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BOM JESUS DOS NAVEGANTES

Uma festa diferente em Penedo
A maior  romar ia  de 

Alagoas e de Sergipe acontece 
em Penedo. Todos os anos, a 
cada segundo domingo de 
janeiro, devotos do Glorioso 
Bom Jesus dos Navegantes 
reúnem-se na cidade histórica 
para louvar o padroeiro dos 
ribeirinhos. Este ano, além de 

pagar promessas e agradecer 
graças alcançadas, romeiros 
certamente estão pedindo 
proteção contra o coronaví-
rus. A pandemia não acabou 
e exigiu alterações no formato 
dos festejos. Ao invés do 
trajeto a pé, da capela da Santa 
Cruz até o porto de Penedo, a 

imagem será transportada 
em carro aberto até a balsa. 
A procissão no Rio São Fran-
cisco acontece na tarde de 
domingo, 10, mas este ano não 
terá embarcação de grande 
porte destinada aos romei-
ros. Outra mudança ocorreu 
na missa quinta-feira,07. O 

tríduo de louvor deixou o 
interior da capela para acon-
tecer na Praça da Fé, local 
aberto, com estrutura coberta 
e cadeiras para os fiéis. Com fé 
em Deus e na ciência, o povo 
roga proteção contra o vírus 
que já matou mais de 200 mil 
pessoas no Brasil.

NO INTERIOR

FUTEBOL

Mistério 
envolve o  
assassinato 
de casal 

Diretorias já 
organizam 
ASA e CSE 
para 2021
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RESERVA PARTICULAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM JAPARATINGA É ATRAÇÃO PARA O TURISMO ECOLÓGICO

AUTO RODAS

DE VOLTA À SSP
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À imprensa, secretário destacou trabalho do Coronel Lima Jr e disse que haverá valorização do servidor da SSP

Com o discurso de que 
vai manter o trabalho que 
está dando certo, Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
assumiu na sexta-feira (8) 
a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP). Ele destacou o 
trabalho de quase cinco anos 
exercido pelo Coronel Lima 
Jr. “Graças ao trabalho do 
Lima Júnior, hoje temos um 
estado pacificado”, comen-

tou. Alfredo Gaspar desta-
cou a necessidade de garantir 
a valorização dos servidores 
públicos, de modernizar 
cada vez mais a estrutura das 
forças de segurança e buscar 
uma aproximação ainda 
maior com a população. 
O secretário disse que não 
haverá mudança no projeto, 
mas ocorrerá reorganização 
administrativa.

Gaspar: haverá 
reorganização 
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A situação foi pior do que 
se imaginava para os prefei-
tos que não conseguiram 
fazer a transição com a gestão 
que estava deixando alguns 
municípios. Em São Miguel 

dos Milagres ,  os  servi -
ços essenciais pararam em 
dezembro. Em Porto Calvo, 
Atalaia e Coruripe, os novos 
prefeitos ainda não consegui-
ram contabilizar os prejuízos 

ao início da gestão. Marcelo 
Beltrão, eleito para a Prefei-
tura de Coruripe, decretou 
estado de emergência para 
poder iniciar os trabalhos sem 
amarras na cidade. Em boa 

parte dos municípios, a situa-
ção é pior, mas o novo gestor 
não fala porque é parente ou 
do mesmo grupo político do 
ex-prefeito. A recomenda-
ção da transição foi feita pelo 

Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) quem não fez ou não 
conseguiu fazer recebeu uma 
herança maldita. Os órgãos 
fiscalizadores devem ser acio-
nados esta semana.

VÁRIOS PREFEITOS assumem o cargo sem um real nas contas do município, postos de saúde fechados e lixo nas ruas

PREFEITURAS SAQUEADAS
3
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Tudo passa  o 
tempo todo. A 
vida é uma dinâ-

mica incontestável. Heráclito 
de Éfeso já dizia: “Nenhum 
homem pode banhar-se duas 
vezes no mesmo rio...pois 
na segunda vez o rio não é 
o mesmo, nem tão pouco o 
homem!”

O casal Naldinho e Leninha 
está junto há 51 anos, unidos 
pelos laços do matrimônio. 
Atualmente Sr. Naldinho está 
com 80 anos e a Sr.ª Leninha 
com 67 anos. Uma diferença de 
13 anos de idade entre o casal. 
Contudo, isso nunca foi empeci-
lho para que a felicidade pudesse 
desabrochar e permanecer até os 
dias atuais entre eles. Naldinho 
é aquele senhor que conversa 
pouco e observa muito. Disse 
que foi aconselhado pela mãe: 
“se temos dois ouvidos é para 
ouvirmos mais... e apenas uma 
boca... é para falarmos menos”! 
Como um filho exemplar, 
obedece aos ensinamentos de 
sua mãe até os dias de hoje. Leni-
nha é uma senhora extrovertida, 

divertida, falante, dona de uma 
gargalhada exuberante. Todos 
gostam de sua companhia,pois 
onde ela está a diversão é garan-
tida. 

Seu neto mais velho de 28 
anos está com o casal todos 
os dias. Para ele é uma escola 
de saberes. “Minha vó é uma 
inspiração para mim. Até 
quando ela está doente nos 
divertimos. É impressionante 
como a vovó Leninha encontra 
motivos para sorrir em tudo, 
mesmo quando está doente. 
Creio que ela tem fibromial-
gia pois dói tudo nela, desde 
os dedos dos pés às pontas 
dos cabelos. Ela é minha confi-
dente e conselheira. Além de 
muito curiosa é claro. Isso 
não posso negar. Sempre que 
tenho alguma dúvida sobre 
qual a garota certa pra mim, 
ela pede para ver a foto, faz 
uma leitura e dá o veredito: ‘Ih 
meu filho, essa não tem futuro, 
se afaste! Conheço gente falsa 
de longe’! Ou então: ‘Essa daí 
não me engana, com essa cara 
de sonsa, de santinha. Aff, 

caia fora... e assim por diante. 
É uma figura. Sem contar que 
é muito mandona e espalha-
fatosa. Nos divertimos muito. 
O vovô Naldinho é uma 
inspiração para mim. Sempre 
estiloso, bem vestido, bigode 
respeitoso e crítico. Nunca 
gostou de dormir fora de casa. 
Quando viajamos para visitar 
familiares ele diz: “Meu neto 
vamos sair nos primeiros raios 
do sol e voltar antes do sol se 
pôr”. Quando chega na casa 
de alguém, 10 minutos depois 
já está convocando para ir 
embora...é uma onda!Amo 
meus avós.Sou agraciado 
por poder vivenciar tantos 
momentos de aprendizado e 
diversão na companhia deles. 
Estou registrando todos os 
momentos que desfrutamos 
em família. Sei que um dia 
sentirei falta. Mas o que quero 
mesmo é viver intensamente 
na companhia deles o máximo 
de tempo que eu puder”! 
Relata o neto de 28 anos.

No último final de semana 
Leninha e Naldinho foram 

com o neto mais velho visitar 
alguns engenhos onde resi-
diram quando jovens, nas 
mediações do município de 
Porto Calvo, AL. Tiveram a 
sorte de encontrar de pé as 
casas que fizeram parte de suas 
vidas. Elas estavam um pouco 
deterioradas, envelhecidas, 
desgastadas, mais continua-
vam de pé. Naldinho e Leninha 
voltaram ao passado, emocio-
nados, com olhos lacrimejan-
tes. Poucas casas restavam nos 
engenhos, muitas tinham sido 
destruídas... foi um momento 
de nostalgia e alegria. Mais 
de quatro décadas depois 
estavam visitando os lugares 
onde viveram fortes emoções. 
Lugares que fizeram relembrar 
as amizades conquistadas, o 
nascimento de seus filhos, 
suas infâncias, crescimento e 
desenvolvimento. Lembraram 
também das dificuldades. À 
época não tinham água enca-
nada em casa, mas tinham um 
rio com águas transparentes 
e reluzentes, onde lavavam a 
louça, as roupas e tomavam 

banho. A água para beber vinha 
direto da fonte, das conhecidas 
cacimbas. Não tinham energia 
elétrica, mas lembravam das 
belas noites de lua com suas 
estrelas encantadoras, onde 
os vizinhos se reuniam para 
contar histórias de Trancoso e 
anedotas. As crianças corriam 
soltas pelos terreiros, livres e 
sem qualquer tipo de receio. 
Alguns pés de árvores frutífe-
ras resistiram as intempéries 
do tempo e permaneciam lá. 
Naldinho e Leninha migraram 
para a cidade em 29/07/1987. 
As dificuldades econômicas 
forçaram o casal a procurar 
melhores oportunidades de 
trabalho na capital. O tempo 
passou. Seus filhos constituí-
ram famílias e procuraram seus 
rumos. Naldinho e Leninha 
têm a companhia frequente 
dos filhos e netos. Mas para 
eles, relembrar o passado os 
certifica de que tudo é mutável. 
E aconselham: “vivam intensa-
mente cada momento como se 
fosse o último, pois um dia será 
mesmo”!

Inspirado em seu 
ído lo ,  Donald 
Trump, Bolso-

naro atacou mais uma vez o 
voto eletrônico, ameaçando o 
resultado das próximas elei-
ções com um golpe. Motivado 
pela invasão ao Capitólio, 
sede do congresso dos Esta-
dos Unidos, na quarta-feira, 6,  
por simpatizantes de Trump , 
ele dá nova  demonstração de 
seu desapreço pela democra-
cia e comete mais um crime de 
responsabilidade. Não se deve 
confundir liberdade de expres-
são, consagrada a qualquer 
cidadão, com falas irrespon-

sáveis e perigosas, principal-
mente quando  proferidas por 
um presidente, as quais são 
capazes de promover a insta-
bilidade política da nação. O 
presidente eleito, Joe Biden 
destacou, em seu discurso de 
repúdio aos atos violentos, que 
as palavras de um presidente 
“importam”, enfatizando que 
elas podem inspirar ou incitar.  
Alertou para o compromisso 
do cargo e por tabela para a 
responsabilização que cabe ao 
ocupante deste em uma demo-
cracia, cobrando do adversário 
compromisso à Constituição.  

Bom seria que as autorida-

des brasileiras, “sempre aptas 
a importar bons exemplos”, 
adota-se similar discurso 
condenando a postura do 
ocupante do Planalto. O que 
será preciso para que um coro 
uníssono contra o espanca-
mento sistemático promovido 
por Bolsonaro à democracia 
ecoe no país? Talvez a morte 
do sistema democrático brasi-
leiro, promovido por um presi-
dente eleito pelo voto direto.  
Aí será tarde demais e só se 
ouvirão lamentos.  O que se viu 
nos Estados Unidos foi inima-
ginável.  O ataque doméstico 
à gênese do que tornou aquele 

país uma potência – a demo-
cracia. Lamentável cena, digna 
de uma república de bananas, 
e que instiga muito mais os 
devaneios ditatoriais de Bolso-
naro. 

No entanto, a reação 
foi imediata e de repúdio, 
congressando,  desde demo-
cratas, opositores ao governo, 
a parlamentares  republica-
nos,  que compõem a base do 
governo. Resultado, Trump 
baixou a guarda e condenou 
os ataques por ele incentiva-
dos. O motivo: caiu a ficha. Ele 
pode ser processado e respon-
sabilizado pela insurreição e 

talvez até preso. Enquanto isso, 
Bolsonaro continua demolindo 
as bases democráticas do país. 
Colocou, mais uma vez, em 
xeque o sistema eleitoral brasi-
leiro, do qual saiu vitorioso 
seis vezes, afirmando que este 
é fraudulento e “previu” ainda 
que nas próximas eleições o 
Brasil registrará cenas muito 
mais intensas do que as ocorri-
das no Capitólio. 

A declaração assusta. A 
agressão às liberdades demo-
cráticas é tamanha, para quem 
ocupa tal cargo, que “Bolso-
naro presidente” é a fraude em 
si.

Um passeio ao passado!

Uma fraude no Planalto



Ricardo Rodrigues
Repórter

A prefeita Ceci 
Rocha (PSC) 
j á  t i n h a 

ouvido falar que a situação de 
Atalaia não era boa, mas não 
imaginava que a prefeitura 
estivesse financeiramente 
quebrada, sem dinheiro 
sequer para pagar a folha 
dos servidores. O ex-prefeito 
Chico Vigário, de acordo 
com o que foi divulgado pela 
imprensa, “raspou o cofre”.  

Atalaia não está sozinha. 
Outros municípios também 
estão na mesma situação. A 
quebradeira é geral. O Tribu-
nal de Contas do Estado (TC/
AL), por meio do Ministé-
rio Público de Contas, ainda 
não sabe qual o tamanho do 
rombo, mas um levantamento 
está sendo feito, com base nas 
denúncias dos novos gestores. 

O objetivo é cobrar a 
“fatura” dos gestores que 
saíram e deixaram um rastro 
de prejuízos aos cofres públi-
cos. Chico Vigário, em Atalaia, 
foi procurado para falar sobre 
a denúncia, mas não quis se 
pronunciar. Disse apenas que 
só ia se manifestar, por meio 
de seus advogados, depois 
que tomasse conhecimento 
das acusações.

O ex-prefeito de Porto 
Calvo, David Pedrosa (MDB) 
fez o mesmo: não quis comen-
tar as denúncias contra ele, 
feitas por integrantes da 
nova gestão. De acordo com a 
prefeita Eronita Spolito (PSD), 
o rombo deixado é superior a 
R$ 1 milhão. Até o dinheiro do 
ensino público, repassado pelo 
Fundo Nacional da Educação 
Básica (Fundeb), desapareceu 
da conta da prefeitura. 

“Dos sete milhões de reais 
que o município recebeu no 
ano passado, dos precatórios 
da Educação, só restaram 19 
mil no banco. O restante desa-
pareceu, porque até os salários 
dos professores não foram 
pagas, bem como o terço de 
férias”, denunciou a prefeita 
Eronita. Apesar da herança 
maldita deixada, ela disse que 
“vai resolver” e tirar Porto 
Calvo desse atoleiro. 

A representante do Sindi-
cato dos Trabalhadores 
da Educação em Alagoas 
(Sinteal) confirmou as denún-

cias e disse que conta com o 
apoio das autoridades, prin-
cipalmente do MPE/AL, para 
responsabilizar os respon-
sáveis pelo caos deixado em 
Porto Calvo. 

O município, com cerca 
de 27 mil habitantes, tem uma 
importância história cente-
nária, que remete ao período 
do Brasil Império. Apesar da 
sua importância econômica 
para o Litoral Norte, Porto 
Calvo vem perdendo espaço 
político na região, por conta 
do descaso administrativo 
provocado pelas últimas 
gestões. 

O ex-prefei to  Carlos 
Eurico, o Kaíka, foi denun-
ciado por corrupção e conde-
nado pela Justiça a devolver 
dinheiro desviado da prefei-
tura. No entanto, os danos 
causados ao município nunca 
foram reparados e a terra de 
Domingo Calabar amarga até 
hoje os prejuízos. 

Atualmente, dos 11 postos 
de saúde de Porto Calvo, 
apenas dois funcionam; nove 
estão fechados, apesar do 
aumento de casos da Covid-19. 
A frota de veículos está suca-
teada. Levaram até baterias e 
pneus dos ônibus escolares, 
inviabilizando o transporte de 
alunos, caso as aulas presen-
ciais sejam retomadas.

A prefeita e os 11 verea-
dores de Porto Calvo tomam 
posse no dia 1º de janeiro. Até 
aquele momento, Eronita, de 
49 anos, tinha apenas uma 
noção dos estragos deixados 
pela gestão anterior, mas não 
imaginava que o rombo fosse 
tão grande. “Sem nada”, foi 
o que ela disse à reportagem 
da TV gazeta, esta semana, 
quando o repórter perguntou 
como havia estava recebendo 
a prefeitura. 

Porto Calvo tem um PIB 
de R$ 343.384.443,00 e um 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 0,586, 
segundo a última medição 
do IBGE, realizada em 2010. 
O IDH vai de 0 a 1 – quanto 
maior, mais desenvolvida a 
cidade – e tem como base indi-
cadores de saúde, educação e 
renda. A média no Brasil é de 
0,765, segundo dados de 2019 
divulgados em 15 de dezem-
bro de 2020 pelo Programa de 
Desenvolvimento das Nações 
Unidas (PNUD).
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Prefeito Marcelo Beltrão decretou estado de emergência para trabalhar

Em Arapiraca, posse 
sem transição deixou 
prefeito ́ sem norte´

A r a p i r a c a  t a m b é m 
empossou o prefeito eleito 
sem transição. Até por conta 
dos problemas que Luciano 
Barbosa (MDB) enfrentou 
na Justiça, com o pedido de 
impugnação da sua candi-
datura. “Estamos trocando a 
roda com o carro andando”, 
afirmou o prefeito.

Ele pediu aos secretários 
que produzissem um relatório 
sobre a situação de cada pasta. 
O levantamento de informa-
ções deve ficar ponto até o 
final de janeiro. Até lá, não dá 
para saber se Arapiraca está 
nadando em dinheiro ou com 
a corda no pescoço.

O u t r o s  m u n i c í p i o s 
também enfrentam problemas 
deixados pelos gestores ante-
riores. No entanto, o número 
de prefeituras em situação 
falimentar é muito maior. 
O quadro ainda é incipiente 
porque a maioria dos prefeitos 
ainda não tem o levantamento 
completo da situação.

O prefe i to  de  Major 
Izidoro, Teobaldo Cintra (PP), 
por exemplo, assim que assu-
miu baixou um decreto exone-
rando servidores que, segundo 
ele, teriam sido contratados de 
forma irregular, no apagar das 
luzes da gestão anterior. 

No entanto, ele enfrenta 
uma decisão do Ministério 
Público Estadual, que exige 
a revogação do decreto e o 
retorno dos concursados. 
Apesar de respeitar a deci-
são do MPE, Cintra pretende 
recorrer.  

ELEIÇÃO NA AMA
Hugo Wanderley e Sérgio 

Lira vão comandar a AMA
Hugo Wanderley, reeleito 

prefeito de Cacimbinhas, pelo 
MDB, acertou os ponteiros com 
o prefeito reeleito de Maragogi, 
Fernando Sérgio Lira (PP). Os 
dois vão comandar a Associa-
ção dos Municípios de Alagoas 
(AMA), que este ano completa 
40 anos de fundação.

Uma herança maldita deixada em Atalaia

Coruripe decreta situação de emergência

Ceci Rocha e a vice-prefeita 
Camyla Brasil (PSC) também 
tomaram posse no último dia 
1º de janeiro, em cerimônia 
realizada na Câmara Munici-
pal de Atalaia. Até ali, a exem-
plo da prefeita de Porto Calvo, 
elas ainda não tinham ideia da 
herança maldita que estavam 
recebendo. Quando tomaram 
pé da situação, denunciaram o 
descaso à imprensa, até porque 
começaram a receber cobranças 
de servidores e fornecedores 
lesados pela gestão anterior. 

Esta é primeira vez que 
Atalaia tem uma mulher 
chefiando o Executivo. Em 
seu discurso na Câmara, Ceci 
Rocha, disse que o município 
inicia um novo ciclo político, 
tendo à frente duas mulheres 
de luta. Na mesma solenidade, 
tomaram posse 13 vereadores 
eleitos em 15 de novembro. 

Entre eles, duas mulheres: 
Lays Melo (PSC) e Janaína do 
Cal (MDB). 

Além dos salários dos 
professores, que estão defasa-
dos e ameaçados por conta de 
desvio de verbas do Fundeb, 
a prefeita de Atalaia ainda 
enfrenta o caos na saúde 
pública. Os postos de saúde 
estão sucateados e o prédio 
da farmácia pública interdi-
tado por falta de condições de 
funcionamento. 

A prefeita vai ter que agir 
rápido para tirar o município 
desse atoleiro e prepara-lo para 
a vacinação contra a Covid-19. 
Ceci Rocha está fazendo um 
levantamento completo das 
dívidas do município e da 
situação dos equipamentos 
públicos, já que há suspeita 
de dilapidação do patrimônio 
público. 

O prefeito Marcelo Beltrão 
(PP) decretou Situação de Emer-
gência Administrativa em Coru-
ripe. Publicado na terça-feira (5/
janeiro), no Diário Oficial do 
Estado, o decreto terá validade 
de 90 dias.

De acordo com a assessoria 
do município, o prefeito tomou 
essa decisão por causa do pouco 
tempo de transição. Sem acesso 
às informações necessárias para 
o início da sua gestão, Beltrão 
não teve outra saída a não ser 
baixar o decreto.

Ele espera que, com o 

decreto, todos os documentos 
solicitados durante o período 
da transição sejam entregues, 
pois são de fundamental impor-
tância para a manutenção das 
atividades essenciais da Prefei-
tura. “Nós precisamos analisar 
todos os contratos vigentes, ter 
informações da contabilidade 
e finanças para que os servi-
ços essenciais não deixem de 
funcionar em nosso município. 
Estamos em meio a uma Pande-
mia e a Saúde precisa funcionar, 
limpeza pública, ente outros 
serviços”,  explicou o prefeito.
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Novos gestores recebem
prefeituras “quebradas”

HERANÇA MALDITA foi deixada pelos ex-gestores de Atalaia, Porto Calvo, Coruripe e Major Izidoro; a lista deve crescer esta semana

COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPE-
AGRO, inscrito no CNPJ 05.954.790/0001-68, localizada na Rod. São Geraldo, Km 128, 
SN, Maragogi - AL, CEP 57955-000. Torna público que requereu ao IMA/AL, a Licença 
de Operação para Casa do Mel, localizada no assentamento Massangano, zona rural 
de Maragogi - AL.



Deraldo Francisco

Repórter

A 
Polícia Civil 
t e m  u m 
duplo homi-

cídio - que envolve muito 
mistério - para desvendar. 
O casal José Carlos da Silva, 
42 anos, e Adriana Rosy da 
Silva, 29 anos, foi executado a 
tiros, quando fazia caminhada 
pela acostamento da Rodovia 
AL-220, trecho compreendido 
no Povoado de Pé Leve, em 
Limoeiro de Anadia. Os crimi-
nosos estavam num veículo, 
cujos modelo e placa não foram 
anotados. 

A Polícia Militar foi acio-
nada por volta das 6h30 da 
quinta-feira (dia 7) com a infor-
mação da ocorrência. Uma 
ambulância do Serviço Médico 
de Urgência (Samu) também 
foi ao local para os socorros às 
vítimas. No entanto, apenas 
Adriana Rosy apresentava 
sinais vitais, mas morreu 

pouco tempo depois.
O pai de José Carlos, Jusce-

lino da Silva, esteve no local do 
crime. Em estado de choque, 
ele disse que não tinha a quem 
ou a quê atribuir o crime. 
“Nós da família desconhece-
mos qualquer situação que 
pudesse motivar uma violên-
cia dessas”, disse ele. “Meu 
filho era tranquilo, não tinha 
problema com ninguém”, 
disse o pai da vítima, bastante 
chocado e em prantos. Carlos e 
Adriana foram atingidos com 

vários disparos e, a princípio, 
não tiveram pertences rouba-
dos, situação que descarta 
crime de latrocínio.

Esse duplo homicídio é um 
desafio para a Polícia Civil, 
cujo secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto, assumiu na 
sexta-feira (8) o comando da 
Pasta. O delegado-geral, Paulo 
Cerqueira, ainda não informou 
se haverá a nomeação de uma 
comissão especial de delega-
dos para investigar este crime.
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Mistério envolve assasinato de 
casal em Limoeiro de Anadia

CRIME FOI COMETIDO por pistoleiros quando as vítimas faziam caminhada às margens da rodovia AL-220, no “Pé Leve”

José Carlos e Adriana Rosy faziam caminhada quando foram executados
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O Ministério da Economia, por meio 

do Conselho Nacional de Seguros 

Privados, determinou que a cobrança 

do seguro de Danos Pessoais Causa-

dos por Veículos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT) fosse cancelada 

em 2021. A medida vai proporcio-

nar isenção de pagamento do tributo 

para milhares de proprietários de 

veículos em todo o país.

Segundo informações da Superinten-

dência de Seguros Privados (Susep), 

a decisão foi tomada levando em 

consideração que o DPVAT tem 

dinheiro em caixa que cobre a opera-

ção de 2021. 

O seguro foi reduzido no ano passado 

em 68% para carros e em 86% para 

motos, ficando em R$ 5,23 e R$ 

12,30, respectivamente.

Agora que o tributo foi suspenso, 

as seguradoras responsáveis pelo 

DPVAT receberão apenas os valores 

atrasados de proprietários de veícu-

los que não quitaram dívidas de anos 

anteriores.

O que cobre no seguro DPVAT?

A seguradora efetuará o pagamento 

das indenizações a seguir especifica-

das, por pessoa vitimada:

1. Morte: Caso a vítima venha a fale-

cer em virtude do acidente de trân-

sito, seus beneficiários terão direito 

ao recebimento de uma indenização 

correspondente à importância segu-

rada vigente na época da ocorrência 

do sinistro.

2. Invalidez Permanente: Caso a 

vítima de acidente de trânsito venha 

a se invalidar permanentemente em 

virtude do acidente, ou seja, desde 

que esteja terminado o tratamento e 

seja definitivo o caráter da invalidez, 

a quantia que se apurar, tomando-se 

por base o percentual da incapaci-

dade de que for portadora a vítima, 

de acordo com a tabela de Danos 

Corporais Totais, constante do anexo 

à Lei n.º 6.194/74, com a alteração 

dada pela Lei nº 11.945/09, tendo 

como indenização máxima a impor-

tância segurada vigente na época da 

ocorrência do sinistro.

3. Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares (DAMS): 

Caso a vítima de acidente de trânsito 

venha a efetuar, para seu tratamento, 

sob orientação médica, despesas 

com assistência médica e suplemen-

tares, a própria vítima terá direito ao 

recebimento de uma indenização, a 

título de reembolso, correspondente 

ao valor das respectivas despesas, 

até o limite definido em tabela de 

valores de mercado, de ampla divul-

gação, no mínimo 50% superiores 

aos da tabela do SUS, observados os 

valores máximos das Importâncias 

Seguradas (IS) estabelecidas em Lei.

Os valores correspondentes às inde-

nizações, na hipótese de não cumpri-

mento do prazo para o pagamento 

da respectiva obrigação pecuniária, 

sujeitam-se à atualização segundo 

o IPCA/IBGE e a juros moratórios, 

contados a partir do primeiro dia 

posterior ao término do prazo fixado, 

devendo ser equivalentes à taxa 

que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à 

Fazenda Nacional.

Não estão cobertos pelo DPVAT:

1. Danos materiais (roubo, colisão ou 

incêndio de veículos);

2. Acidentes ocorridos fora do terri-

tório nacional;

3. Multas e fianças impostas ao 

condutor ou proprietário do veículo e 

quaisquer despesas decorrentes de 

ações ou processos criminais; e

4. Danos pessoais resultantes de 

radiações ionizantes ou contamina-

ções por radioatividade de qualquer 

tipo de combustível nuclear, ou de 

qualquer resíduo de combustão de 

matéria nuclear.

Conclusão
Em suma,O DPVAT é o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automoto-

res de Vias Terrestres, ou por sua 

Carga, a Pessoas Transportadas ou 

Não (Seguro DPVAT), criado pela 

Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 

8.441/92, 11.482/07 e 11.945/09, 

com a finalidade de amparar as víti-

mas de acidentes de trânsito em todo 

o território nacional, não importando 

de quem seja a culpa dos acidentes.

A Susep informou que está envidando 

os melhores esforços para viabilizar a 

contratação de pessoa jurídica, já na 

primeira semana de janeiro de 2021, 

com capacidade técnica e operacio-

nal para assumir o DPVAT, garantindo 

as indenizações previstas em lei para 

a população brasileira.

E aí, gostou do tema dessa semana? 

Espero que tenha gostado! Acom-

panhe também nosso quadro 

“Momento Seguro” 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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Djaildo Almeida
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Seguro DPVAT não será cobrado em 2021; veja o que mudou
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APLAUSOS | Todo charme e beleza 

da modelo Lara Vanessa, sob as 

lentes do fotógrafo Dony Paixão

FESTA DA PADROEIRA DE ARAPIRACA
Sob mudanças por conta da pandemia da Covid-19 e seguindo todos os protocolos, 
orientações e normas que o momento exige, a tradicional Festa da Padroeira de 
Arapiraca, Nossa Senhora do Bom Conselho, já está toda preparada para os dias 
24 de janeiro ao dia 1º de fevereiro. A abertura da festa acontecerá com um passeio 
ciclístico pelas ruas da City e já no dia 2 de fevereiro a missa solene às 9h da manhã 
e no final a carreata ao invés da procissão. Todas as noites terá uma atração por 
meio de lives onde o palco não montado por conta de aglomerações, mas durante 
a programação noturna haverá barracas com comidas típicas e o leilão de prendas.

DE OLHO NO COVID-19
Enquanto já tem estado do Brasil em Alerta Roxo (fase que ultrapassou a chamada 
área vermelha), muita gente ainda continua chamando de “Farsa da Covid”, a 
pandemia de coronavírus que assola o planeta com quase dois milhões de óbitos. 
Na verdade, é muito difícil classificar essa postura de alguém, que mesmo diante 
dos fatos, prefere agir com desprezo, as vidas que foram ceifadas e total desrespeito 
à dor das famílias enlutadas, comportando-se como se fosse eternamente imune 
a essa terrível doença, que tem nível de transmissão altíssimo, reinfecta e está na 
segunda onda em vários países do mundo.

NEWS, NEWS | O Pároco da Igreja Concatedral Nossa Senhora do Bom Conse-

lho de Arapiraca, Pe. Paulo de Melo, acaba de informar aos devotos e religiosos 

que a Festa da Padroeira de Arapiraca já está toda pronta e será um sucesso!

MADE IN ARACAJU | 

Felicidades para o amigo e 

confrade Marcos Raffou, que 

apagou com luxo mais uma 

velinha de seu aniversário 

na última quinta-feira, dia 7. 

Parabéns amigo!

TODO ELE | Sempre sorridente, 

o advogado Moacir Teófilo, terá 

uma das principais pastas na 

nova gestão do Prefeito JHC. 

Sucesso amigo!

IN DESTAQUE | O destaque 

dessa semana vai para o 

Presidente da Câmara dos 

Vereadores de Arapiraca, 

Thiago Severino Lopes 

dos Santos

“
Feliz 2021!
Café & Negócios voltou das férias. Estávamos descansando, renovando as ener-

gias pra voltar com notícias quentinhas, igual aquele café que a gente gosta.

Feliz Ano Novo. Desejamos que este ano seja de muita saúde para você correr em 

busca de mais  prosperidade no universo empreendedor.

Unit/AL oferece atendimento médico gratuito
Conseguir  a ten-

d imento médico 

gratuito e de quali-

dade nesse começo 

de ano não é tarefa 

fácil. Para ajudar 

nessa missão, a 

Policlínica do Centro 

Universitário Tira-

dentes (Unit/AL) está 

com a agenda de 

consultas aberta nas 

áreas de Medicina da Família e Comunidade, Clínica Médica, Dermatologia, Infec-

tologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Obstetrícia, Ginecologia, Cardiologia, 

Reumatologia, Ortopedia, Psiquiatria, Nefrologia, Pediatria e Odontologia.

Para garantir atendimento médico, o interessado deve fazer o agendamento pelos 

telefones 3311-3209 e 98886-6911, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. 

Já para a clínica de Odontologia, a marcação deve ser feita pelo número 3311-

3136.

Vagas no mercado
O ano já começa com oportunidades 

de trabalho. Pra quem ama a Santé 

Maceió, lá tem vaga para vendedora. 

Envie currículo para santemaceio@

gmail.com 

Veja esta e outras oportunidades no 

Instagram @cafenegociosal, lá publi-

quei vaga de Garçom e Barman  para 

a  @pousadajiritubaa.

Paraíso encravado na Barra de Santo Antônio

Há 5 anos no mercado alagoano, gerando emprego e renda para a população 

da Barra de Santo Antônio,  a pousada Jirituba, é sinônimo de qualidade,  sofis-

ticação e descanso.

O local que tem uma vista paradisíaca, aceita animais de pequeno porte, crian-

ças, tem piscina e academia que funcionam 24h, passeios de lancha e cata-

marã. E ainda tem estrutura para a realização de eventos como casamento e 

formatura.

Jirituba e sua gastronomia
E por falar na pousada Jiri-

tuba,  a lgo marcante é a 

gastronomia,  assinada pela 

premiada chef Mara Cardoso. 

A pousada oferece um cardá-

pio bem diversificado e tem 

um diferencial: uma cozinha 

com o cuidado necessário 

para receber os exigentes 

hóspedes  que possuem 

problemas alérgicos como 

celíacos e lactose. 

Para mais informações, ligue 

82 9 9310-8000.

Como já 

trabalhávamos 

com o turismo 

regional, a 

retomada neste 

período de 

pandemia não foi 

muito difícil. Mas foi 

necessário adequar 

a nova realidade de 

cuidados com 

a saúde dos  

hóspedes”

Diego Nunes, Gerente Comercial 

da Pousada Jirituba.

CAFÉ&NEGÓCIOS THÁCIA SIMONE
thaciasimone@gmail.com
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Ideia de criar a Reserva foi de bióloga, ativista ambiental
Como se percebe, a natureza viva e 

preservada da Reserva da Bica remete 
à ancestralidade de um lugar, mas, 
como o acesso ao público teve início 
no último dia 23 de dezembro, pode-
-se dizer, sem trocadilho, que se trata 
de localidade novinha em folha.

A ideia de separar um pedaço da 
propriedade familiar em RPPN foi 
da bióloga Flávia Moura, ativista 
ambiental, pesquisadora e professora 

da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal). O pequeno pedaço do Éden não 
poderia estar sob melhores cuidados.

“Transformar parte do sítio em 
área de preservação é uma forma de 
utilizá-lo sem degradá-lo”, explica 
Flávia Moura. “Uma vez que os 
impactos foram e vão sendo retira-
dos, espero que a área se torne cada 
vez mais conservada. E que a gente 
consiga sensibilizar mais pessoas 

que promovam a preservação 
ao criar unidades de 
conservação em suas 

terras”, revela.
O antigo Sítio Bica, onde se encon-

tra a unidade de conservação, foi 
adquirido por seu avô, no início dos 
anos 1950. O local é histórico para a 
cidade. Uma das nascentes que brota 
de suas terras é o lendário vertedouro 

Bica dos Homens, que no 
passado servia de 

banho p a r a 
a 

população.
Ao lado de Flávia, o estudante de 

biologia Eládio Pereira responde pela 
administração da reserva. Encantou-
-se tanto com o lugar a ponto de morar 
numa casa construída na área do sítio. 
Ele confirma que há planos para apri-
morar a experiência para os visitantes.

Além de melhorias na acessibili-
dade, os gestores pretendem instalar 
área de camping, delimitar espaços 
para a venda de itens produzidos por 
artistas e artesãos da região, agregar 
iniciativas de produção agroecoló-
gica e firmar convênios com escolas 
para realizar visitas educativas que 
combinam informações da natureza 
com a história e a cultural da região.

Do alto do mirante, ao fitar o 
farol de Porto de Pedras e a foz do rio 
Manguaba, que traça o limite com 
o município vizinho, Flávia Moura 
vislumbra um futuro próximo em 
que a reserva entrará em definitivo 
no roteiro do turismo sustentável de 
Alagoas.

“Outro tipo de turismo, que não 
seja de grande impacto, associado a 
atividades tradicionalmente realiza-
das pela população da região, como 
a produção do doce de caju, o extrati-
vismo da mangaba de forma susten-
tável e a utilização do ouricuri para 
o artesanato”, exemplifica a bióloga, 
em mais uma prova de que desfrutar 
das belezas naturais do estado pode 
ir além do mar e do sol, e incluir a 
contemplação de ecossistemas aliada 
a conhecimentos histórico-culturais 
e à valorização da sustentabilidade 
econômica local.

A Reserva da Bica funciona entre 
quinta e segunda-feira, das 7h30 às 
11h e das 14h às 17h (com entrada 
permitida até as 16h30). O ingresso 
custa R$ 10 por pessoa (crianças meno-
res de 12 anos não pagam) e o valor é 
utilizado para fins de manutenção 
da área verde. Para grupos maiores, 
recomenda-se o agendamento via 
whatsapp no número (82) 99415-7246 
ou pelo perfil @reservadabica_ no 
Instagram.

Agência Alagoas

Com a abertura 
para visita-
ção da recém-

-inaugurada Reserva da Bica, 
o município de Japaratinga 
ganhou mais um atrativo 
que incrementa e diversifica 
a experiência turística na 
região da Costa dos Corais. 
Na última quarta-feira (6), o 
Governo de Alagoas visitou a 
unidade de conservação situ-
ada no povoado Barreiras do 
Boqueirão.

Encravada na franja 
verdejante que emoldura a 

paisagem de uma das mais 
aclamadas praias do Lito-
ral Norte do estado, o sítio 
possui 200 metros de exten-
são à beira-mar e distende-
-se por dois quilômetros vale 
adentro – da cobertura total 
de 18 hectares (o equivalente 
a 18 campos de futebol), cinco 
são exclusivos para a área 
de proteção ambiental que, 
em 2019, recebeu o título de 
Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN).

Do alto de seus dois 
mirantes, um deles a 70 
metros de altitude, a vista é de 
cartão-postal. A retina para-

lisa diante do retrato eston-
teante – autêntico paraíso 
tropical. Esqueça os clichês: 
a mais suntuosa enseada das 
praias de Japaratinga capri-
cha em mostrar que a vida 
vale a pena. É o lugar certo, na 
hora certa. Sempre.

De início, ao percorrer 
uma trilha leve e relativa-
mente curta (entre 10 e 15 
minutos de duração), o visi-
tante logo se depara com 
espécies da chamada Mata 
Atlântica de Tabuleiro. A 
cobertura vegetal recebe 
forragem e floração de plan-
tas e árvores como cajueiro 

brabo, barbatimão, ouricuri, 
araçá, mangabeira e murici, 
além de orquídeas, bromé-
lias e até um raro exemplar de 
massaranduba, entre muitas 
outras.

Se der sorte, o turista vai 
saborear a mangaba fresqui-
nha ou até arriscar algo mais 
exótico, como a cajarana-
-de-macaco, cuja semente 
molhadinha e felpuda equi-
libra doçura, acidez e leve 
amargor como você talvez 
nunca tenha experimentado.

Pouco adiante, a contem-
plação da paisagem entor-
pece corpo e a alma no 

Mirante das Falésias. Mais 
abaixo, no Mirante das Tarta-
rugas, a maré alta pode trazer 
exemplares das cascudas em 
busca de alimento no entorno 
dos arrecifes.

De volta ao coração da 
reserva, além de abundante 
variedade de pássaros, outras 
espécies de animais silves-
tres já foram avistadas. Tem 
cotia, tatu, raposa, gato-do-
-mato, tejo e papa-mel. Num 
galho de araçá, os vincos 
talhados denunciam a passa-
gem recente de um gato-do-
-mato, que utilizou a árvore 
para afiar as garras.

Reserva à beira-mar preserva 
patrimônio natural em Alagoas

RPPN FICA EM JAPARATINGA proporciona um passeio ecológico e, dos seus dois mirantes, pode-se ter vista de cartão-postal

Do alto dos dois mirantes 

da Reserva da Bica, um 

deles a 70 metros de altitude, 

a vista é de cartão-postal
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Times se organizam para uma 
temporada diferente em 2021

ASA DE ARAPIRACA E CSE DE PALMEIRA formam elencos e comissões técnicas de olho nas competições locais e nacionais                                           

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário

Enquanto CRB e 
CSA ainda estão 
focados em seus 

objetivos na Série B do Campe-
onato Brasileiro e com a cabeça 
na temporada passada, os times 
do interior de Alagoas já come-
çam a mostrar as caras para o 
campeonato estadual de 2021. 
Na semana que passou, ASA 
e CSE apresentaram seus elen-
cos. Jaciobá e Coruripe estão 
trabalhando nos bastidores, 
já que saíram há pouco tempo 
da Série D. A novidade fica por 
conta do Desportivo Aliança, 
que foi campeão da Segunda 
Divisão do Alagoano no ano 
passado. 

Exceto para o CRB, as 
competições da temporada 21 
começam no próximo dia 30. 
A Copa Alagoas, que em 2020 
só reuniu clubes do interior 
e teve o ASA como campeão, 
esse ano vai contar também 
com o Desportivo Aliança e 
com o CSA, que deve mandar a 

equipe Sub-23. O Galo decidiu 
não participar pelo curto tempo 
de “descanso” no calendário. 

Para o ASA, além de ir em 
busca da defesa do título de 
campeão da competição, a 
temporada é muito valiosa, 
porque o Alvinegro vai voltar 
a disputar competições nacio-
nais. A vaga na Série D deste 
ano leva novos ares para Arapi-
raca. 

E se no ano passado, as 
equipes de menor expressão do 
estado foram abaladas finan-
ceiramente pela pandemia, em 

2021 a expectativa é de dias 
melhores. De acordo com o 
vice-presidente do Fantasma, 
Higor Rafael, a crise sanitária 
ainda prejudicou o planeja-
mento para esta temporada, 
mas os patrocinadores recebe-
ram bem a diretoria. A maior 
preocupação agora são os 
portões fechados, que acabam 
deixando de gerar uma renda 
para os clubes. 

“Para os times do inte-
rior, outra fonte de receita é a 
presença de público no estádio. 
Estamos na torcida para que 

essa vacina esteja disponível 
o mais rápido possível e que 
possamos ter de forma grada-
tiva essa liberação”, afirmou o 
dirigente.

Mesmo com essas dificulda-
des, a expectativa do ASA é das 
melhores. De cara, o objetivo 
é assegurar o bi-campeonato 
da Copa Alagoas, para garan-
tir um calendário em 2022. 
Segundo Higor, a luta esse ano 
vai ser levar o Alvinegro à final 
do Campeonato Alagoano, 
fato que já não é visto há muito 
tempo.

Apesar disso, o maior desa-
fio será a disputa da Série D. 
E o mandatário já falou que a 
intenção não é apenas cumprir 
tabela e garantir a participação 
no próximo ano. A briga é por 
um acesso à Série C. 

Apesar do momento finan-
ceiro delicado de “recuperação” 
depois do abalo da pandemia da 
Covid-19, o time de Arapiraca 
conseguiu renovar com alguns 
patrocinadores e espera ainda 
a resposta do novo prefeito, 
Luciano Barbosa, mas acredita 

que o patrocínio do Município 
deve estampar a camisa alvine-
gra nesta temporada.

“Logo após a definição de 
quem seria o treinador da equipe 
para a temporada, tivemos uma 
reunião com ele [o prefeito] e 
passamos quais seriam os obje-
tivos do clube para essa tempo-
rada. Então fomos ao mercado 
juntamente com o professor 
Lorival, que tem um vasto 
conhecimento de jogadores e 
definimos em conjunto quais os 
melhores jogadores para vesti-
rem a camisa do ASA. O elenco 
ficará em torno de 25 atletas”.

Em Palmeira dos Índios, 
a diretoria do CSE apostou 
na mescla entre experiência 
e juventude, com os garotos 
das categorias de base. Depois 
de levar um “drible” de Pedro 
Manta, o tricolor anunciou o 
técnico Evandro Guimarães, 
que já trabalhou no Coruripe, 
para assumir o cargo. O prin-
cipal nome até agora é do meia 
Dackson, que jogou no Vasco 
da Gama.

A hora da verdade

Restando seis rodadas para o encerramento da Série B do 
Campeonato Brasileiro, conversa é o que menos interessa 

nesse momento. O resultado de um trabalho iniciado lá atrás, 
começo de agosto, só é finalizado dentro de campo, onde um 
grupo briga para chegar à Série A de 2021 - e América/MG e 
Chapecoense/SC já carimbaram sua meta - outro grupo nem 
sobe, nem cai para a Série C; enquanto o grupo lá de baixo 
corre como o diabo corre da cruz para não cair, onde Oeste e 
Botafogo, ambos de São Paulo, já se enterraram na compe-
tição, e para as outras duas vagas Paraná, Náutico, Figuei-
rense e Vitória, mais perto delas, tentam sobreviver, com CRB 
e Confiança, respirando um pouco melhor, mas, ainda, com o 
oxigênio ligado.
Na parte de cima, América e Chapecoense já estão com seus 
passaportes da Série A. Daqui para frente é esperar, provavel-
mente até a última rodada pelo equilíbrio entre ambos, para 
saber quem vai ser o campeão da Série B. As outras vagas 
finais estão entre Cuiabá, Juventude e CSA. Um pouquinho 
atrasados nessa corrida aparecem Guarani e Ponte Preta, 

dois times de Campinas/SP. Os demais, ficam estacionados 
mesmo no meio da tabela e com vagas garantidas em 2021. 
Ficam onde já estão, na Série B. Essas duas próximas rodadas 
são fundamentais, tanto no grupo do G-4, como no grupo do 
Z-4. Ninguém pode mais errar. O melhor de tudo é que CSA e 
CRB só dependem deles para alcançar seus objetivo e meta.
Nesta sexta-feira, foi uma rodada em dose dupla para os 
alagoanos. O CRB recebeu, às 19h15, em Maceió, o Confiança, 
de Aracaju. Os dois times próximos na pontuação e quem 
vencer, praticamente, carimba a sua situação, mesmo que 
eu entenda a necessidade de o CRB ainda somar mais dois 
ou três pontos para não sofrer nenhum susto até o final. Na 
mesma noite, o CSA enfrentou o Figueirense, em Florianópo-
lis. Se venceu, termina a rodada em terceiro lugar; empatando 
chega ao quarto lugar; e perdendo, não sai da quinta coloca-
ção. Dois jogos interessantes, onde eu acho que os dois times 
não perdem, e isso ocorrendo, aumenta a euforia da torcida 
do CSA, e leva tranquilidade para o torcedor do CRB. Vocês já 
sabem o que aconteceu...

Comer barro
Um velho ditado que diz: “desculpa de amarelo é comer barro”. Foi 
exatamente o que aconteceu no empate do CSA, em São Luiz do 
Maranhão, diante do Moto Clube, pela Pré-Copa do Nordeste, no 
meio de semana. Primeiro, o jogo foi de baixíssimo nível, talvez venha 
a ser eleito o pior jogo de 2021. Eu não acredito que apareça coisa 
pior. Segundo, a desculpa de que os jogadores nunca jogaram juntos, 
não me convence, Pergunto: o que eles fazem nos treinamentos do 
dia-a-dia? Estão sempre juntos, treinando no time de baixo. Terceiro, 
faltou mesmo foi qualidade técnica, e dizer que o gramado era muito 
“fofo”, por isso o futebol ruim, é querer esconder a ruindade do grupo. 
Pense num 0 a 0 de bom tamanho. Um gol ali, era punir a bola.

Jogo da volta
CSA e Moto Clube vão jogar a partida da volta no próximo dia 26. 
Com certeza, os dois times com os chamados titulares. O Moto está 
contratando e o CSA vai tentar garantir a vaga com seu time principal 
da Série B. Essa partida acontecerá antes da última rodada, diante do 

Náutico, em Recife. Se o CSA estiver com a vaga garantida na Série 
A de 2021, vai com o time completo. E se tiver precisando vencer o 
Náutico para alcançar a sua meta de Série A, vai o time titular ou o 
reserva do primeiro jogo? Se for com o time reserva e o Moto Clube 
estiver reforçado, o CSA perde a sua vaga para a Copa do Nordeste, 
se jogar com esse fraco time alternativo.

Copa do Nordeste
A Liga do Nordeste já definiu a data que vai começar a Copa do 
Nordeste. Será no dia 27 de fevereiro, com dois grupos de oito times, 
um enfrentando o outro em oito partidas, só jogos de ida. Depois 
se inicia a fase de mata-mata até na final, que será disputada em 
jogos de ida e volta. Cada clube receberá uma cota fixa pela disputa 
da primeira fase. Da segunda em diante serão definidos valores por 
cada etapa da competição. Até agora está decidido que os jogos 
serão disputados na casa dos clubes mandantes, seguindo um rigo-
roso protocolo quanto à hospedagem, viagens, jogos, e transmissões 
pela imprensa, com o acesso reduzido aos estádios.

l Ingratidão. É o sentimento que tenho em relação ao que 
pensa um pequeno grupo de torcedores, e de uma parte 
menor ainda de conselheiros do CRB, da gestão do presi-
dente Marcos Barbosa. Não concordo que ele esteja há 10 
anos a frente do clube, mas o cidadão que ama mesmo o 
CRB, deveria agradecer a sua gestão, rigorosamente em dia 
com seus fornecedores e trabalhadores, sejam eles técni-
cos, preparadores, jogadores e funcionários;

l A alternância de Poder é necessária para oxigenar o 
clube, empresa ou qualquer outro ramo de negócio. Mas, 
querer que Marcos Barbosa saia pela porta dos fundos, é, 
no mínimo, ingrato, não reconhecer o que ele fez no CRB. 
Centralizador, com pouca gente do seu lado na gestão 
diária, é verdade, mas isso não tira o mérito de sua longa 
gestão. Se tivesse uma presidência alternada, provavel-
mente já teria levado o CRB a Série A, voltando nos braços 
de todos;

l Sem dúvida, Série A é o gargalo de sua gestão. A torcida 
não perdoa o CSA ter chegado lá, em 2019, e que esteja, 
novamente, brigando para retornar a divisão especial, 
enquanto o CRB, só com promessas em todos esses 10 
anos, ainda luta para fugir do rebaixamento. É isso ai o que 
está pesando nas costas do presidente Marcos Barbosa, 
sem dúvida nenhuma.

ALFINETADAS...

Diretoria do ASA larga na frente e tem o time organizado para a temporada
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Fonte: University 
of Warwick
Se você estiver inte-
ressado em come-
çar sua jornada 
acadêmica em uma das universidades mais prestigiadas do 
Reino Unido, então você pode se inscrever para os prêmios 
internacionais de Excelência Global de Graduação ofereci-
dos pela University of Warwick. O programa está disponível 
para a sessão acadêmica 2021/2022. 
Podem apresentar candidatura todos os interessados em 
Programas de graduação em qualquer área disciplinar 
oferecida pela universidade, excluindo o curso MBChB).

Critérios de admissibilidade:

* Deve ser consi-
derado estudante 
autofinanciado.
* Ser classificado 
como aluno ‘estran-

geiro’ ou ‘pagador internacional’ para fins de mensalidade
* Deve ter se inscrito para um curso de graduação em 
tempo integral na Universidade de Warwick a partir de 
2021 antes do prazo de inscrição UCAS de 15 de janeiro 
de 2021.
* Realizar uma oferta para iniciar um programa de gradu-
ação em 2021, em qualquer área de disciplina.
Se você está interessado, poderá visitar o site da institui-
ção e averiguar a lista completa dos cursos de graduação 
em https://bit.ly/3njeAln .
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Evento internacional sobre prática do ensino de Direito Internacional

Começo o ano relembrando que professores de Direito Interna-
cional Público terão a oportunidade de participar de um evento 

organizado com o intuito de permitir reflexões e facilitar colabora-
ções sobre a prática do ensino da referida disciplina
O evento está sendo organizado pelo British Institute of Interna-
tional and Comparative Law - BIICL, e já está sendo visto pelos 
profissionais como surpreendente. Segundo os próprios organi-
zadores, “a prática do ensino de direito internacional é conduzida 
tendo como base uma ampla gama de contextos em todo o mundo 
por uma série de diferentes atores - incluindo acadêmicos, profis-
sionais, grupos da sociedade civil, governos e organizações inter-
nacionais. É um tanto surpreendente, portanto, que as reflexões 
e colaborações sobre a prática do ensino do direito internacional 

permaneçam relativamente raras.” 
Mais de 50 acadêmicos e profissionais de todo o mundo estarão 
reunidos nesta série de webinários para compartilhar suas expe-
riências e refletir, criticamente, sobre as práticas atuais de ensino 
do Direito Internacional.
Os webinários começarão em 08 de janeiro de 2021, mas a progra-
mação prevê sessões até o dia 23 de abril. Destaco duas delas. A 
primeira será presidida por Jason Rudall (Universidade de Leiden) 
no dia 08 de janeiro de 2021, e versará sobre  “5 questões centrais 
da periferia”. A segunda terá como tema central “Descolonizando o 
Ensino de Direito Internacional: Experiências do Sul Global. A presi-
dência estará com Maria Varaki (King’s College London), mas terá a 
participação de uma brasileira: Giovanni Maria Frisso (Universidade 

Federal Fluminense).
Como o objetivo do evento é permitir a discussão sobre a prática de 
ensino de uma disciplina jurídica com temas comuns para atores de 
culturas diferentes, a programação prevê, também, sessões sobre 
ferramentas e técnicas no ensino de Direito Internacional, o ensino  
do Direito Internacional Humanitário em tempos de crise, o ensino do 
Direito Internacional na Ásia, no mundo árabe, dentre outros temas. 
O curso é gratuito. Interessados deverão fazer a inscrição através 
do site do próprio BIICL, em https://bit.ly/2KTcbQe .
Alyshia Gomes escreve sobre Educação Internacional, Educação 
Global e temas correlacionados no jornal “O Dia Alagoas” e no site 
“O Dia Mais”. Dúvidas, comentários e sugestões, entre em contato 
através do e-mail alyshiagomes.ri@gmail.com.

Programa de Bolsas de Mestrado - Bélgica
Fonte: Ghent University
I n t e r e s s a d o s 
em estudar na 
Bélgica devem 
dar uma olhada 
n o  P r o g r a m a 
d e  S u b s í d i o s 
Complementa-
res organizado 
pela Universidade 
de Ghent (Ghent 
University Top-up 
Grants). As bolsas 
estão abertas para 
alunos que ingressam na universidade para um programa de mestrado no ano 
letivo de 2021-2022. O valor da bolsa permitirá que os beneficiários paguem 
suas despesas relacionadas a seus estudos e custo de vida.

Critérios de elegibilidade:
* O candidato deve ser um estudante internacional. 
* Devem ser candidatos que desejam obter um título de mestre na Universidade 
de Ghent. 
* O candidato precisa ter um diploma de bacharel para se candidatar a um 
programa de mestrado. 
* Interessados em se candidatar à bolsa devem primeiro se inscrever para 
admissão na universidade. O procedimento de inscrição inclui o fornecimento de 
suas informações necessárias por meio de um processo online. Os candidatos 
que se inscrevem para admissão serão considerados automaticamente para o 
programa.
O prazo de inscrição termina em 01 de março de 2021. Maiores informações em 
http://bit.ly/2LrdExH .

Bolsa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável - Alemanha

Fonte: DAAD
Na reta final do ano e nos primeiros meses de 2021, ainda 
será possível se candidatar a uma bolsa do DAAD para oito 
dos 40 cursos de Master e doutorado do programa de pós-
-graduação do DAAD em áreas relacionadas ao desenvolvi-
mento sustentável (EPOS).
O último prazo dessa seleção do EPOS é 31/03/2021. Os 
contemplados receberão bolsa mensal, seguro-saúde, 
ajuda de custo para passagem aérea e curso preparatório 
de alemão. Detalhes sobre os cursos e pré-requisitos estão 
disponíveis em https://bit.ly/3ld5JAk . 

Os cursos com inscrições abertas são:

* Landscape Ecology and Nature Conservation (U Grei-
fswald) | Prazo: 15/12/2020
* PhD Programme Mathematics in Industry and Commerce 
(TU Kaiserslautern) | Prazo: 15/01/2021
* Integrated Water Resources Management (TH Köln/ 
German Jordanian University) | Prazo: 31/01/2021
* Environment and Resources Management – Focus Latin 
America (TH Köln/U San Luis Potosi) | Prazo: 31/01/2021
* Global and Urban Health (U Freiburg) | Prazo: 01/03/2021
* International Education Management (PH Ludwigsburg / 
Helwan University) | Prazo: 31/03/2021
* International Media Studies (HS Bonn-Rhein-Sieg/DW 
Akademie) | Prazo: 31/03/2021.

Programa Global Excellence international awards - Reino Unido



A indústria automotiva 
comercializou 1,9 milhão de 
automóveis e comerciais leves 
ao longo de 2020. A marca 
que melhor performou no 
período foi a Chevrolet, com 
uma participação de mercado 
de 17,4% e 338,6 mil unidades 
vendidas. Este é o quinto ano 
consecutivo de liderança da 
marca no Brasil, um feito 
inédito para a General Motors 
no país.”Num ano em que a 

sustentabilidade do negócio 
foi o grande desafio, também 
pela forte desvalorização do 
real frente ao dólar que está 
impactando no aumento 
generalizado dos preços dos 
carros, a liderança da Chev-
rolet é consequência de uma 
estratégia vencedora. Inten-
sificamos o foco no varejo, 
onde a marca ampliou sua 
liderança para quase 6 pp em 
relação ao concorrente mais 

próximo”, destaca Carlos 
Zarlenga, presidente da GM 
América do Sul.O portifólio 
Chevrolet renovado e a expan-
são de tecnologias inovado-
ras de segurança, eficiência 
energética e conectividade 
- tudo alinhado com os novos 
anseios do consumidor - 
foram fundamentais para essa 
conquista, assim como uma 
rede de concessionárias forte 
e digitalizada. 

Os acionistas da FCA 
também aprovaram questões 
relacionadas à fusão, incluindo 
a adoção do Estatuto Social 
da Stellantis e a nomeação 
dos membros previamente 
anunciados do Conselho de 
Administração da Stellantis, 
a serem efetivados a partir 
da data seguinte à conclusão 
da fusão. Os detalhes das 
deliberações apresentadas 

aos acionistas e os resultados 
das votações estão disponíveis 
nos respectivos sites da FCA 
e do Groupe PSA (www.
fcagroup.com; www.groupe-
psa.com).Após a aprovação 
de hoje pelos acionistas e o 
recebimento das autorizações 
regulatórias finais ao longo 
do último mês, incluindo, 
notadamente, da Comissão 
Europeia e do Banco Central 

Europeu, a FCA e o Groupe 
PSA esperam concluir a 
combinação em 16 de janeiro 
de 2021.As ações ordinárias 
da Stellantis começarão a ser 
negociadas no MercatoTele-
maticoAzionario, em Milão, 
e na Euronext, em Paris, na 
segunda-feira, 18 de janeiro 
de 2021, e na Bolsa de Valores 
de Nova York na terça-feira, 19 
de janeiro de 2021. 
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Ford Ranger 
conquista recorde 
histórico de 
participação nas 
picapes em 2020
A Ford Ranger foi a picape 
média que mais ganhou 
participação de mercado 
entre as líderes do 
segmento em 2020, com 
um crescimento de 10%, 
ou 1,7 ponto percentual a 
mais que 2019, fechando o 
ano com o recorde histórico 
de 18,5% das vendas.
Como principais destaques, 
a picape da Ford 
consolidou a sua liderança 
nas séries intermediárias, 
onde avançou de 30,8% 
para 32% com as versões 
2.2 XLS. 

Nissan responde 
dúvidas mais 
comuns de 
consumidores 
sobre carro 
elétrico em série 
de vídeos
A eletrificação automotiva 
é um tema antigo na 
indústria automobilística, 
mas a massificação 
dos carros elétricos é 
recente – começou com 
o lançamento global do 
Nissan LEAF em 2010, 
modelo que é vendido 
no mercado brasileiro 
desde 2019, em sua 
segunda geração. Mais 
de uma década depois, 
a tecnologia ainda 
gera dúvidas entre os 
consumidores. Pensando 
nisso, a Nissan preparou 
uma série de vídeos 
explicativos sobre o veículo 
100% da marca, pioneiro 
na fabricação e venda.

Fusão entre FCA e Groupe
PSA é aprovada pelos acionistas

Chevrolet fecha 2020 na 
liderança e GM anuncia 
retorno dos investimentos

CONSENSO

RETOMADA

ACONTECE 
esta semana

Jeep® garante 
100% da Tabela 
Fipe em usados 
na compra de 
Renegade e 
Compass
Em 2020, a Jeep®, que 
esse ano celebra 80 anos 
de história, conquistou a 
liderança no mercado SUV. 
Não é por menos: Compass 
e Renegade são um sucesso 
de venda. A marca anunciou 
uma grande oferta. Vai pagar 
o valor de 100% da Tabela 
Fipe em veículos seminovos 
na compra do Jeep Compass 
ou Jeep Renegade 20/21 
zero quilômetro.

TriumphRiding 
Experience 
(TRX) lança nova 
temporada de 
viagens nacionais 
2021
O Brasil é um país muito rico 
em belezas naturais, com 
paisagens incríveis para 
serem admiradas de norte a 
sul do país. E a experiência 
fica ainda melhor se for 
a bordo de uma Triumph. 
Por isso, o TriumphRiding 
Experience (TRX), programa 
de relacionamento da marca 
inglesa com seu público-
alvo, reforçou a agenda 
de viagens nacionais 
para a temporada 2021. 
No calendário da maior 
empresa de experiências 
com motos da América do 
Sul, estão disponíveis tours 
de 3 a 14 dias.
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