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Graciliano Ramos 
recebe mutirão 

para recuperação 
de ruas e avenidas
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Estudante do 
Tiradentes vence 

maior concurso de 
literatura infantil
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Governo garante R$ 475 milhões 
para Trecho 5 do Canal do Sertão

PAULO DANTAS ASSINA ORDEM DE SERVIÇO E RECURSOS SERÃO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL; NÃO TEM VERBA FEDERAL

Muitos “vivas” ao Teatro de 
Arena Sérgio Cardoso, pelos seus 
50 anos! Uma semana inteira de 
espetáculos foi montada para 
comemorar as cinco décadas 
deste importante equipamento 
cultural do Estado de Alagoas. A 
programação começa no dia 11 
de julho, às 19h30. As atrações 
abraçam diversas expressões 

artísticas e prometem encantar 
o público.Por dois anos, o Arena 
não pode comemorar seu aniver-
sário com a presença do público. 
Para esta celebração, o espaço vai 
poder ocupar todos os 180 luga-
res. “Alegria é o sentimento que 
resume bem esse aniversário 
de 50 anos do Teatro de Arena. 
Montamos uma força-tarefa para 

poder reunir uma programação 
diversa, porque há muitos talen-
tos que precisam ser apreciados 
pelas pessoas. O teatro é de todos 
e para todos. Por isso, o objetivo 
é sempre incentivar a cultura e o 
acesso do público às mais varia-
das manifestações artísticas. Será 
uma semana incrível para a arte”, 
destaca Sheila Maluf . Página 8Página 4
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   CULTURA

Teatro de Arena Sérgio Cardoso: 
são 50 anos dedicados às artes 

AO TODO,

Nove espetáculos subirão no palco para exaltar este templo das artes

Prefeitura de
Maceió encerra 
hoje os festejos
de São João

BC admite o 
estouro da meta 
da inflação pelo 
2º ano seguido

  ÚLTIMO DIA!   MERCADO

Vanessa Napoleão/Asccom Semas

Ascom Diteal

...Levará dentistas para 
comunidades vulneráveis

As Secretarias Munici-
pais de Assistência Social 
(Semas) e de Saúde (SMS) 
iniciaram, ontem, uma 
parceria para o atendi-
mento de pessoas em vulne-
rabilidade social de Maceió.  

Ao longo dos próximos 
meses serão lançados vários 
programas em conjunto 
que irão beneficiar cente-
nas de famílias com aten-
dimentos na área de saúde 
e assistência social. Página 4

   PARCERIA...

REUNIÃO ENTRE OS SECRETÁRIOS

 Claydson Moura (da Assistência Social) e Célia Fernandes (da Saúde)
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AS MULHERES do Brasil ouviram e compreenderam 
o silêncio e a omissão de Bolsonaro.

2 O DIA Digital

Opinião
   ARTIGO  |  Tereza Cruvinel *

Qualquer presidente com um mínimo de decência e 
respeito pelas mulheres teria declarado que o assédio sexual 
é inadmissível em seu governo, e que por isso estava demi-
tindo sumariamente Pedro Guimarães da presidência da CEF. 
Fazendo isso talvez mitigasse um pouquinho a rejeição oceâ-
nica que lhe dedicam as mulheres brasileiras, de cerca de 60%, 
o mesmo índice de rejeição que ele devotam os nordestinos, 
que ele chama de cabeças-chatas.

Mas Bolsonaro fez questão de explicitar sua cumplicidade 
com o assediador da Caixa. Não o demitiu de forma exemplar, 
não deu um pio sobre o assunto e arranjou para que ele pedisse 
demissão divulgando uma carta hipócrita, onde se declara um 
campeão da ética e ainda se permite tentar politizar o assunto, 
sugerindo que virou “alvo do rancor político” em ano ano elei-
toral. Só faltou dizer que as funcionárias denunciantes são 
todas petistas. Aliás, na CEF as mulheres não podiam usar 
roupas nem esmalte na cor vermelha para não serem assedia-
das com o epíteto de petistas.

As mulheres c, que nada fez e nada disse porque é da mesma 
laia de Pedro Guimarães. Quem já disse usar o apartamento 
funcional “para comer gente” e que só não estupraria a depu-
tada Maria do Rosário por achá-la feia não tem nada contra o 
assédio sexual.

Alguns detalhes escabrosos do assédio de Pedro Guimarães 
às funcionárias da Caixa já foram conhecidos mas ainda vamos 
saber mais. Do alto de seu cargo e seu poder ele as constran-
gia com pegadinhas na cintura, sussurros indecentes ao pé 
do ouvido, cantadas da pior espécie. O segurança que assistiu 
a uma tentativa de amasso no estacionamento foi demitido. 
Uma que ameaçou denunciá-lo foi premiada com um curso 
no exterior. Muitas engoliram a humilhação, por medo ou por 
vergonha, até que cinco delas o denunciaram ao Ministério 
Público.

Para completar, nós, o povo, vamos pagar o salário dele por 
mais seis meses. Como ele ganha RR$ 56 mil mensais, embol-
sará R$ 330 mil sem trabalhar. A quarentena para ocupantes de 
cargos estratégicos é necessária, para que não haja o tráfico de 
informações privilegiadas para o setor privado. Mas remune-
rada a quarentena não devia ser para quem deixa o cargo por 
práticas desabonadoras.

Pedro Guimarães vai sumir na poeira. Suas passagens pelo 
setor privado terminaram sempre com demissões, por ques-
tões de desempenho somadas com outras denúncias de assé-
dio. Já Bolsonaro vai conferir nas urnas a resposta das mulheres 
que,  já em 2018, sabendo quem ele era, disseram “ele não”.

O silêncio cúmplice 
de Bolsonaro sobre 
o assédio na Caixa
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Após o líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
protocolar nesta terça-feira (28)  requerimento para abertura 
de CPI para apurar irregularidades e desvios no Ministério da 
Educação, ficou claro, mais uma vez, quem tem ligações ou não 
com o bolsonarismo.

Foram 31 assinaturas coletadas -  quatro a mais do que o 
mínimo necessário. A bancada alagoana contava com dois 
suplentes.  

Como é sabido - não digo que é o caso dos senadores alago-
anos - suplente quando assume sequer tem o direito de indicar 
sua assessoria.  Portanto, quem determina o posicionamento 
em questões muito importantes é o titular.  

A suplente de Rodrigo Cunha (União Basil), Eudócia Caldas, 
mãe do prefeito de Maceió, JHC (PSB), e esposa do ex-depu-
tado federal João Caldas  (PSB), não assinou.

Assim como o senador Fernando Collor (PTB-AL), apoiador 
declarado, sem qualquer subterfúgio, do governo Jair Bolso-
naro.

Apenas Rafael Tenório, suplente de Renan Calheiros (MDB-
AL), assinou o requerimento de criação da CPI do MEC.

Os atos e atitudes dizem mais do que qualquer declaração. 
Discursos sobre transparência, por exemplo, devem ser enten-
didos até deteminada página.

Confira abaixo a lista dos 31 senadores que assinaram o 
requerimento de criação da CPI do MEC: 

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP);
2. Paulo Paim (PT-RS);
3. Humberto Costa (PT-PE);
4. Fabiano Contarato (PT-ES);
5. Jorge Kajuru (Podemos-GO);
6. Zenaide Maia (PROS-RN);
7. Paulo Rocha (PT-PA);
8. Omar Aziz (PSD-AM);
9. Rogério Carvalho (PT-SE);
10. Reguffe (União-DF);
11. Leila Barros (PDT-DF);
12. Jean Paul Prates (PT-RN);
13. Jaques Wagner (PT-BA);
14. Eliziane Gama (Cidadania-MA);
15. Mara Gabrilli (PSDB-SP);
16. Nilda Gondim (MDB-PB);
17. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB);
18. José Serra (PSDB-SP);
19. Eduardo Braga (MDB-AM);
20. Tasso Jereissati (PSDB-CE);
21. Cid Gomes (PDT-CE);
22. Alessandro Vieira (PSDB-SE);
23. Dario Berger (PSB-SC);
24. Simone Tebet (MDB-MS);
25. Soraya Thronicke (União-MS)
26. Rafael Tenório (MDB-AL);
27. Izalci Lucas (PSDB-DF);
28. Giordano (MDB-SP);
29. Marcelo Castro (MDB-PI);
30. Confúcio Moura (MDB-RO);
31. Jarbas Vasconcelos (MDB-PE).

CPI do MEC e a posição de 
Eudócia Caldas, Rafael 
Tenório e Fernando Collor

   ARTIGO  |  Voney Malta *
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Em pronunciamento 
durante a sessão plenária de 
hoje, a deputada Ângela Garrote 
(PP) fez um apelo ao secre-
tário de Segurança Pública, 
Flávio Saraiva, e ao Ministério 
Público Estadual, que apurem 
e adotem as providências 
cabíveis à agressão sofrida por 
um adolescente do município 
de Igaci, durante as festivida-
des juninas patrocinadas pela 
prefeitura da cidade. De acordo 
com os relatos da parlamentar, 
após uma confusão ocorrida 
no final do evento, agentes da 
guarda municipal, no intuito de 
conter o tumulto, teriam jogado 
spray de pimenta na multidão 
e espancado um jovem de 15 
anos de idade. “Em todo lugar 
onde existe uma grande quan-
tidade de pessoas pode acon-
tecer uma confusão, o que não 
pode é o poder público agredir 
um menor de idade”, conde-
nou.

Ângela Garrote prosseguiu 
destacando que o garoto é de 
boa índole e estava acompa-
nhado dos pais e da família 
quando a confusão começou 
dentro do ginásio de espor-
tes, onde ocorria as festivida-
des. “Estamos vivendo uma 
época em que fatos como esse 

não devem acontecer, princi-
palmente quando se trata de 
menor de idade”, observou a 
parlamentar, acrescentando 
que o garoto, com viagem 
marcada para atuar em um 
clube de futebol fora do Estado, 
está traumatizado e com medo 
de sair de casa. Diante disso, 
solicitou à presidência da Mesa 
Diretora que encaminhe ofício 
à Secretaria de Segurança 
Pública e ao Ministério Público, 
para que adotem as providên-
cias cabíveis ao caso.

Em aparte, o deputado 
Antonio Albuquerque (Repu-
blicanos) disse que esteve 
em Igaci, nas festividades 
em alusão a São Pedro, e que 
pode testemunhar uma festa 
bonita e organizada. “Desde a 
ornamentação à iluminação, 
o clima de extraordinária paz, 
enquanto estive lá. Era um 
ambiente festivo e fiz ques-
tão de parabenizar ao prefeito 
pela elegância e pela forma da 
preservação dos costumes”, 
disse. “Também quero me soli-
darizar com a família que possa 
ter sido agredida. Não posso 
fazer juízo de valor porque não 
vi, mas lamentar, naturalmente, 
se houve excesso da segurança”, 
completou o parlamentar.

Com um acervo catalogado 
de cerca de 2.500 títulos de 
livros e diversas revistas jurídi-
cas2, econômicas e de empre-
endedorismo, a Biblioteca 
da Assembleia Legislativa de 
Alagoas está aberta aos funcio-
nários do Poder e à sociedade 
alagoana. De acordo com a 
diretora do setor, Eliane Borges 
de Lima, a biblioteca vem 
atendendo ao público interno 
e externo para realizações de 
pesquisas. Localizada no andar 
térreo do prédio histórico do 
Parlamento, a Biblioteca Legis-
lativa fica aberta ao público de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 14h. “Contamos ainda com 
publicações do Senado e da 
Câmara Federal, dicionários e 
enciclopédias. Também temos 
as publicações reeditadas 
pela Assembleia Legislativa, a 
exemplo do livro Um Titã das 
Alagoas, de Tavares Bastos. 
Temos ainda livros de poesia e 
de literatura, além de livros em 
inglês. A biblioteca vem cres-
cendo muito. Para se ter uma 
ideia, iniciamos com cerca 
de 1.400 títulos catalogados”, 
destacou.

Eliane Borges explicou que 
o foco de uma Biblioteca Legis-
lativa são os livros de Direito. 

“Estamos aqui não para aten-
der apenas os parlamenta-
res e servidores da Casa, mas 
também os estudantes, em 
especial os de Direito, além da 
população em geral. Devido a 
sua localização, na entrada da 
Assembleia Legislativa, rece-
bemos também muitas visitas 
de convidados de pessoas que 
são homenageadas pelo Parla-
mento”, observou a diretora, 
acrescentando que o acervo 
conta com uma vasta coleção 
atualizada sobre os mais diver-
sos ramos do Direito (Civil, 
Penal, Administrativo, por 
exemplo), além das constitui-
ções federal e estadual.

O espaço possui também 
diversas obras literárias produ-
zidas por autores alagoanos, 
nacionais, internacionais, na 
área infantojuvenil e infantil. 
“Com o objetivo de atrair mais 
pessoas, a biblioteca, durante 
a semana da mulher ou em 
época de Copa do Mundo, por 
exemplo, coloca em desta-
que na sala, livros que falem 
sobre o tema. Já fizemos vários 
eventos com alunos de esco-
las públicas em que, ao final 
da visita, a gente os presenteia 
com um livro infantil”, comple-
tou a diretora.

O deputado Lobão usou a 
palavra na sessão desta quinta-
-feira, 30, para fazer um discurso 
em defesa do sururu da Lagoa 
Mundaú. Citando matéria 
publicada no site Tribuna Hoje, 
o deputado apresentou um 
alerta sobre a morte do sururu 
e como isso afeta os marisquei-
ros da região. “Há alguns meses 
houve o surgimento do sururu 
branco, que se despedaça ao 
ser cozido, o que piorou com as 
chuvas”, disse o deputado, rela-
tando que moradores da região 
nunca tinham visto tal situação.

O sururu, patrimônio 
imaterial de Alagoas, é um 
molusco utilizado como base 
para diversos pratos típicos, 
podendo ser cozido em água 
e sal ou cru e incorporado no 
preparo de pratos como enso-
pados e moquecas. A presença 
do sururu “branco” ou “galego” 
causa preocupação. Isso acon-
tece por causa dos altos níveis 
de poluição que compro-
metem a qualidade da água, 
níveis de oxigênio e presença 
de metais pesados. “Apelo para 
que o governador Paulo Dantas 
insira os marisqueiros da Lagoa 
do Mundaú no programa de 
combate à fome”, completou o 
deputado.

Após a sessão de hoje, 
a Assembleia entrou em 
recesso legislativo. Como 
m a n d a  o  R e g i m e n t o 
Interno da Casa e a Consti-
tuição Estadual, as sessões 
ordinárias devem retornar 
a partir do próximo dia 1º 
de agosto. Entre os diversos 

projetos que estão na pauta 
do próximo semestre,  a 
votação da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) 2023 é um 
dos mais importantes.

A LOA deve ser encami-
nhada ao Poder Legislativo 
pelo chefe do Poder Execu-
tivo até o dia 15 de setem-

bro, conforme preconiza 
a Constituição Estadual, 
e deve ser analisada pelo 
plenário até o final do ano. 
Antes, porém, a Comissão 
de Orçamento, Finanças, 
Planejamento e Economia 
deverá realizar uma audiên-
cia pública com a sociedade 

organizada para debater os 
números apresentados pelo 
Estado.

Antes de entrarem em 
recesso, os deputados apro-
varam na última segunda-
-feira, 27, o projeto de lei 
que trata da LDO, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, 

que tem como propósito 
fundamental  orientar a 
elaboração dos orçamentos 
fiscais, da seguridade social 
e de investimento do Poder 
Público, buscando sincro-
nizar a LOA 2023 às metas e 
prioridades da Administra-
ção Pública Estadual.

APÓS SESSÃO de hoje, ALE entrou em recesso legislativo, como preconiza o 
Regimento Interno da Casa e a Constituição Estadual.Política

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 é um dos projetos mais importantes a serem votados no 2o semestre

Assembleia Legislativa entra em 
recesso; retorno será em agosto
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ÂNGELA GARROTE

Apelou à Secretaria de Segurança Pública para adotar as providências cabíveis

BIBLIOTECA

Atende ao público interno e externo para realizações de pesquisas

LOBÃO

Fez discurso em defesa do sururu

  DEPUTADA...   CERCA DE 2.500 LIVROS   SURURU

...Cobra apuração de agressão 
sofrida por jovem em Igaci

Biblioteca da Assembleia tem 
vasto acervo aberto ao público

Lobão solicita 
auxílio do Governo 
para marisqueiros 
da Lagoa Mundaú

Ígor Pereira

Ígor Pereira Ígor Pereira



Com objetivo de aumentar 
o espaço da calçada e garantir 
melhores condições de segu-
rança aos pedestres, prote-
gendo quem anda e pratica 
atividades físicas pela área, a 
Prefeitura de Maceió implan-
tou uma faixa verde na Avenida 
Silvio Viana, na orla de Ponta 
Verde.

De acordo com a Superin-
tendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), a 
ação foi iniciada em janeiro 
deste ano, quando foram 
implantados cones para alar-
gar o calçadão e permitir que 
as pessoas pudessem cami-
nhar e correr pelo local com 
mais segurança.

E durante o mês de maio, 
as equipes de obras viárias 

iniciaram a implantação de 
segregadores para realizar a 
delimitação do trecho para 
ampliar o espaço destinado aos 
pedestres, com a previsão desta 
sinalização de reforço para o 
mesmo mês, mas as chuvas 
alteraram o cronograma de 
execução dos serviços.

Como explica o superin-
tendente da SMTT, André 
Costa, pintura da faixa na cor 
verde é mais um elemento 
para reforçar que o local deve 
ser utilizado pelos pedestres.

“A medida auxilia na segu-
rança dos pedestres, com o 
uso de políticas urbanas de 
curto prazo e baixo custo, para 
melhorar a acessibilidade das 
pessoas e garantir a segurança 
viária de todos”, enfatiza Costa.

AÇÃO  foi iniciada em janeiro deste ano.Maceió
MEDIDA tem objetivo de garantir a segurança viária para a prática de atividades físicas na Avenida Silvio Viana

Prefeitura implanta faixa 
verde para pedestres na orla 

FAIXA VERDE

Vai desde à Barraca Sete Coqueiros até as proximidades do totem “Eu amo Maceió”

AVENIDA

Empresário Nelson Oliveira Menezes, no Graciliano Ramos, recebeu melhorias

Divulgação

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

  GRACILIANO RAMOS    FIM DA FESTA

   PARCERIA

Seminfra realiza mutirão 
para recuperação de vias  

Apresentações do São João 
de Maceió terminam hoje

Semas e SMS lançam programa 
‘Dentista na Comunidade’ 

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretar ia 
Municipal de Infraestru-
tura (Seminfra), já iniciou 
um mutirão para tapar os 
buracos nas vias do bairro 
Graciliano Ramos, parte alta 
de Maceió. Na ação, serão 
utilizadas 300 toneladas de 
asfalto na operação tapa-
-buraco.

Pelo calendário elabo-
rado pela Seminfra, as equi-
pes estarão trabalhando até 
a próxima sexta-feira (01), 
dando prioridade aos corre-
dores de ônibus. Na próxima 
semana, entre os dias 04 e 08 
de julho, os trabalhos ocorre-
rão em outros bairros.

Nos últimos 30 dias, a 
operação tapa-buraco apli-
cou mais de 1.800 toneladas 
de asfalto em mais de 350 
ruas de todos os bairros de 
Maceió. O número é abaixo 
da média/mês (2.900 tone-
ladas) devido às chuvas, mas 
o serviço não deixou de ser 
oferecido à população.

Para isso, a Prefeitura de 
Maceió adquiriu uma nova 
tecnologia de asfalto que 
pode ser aplicada mesmo em 
dias de chuva. O chamado 
asfalto ensacado a frio foi 
comprado e mais de 50 tone-
ladas já foram utilizadas nas 
vias de maior movimento em 
Maceió.

Com uma programação 
multicultural espalhada em 
três polos da capital, Benedito 
Benetes, Tabuleiro do Martins, 
Fernão Velho e Estaciona-
mento do Jaraguá, o São João 
‘Massayó: sol...mar...forró’ 
chega ao final, hoje (30), com 
várias atrações. Quem não 
puder prestigiar as apresen-
tações pessoalmente, pode 
assistir as transmissões das 
lives no canal oficial da Prefei-
tura de Maceió no Youtube.

Na noite de hoje (30), a 
partir das 20h, estarão se apre-

sentando no palco do polo do 
Benedito Bentes as atrações 
do último dia dos festejos juni-
nos do São João ‘Massayó: sol...
mar...forró’: Galã do Brega, Éo 
Tchan e Banda Karisma.

No Benedito Bentes, Dia 
de São Pedro (29), a animação 
ficará por conta de Johny Lopes, 
Mô Fio e Rafinha Benutti. E 
para encerrar, amanhã (30), vai 
ter Galã do Brega, É o Tchan! e 
Banda Karisma.

Já no bairro histórico de 
Fernão Velho, a festa junina se 
despede com a animação por 

conta dos shows de Wilson 
Mesquita, Grupo Raridade, 
Cavaleiros do Forró e Devinho 
Novaes. Por lá, a balada junina 
começa às 20h.

Considerado o maior São 
João do litoral do Nordeste, 
‘Massayó: sol...mar...forró’ tem 
sido sucesso de público e de 
atrações, bem como de vendas 
de bebidas e comidas típicas 
dessa época do ano. Apenas 
no segundo dia, o Estaciona-
mento do Jaraguá recebeu 
um público recorde de 100 mil 
pessoas.

As Secretarias Municipais 
de Assistência Social (Semas) 
e de Saúde (SMS) iniciaram 
uma parceria para o atendi-
mento de pessoas em vulne-
rabilidade social de Maceió.  
Ao longo dos próximos meses 
serão lançados vários progra-
mas em conjunto que irão 
beneficiar centenas de famílias 
com atendimentos na área de 
saúde e assistência social.

E a partir, de hoje (30), tem 
início o programa ‘Dentista 

na Comunidade’, com atendi-
mentos odontológicos desti-
nados às famílias do Vale do 
Reginaldo, das 13h às 17h, na 
Escola Maria José Carrascosa. 
Os atendimentos seguem nos 
dias 04 e 08 de julho.

De acordo com a programa-
ção, o programa vai atender 30 
pessoas, com procedimentos 
em  exodontia (extração) para 
adulto e criança; restauração 
para adulto e criança, raspagem 
de tártaro, profilaxia (limpeza), 

aplicação de flúor e escovação.
As equipes estarão ofer-

tando ainda tratamento atrau-
mático (adulto e criança), 
exame para detectar câncer de 
boca, atividades educativas e 
encaminhamento para espe-
cialidades em Unidades de 
Saúde, caso necessário. 

No local também terá aten-
dimento da equipe do Cadas-
tro Único (CadÚnico) Maceió 
para tirar dúvidas e fazer enca-
minhamentos.
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Mais de 200 mil alago-
anos serão beneficiados 
com o trecho 5 do Canal do 
Sertão em Alagoas. Ontem, 
o governador Paulo Dantas 
e a secretária de Estado da 
Infraestrutura, Maria Gevan, 
assinaram a ordem de serviço 
para início das obras que terá 
sua estrutura localizada no 
município de São José da 
Tapera. O valor para essa 
etapa será de R$ 475 milhões, 
oriundos do Tesouro Esta-
dual. Além de sua importân-
cia quanto ao abastecimento 
de água e processo de irri-
gação, as obras do Canal do 
Sertão, entre o km 123,5 e o 
km 150, também atuam de 
maneira direta na geração de 
renda. Só com o início desse 
trecho, serão gerados mais de 
mil empregos diretos e indi-
retos para os moradores de 

São José da Tapera, Montei-
rópolis e Olho D’água das 
Flores, o que promove desen-
volvimento econômico para a 
região e adjacências. O trecho 
vai de São José da Tapera, 
passando por Olho D’água 
das Flores e terminando em 
Monteirópolis.

“A obra do Canal do Sertão 
no trecho 5 vai começar 
imediatamente. Essa obra que 
sempre foi conduzida com 
recursos federais, mas o atual 
governo federal abandonou. 
Uma obra que é fundamental 
para o desenvolvimento do 
Sertão e que tem o objetivo 
de levar água para as pessoas; 
de fomentar a economia com 
grandes projetos de irriga-
ção, fortalecendo a pecuária e 
sobretudo a agricultura fami-
liar. Então, enquanto o governo 
federal abandona, o Governo 
de Alagoas toma conta e leva 
as obras adiante, desse projeto 
que é um dos mais importan-

tes do estado, pois fortalece 
o desenvolvimento regional 
aqui do Sertão”, disse o gover-
nador Paulo Dantas. 

Inserida no Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), o Canal do Sertão é a 
maior obra de infraestrutura 
hídrica de Alagoas e uma das 
maiores do Nordeste. Ele vai 
beneficiar 42 municípios e 
mais de um milhão de alagoa-
nos, levando água para a popu-
lação sertaneja, anualmente 
atingida pela seca; melho-
rando a qualidade de vida da 
população e desenvolvendo 
a economia regional, além de 
contribuir para a redução do 
êxodo rural no Sertão. Quando 
estiver concluído, o Canal do 
Sertão alcançará a marca de 
250 km de extensão, ligando 
Delmiro Gouveia a Arapiraca.

Irrigação
Ainda nesta quarta-feira 

(29), o governador Paulo 

Dantas e a secretária de Infra-
estrutura, Maria Gevan, assi-
naram a ordem de serviço para 
a construção do perímetro 
de irrigação do Gavião, que 
fica localizado no município 
de São José da Tapera. O valor 
investido ultrapassa R$ 11 
milhões, com recursos prove-
nientes do Fecoep. “Uma obra 
que vai servir de modelo para 
o plano de desenvolvimento 
sustentável no Canal do Sertão. 
Tenho certeza que através do 
Gavião nós vamos poder gerar 
emprego, renda e desenvolvi-
mento sobretudo para os agri-
cultores familiares da região”, 
pontuou o governador Paulo 
Dantas. 

O perímetro irrigado do 
Gavião é um projeto desenvol-
vido pela Seinfra em parceria 
com as secretarias de Estado 
do Turismo e da Agricultura. 
Localizado entre o km 100,5 e 
o km 103,5 do Canal do Sertão, 
em São José da Tapera, o perí-

metro terá uma área irrigada 
de aproximadamente 250 
hectares, tendo como princi-
pal objetivo contribuir para o 
desenvolvimento de pequenos 
produtores rurais da região. 
“Para Tapera é um marco. Essas 
obras tem mudado comple-
tamente a vida das pessoas 
e com esse novo projeto de 
irrigação é mudança de vida, 
de qualidade. Tapera tem 
crescido e o Canal do Sertão 
tem sido fundamental para o 
desenvolvimento do municí-
pio”, ressaltou o prefeito de São 
José da Tapera, Jarbas Ricardo.

Os perímetros irrigados são 
encarados como uma estraté-
gia geopolítica e econômica 
para a expansão da fronteira 
agrícola brasileira gerando o 
desenvolvimento do semiá-
rido nordestino, sendo uma 
ponte direta na relação com 
entre o crescimento social, 
da saúde, e da economia em 
comunidades camponesas.

O VALOR para essa etapa será de R$ 475 milhões, 
oriundos do Tesouro Estadual.Alagoas

ESTRUTURA das obras terá início em São José da Tapera, com recursos do Estado, e vai gerar mais de mil empregos para moradores

Canal do Sertão: Trecho 5 vai levar 
mais desenvolvimento à região
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Carlos Victor Costa
Secom

   COLÉGIO TIRADENTES

Aluna vence o maior concurso 
de literatura infantil do Brasil

Roberta Jamilly Oliveira, 
estudante do 8º ano do Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar 
de Alagoas (CPM) – Unidade 
Maceió, venceu o maior 
concurso de literatura infan-
til do Brasil, o Prêmio Espan-
taxim. O evento acontece a 
cada dois anos e, este ano, 
teve como tema “As quatro 
estações do ano”. Roberta 
Jamilly ganhou na categoria de 
redação com um texto sobre 
a primavera. Em sua sexta 
edição, o Concurso Nacional 
de Literatura Infantil contou 
com mais de três mil textos de 
alunos de 76 escolas de 15 esta-
dos brasileiros.

Feliz  pelo resultado, 
Roberta conta que seu amor 
pelos livros foi semeado 
desde cedo. “Desde quando 
aprendi a ler criei  esse 
hábito. Gosto muito de ler, 
independente de qual seja o 
livro. Nessa idade, também 
comecei a escrever contos”, 
recorda. Para escrever a reda-
ção, a estudante ressalta que 
optou pelo tema pelo qual 

tinha mais afinidade “Eu 
escolhi a minha estação do 
ano preferida, que é a prima-
vera e, no texto, coloquei tudo 
aquilo que eu conhecia e 
admirava sobre essa estação”, 
explica.

Muito dedicada aos estu-
dos, a adolescente é aspirante 
a oficial, tendo a maior média 
do Colégio Tiradentes Maceió. 
Ainda assim, ela conta que 
ficou muito apreensiva pelo 
resultado do concurso. “Já 
sabia que o resultado sairia 
esse mês de junho, então, todos 
os dias eu entrava no site até 
que eu vi que venci o concurso 
literário. Eu fiquei muito feliz, 
porque é um prêmio nacional 
disputado entre vários estados 
brasileiros, envolvendo esco-
las públicas e particulares”, 
comemora.

Referência
A secretária de Estado da 

Educação, Roseane Vascon-
celos, parabeniza a jovem 
pela sua conquista. “Vê-los se 
sobressaindo em competições 

de alcance nacional como o 
Prêmio Espantaxim é motivo 
de muita alegria e satisfação 
para nós. Sinal de que todo este 
trabalho tem dado certo. Que 
o exemplo da Roberta motive 
mais alunos a se inscreverem 
em prêmios como este”, fala 
Roseane.

Sobre o prêmio
O Prêmio Espantaxim 

faz parte do Projeto Espan-
taxim, criado há 19 anos 
pela escritora e compositora 
Dulce Auriemo e tendo como 
público-alvo estudantes 
entre 07 e 13 anos de idade. 
Os textos vencedores serão 
publicados na VI Antologia do 
prêmio. Todos os premiados 
receberão três exemplares da 
antologia e o boneco do perso-
nagem Espantaxim (mascote 
do projeto). Os ganhadores 
também devem ser agracia-
dos com uma coleção de livros 
e CDs. A entrega dos troféus 
ainda não tem data marcada, 
mas deve acontecer no final do 
ano no estado de São Paulo.

   LUZ NA INFÂNCIA 9

Polícia cumpre mandados e 
prende homem em flagrante

A Polícia Civil de Alagoas 
participa da Operação ‘Luz na 
Infância 9’, deflagrada nesta 
hoje. No Estado, o trabalho está 
sendo coordenado pela dele-
gada Teila Rocha, da Delegacia 
de Crimes contra Crianças e 
Adolescentes (DCCCA).

A ação faz parte de uma 
mobilização nacional para 
combater crimes de abuso e 
exploração sexual de crian-
ças e adolescentes na internet 
e foi articulada pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública(MJSP) por meio da 
Secretaria de Operações Inte-
gradas (Seopi).

A Operação Luz na Infância 
9 foi deflagrada com a partici-
pação da Polícia Civil de 13 esta-
dos (AL, BA, ES, GO, MA, MS, 
MT, PA, PB, PR, RN, RS e SP). 
O foco é identificar autores de 
crimes de abuso e exploração 
sexual contra crianças e adoles-
centes praticados na internet.

Em Alagoas a Polícia Civil 
cumpriu dois mandados 
nos municípios de Maceió e 
Coruripe. Foram emprega-
dos policiais civis da DCCCA, 
Operação Policial Litorânea 
Integrada (Oplit), Delegacia 
Regional de Penedo e peritos 

da Polícia Cientifica.
Na capital alagoana a PC 

prendeu em flagrante um 
homem de 28 anos, no bairro 
do Tabuleiro dos Martins. “A 
ação inicial visava a busca e 
apreensão, mas no local já foi 
constatado que ele armaze-
nava imagens com conteúdo 
pornográfico infantil”, frisou a 
delegada Teila Rocha.

Além do Brasil, os manda-
dos de busca e apreensão 
foram cumpridos no Brasil e 
em mais seis países: Argentina, 
Estados Unidos, Costa Rica, 
Paraguai, Panamá e Equador.

Houve a colaboração 
da Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, por meio da 
Homeland Security Investiga-
tions (HSI).

Balanço das Operações
Em suas oito edições ante-

riores, realizadas entre 2017 
e 2021, a ‘Luz na Infância’ já 
cumpriu mais de 1.600 manda-
dos de busca e apreensão e 
prendeu cerca de 760 suspeitos 
de praticarem crimes ciber-
néticos de abuso e exploração 
sexual contra crianças e adoles-
centes em todo o Brasil e nos 
países participantes da ação.

Com objetivo de aumentar 
o espaço da calçada e garantir 
melhores condições de segu-
rança aos pedestres, prote-
gendo quem anda e pratica 
atividades físicas pela área, a 
Prefeitura de Maceió implan-
tou uma faixa verde na Avenida 
Silvio Viana, na orla de Ponta 
Verde.

De acordo com a Superin-
tendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), a 
ação foi iniciada em janeiro 
deste ano, quando foram 
implantados cones para alar-
gar o calçadão e permitir que 
as pessoas pudessem cami-
nhar e correr pelo local com 
mais segurança.

E durante o mês de maio, 
as equipes de obras viárias 

iniciaram a implantação de 
segregadores para realizar a 
delimitação do trecho para 
ampliar o espaço destinado aos 
pedestres, com a previsão desta 
sinalização de reforço para o 
mesmo mês, mas as chuvas 
alteraram o cronograma de 
execução dos serviços.

Como explica o superin-
tendente da SMTT, André 
Costa, pintura da faixa na cor 
verde é mais um elemento 
para reforçar que o local deve 
ser utilizado pelos pedestres.

“A medida auxilia na segu-
rança dos pedestres, com o 
uso de políticas urbanas de 
curto prazo e baixo custo, para 
melhorar a acessibilidade das 
pessoas e garantir a segurança 
viária de todos”, enfatiza Costa.

AÇÃO  foi iniciada em janeiro deste ano.Maceió
MEDIDA tem objetivo de garantir a segurança viária para a prática de atividades físicas na Avenida Silvio Viana

Prefeitura implanta faixa 
verde para pedestres na orla 

FAIXA VERDE

Vai desde à Barraca Sete Coqueiros até as proximidades do totem “Eu amo Maceió”

AVENIDA

Empresário Nelson Oliveira Menezes, no Graciliano Ramos, recebeu melhorias

Divulgação

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

  GRACILIANO RAMOS    FIM DA FESTA

   PARCERIA

Seminfra realiza mutirão 
para recuperação de vias  

Apresentações do São João 
de Maceió terminam hoje

Semas e SMS lançam programa 
‘Dentista na Comunidade’ 

A Prefeitura de Maceió, 
por meio da Secretar ia 
Municipal de Infraestru-
tura (Seminfra), já iniciou 
um mutirão para tapar os 
buracos nas vias do bairro 
Graciliano Ramos, parte alta 
de Maceió. Na ação, serão 
utilizadas 300 toneladas de 
asfalto na operação tapa-
-buraco.

Pelo calendário elabo-
rado pela Seminfra, as equi-
pes estarão trabalhando até 
a próxima sexta-feira (01), 
dando prioridade aos corre-
dores de ônibus. Na próxima 
semana, entre os dias 04 e 08 
de julho, os trabalhos ocorre-
rão em outros bairros.

Nos últimos 30 dias, a 
operação tapa-buraco apli-
cou mais de 1.800 toneladas 
de asfalto em mais de 350 
ruas de todos os bairros de 
Maceió. O número é abaixo 
da média/mês (2.900 tone-
ladas) devido às chuvas, mas 
o serviço não deixou de ser 
oferecido à população.

Para isso, a Prefeitura de 
Maceió adquiriu uma nova 
tecnologia de asfalto que 
pode ser aplicada mesmo em 
dias de chuva. O chamado 
asfalto ensacado a frio foi 
comprado e mais de 50 tone-
ladas já foram utilizadas nas 
vias de maior movimento em 
Maceió.

Com uma programação 
multicultural espalhada em 
três polos da capital, Benedito 
Benetes, Tabuleiro do Martins, 
Fernão Velho e Estaciona-
mento do Jaraguá, o São João 
‘Massayó: sol...mar...forró’ 
chega ao final, hoje (30), com 
várias atrações. Quem não 
puder prestigiar as apresen-
tações pessoalmente, pode 
assistir as transmissões das 
lives no canal oficial da Prefei-
tura de Maceió no Youtube.

Na noite de hoje (30), a 
partir das 20h, estarão se apre-

sentando no palco do polo do 
Benedito Bentes as atrações 
do último dia dos festejos juni-
nos do São João ‘Massayó: sol...
mar...forró’: Galã do Brega, Éo 
Tchan e Banda Karisma.

No Benedito Bentes, Dia 
de São Pedro (29), a animação 
ficará por conta de Johny Lopes, 
Mô Fio e Rafinha Benutti. E 
para encerrar, amanhã (30), vai 
ter Galã do Brega, É o Tchan! e 
Banda Karisma.

Já no bairro histórico de 
Fernão Velho, a festa junina se 
despede com a animação por 

conta dos shows de Wilson 
Mesquita, Grupo Raridade, 
Cavaleiros do Forró e Devinho 
Novaes. Por lá, a balada junina 
começa às 20h.

Considerado o maior São 
João do litoral do Nordeste, 
‘Massayó: sol...mar...forró’ tem 
sido sucesso de público e de 
atrações, bem como de vendas 
de bebidas e comidas típicas 
dessa época do ano. Apenas 
no segundo dia, o Estaciona-
mento do Jaraguá recebeu 
um público recorde de 100 mil 
pessoas.

As Secretarias Municipais 
de Assistência Social (Semas) 
e de Saúde (SMS) iniciaram 
uma parceria para o atendi-
mento de pessoas em vulne-
rabilidade social de Maceió.  
Ao longo dos próximos meses 
serão lançados vários progra-
mas em conjunto que irão 
beneficiar centenas de famílias 
com atendimentos na área de 
saúde e assistência social.

E a partir, de hoje (30), tem 
início o programa ‘Dentista 

na Comunidade’, com atendi-
mentos odontológicos desti-
nados às famílias do Vale do 
Reginaldo, das 13h às 17h, na 
Escola Maria José Carrascosa. 
Os atendimentos seguem nos 
dias 04 e 08 de julho.

De acordo com a programa-
ção, o programa vai atender 30 
pessoas, com procedimentos 
em  exodontia (extração) para 
adulto e criança; restauração 
para adulto e criança, raspagem 
de tártaro, profilaxia (limpeza), 

aplicação de flúor e escovação.
As equipes estarão ofer-

tando ainda tratamento atrau-
mático (adulto e criança), 
exame para detectar câncer de 
boca, atividades educativas e 
encaminhamento para espe-
cialidades em Unidades de 
Saúde, caso necessário. 

No local também terá aten-
dimento da equipe do Cadas-
tro Único (CadÚnico) Maceió 
para tirar dúvidas e fazer enca-
minhamentos.
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EMPÓRIO JAPARATINGA é a primeira loja colaborativa do município.Especial

Assim como os traba-
lhos manuais se agrupam e 
ganham forma e beleza, Elisa-
beth Cristina Costa de Oliveira 
e Maria Aparecida de Oliveira 
uniram-se a outros 24 arte-
sãos e criaram a primeira loja 
colaborativa do município: a 
Empório Japaratinga. O negó-
cio ganhou impulso com a 
inauguração do novo espaço 
no dia 23 de junho e as idea-
lizadoras já traçam as linhas 
futuras. Além de concentrar 
e comercializar a produção 
artesanal da cidade turística, 
o imóvel mais amplo vai possi-
bilitar a realização de oficinas, 
palestras e cursos de capacita-
ção.

“A nossa expectativa com 
o novo espaço é que a gente 
consiga colocar para frente 
os projetos que é de oferecer 
aulas e cursos, oficinas cria-
tivas. No antigo endereço, 
a gente chegou a fazer na 
calçada, porque não havia 
espaço”, recordou Cristina, 
que ao lado de Aparecida 

reativaram a Associação 
Cultural e Turística de Japa-
ratinga (Acultuja). A entidade 
congrega os artesãos e artesãs 
inseridas no projeto.

Cristina e Aparecida 
contam que a ideia de criar 
a loja colaborativa surgiu da 
necessidade de ser ter um 
espaço para comercializar a 
produção artesanal no muni-
cípio. No dia 21 julho de 2021 
surgia, então, a Empório Japa-
ratinga, prestes a completar 
um ano no próximo mês.

“Cida começou a montar 
uns kits, cestas personalizadas 
para datas comemorativas e 
me pediu, como também sou 
artesã, algumas peças, que 
juntas venderam bem. Foi aí 
que a gente viu que havia uma 
brecha, que a gente poderia 
se juntar, e foi aí que surgiu 
a ideia: juntar e começar a 
vender as peças com outros 
artesãos”, recorda Cristina.

Aparecida está animada 
com o novo espaço. Planeja 
retomar os saraus culturais, 
que antes eram feitos em praça 
pública.

“Temos,  agora,  mais 

espaço: uma sala para a Asso-
ciação, outra para oficinas e 
uma outra para palestras e 
eventos”, festeja “Cida”, como é 
mais conhecida.

Conceito
A loja colaborativa funciona 

como espaço físico coletivo. 
Nele, os artesãos comerciali-
zam seus produtos e serviços, 
utilizam os mesmos canais de 
venda e compartilham custos, 
reduzindo gastos.

A aposentada Palmira 
Maria da Silva, 63 anos, é uma 
das artesãs que participam 
da Empório Japaratinga. Ela 
produz, desde 2001, peças 
em cipó e com conchinhas de 
marisco. Japaratinga fica no 
belo e aprazível Litoral Norte 
de Alagoas. É um dos prin-
cipais destinos turísticos da 
Costa dos Corais, ao lado de 
Maragogi, Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres e Passo de 
Camaragibe.

“Foi uma boa coisa”, asse-
gura dona Palmira, ao se referir 
à criação da loja colaborativa. 
“Demos mais uma vida a Japa-
ratinga, que não tinha uma loja 

de artesanato como essa. E pra 
mim foi uma maravilha, eu me 
sinto bem satisfeita. Levan-
tamos essa Associação que 
está dando um bom lucro pra 
gente”, comemora.

Juliana Soares da Silva, 36 
anos, trabalha com crochê. Ela 
também destacou a importân-
cia da loja colaborativa para os 
artesãos de Japaratinga.“Eu 
achei uma oportunidade para 
nós artesãos. Ela é colabora-
tiva porque recebe os artesa-
natos de todas as pessoas, de 
todos os artesãos locais, e eu 
só espero melhorias, cada vez 
mais”, pontua.

Além das peças produzidas 
por dona Palmira, a Empó-
rio Japaratinga oferece uma 
infinidade de produtos feitos 
pelas habilidosas mãos dos 
artesãos e artesãs do municí-
pio, conferindo autenticidade 
às peças, que caíram no gosto 
dos turistas, principal público 
consumidor.

“Temos artes em reci-
clagem, trabalhos em palha 
de fibra natural, pintura em 
tecido e madeira, quadros, kits 
e cestas para datas especiais 

personalizados. Temos, ainda, 
bordado em fita e vagonite, 
fuxico, mantas, capas de almo-
fada, luminárias, tudo feito à 
mão”, pontua Cristina.

A divulgação da loja é feita 
por meio das redes sociais 
e aplicativos de mensagens 
instantâneas. E apesar das 
novas tecnologias, o “boca a 
boca” continua falando alto.

“Nosso canal de comuni-
cação tem sido muito o boca 
a boca. As pessoas compram, 
avisam umas às outras”, 
destaca Cristina.

Além disso, a Associação 
firmou parceria com alguns 
estabelecimentos hoteleiros 
para divulgar o negócio, atra-
vés de impressos, junto aos 
turistas que se hospedam em 
Japaratinga.

“Os artesãos que estão 
conosco dão um valor simbó-
lico mensal que nos ajuda 
nessas ações de divulgação: de 
imprimir folhetos, fazer cartão 
de visita, de produzir alguma 
coisa que nos ajude a divulgar. 
Atualmente estamos com 24 
artesãos expondo em nosso 
espaço”.

NEGÓCIO ganhou impulso com a inauguração do novo espaço e já congrega a produção de 24 artesãos do município

Artesãs se unem e criam 1a loja 
colaborativa em Japaratinga

Severino Carvalho
Portal ALNB

Fotos: Divulgação

A LOJA

Colaborativa funciona como espaço físico coletivo para a comercialização das peças artesanais

APARECIDA E CRISTINA

Uniram-se a outros 24 artesãos e criaram a 1a loja colaborativa de Japaratinga
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PRESIDENTE do BC avaliou que o pior momento da inflação já passou no Brasil.Mercado

O Banco Central admitiu 
oficialmente que a meta de 
inflação será descumprida 
pelo segundo ano seguido em 
2022. A informação consta 
no relatório de inflação do 
segundo trimestre, divulgado 
hoje.

De acordo com a insti-
tuição, a probabilidade de 
a inflação superar o teto da 
meta neste ano passou de 
88%, em março, para 100% 
em junho. Para 2023, o Banco 
Central estimou que a proba-
bilidade de superar o teto do 
sistema de metas avançou de 
12% para 29%.

O Banco Central estimou, 
no relatório de inflação, um 
IPCA de 8,8% para 2022, de 
4% para 2023 e de 2,7% para 
2024.

Os objetivos foram fixado 
pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN). Para 
alcançá-lo, o Banco Central 
eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia, a Selic.

N e s t e  m o m e n t o ,  o 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) já está mirando 

na meta de 2023, pois as 
decisões sobre taxa de juros 
demoram de seis a 18 meses 
para terem impacto pleno na 
economia.

Para tentar cumprir a 
meta do próximo ano, o BC 
elevou neste mês a taxa básica 
de juros para 13,25% ao ano, o 
maior patamar desde 2016. A 
instituição também indicou 
que a Selic ficará alta por um 
período maior de tempo.

Estouro da meta em 2021
Em 2021, o IPCA somou 

10,06%, o maior desde 2015. 
Com isso, ficou bem cima do 
teto da meta para 2021, que 
era de 5,25%.

Quando o teto da meta de 
inflação é superado, o Banco 
Central tem de escrever uma 
carta pública explicando as 
razões.

Em janeiro deste ano, 
a instituição avaliou que o 
estouro da meta em 2021 
aconteceu por conta do 
aumento dos preços de 
“commodities” (produtos 
básicos com cotação inter-
nacional, como alimentos e 
minério), da energia e da falta 
de insumos.]

Inflação elevada 
e disseminada
Por meio do relatório de 

inflação, o BC informou que 
a inflação ao consumidor 
segue elevada, com alta disse-
minada entre vários compo-
nentes, e se mostrando mais 
persistente que o antecipado.

De acordo com a institui-
ção, a “surpresa inflacionária” 
no trimestre encerrado em 
maio, com o IPCA ficando 1,08 
ponto percentual maior do 
que o estimado, decorreu do 
comportamento dos preços 
livres, principalmente de 
alimentos.

“A inflação de serviços e de 
bens industriais se mantém 
alta, e os recentes choques 
continuam levando a um 
forte aumento nos compo-
nentes ligados a alimentos e 
combustíveis”, acrescentou.

Em junho, a prévia da infla-
ção oficial ficou em 0,69% em 
junho, acima da taxa de 0,59% 
registrada em maio, segundo 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Em 12 meses, somou 12,04%, 
abaixo dos 12,20% registrados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores.

Nesta semana, o presi-
d e n t e  d o  B C ,  Ro b e r t o 
Campos Neto, avaliou que 
o “pior momento” da infla-
ção no Brasil já passou. “A 
gente ainda tem no Brasil um 
componente de aceleração 
de inflação. Os últimos dois 
números foram, acho que 
pela primeira vez, dentro da 
expectativa”, declarou.

Produto Interno Bruto
Embora o relatório de 

inflação tenha sido divulgado 
somente nesta quinta-feira 
(30), os principais números 
já haviam saído na semana 
passada.

Na ocasião,  o Banco 
Central elevou de 1% para 
1,7% sua estimativa de cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) deste ano.

O PIB é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país e é o principal indica-
dor usado para medir a evolu-
ção da economia.

A previsão do Banco 
Ce n t r a l  p a r a  o  c re s c i -
mento da economia brasi-
leira supera a divulgada 
pelo governo federal. Pelas 
projeções do Ministério da 

Economia, o PIB deve cres-
cer 1,5% neste ano.

Já para o segundo semes-
tre deste ano, porém, o Banco 
Central espera desaceleração 
da atividade econômica.

Segundo a instituição, a 
incerteza permanece maior 
do que a usual em razão da 
guerra na Ucrânia e dos riscos 
crescentes de desaceleração 
da economia global.

INFORMAÇÃO consta no relatório de inflação do segundo trimestre, divulgado oficialmente hoje

BC admite estouro da meta de 
inflação pelo 2o ano seguido
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Alexandro Martello
Portal G1

Outras projeções

Além do PIB, o Banco 
Central atualizou outras 
projeções para este ano:

• Balança comercial: a 
previsão é de superávit 
(exportações superando 
importações) e passou de 
US$ 83 bilhões para US$ 86 
bilhões;

• Crédito bancário: estima-
tiva de expansão passou de 
8,9% para 11,9%;

• Contas externas: previsão 
de superávit passou de US$ 
5 bilhões para US$ 4 bilhões.

EMPÓRIO JAPARATINGA é a primeira loja colaborativa do município.Especial

Assim como os traba-
lhos manuais se agrupam e 
ganham forma e beleza, Elisa-
beth Cristina Costa de Oliveira 
e Maria Aparecida de Oliveira 
uniram-se a outros 24 arte-
sãos e criaram a primeira loja 
colaborativa do município: a 
Empório Japaratinga. O negó-
cio ganhou impulso com a 
inauguração do novo espaço 
no dia 23 de junho e as idea-
lizadoras já traçam as linhas 
futuras. Além de concentrar 
e comercializar a produção 
artesanal da cidade turística, 
o imóvel mais amplo vai possi-
bilitar a realização de oficinas, 
palestras e cursos de capacita-
ção.

“A nossa expectativa com 
o novo espaço é que a gente 
consiga colocar para frente 
os projetos que é de oferecer 
aulas e cursos, oficinas cria-
tivas. No antigo endereço, 
a gente chegou a fazer na 
calçada, porque não havia 
espaço”, recordou Cristina, 
que ao lado de Aparecida 

reativaram a Associação 
Cultural e Turística de Japa-
ratinga (Acultuja). A entidade 
congrega os artesãos e artesãs 
inseridas no projeto.

Cristina e Aparecida 
contam que a ideia de criar 
a loja colaborativa surgiu da 
necessidade de ser ter um 
espaço para comercializar a 
produção artesanal no muni-
cípio. No dia 21 julho de 2021 
surgia, então, a Empório Japa-
ratinga, prestes a completar 
um ano no próximo mês.

“Cida começou a montar 
uns kits, cestas personalizadas 
para datas comemorativas e 
me pediu, como também sou 
artesã, algumas peças, que 
juntas venderam bem. Foi aí 
que a gente viu que havia uma 
brecha, que a gente poderia 
se juntar, e foi aí que surgiu 
a ideia: juntar e começar a 
vender as peças com outros 
artesãos”, recorda Cristina.

Aparecida está animada 
com o novo espaço. Planeja 
retomar os saraus culturais, 
que antes eram feitos em praça 
pública.

“Temos,  agora,  mais 

espaço: uma sala para a Asso-
ciação, outra para oficinas e 
uma outra para palestras e 
eventos”, festeja “Cida”, como é 
mais conhecida.

Conceito
A loja colaborativa funciona 

como espaço físico coletivo. 
Nele, os artesãos comerciali-
zam seus produtos e serviços, 
utilizam os mesmos canais de 
venda e compartilham custos, 
reduzindo gastos.

A aposentada Palmira 
Maria da Silva, 63 anos, é uma 
das artesãs que participam 
da Empório Japaratinga. Ela 
produz, desde 2001, peças 
em cipó e com conchinhas de 
marisco. Japaratinga fica no 
belo e aprazível Litoral Norte 
de Alagoas. É um dos prin-
cipais destinos turísticos da 
Costa dos Corais, ao lado de 
Maragogi, Porto de Pedras, São 
Miguel dos Milagres e Passo de 
Camaragibe.

“Foi uma boa coisa”, asse-
gura dona Palmira, ao se referir 
à criação da loja colaborativa. 
“Demos mais uma vida a Japa-
ratinga, que não tinha uma loja 

de artesanato como essa. E pra 
mim foi uma maravilha, eu me 
sinto bem satisfeita. Levan-
tamos essa Associação que 
está dando um bom lucro pra 
gente”, comemora.

Juliana Soares da Silva, 36 
anos, trabalha com crochê. Ela 
também destacou a importân-
cia da loja colaborativa para os 
artesãos de Japaratinga.“Eu 
achei uma oportunidade para 
nós artesãos. Ela é colabora-
tiva porque recebe os artesa-
natos de todas as pessoas, de 
todos os artesãos locais, e eu 
só espero melhorias, cada vez 
mais”, pontua.

Além das peças produzidas 
por dona Palmira, a Empó-
rio Japaratinga oferece uma 
infinidade de produtos feitos 
pelas habilidosas mãos dos 
artesãos e artesãs do municí-
pio, conferindo autenticidade 
às peças, que caíram no gosto 
dos turistas, principal público 
consumidor.

“Temos artes em reci-
clagem, trabalhos em palha 
de fibra natural, pintura em 
tecido e madeira, quadros, kits 
e cestas para datas especiais 

personalizados. Temos, ainda, 
bordado em fita e vagonite, 
fuxico, mantas, capas de almo-
fada, luminárias, tudo feito à 
mão”, pontua Cristina.

A divulgação da loja é feita 
por meio das redes sociais 
e aplicativos de mensagens 
instantâneas. E apesar das 
novas tecnologias, o “boca a 
boca” continua falando alto.

“Nosso canal de comuni-
cação tem sido muito o boca 
a boca. As pessoas compram, 
avisam umas às outras”, 
destaca Cristina.

Além disso, a Associação 
firmou parceria com alguns 
estabelecimentos hoteleiros 
para divulgar o negócio, atra-
vés de impressos, junto aos 
turistas que se hospedam em 
Japaratinga.

“Os artesãos que estão 
conosco dão um valor simbó-
lico mensal que nos ajuda 
nessas ações de divulgação: de 
imprimir folhetos, fazer cartão 
de visita, de produzir alguma 
coisa que nos ajude a divulgar. 
Atualmente estamos com 24 
artesãos expondo em nosso 
espaço”.

NEGÓCIO ganhou impulso com a inauguração do novo espaço e já congrega a produção de 24 artesãos do município

Artesãs se unem e criam 1a loja 
colaborativa em Japaratinga

Severino Carvalho
Portal ALNB

Fotos: Divulgação

A LOJA

Colaborativa funciona como espaço físico coletivo para a comercialização das peças artesanais

APARECIDA E CRISTINA

Uniram-se a outros 24 artesãos e criaram a 1a loja colaborativa de Japaratinga
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UMA SEMANA inteira de espetáculos foi montada para celebrar os 50 anos do teatro.Cultura
ANIVERSÁRIO de 50 anos terá uma programação especial com diversas atrações que prometem encantar o público 

Muitos “vivas” ao Teatro de 
Arena Sérgio Cardoso, pelos 
seus 50 anos! Uma semana 
inteira de espetáculos foi 
montada para comemorar as 
cinco décadas deste impor-
tante equipamento cultural do 
Estado de Alagoas. A progra-
mação começa no dia 11 de 
julho, às 19h30. As atrações 
abraçam diversas expressões 
artísticas e prometem encan-
tar o público.

Por dois anos, o Arena 
não pode comemorar seu 
aniversário com a presença 
do público. Para esta celebra-
ção, o espaço vai poder ocupar 
todos os 180 lugares. Será um 
cinquentenário histórico, após 
o período de suspensão das 
atividades culturais. Ao todo, 
nove espetáculos subirão no 
palco para exaltar este templo 
das artes.

“Alegria é o sentimento que 
resume bem esse aniversário 
de 50 anos do Teatro de Arena. 
Montamos uma força-tarefa 
para poder reunir uma progra-
mação diversa, porque há 
muitos talentos que precisam 
ser apreciados pelas pessoas. O 
teatro é de todos e para todos. 
Por isso, o objetivo é sempre 
incentivar a cultura e o acesso 
do público às mais variadas 
manifestações artísticas. Será 
uma semana incrível para a 
arte”, destaca Sheila Maluf, 
diretora-presidente da Diteal.

Inaugurado no dia 14 de 
julho de 1972, no auge da dita-

dura militar, ele foi idealizado 
pelo ator alagoano, à época 
diretor do Teatro Deodoro, 
Bráulio Leite Júnior. O equipa-
mento - com formato similar 
a uma arena de espetáculos 
grega - foi construído aprovei-
tando a estrutura física já exis-
tente, onde antes funcionava o 
Bar Deodoro.

“O homem da Flor na 
Boca”, de Luigi Pirandello, foi 
o primeiro espetáculo apre-
sentado no local. O elenco era 
composto pelos atores Sérgio 
Cardoso, Jardel Melo e a atriz 
alagoana Nana Magalhães. 
Um mês após a performance, 
Sérgio Cardoso faleceu. Então, 
em sua homenagem, o espaço 
passou a ser chamado de Teatro 
de Arena Sérgio Cardoso. Ele 
era um ator com muito talento 
e visibilidade na época, consi-
derado um dos melhores na 
área teatral da sua geração.

Para relembrar a abertura 
do palco, no primeiro dia das 
comemorações do cinquente-
nário haverá a leitura dramá-
tica do texto da peça de estreia 
do espaço. Diversas formas de 
expressões artísticas irão enal-
tecer as comemorações do 
aniversário do Teatro. Haverá 
muita música, performan-
ces e a já tradicional 6ªMostra 
Alagoana de Hip Hop.

Uma das grandes marcas 
dos projetos da Diretoria de 
Teatros do Estado de Alagoas 
(Diteal) é a busca pela forma-
ção e democratização de 
plateias dentro de todo o 
Complexo Cultural Teatro 
Deodoro. Por isso, os ingres-

sos serão vendidos a preços 
acessíveis: R$ 30,00(inteira) e 
R$ 15,00 (meia-entrada); algu-
mas atrações terão a entrada 
gratuita.

“Celebrar os 50 anos de 
fundação do nosso célebre 
Teatro de Arena Sérgio Cardoso 
é celebrar a importante atua-
ção desse nobre palco alago-
ano, que se mantém ativo e 
com uma grade de ocupação 
rica, recebendo grandes talen-
tos artísticos locais e nacio-
nais. Em sua história recente, 
destacamos o projeto ‘Quinta 
no Arena’, que entra em sua 16ª 
edição, trabalhando perma-
nentemente a formação de 
novas plateias e a democrati-
zação de ocupação do palco, 
focado na valorização da 
produção local, é uma ação 
não meramente festiva, mas 
de fortalecimento desse palco 
junto à comunidade”, afirma 
Alexandre Holanda, gerente 
artístico-cultural da Diteal.

Ele ressalta a beleza em 
fazer uma agenda de apre-
sentações que reverencia o 
passado e valoriza o presente, 
permitindo um momento de 
troca entre os artistas. “Será 
uma programação diversifi-
cada, que abraça a nossa diver-
sidade e permite um olhar 
apurado sobre nosso potencial 
de realização, vislumbrando a 
construção de um futuro de 
esperança e fortalecimento 
do segmento artístico das 
Alagoas. É um compromisso 
com nossa arte, nossa diversi-
dade e nossa identidade”, diz 
Holanda.

Ascom Diteal

Teatro de Arena Sérgio Cardoso: 

AO TODO,

Nove espetáculos subirão no palco para exaltar este templo das artes; programação começa no dia 11 de julho

Ascom Diteal

30 de junho     |     20228 O DIA Digital

cinco décadas dedicadas às artes em Alagoas

Serviço:
O quê: Aniversário de 50 anos do Teatro de Arena Sérgio 
Cardoso
Quando: De 11 a 17 de Julho
Horário: A partir das 19h30
Onde: Teatro de Arena Sérgio Cardoso, anexo ao Teatro 
Deodoro, Centro de Maceió
Ingressos: http://www.diteal.al.gov.br/programacao/

Programação:
Segunda-Feira - 11/07
Horário: 19h30
Leitura Dramática “O Homem da flor na boca”, de 
Luigi Pirandello Zé Márcio, Homero Cavalcante e Dália 
Monteiro
Ingressos no portal da Diteal 

Segunda-Feira - 11/07
Horário: 20h:
“Manso e Humilde de Coração” Coletivo Volante de Teatro 
Monólogo com Bruno Alves Ingressos no portal da Diteal

 Terça-Feira - 12/07
Horário: 19h30:
“Plural” Cia de Teatro Nu escuro (Go)
Espetáculo gratuito 

Quarta-feira - 13/07
Horário: 19h30
“Francisco” Júnior Almeida
Ingressos no portal da Diteal

Quinta-feira -14/07
Horário: 19h30
“As Meninas de Lá” Com Gessyca Geyza e Wanderlândia 
Melo Coletivo Heteaçã Ingressos no portal da Diteal 

Quinta-Feira - 14/07
Horário: 20h30
Orquestra de Tambores - Pátio externo do Arena
Evento gratuito 

Sexta-Feira - 15/07
Horário: 19h30
6ª Edição da Mostra Alagoana de Cultura Hip Hop – 2022
Coletivo Noiz Q Faiz
Evento Gratuito

Cronograma de Atividades do dia 15/07:
10h: Grafite
14h – 15h: Roda de Conversa
15h – 15h40 -  Batalha de Break
15h40 – 17h30: Batalha de rimas e apresentações de RAP
17h30 – 21h: Apresentações de RAP, Break e Poesias
 
Sábado -16/07
Horário: 19h30
“Zé Sabido” - Cia Teatro do Imaginário com Marquinhos 
Wanderley 

Domingo - 17/07
Horário: 19h30
“Pedra de Raio” Com Telma César



SOMENTE em São Paulo, foram registrados 26.484 furtos e 34.338 roubos de 
smartphones nos dois primeiros meses do ano.

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Aumento de roubos 
e furtos de celulares, 
cresce procura 
por seguro
De acordo com uma pesquisa 
realizada no ano passado pela 
consultoria em telecomunica-
ções Mobile Time/Opinion Box, 
35% dos brasileiros já tiveram 
o celular roubado ou furtado 
ao menos uma vez. Só em São 
Paulo, foram registrados 26.484 
furtos e 34.338 roubos de smar-
tphones nos dois primeiros 
meses do ano, segundo um 
levantamento feito pela Globo-
News.
Para amenizar o stress que essa 
situação provoca, o seguro para 
celular é um aliado fundamen-
tal. O produto pode cobrir, a 
depender da apólice adquirida, 
roubo; furto qualificado ou 
simples; quebra acidental; e 
danos causados por líquido.

No Rio de Janeiro, de acordo 
com dados do ISP (Instituto 
de Segurança Pública), entre 
janeiro e abril deste ano, foram 
computados 9.140 furtos de 
celular no estado, o maior 
número da série histórica, 
iniciada em 2003. 
Somente em uma cia de seguros, 
foi registrado um aumento na 
sinistralidade do seguro celu-
lar mês a mês em 2022, sendo 
57 acionamentos em janeiro, 
71 em fevereiro, 78 em março e 
111 em abril. A Susep (Superin-
tendência de Seguros Privados) 
não tem dados específicos sobre 
apólices relativas a celulares. 
Contudo, estimativas do setor 
apontam para um crescimento 
de até 15% nos seguros para 
smarthphones só em 2021.
Antes, quando uma pessoa 
perdia o telefone celular, o 
prejuízo material era basica-
mente relacionado ao aparelho. 
Hoje, devido à sua importância e 

das funcionalidades dos aplica-
tivos, o custo de um novo é alto, 
além da dependência maior 
do aparelho devido às diversas 
funcionalidade e por ser, para 
muitos, uma ferramenta de 
trabalho. 
O seguro funciona como um 
respaldo em caso de roubo, 
furto, perda ou quebra de apare-
lhos. Verifique as condições de 
cada cia de seguros, por exem-
plo: na Cia “A” pode ter uma 
cobertura mais completa, na 
Cia “B” pode ter uma cober-
tura mais simples, logicamente 
geraldo diferenca na parcela 
do seguro, por isso fique atento 
as esses detahes! Cuidado com 
propostas muito vantajosas! 
Afinal o barato pode sair caro. 
Ideal é consultar seu corretor de 
seguros. De forma geral, você 
paga um valor mensal e caso 
seja roubado, furtado, o seguro 
poderá te indenizar pela perda 
do smartphone. 

  Conclusão
Em suma, os roubos e furtos de 
celulares no Brasil vêm cres-
cendo constantemente. Ao ter 
um seguro e utilizá-lo, a pessoa 
entende o valor desse tipo de 
proteção. Contar com a prote-
ção de um seguro é importante 
para trazer, acima de tudo, 
tranquilidade para as pessoas. 
Entendo que muitas delas 
assumem prestações no ato da 
compra ou juntam dinheiro por 
meses para adquirir o bem, por 
isso é fundamental contratar 
uma apólice de seguro!
Gostou do tema de hoje? Acom-
panhe também nosso quadro 
“#MOMENTOSEGURO” todas 
as quintas feiras na rádio 98,3 
FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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UMA SEMANA inteira de espetáculos foi montada para celebrar os 50 anos do teatro.Cultura
ANIVERSÁRIO de 50 anos terá uma programação especial com diversas atrações que prometem encantar o público 

Muitos “vivas” ao Teatro de 
Arena Sérgio Cardoso, pelos 
seus 50 anos! Uma semana 
inteira de espetáculos foi 
montada para comemorar as 
cinco décadas deste impor-
tante equipamento cultural do 
Estado de Alagoas. A progra-
mação começa no dia 11 de 
julho, às 19h30. As atrações 
abraçam diversas expressões 
artísticas e prometem encan-
tar o público.

Por dois anos, o Arena 
não pode comemorar seu 
aniversário com a presença 
do público. Para esta celebra-
ção, o espaço vai poder ocupar 
todos os 180 lugares. Será um 
cinquentenário histórico, após 
o período de suspensão das 
atividades culturais. Ao todo, 
nove espetáculos subirão no 
palco para exaltar este templo 
das artes.

“Alegria é o sentimento que 
resume bem esse aniversário 
de 50 anos do Teatro de Arena. 
Montamos uma força-tarefa 
para poder reunir uma progra-
mação diversa, porque há 
muitos talentos que precisam 
ser apreciados pelas pessoas. O 
teatro é de todos e para todos. 
Por isso, o objetivo é sempre 
incentivar a cultura e o acesso 
do público às mais variadas 
manifestações artísticas. Será 
uma semana incrível para a 
arte”, destaca Sheila Maluf, 
diretora-presidente da Diteal.

Inaugurado no dia 14 de 
julho de 1972, no auge da dita-

dura militar, ele foi idealizado 
pelo ator alagoano, à época 
diretor do Teatro Deodoro, 
Bráulio Leite Júnior. O equipa-
mento - com formato similar 
a uma arena de espetáculos 
grega - foi construído aprovei-
tando a estrutura física já exis-
tente, onde antes funcionava o 
Bar Deodoro.

“O homem da Flor na 
Boca”, de Luigi Pirandello, foi 
o primeiro espetáculo apre-
sentado no local. O elenco era 
composto pelos atores Sérgio 
Cardoso, Jardel Melo e a atriz 
alagoana Nana Magalhães. 
Um mês após a performance, 
Sérgio Cardoso faleceu. Então, 
em sua homenagem, o espaço 
passou a ser chamado de Teatro 
de Arena Sérgio Cardoso. Ele 
era um ator com muito talento 
e visibilidade na época, consi-
derado um dos melhores na 
área teatral da sua geração.

Para relembrar a abertura 
do palco, no primeiro dia das 
comemorações do cinquente-
nário haverá a leitura dramá-
tica do texto da peça de estreia 
do espaço. Diversas formas de 
expressões artísticas irão enal-
tecer as comemorações do 
aniversário do Teatro. Haverá 
muita música, performan-
ces e a já tradicional 6ªMostra 
Alagoana de Hip Hop.

Uma das grandes marcas 
dos projetos da Diretoria de 
Teatros do Estado de Alagoas 
(Diteal) é a busca pela forma-
ção e democratização de 
plateias dentro de todo o 
Complexo Cultural Teatro 
Deodoro. Por isso, os ingres-

sos serão vendidos a preços 
acessíveis: R$ 30,00(inteira) e 
R$ 15,00 (meia-entrada); algu-
mas atrações terão a entrada 
gratuita.

“Celebrar os 50 anos de 
fundação do nosso célebre 
Teatro de Arena Sérgio Cardoso 
é celebrar a importante atua-
ção desse nobre palco alago-
ano, que se mantém ativo e 
com uma grade de ocupação 
rica, recebendo grandes talen-
tos artísticos locais e nacio-
nais. Em sua história recente, 
destacamos o projeto ‘Quinta 
no Arena’, que entra em sua 16ª 
edição, trabalhando perma-
nentemente a formação de 
novas plateias e a democrati-
zação de ocupação do palco, 
focado na valorização da 
produção local, é uma ação 
não meramente festiva, mas 
de fortalecimento desse palco 
junto à comunidade”, afirma 
Alexandre Holanda, gerente 
artístico-cultural da Diteal.

Ele ressalta a beleza em 
fazer uma agenda de apre-
sentações que reverencia o 
passado e valoriza o presente, 
permitindo um momento de 
troca entre os artistas. “Será 
uma programação diversifi-
cada, que abraça a nossa diver-
sidade e permite um olhar 
apurado sobre nosso potencial 
de realização, vislumbrando a 
construção de um futuro de 
esperança e fortalecimento 
do segmento artístico das 
Alagoas. É um compromisso 
com nossa arte, nossa diversi-
dade e nossa identidade”, diz 
Holanda.

Ascom Diteal

Teatro de Arena Sérgio Cardoso: 

AO TODO,

Nove espetáculos subirão no palco para exaltar este templo das artes; programação começa no dia 11 de julho

Ascom Diteal
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cinco décadas dedicadas às artes em Alagoas

Serviço:
O quê: Aniversário de 50 anos do Teatro de Arena Sérgio 
Cardoso
Quando: De 11 a 17 de Julho
Horário: A partir das 19h30
Onde: Teatro de Arena Sérgio Cardoso, anexo ao Teatro 
Deodoro, Centro de Maceió
Ingressos: http://www.diteal.al.gov.br/programacao/

Programação:
Segunda-Feira - 11/07
Horário: 19h30
Leitura Dramática “O Homem da flor na boca”, de 
Luigi Pirandello Zé Márcio, Homero Cavalcante e Dália 
Monteiro
Ingressos no portal da Diteal 

Segunda-Feira - 11/07
Horário: 20h:
“Manso e Humilde de Coração” Coletivo Volante de Teatro 
Monólogo com Bruno Alves Ingressos no portal da Diteal

 Terça-Feira - 12/07
Horário: 19h30:
“Plural” Cia de Teatro Nu escuro (Go)
Espetáculo gratuito 

Quarta-feira - 13/07
Horário: 19h30
“Francisco” Júnior Almeida
Ingressos no portal da Diteal

Quinta-feira -14/07
Horário: 19h30
“As Meninas de Lá” Com Gessyca Geyza e Wanderlândia 
Melo Coletivo Heteaçã Ingressos no portal da Diteal 

Quinta-Feira - 14/07
Horário: 20h30
Orquestra de Tambores - Pátio externo do Arena
Evento gratuito 

Sexta-Feira - 15/07
Horário: 19h30
6ª Edição da Mostra Alagoana de Cultura Hip Hop – 2022
Coletivo Noiz Q Faiz
Evento Gratuito

Cronograma de Atividades do dia 15/07:
10h: Grafite
14h – 15h: Roda de Conversa
15h – 15h40 -  Batalha de Break
15h40 – 17h30: Batalha de rimas e apresentações de RAP
17h30 – 21h: Apresentações de RAP, Break e Poesias
 
Sábado -16/07
Horário: 19h30
“Zé Sabido” - Cia Teatro do Imaginário com Marquinhos 
Wanderley 

Domingo - 17/07
Horário: 19h30
“Pedra de Raio” Com Telma César



TUDO o que um sonho precisa para ser realizado 
é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

VISCERAL  I
A aquarelista alagoana Margíria Mercia está 
entre os artistas convidados para a Exposição 
Internacional de Arte Contemporânea, pro-
movida pela MADE - Galeria de arte digital de 
realidade mista 7.0. A exposição “VISCERAL” 
pode ser vista através do www.madsgallery.
art/VISCERAL, até 04 de julho. 

PREMIADO  I
O Chef Wanderson Medeiros recebeu, mais 
uma vez, o Prêmio Prazeres da Mesa, na cat-
egoria Melhor Banqueteiro. Mais um pra conta 
dele que é uma referência em bem servir. 

É HOJE!  I
A Orquestra Filarmônica de Alagoas apresenta, logo mais às 20h, no Teatro Deodoro, o concerto Nor-
deste Sinfônico, com participação especial de @igbonanrocha, @wilmaaraujo e @_fidellis_. A noite 
do “Nordeste Sinfônico” terá baião, forró, xote, xaxado e muita música armorial!  

INTERNACIONAL  I
Nesta sexta-feira (01), acontece a abertura oficial do Salão 
Internacional de Arte Contemporânea de Alagoas. A 6ª edição 
do evento homenageia a Semana de Arte Moderna de 1922 e 
reúne trabalhos de mais de 40 artistas alagoanos, entre eles a 
artista plástica Bárbara Ombak.

BOLSHOI  I
Chegou a hora do palco do Deodoro receber o espetáculo Gala 
Bolshoi, formado por variações de conhecidos e aclamados 
espetáculos do Balé, como “Don Quixote” e “Quebra-Nozes”, a 
beleza da “Melodia de Gluck”, e a ópera “Orfeu e Eurídice”, além 
da energia e da força das danças a caráter. A apresentação única 
é nesta sexta-feira (01), às 20h, no Teatro Deodoro. 
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