo 
patamar desde maio, oscilando 
dentro da margem de erro.

A persistência do dado 
contrasta com a desaceleração 
da inflação. A alta de preços 
medida pelo IPCA-15 (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15) subiu 0,69% 
em junho, sendo que o grupo 
alimentação e bebidas subiu 
0,25%, após alta de 1,52% em 
maio. Em 12 meses, o acumu-
lado é de 13,84%.

As famílias, no entanto, 

ainda não sentem esse movi-
mento. Em 12 meses até maio, 
a inflação da cesta básica foi 
de 27%, segundo estudo da 
PUCPR.

Além da alta de preços 
resistente, a volta do emprego 
com funções mais precariza-
das e de baixa remuneração e o 
acúmulo de incertezas quanto 
ao ambiente político e econô-
mico dos próximos meses têm 
feito do custo da comida um 
assunto central no dia a dia dos 
brasileiros.

A sensação de insegurança 
alimentar afeta sobretudo as 
famílias mais pobres. Entre 
os que têm renda familiar de 
até dois salários mínimos (R$ 
2.424), ela é de 38%.

Para os que recebem acima 
de dois e até cinco salários (R$ 
6.060), o percentual é de 14%. 
Para quem recebe até dez salá-
rios mínimos (R$ 12.120), ela 
cai para 4%.

A quantidade insuficiente 
de comida também é uma 
realidade mais presente entre 

moradores do Nordeste (32%) 
e Norte (30%), mas não deixa 
de afetar quem vive no Centro-
-Oeste (24%), Sul (24%) e 
Sudeste (22%).

Entre os desempregados, 
42% disseram que não tiveram 
o suficiente (eles eram 38% em 
março). Essa situação também 
afeta gravemente os que desis-
tiram de buscar trabalho 
(39%), as donas de casa (38%) 
e os autônomos (27%).

Recentemente, outras 
pesquisas também ajudaram 

a detalhar a gravidade desse 
cenário. Em uma cidade como 
São Paulo, a renda dos 5% mais 
pobres não é suficiente para 
comprar dois pratos feitos ou 1 
quilo de carne por mês.

Além disso, 33 milhões de 
pessoas passam fome no país, 
segundo apontou a segunda 
edição do Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar 
no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil –um pata-
mar semelhante ao que havia 
sido registrado há três décadas.

Apesar de os índices de 
desemprego mostrarem 
recuperação ante os piores 
momentos da pandemia, 
a qualidade dos empre-
gos gerada e as incertezas 
quanto ao desempenho da 
economia nos próximos 
meses pesam no humor dos 
brasileiros.

A informalidade é uma 
situação crescente na saída 
do pior momento da pande-
mia. Dos brasileiros que 
trabalham e não têm carteira 
assinada, 65% já trabalharam 
com carteira e 32% nunca 
trabalharam registrados.

Do total dos entrevista-
dos, 37% têm algum desem-
pregado em casa (incluindo 
o próprio entrevistado) e 

49% dos que estão nessa 
situação têm renda familiar 
de até dois salários mínimos 
por mês.

Também preocupa o 
tempo em que muitos desses 
trabalhadores estão fora do 
mercado de trabalho. Dos 
entrevistados pelo Datafo-
lha que estavam desempre-
gados, 39% estavam nessa 
situação há mais de dois 
anos, 29% há no máximo seis 
meses, 18% há mais de um 
ano e menos de dois anos e 
12% de 6 a 12 meses.

Neste caso, as diferenças 
regionais também pesam: o 
desemprego de mais de dois 
anos é um problema maior 
no Norte (45%), Nordeste 
(41%) e Sudeste (41%) na 

comparação com Sul (24%) e 
Centro-Oeste (28%).

D o s  q u e  a v a l i a m  o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) como ruim 
ou péssimo, 42% disseram 
estar desempregados há 
mais de dois anos, 29% até 
seis meses, 18% de um a dois 
anos e 10% entre seis meses 
e um ano.

Ter um desempregado 
um casa varia segundo a 
intenção de voto para presi-
dente: 29% dos eleitores de 
Bolsonaro têm um desem-
pregado em casa (incluindo 
o próprio entrevistado). Já 
entre os que pretendem votar 
no ex-presidente Lula (PT), 
42% moram com alguém que 
está sem ocupação.

Entre os eleitores do 
petista, que lidera as inten-
ções de voto para a Presidên-
cia, 63% não têm ninguém 
com carteira assinada em suas 
casas (incluindo o próprio 
entrevistado) ante 58% dos 
que preferem Bolsonaro.

Auxílio Brasil
Uma das vitr ines do 

governo para tentar conquis-
tar votos entre as famílias 
de menor renda e na região 
Nordeste, o programa Auxí-
lio Brasil (que substituiu o 
Bolsa Família em novembro 
passado) atinge pouco mais 
de um quinto dos brasileiros.

Dos entrevistados pelo 
Datafolha, 22% diziam ter 
recebido o Auxílio Brasil em 

junho –um patamar seme-
lhante ao que o instituto 
havia captado em maio (21%) 
e março (23%) passados.

Dos entrevistados com 
até o ensino fundamental, 
31% se disseram beneficiá-
rios do programa; entre os 
que têm renda familiar de até 
dois salários mínimos, 34% 
estavam no programa.

Dos eleitores de Lula, 
28% recebem o Auxílio Brasil 
e 17% dos de Bolsonaro. O 
Nordeste, região em que o 
presidente Bolsonaro luta 
para conquistar mais elei-
tores, é o local do país em 
que mais pessoas são bene-
ficiadas pelo mecanismo 
de transferência de renda 
(35%).

FORAM realizadas 2.556 entrevistas em todo o Brasil.Brasil
A SENSAÇÃO de insegurança alimentar afeta sobretudo as famílias mais pobres; pesquisa foi feita nos dias 22 e 23

Datafolha: 1 em cada 4 brasileiros 
afirma que falta comida em casa
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ALTA DE PREÇOS,

Aumento de desemprego, volta dos subempregos e incertezas no ambiente político e econômico, contribuíram para o aumento da fome no país

Shutterstock

Desemprego de longa duração é desafio para o próximo governo



E m  n o t a  t é c n i c a ,  a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) defendeu a manu-
tenção das aulas presenciais 
nas escolas em meio à alta de 
casos de Covid-19 no país – 
que registra a maior média 
móvel de diagnósticos por 
dia desde março. Elaborado 
por pesquisadores da funda-
ção, que fazem parte de um 
grupo dedicado a avaliar a 
doença nas escolas, o docu-
mento afirma que as unida-
des escolares “não têm sido 
associadas a eventos de 
maior transmissão do vírus”. 
No entanto, orienta medidas 
como afastamento de casos 
positivos ou com sintomas 
respiratórios, disponibili-
dade de testes e vacinação 
– com a dose de reforço no 
caso de adolescentes e adul-
tos – para evitar o contágio.

“Decorrido todo este 
tempo de convivência com 
períodos de maior ou menor 
transmissão do Sars-CoV-2, 
pode-se afirmar que as ativi-
dades presenciais nas esco-
las não têm sido associadas a 
eventos de maior transmissão 

do vírus”, afirmam os pesqui-
sadores.

“A detecção de casos nas 
escolas não significa necessa-
riamente que a transmissão 
ocorreu nas escolas. Em sua 
maioria os casos são adquiri-
dos nos territórios e levados 
para o ambiente escolar. Nesse 
sentido, a experiência atual, 
comprovada por estudos cien-
tíficos de relevância, revela 
disseminação limitada da 
Covid-19 nas escolas”, comple-
menta o grupo de trabalho 
formado por membros da 
fundação.

A nota defende que o 
controle da pandemia, com 
índices mais baixos de novos 
casos e, especialmente, de 
novas mortes, resultou na 
retomada plena das ativida-
des presenciais nas escolas 
em 2022, “constatando as 
consequências e prejuízos 
pedagógicos e psicossociais 
da pandemia Covid-19”.

De acordo com o docu-
mento, situações identifica-
das como agravos associados 
à Covid-19 devem ser refe-
renciadas para as equipes 
de atenção primária à saúde, 
vinculadas a unidades bási-
cas de saúde. Afirma ainda 

que a transmissão de traba-
lhadores para trabalhado-
res é mais frequente do que 
aquela de alunos para traba-
lhadores; trabalhadores para 
alunos ou entre os estudan-
tes.

Sobre o momento atual, 
embora defenda que não 
demanda uma interrupção 
das atividades presenciais, a 
Fiocruz ressalta que o início 
do inverno, no último dia 24, 
traz um aumento na inci-
dência de infecções por vírus 
respiratórios e, por isso, pede 
medidas. Assim, afirma que 
“atenção especial à ventila-
ção dos ambientes, higiene 

das mãos e uso de máscara 
nos s intomáticos  leves 
devem ser incentivados’’.

Cobertura vacinal 
precisa melhorar
O documento informa 

que, no último dia 21, o Brasil 
contava com 77,8% da popu-
lação geral, e 85,5% dos acima 
de 5 anos, com as duas doses 
da vacina. Porém, alerta que 
somente 46% estão com o 
ciclo completo, ou seja, com 
todas as doses de reforço indi-
cadas para a idade – aplicação 
indispensável no contexto da 
variante Ômicron, que tem 
maior escape da imunidade 

conferida por infecção ou 
vacina.

Na faixa etária entre 5 e 
11 anos, o índice também 
é considerado aquém do 
necessário pela fundação, 
com apenas 63,69% das 
crianças com a primeira dose 
e somente 38,86% com a 
segunda. Segundo os pesqui-
sadores, essas informações 
revelam um maior risco 
para internação, gravidade e 
morte relacionadas às crian-
ças não vacinados.

“É necessário um avanço 
nas taxas de vacinação, para 
que possamos proteger toda 
população e tentar reduzir a 
taxa de transmissão. (...) Apesar 
de a vacina não ser esterili-
zante, no sentido de eliminar 
o vírus completamente, além 
de proteger o vacinado contra 
as formas graves da doença, ela 
reduz a carga viral do contami-
nado. O Brasil precisa avançar 
na vacinação para as doses de 
reforço para as populações 
mais vulnerabilizadas e definir 
a vacinação para a faixa etária 
acima dos seis meses, como 
forma de reduzir a carga viral 
circulante nas escolas e em 
outros ambientes”, diz a nota 
técnica.

FIOCRUZ também recomenda novas medidas para evitar contágio em escolas.Saúde
FUNDAÇÃO afirma que há ‘disseminação limitada’ da doença nas unidades, mas reforça importância de testes  e vacinação

Covid-19: Fiocruz defende que 
aulas presenciais sejam mantidas

O Globo  
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FUNDAÇÃO DEFENDE QUE

Aulas presenciais sejam mantidas e recomenda novas medidas de prevenção

Marco Ankosqui/Agência O Globo
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DIREITO DE SER   I
Há 53 anos atrás, em 28 de junho de 1969, ac-
ontecia a Rebelião de Stonewall, que foi uma 
série de manifestações violentas e espontâneas 
de membros da comunidade LGBT+ contra uma 
invasão da polícia de Nova York que aconteceu 
nas primeiras horas da manhã desse dia, no bar 
Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich 
Village, em Manhattan, em Nova York, nos Esta-
dos Unidos. Nildo Correia, jornalista e presidente 
do Grupo Gay de Alagoas, chama atenção para a 
origem da celebração do dia de hoje e para a ne-
cessidade de respeito ao direito de ser quem se é.  

O MAIOR DO LITORAL   I

Maceió entrou definitivamente para o circuito dos maiores festejos juninos do Nordeste. E o show de ALOK proporcionou imagens 

incríveis e momentos inesquecíveis, para quem estava lá e para quem viu pela TV ou redes sociais. Foram 100 mil pessoas, tem 

noção que esse é o mesmo público do Rock In Rio? 

MENINA E MENINO  I
Vovó Dorinha Mesquita vai gan-
har um casal de netos. As duas 
filhas, Endy e Tayná, revelaram 
os sexos dos bebês. Endy terá 
uma menina e Tayná reforça o 
time dos garotões da família. 
Prepara que Cristal e Gael estão 
chegando. 

EM GRANDE ESTILO   I
Wilma Araújo voltou aos palcos 
em grande estilo, na abertura 
do “Alagoas Arraial da Gente”, 
promovido pelo Governo do 
Estado. O show produzido por 
Sue Chamusca, foi impecável, 
do figurino assinado por 
Alina Amaral, passando pelo 
repertório e músicos estrelados 
que a acompanharam, com o 
maestro Almir Medeiros.

CASA DE RANQUINES   I
Como posso ajudar? Muitas 
vezes essa pergunta deve surgir 
em sua mente, assim como 
surge na minha. A resposta é: 
Ajude como puder. Seja vol-
untário, faça uma doação em 
dinheiro, divulgue. Cada um de 
nós sempre tem algo para dar. 
Quer uma dica para começar? 
Faça como Sandra e seu filho 
Miguel, adquira sua camisa e 
ajude a @casaderanquines a 
manter essa obra de caridade e 
amor ao próximo. 

Antônio Fon



O PEUGEOT 408 se 
distingue principalmente 
pela si lhueta Fastback 
dinâmica e pelo conceito 
diferenciado das categorias 
existentes, mas também 
por seu estilo reconhecí-
vel entre todos. A postura, 
felina, é característica dos 
modelos da Marca.  As 
linhas são afiladas e a grade, 
que reproduz a cor da carro-
ceria integrando-se perfei-
tamente na face dianteira, 
ostenta o novo emblema 
da PEUGEOT, ilustrado 
por uma cabeça de Leão. O 
recorte invertido do para-
-choques traseiro surpre-

ende e confere ao perfil um 
dinamismo inédito. O 408 
está solidamente assentado 
sobre grandes rodas de 720 
mm de diâmetro, e os aros 
icônicos de 20 polegadas 
apresentam um desenho 
geométrico disruptivo. 
Na dianteira, a assina-
tura luminosa na forma 
de presas faz do 408 um 
perfeito integrante da famí-
lia PEUGEOT, bem como as 
lanternas de LED com três 
garras na traseira. Com um 
comprimento de 4,69 m e 
uma distância entre eixos 
de 2,79 m, o novo PEUGEOT 
408 oferece um espaço 

interno notável na 2ª fileira, 
com um espaço para as 
pernas de 188 mm. O porta-
-malas também é gene-
roso, com um volume de 
536 litros extensíveis para 
1.611 litros com os bancos 
traseiros rebatidos. A altura 
de 1,48 m torna a silhueta 
fina e esbelta, contribuindo 
para a eficiência aerodinâ-
mica. O destaque vai para a 
qualidade do acabamento 
e conectividade da cabine, 
que incorpora as tecno-
logias mais recentes para 
tornar a experiência de 
condução e viagem mais 
intuitiva e gratificante.

Seguindo o sucesso do 
conceito revelado há alguns 
meses, a Citroën apresen-
tou na Europa a inédita e 
Edição Especial Ultra Limi-
tada My Ami Buggy. Com 
design marcante e proposta 
única, o My Ami Buggy será 
produzido em um lote de 
somente 50 unidades e é 
destinado a entusiastas que 
buscam uma solução de 
mobilidade que alia liber-
dade, prazer e espírito de 
aventura. Com motorização 
elétrica, o My Ami Buggy é 
ideal para o uso recreativo 
em diferentes ambientes, 
incluindo o campo e praias, 
especialmente no início do 
verão europeu. Baseado 

no modelo que conquis-
tou o continente, o My Ami 
Buggy tem visual exclusivo, 
com destaque para a cor 
Khaki da carroceria 100% 
reciclável, rodas de 14” de 
aço com pintura dourada e 
calotas exclusivas e portas 
compostas por aço tubular, 
que incrementam a ampli-
tude da cabine. O estilo ao 
ar livre é complementado 
pela exclusiva capota de 
lona removível, um recurso 
que já fez história em mode-
los icônicos com os Citroën 
2CV e o Mehari. O visual 
é finalizado com prote-
ções adicionais nos para-
-lamas e para-choques. Um 
marcante tom amarelo faz 

contraste na parte exte-
rior e na cabine do My Ami 
Buggy, estando presente nas 
costuras dos bancos, gancho 
para sacolas, puxadores das 
portas e nos três compar-
timentos do console. Essa 
proposta única e exclusiva 
conquistou rapidamente 
os clientes na região. E bota 
rápido nisso: em somente 
17 minutos e 28 segundos 
as 50 unidades do My Ami 
Buggy se esgotaram, repre-
sentando a média de uma 
venda a cada 21 segundos. 
O primeiro cliente precisou 
de só 2 minutos e 53 segun-
dos após o início das vendas 
para efetivar a compra, feita 
de forma totalmente on-line.

Fiat apresenta Scudo, 
seu novo furgão
Quando o assunto são 
veículos comerciais leves 
a Fiat tem propriedade. 
E não é para menos, já 
que a marca mantém 
tradição e confiança 
no segmento em que 
é líder há mais de dez 
anos. Agora, a Fiat traz 
mais uma novidade 
para sua linha de utilitá-
rios: o novo Fiat Scudo, 
um furgão médio que 
atende às mais varia-
das necessidades com 
vocação tipicamente 
urbana. O novo modelo 
é prático e versátil, já que 
pessoas habilitadas com 
a CNH de categoria B 
também podem condu-
zir o veículo. Moderno, 
robusto, super confor-
tável e com a dirigibi-
lidade de um carro de 
passeio, o novo furgão 
chega também na versão 
e-Scudo.  Além disso, 
damos mais um passo 
no caminho da eletrifi-
cação, oferecendo uma 
nova opção de mobili-
dade com o e-Scudo, a 
primeira van elétrica da 
Fiat no Brasil”, afirma 
Herlander Zola, vice-
-presidente sênior da 
Fiat na América do Sul.  

RENAULT MASTER 
FURGÃO É HEXACAMPEÃO 
DO SELO MAIOR VALOR DE 
REVENDA
A Renault Master Furgão 
foi eleita, pelo sexto ano 
consecutivo, vencedora 
durante a 8ª edição 
do Selo Maior Valor 
de Revenda – Veículos 
Comerciais 2022, na 
categoria Furgão de 
Carga, no estudo de 
depreciação promovido 
pela equipe de pesquisa 
do portal Autoinforme. O 
modelo Renault apre-
sentou valorização de 
39,8%, se comparar o 
preço do veículo zero 
quilômetro no primeiro 
trimestre de 2019 com o 
mesmo modelo vendido 
no mercado de usados 
no primeiro trimes-
tre de 2022, ou seja, 
com três anos de uso. 
No Estudo, feito pela 
equipe de Pesquisa da 
Agência Autoinforme, 
são avaliadas as even-
tuais distorções do 
mercado e eliminados 
os preços e veículos que 
se situam fora da curva. 
Foram levados em conta 
também o volume nego-
ciado de cada modelo, 
sendo eliminados 
aqueles que não tiveram 
um número mínimo de 
licenciamentos.

28 de junho     |     2022

MERCADO de Comerciais leves está em pleno aquecimento, Fiat lança a Scudo e a 
Renault Master recebe prêmio, sendo o melhor veículo para revenda da categoria.
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YAMAHA LANÇA A 
FZ25 THOR
Os fãs de Thor que aguar-
dam ansiosos pela estreia 
do novo filme do super-
-herói da Marvel, previsto 
para o dia 7 de julho, 
tem mais um grande 
motivo para comemorar: 
o lançamento da Edição 
Especial FZ25 Thor. 
Próxima de completar 
4 anos, a Collab entre a 
Yamaha Motor do Brasil 
e a Marvel segue com a 
mesma premissa: a de 
associar o universo duas 
rodas ao universo do 
entretenimento Marvel, 
onde pessoas reais se 
tornam extraordinárias. 
Uma homenagem, e um 
chamado, aos motoci-
clistas que encontram 
na pilotagem diária o 
prazer na jornada heroica 
de suas próprias vidas. 
Este é o sexto modelo da 
Collab entre a Yamaha 
Motor do Brasil e a Marvel 
na parceria prestes a 
completar 4 anos. As 
primeiras delas foram a 
Lander Capitão America 
e as FZ 250 do Pantera 
Negra e da Capitã Marvel, 
lançadas simultanea-
mente em 2020. Depois, 
em 2021, foi a vez da 
MT-03 Homem de Ferro 
e NMax 160 Homem 
Aranha, todas esgotadas 
em pouco tempo. FZ25 
Thor traz como diferen-
ciais a pintura e grafismos 
exclusivos inspirados na 
armadura do Deus do 
Trovão, e será limitada a 
1000 unidades. A esco-
lha da FZ25 não foi por 
acaso. Assim como Thor, 
a FZ25 é imponente, o 
que é perceptível em suas 
formas– sobretudo pelo 
conjunto formado pelo 
tanque e tomadas de ar 
–, que lhe garantem um 
aspecto encorpado e 
musculo com o Herói da 
Marvel. A Edição Especial 
Thor conta com deta-
lhes exclusivos, como as 
inscrições cujos sinais em 
reios e runas asgardianos, 
localizados na carenagem 
do farol, cujo significado 
é “Limited Edition”. 
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Novo PEUGEOT 408

Série especial Citroën My Ami Buggy 
se esgota após menos de 18 minutos


