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Piranhas 

Reta final de ano e a cidade de Piranhas/AL já começa a 
investir em eventos visando aquecer a economia local. Na 
realidade esse é um procedimento estratégico de regiões 

turísticas, que tiram proveito da alta temporada, a fim de faturar 
com os visitantes. Pois neste último final de semana, ocorreu por 
lá a I Feira de Artesanato e Cultura de Piranhas. Muita gente foi 
prestigiar; cujo evento foi uma iniciativa da associação de artesã 
local  com o amplo apoio da Prefeitura.  

PIRANHAS II
A Feira ocorreu no Centro Histórico, destacando produtos 
confeccionados pelos artesãos do município; desfile de moda verão, 
o cardápio da culinária regional do sertão, além de show musical, 
apresentações culturais, a exemplo do famoso xaxado.

SATISFAÇÃO
Pelo êxito da Feira e os elogios recebidos, a prefeita Maristela Sena 
Dias (PP) destacou que essa foi a primeira de muitas outras feiras 
de artesanatos que virão. “Cidade limpa, ocupação hoteleira em 
quase 100% e todo um trabalho de apoio ao turista que estamos 
desenvolvendo, junto com a iniciativa privada, garantem Piranhas 
como um dos principais destinos turísticos do país” disse a gestora.

RIO LARGO
Em Rio Largo o radialista Wellython Martins vem 
comandando uma campanha de solidariedade 
visando contar com o apoio do povo alagoano, 
a fim de arrecadar alimentos não perecíveis 
e fraudas geriátricas. A ação visa  atender as 
comunidades carentes daquele município. Trata-se 
do “Natal Solidário do Papapasou 2019”. Ponto de 
entrega: Escola de Craques do CSA Rio Largo. 
Mais informação @papapasou  (no direct)

CHÃ PRETA
A Prefeitura vem dando ênfase neste mês de 
novembro quanto ao tratamento de câncer 
de próstata. A abertura foi no horário noturno 
justamente para atrair a classe masculina 
com idade superior aos 45 anos, que nesse 
período do dia não está trabalhando. Somente 
na semana passada foram realizados  65 
atendimentos médicos, 60 atendimentos 
de enfermagem, 240 testes rápidos de HIV, 
SÍFILIS, HCV e HBsAg, 30 vacinas de DT 
e Hep B, 08 atendimentos odontológico, 25 
elétrons cardiogramas, palestras sobre  o tema 
da campanha, 100 solicitação e marcação de 
exames de PSA..

REGIÃO NORTE
Maragogi e São Miguel dos Milagres, na Costa 
dos Corais alagoana vão fazer parte do press trip 
com a equipe de jornalistas da TAP, que chegou 
domingo aqui em Alagoas trabalhando até 
sexta-feira.  Formado por repórter, fotojornalista 
e videomaker, o trio produzirá o material que 
vai estampar a capa da revista UP, edição de 
dezembro.

POTENCIAL
UP é a publicação de bordo da 
companhia aérea portuguesa TAP, 
veiculada a bordo dos 100 aviões da 
companhia e que atende 87 destinos 
em 4 continentes, transportando 
mensalmente 1,7 milhão de 
passageiros. O roteiro da viagem 
contemplará, ainda, outras cidades 
turísticas como Maceió, Marechal 
Deodoro, Barra de São Miguel e União 
dos Palmares.

ESTRATÉGIA
Em ação articulada pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), a capa da revista 
UP  virá acompanhada de uma grande 
reportagem do Destino Alagoas com 
cerca de 30 páginas promovendo os 
destinos turísticos, belezas naturais, 
atrativos gastronômicos, rede hoteleira 
e artesanato de todas as regiões 
turísticas do estado.

ONLINE
Além do material impresso, a promoção 
de destino também estará no site da 
revista UP, com vídeos promocionais 
mostrando todas as belezas alagoanas. 
De acordo com o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Rafael Brito, essa ação 
promocional é essencial para que o 
Destino Alagoas conquiste o mercado 
europeu.

BARRA DE SANTO ANTÔNIO
“Governador Renan Filho nos dando a excelente 
notícia de que o turismo se amplia na Barra, com 
a instalação de um hotel português em nossa 
cidade. Mais 450 empregos diretos no setor 
hoteleiro e as obras, nos comunica o governador, 
começam nos primeiros meses de 2020” disse a 
prefeita Emanuelle Moura. Trata-se de uma das 
maiores redes hoteleira de Portugal, Vila Galé 
que anuncia investimento de R$120 milhões  no 
município de Barra de Santo Antônio.

 SÃO LUÍS DO QUITUNDE
A prefeita Fernanda Cavalcante (MDB) estranha 
categoricamente o comportamento do vereador 
André Cordeiro (PP) em querer tirar proveito 
com imagens via um vídeo gravado pelo próprio,  
postadas nas redes sociais, mostrando dois ônibus 
que se encontram fazendo reparo mecânico numa 
oficina especializada na cidade de Porto Calvo, visto 
que essa teria ganho o processo de licitação.

REBATE
“Os dois ônibus são da frota antiga e que tiveram 
sérios problemas mecânicos, lógico por tempo 
de uso. Seria mais interessante, se esse cidadão 
divulgasse os dez ônibus novos que adquirimos 
há poucos dias com recursos próprios, e que 
estamos revolucionando a educação municipal 
com a construção e reforma de escolas, quadras 
esportivas, creches e inclusive estamos entre 
os cinco melhores municípios alagoanos que 
alcançaram os mais elevados índices das notas 
do Ideb, cujo governo do Estado nos homenageou 
há poucos dias no Palácio com uma premiação 
fabulosa”, disse a prefeita Fernanda Cavalcante.

Fórum de Finanças é realizado em AL

Fórum reúne 
lideranças em 
finanças da 
América Latina, 
Portugal 
e Espanha 
para trocar 
experiências

Evento coloca Estado no contexto internacional de gestão financeira; governador em exercício Luciano Barbosa foi à abertura

O governador em exercí-
cio, Luciano Barbosa, 
participou, na manhã 

da segunda-feira (18), da aber-
tura do Fórum de Coordena-
ção Intergovernamental de 
Orçamento e Finanças Públi-
cas dos Países Ibero-America-
nos. Em sua 7ª edição, o even-
to prossegue nesta terça (19), 
no Jatiúca Hotel & Resort, em 
Maceió.

Essa é a primeira que vez 
que o Nordeste sedia o Fórum 
de Coordenação Intergover-
namental de Orçamento e 
Finanças Públicas dos Países 
Ibero-Americanos. O evento 
reúne lideranças em finanças 
da América Latina, Portugal e 
Espanha para trocar experiên-
cias, analisar casos de sucesso 
e debater temas relacionados 
às finanças públicas.

“Falar sobre ajuste fiscal, 
contas públicas; do orçamento 
público, sua distribuição, seus 
investimentos, o que é priori-
dade. Tudo isso é uma tarefa 
dos senhores, mas também é 
uma tarefa nossa: daqueles 
que fazem a política e que pre-
cisam saber se debruçar, ouvir 
e tomar as melhores decisões. 
Então, nós temos que apoiar re-
solutamente seminários como 
esse”, afirmou Luciano Barbo-
sa, durante seu discurso na so-

lenidade de abertura.
Maceió é a segunda capital 

no Brasil a receber o Fórum – a 
primeira foi São Paulo (SP). O 
encontro acontece desde 2011, 
quando foi realizado, pela pri-
meira vez, em Buenos Aires, 
na Argentina. Em Alagoas, o 
evento é promovido pelas Se-
cretarias de Estado da Fazen-
da (Sefaz) e de Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
além do Grupo de Gestores das 
Finanças Estaduais (Gefin).

AVANÇO
O Fórum é considerado um 

importante instrumento para o 
avanço no conhecimento sobre 
gestão financeira e a integração 
dos países ibero-americanos. 
Para o secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro, a 
realização desta 7ª edição em 
Maceió coloca Alagoas no con-
texto nacional e internacional 
das finanças públicas.

“É um momento oportuno 
para debatermos temas impor-
tantes sobre finanças públicas, 
de orçamento, de contabilida-
de, então procuramos montar 
um programa abrangente e 
que consiga trazer essas expe-
riências exitosas de outros paí-
ses aqui para Alagoas e para o 
Brasil”, comentou Santoro.

O Fórum reúne, em Ma-
ceió, mais de 200 gestores 

CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

Com o registro de tem-
peraturas altíssimas para os 
próximos dias, três cidades da 
região Norte de Alagoas vão vi-
ver um dia de caos nesta terça-
feira, dia 19. É que a Equato-
rial Energia Alagoas anunciou 
ontem (18) que vai fazer um 
desligamento programado de 
energia em três cidades da re-
gião Norte. A interrupção será 
nesta hoje nos municípios de 
Maragogi, Porto Calvo e São 
Miguel dos Milagres. A ação 
será feita para realizar servi-
ços preventivos de manuten-
ção.

O desligamento programa-
do, no entanto, não atingirá 
todas as áreas dos municí-
pios, mas apenas localidades 
específicas. Em Maragogi, o Com altas temperaturas, na região turística é difícil ficar sem energia

AGÊNCIA ALAGOAS

DIVULGAÇÃO

Três municípios da Região Norte 
vão ficar sem energia nesta terça

financeiros, secretários de 
Finanças e de Planejamento, 
entre outros profissionais de 
organizações nacionais e in-
ternacionais. A programação 
inclui sete painéis, com 40 pa-
lestrantes, entre eles, grandes 
nomes do cenário econômico e 
financeiro mundial.

“Esse é um momento mui-
to oportuno. O governo federal 
acabou de mandar um conjun-
to de medidas legislativas que 
trata de mudanças de marcos 
legais das finanças públicas, 
objeto deste Fórum”, acrescen-
tou Santoro.

Além dele, participaram 

da solenidade de abertura o 
secretário do Gabinete Civil, 
Fábio Farias; a secretária es-
pecial do Tesouro Estadual, 
Renata Santos; o presidente 
do Foro Ibero-Americano de 
Coordenação Orçamentária 
e Fiscal Intergovernamental, 
Eduardo Bacci; a subsecretá-

ria de Relações Financeiras 
Intergovernamentais da Se-
cretaria do Tesouro Nacional, 
Priscilla Santana; a presiden-
te do Gefin, Célia Carvalho; e 
o diretor da Comissão Econô-
mica para a América Latina e 
Caribe (Cepal) no Brasil, Car-
los Mussi.

desligamento ocorre no período 
das 8h35 às 13h25 em Ponta 
de Mangue e adjacências. Em 
São Miguel dos Milagres, a in-
terrupção está agendada para 
o período de 8h15 as 14h15 nas 
localidades do povoado Jubileu, 
assentamento Jubileu, Agrovila 
II, fazenda Triunfo, Mombaça, 
Castelo e fazenda Boa Sorte. Já 
em Porto Calvo, o desligamento 
programado vai ocorrer no perío-
do das 8h às 13h20 e vai atingir 
a travessa São Bento, Rua Dr. 
Antônio Dorta, Rua do Rosário, 
Rua Domingos Fernandes Cala-
bar, Rua Dep. João Batista de 
Moraes, Rua Fernandes Cala-
bar, Rua Gonçalo Lerin e Rua 
Henrique Dias.

Durante o desligamento, téc-
nicos da distribuidora trabalha-
rão para melhorar a qualidade 
de energia na região. A Equato-
rial informa que se os serviços 
de melhoramento e manutenção 
forem concluídos antes das ho-
ras fixadas, a rede elétrica será 
energizada independentemente 
de novo comunicado. Como me-
dida de segurança, o cliente deve 
considerar energizadas todas as 
suas instalações elétricas duran-
te o horário do desligamento.


