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MINISTRO EDSON FACHIN ANULA CONDENAÇÕES DO EX-PRESIDENTE RELACIONADAS À LAVA JATO ‘DE CURITIBA’

LULA VOLTA A SER ELEGÍVEL

Amanda Perobelli/Reuters

O ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal,
anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pela Justiça
Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. De acordo com
informações do site ‘G1’, Fachin
declarou a incompetência da
Justiça Federal do Paraná nos
casos do triplex do Guarujá, do
sítio de Atibaia e do Instituto
Lula. A decisão foi tomada em
pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente. A decisão anulou todas as
decisões proferidas pela 13ª Vara
Federal de Curitiba e determinada a remessa dos respectivos
autos para à Seção Judiciária do
Distrito Federal. Com a decisão,
o ex-presidente Lula recupera
os direitos políticos e volta a ser
elegível.

ADIVINHA!

Decisão devolve a Lula
os direitos políticos; líder
do PT pode ser candidato

ALAGOAS RECUA MAIS AINDA

Gasolina
e diesel...
...o leitor
já sabe!
A Petrobras anunciou hoje
um novo aumento dos preços
da gasolina e do diesel que são
cobrados em suas refinarias. No
caso da gasolina, o aumento é o
sexto do ano, e o preço médio
do litro passará de R$ 2,60 para
R$ 2,84, em uma alta de cerca
de 9,2%. Para o litro do diesel,
o reajuste anunciado é de R$
2,71 para R$ 2,86, um encarecimento de cerca de 5,5%.
No caso desse combustível,
o aumento é o quinto no ano.
O último reajuste havia sido
anunciado pela Petrobras em 1°
de março e, antes disso, houve
aumentos em 18 de fevereiro, 8
de fevereiro, 26 de janeiro e 18
de janeiro, dia em que apenas
o preço da gasolina foi reajustado. No fim do ano passado, o
litro de combustível custava R$
1,84 nas refinarias, R$ 1 a menos

Fase vermelha
no Agreste
e Sertão...
O aumento dos números
da pandemia da Covid-19 em
Alagoas obrigou o Governo
do Estado a regredir as fases
do Plano de Distanciamento
Social Controlado. O anúncio
foi feito ontem à tarde pelo
governador Renan Filho. A

principal mudança é o retorno
à Fase Vermelha, dentro do
Plano de Distanciamento
Social Controlado, do Agreste
e do Sertão e à Fase Laranja do
restante do estado, incluindo
a capital Maceió. As novas
medidas constam no decreto

...e laranja
em Maceió
e região
Nº 73.518, publicado ontem
em edição suplementar do
Diário Oficial do Estado. Elas
estão em vigor até as 23h59 do
dia 16 de março. “O estado
está passando o Agreste e o
Sertão para a área vermelha,
sobretudo porque essas regi-

ões correm o risco de terem
uma segunda onda mais
veemente do que a primeira.
Isso já está acontecendo no
Sertão de Alagoas, que já teve
na segunda onda mais mortes
do que na primeira”, alertou
Renan Filho.
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Marcelo Firmino *Jornalista

Feminicídio é a materialização do ódio
pelo macho que se acha ‘valentão’
Não são mais necessárias
pesquisas sofisticadas para se
perceber que a violência contra
a mulher no Brasil vem se agravando, em meio a uma sociedade doente e perversa.
Os casos de feminicídios
pipocam pelo País e independem da condição social da
vítima do macho “valentão”.
Partem exatamente dos
que não querem entender
que o avanço das mulheres na
conquista de espaços, antes

dominado pelos homens, deveria ser comemorado com orgulho por todos.
A igualdade de direitos em
todos os campos é uma necessidade e uma luta que não pode
retroceder.
Mas, há os que se sentem
incomodados com o empoderamento feminino. Negam,
revoltam-se e matam.
Mata-se a trabalhadora
rural do corte da cana em regiões do Nordeste, como também

Wadson Regis *Jornalista

elevado o número de feminicídios no País, onde a sociedade
perdeu as referências de civilidade, urbanidade e de amor
ao próximo, para dedicar-se ao
culto à barbárie.
Há até quem estimule isso
nos dias de hoje.
O pior é que não se vislumbra uma mudança cultural
nessas relações entre homens
e mulheres, que possibilitem
uma alteração real na formação
educacional das novas e futuras

gerações.
Feminicídio é a materialização do ódio.
E, lamentavelmente, nesses
tempos sombrios, onde a meta
deveria ser manter em alta
a esperança na amorização
universal. E não há por que
desistir.
Há que se dizer serenamente: Sigamos juntos mulheres, há sempre um outro lado
da rua…
E viva o 8 de março.

Wagner Melo *Jornalista

Sem vacina e com o
povo que temos, toda
decisão será questionada
O novo decreto estadual,
que vale a partir da meia noite
deste domingo, contará com o
apoio de uma parte da população, de religiosos e atletas que
frenquentam academias. Mas
certamente não terá nem 10%
do apoio dos donos de bares e
restaurantes, claramente o setor
mais afetado com a decisão do
Governo. Casas de shows e
eventos não há como defender,
pelo óbvio da aglomeração.
Num texto anterior, antes
do decreto da última quinta-feira, eu havia chamado a
atenção de que o governador
não poderia errar. “Não erre,
Governador”. Foi o que alertei.
Mas como não errar, se diante
de nós está uma problemática
que não há como ser resolvida
quando não se tem vacina para
todos e quando dependemos
da colaboração de uma nação
fora dos padrões éticos, morais
e comportamentais?
Sou fã de Confúcio e quem
me segue aqui vez ou outra se
depara com alguma frase do
maior pensador chinês de todos
os tempos. Disse ele: ”Sabedoria, Compaixão e Coragem
são as três qualidades morais,
universalmente reconhecidas
pelos homens”.
Neste momento, amigas e
amigos, não temos nenhuma
das referidas qualidades. Não
há como ter, pois estamos
diante de uma guerra de poder.
De um lado extremistas contra
e pró-Bolsonaro; dos governos
com suas medidas restritivas

se mata a autoridade de áreas
sofisticadas como o sul do País.
É o caso da juíza Viviane
Vieira do Amaral Arronenzi, da
24ª Vara Cível do Rio de Janeiro,
morta por seu marido a golpes
de faca e na frente das filhas.
Ela foi morta na noite de
Natal do ano passado.
O caso deixou o Brasil, ou
grande parte dele, estarrecido.
O marido assassino é um engenheiro.
Tragédias como essa têm

com os comerciantes que não
aceitam fechar ou reduzir os
horários dos seus estabelecimentos; do imbecil que não
respeita as normas de segurança com o que faz o alerta.
O coronavírus é um
problema coletivo. É o meu
ato ou o seu que pode mudar o
ciclo das vidas (minha, sua e de
tantos outros).
Impossível opinar com
sabedoria. Ninguém tem coragem de enfrentar todos os desafios para evitar um contágio e
nossa compaixão se vai quando
a cada minuto temos a notícia
de mais uma morte.
Na terça o governador fará
um novo pronunciamento. Pelo
gráfico de óbitos e casos registrados é provável que Alagoas
tenha 100% dos leitos públicos
comprometidos com pacientes
positivados pelo coronavírus.
Fechando ou não; diminuindo
o fluxo ou não; não venceremos
esta guerra sem vacina para
todos e com o povo que temos.
As medidas “duras” do
novo decreto, elevando Maceió
e as regiões Norte, Sul, Zona da
Mata e Metropolitana para a
fase laranja e o Agreste e Sertão
com o fechamento dos serviços não essenciais estavam na
programação do Estado, desde
o final de janeiro.
Infelizmente o futuro é
incerto. Com sabedoria, coragem e compaixão teremos mais
chance. Com extremismo, acirramento e desdém com a pandemia, seremos presas fáceis.

Para anunciar,
ligue 3023.2092

O Brasil de Bolsonaro já
exporta o terrorismo

O avanço da direita conservadora diversificou a pauta
exportadora brasileira. As
commodities estão perdendo
espaço para os terroristas,
segundo aponta reportagem
investigativa do jornalista Seth
Abramson, no site Proof.
De acordo com ele, o deputado Eduardo Bolsonaro teria
participado da reunião clandestina “do conselho secreto de
Trump”, no dia 5 de janeiro. Em
pauta, estava a organização da
invasão ao Capitólio.
O encontro aconteceu na ala
residencial privada da familia
Trump no Trump International
Hotel, na avenida Pennsylvania, em Washington, segundo
o portal Brasil 247, e teria
sido liderado pelos filhos do
ex-presidente Donald Trump,
Donald Trump Jr. e Eric Trump.

EXPEDIENTE
ODiaAlagoas

De acordo com a reportagem, o empresário e CEO da
My Pillow, Michael J. Lindell,
teria afirmado que havia se
encontrado, no horário da
reunião conspiratória, com
“um dos filhos do presidente
Bolsonaro”. Lindell é do círculo
íntimo de Trump e também
participou da reunião.
Nesta segunda-feira, a
bancada do PT no Senado apresentará um requerimento de
informações para a embaixada
Brasileira em Washington sobre
o assunto.
As provas da participação
de Bananinha são ainda mais
contundentes. Ainda de acordo
com o Brasil 247, um dia antes
da reunião e dois dias antes
da invasão, a jornalista Raquel
Krähenbühl, da GloboNews,
flagrara Eduardo Bolsonaro

entrando na Casa Branca com
a mulher, a filha e o embaixador do Brasil nos EUA, Nestor
Foster.
Ele fora convidado por
Ivanka Trump, filha do então
presidente, Donald Trump. A
repórter publicou um vídeo
em que Eduardo Bolsonaro
aparece, com a filha no colo, em
frente à Casa Branca.
Uma vergonha para o Brasil,
porém, existe um alento. Os
extremistas estão caindo, um a
um, no mundo inteiro. Que a
batata de Bolsonaro comece a
assar.
Pesquisas confirmam que
o percentual de sociopatas que
estão do lado desse governo
está estável em 30%. Resta
convencer os 70% restantes a
curar o país dessa doença que
está aí.
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TRÊS MILITARES DA RESERVA DA PM foram recebidos à bala, em Teresina/PI; Polícia Civil apura origem da dívida

Subtenente tentava cobrar
dívida quando foi assassinado
A

morte do
subtenente
da Reserva
Remunerada da Polícia Militar
de Alagoas, João Wellington
Bezerra Lins (R/R), no sábado
(6) à tarde, está associada há
uma cobrança de dívida referente a uma carga de cigarro no
valor de R$ 75 mil. A informações foi confirmada pelo coordenador do Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP), delegado Francisco
Costa, o Baretta.
De acordo com o delegado,
a princípio, a vítima foi para o
Piauí, com outros dois PMs R/R
e mais três civis, para cobrar a
dívida de um carro. Entretanto,
os policiais descobriram que a
dívida era referente a uma carga
de cigarros contrabandeados.

AÇÃO NACIONAL

MJ e SSP
deflagram
Operação
Resguardo

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas
(Seopi/MJSP), a Polícia Civil
de Alagoas deflagrou hoje, a
Operação Resguardo, maior
ação de combate a crimes de
violência contra a mulher do
Brasil.
A Operação Resguardo
acontece nos 26 Estados e no
Distrito Federal e é a maior
de combate a crimes de
violência contra a mulher no
país, e vem sendo desenvolvida desde o dia 1º de janeiro
deste ano.
A operação integrada
teve início no dia 1º de
janeiro de 2021 em todo o
Brasil. Desde então, a PC de
Alagoas já apurou mais de
49 denúncias, 89 inquéritos
policiais foram instaurados
e 108 concluídos, 27 autos de
prisão em flagrante, confecção de 59 Termos Circunstanciados de Ocorrência,
com atendimento de mais
de 378 mulheres vítimas de
violência e a prisão de 20
agressores em Maceió, além
de 139 visitas e diligências,
até o dia de hoje. Também
foram solicitadas 40 medidas protetivas.

“Logo descobrimos que,
na verdade, eles vieram cobrar
uma dívida de setenta e cinco
mil reais referentes há uma
carga de cigarro contrabandeado que havia sido vendida
aqui para Teresina”, disse.
As pessoas que estavam
com o subtenente foram
identificadas como sendo 3º
Sargentos R/R, Valmir Araújo
dos Santos e Manoel Miguel
Rocha. Estavam ainda com
ele os civis: Tiago Rodrigues
dos Santos, Fábio Aparecido de Souza Apolinário e
Jerônimo Júnior Ferreira dos
Santos. Nenhum deles ficou
ferido no tiroteio. No entanto,
todos foram detidos, levados
para Central de Flagrantes e
liberados em seguida.
Ainda segundo o dele-

Divulgação

Armas e munições apreendidas em poder dos policias alagoanos, no Piauí

gado Baretta, uma pessoa foi
identificada como suspeito
de ser o autor do crime. A
pessoa, que não teve sua identidade revelada, tem histórico
de envolvimento com contrabando de cigarro. A polícia

do Piauí não informou se esse
suspeito foi preso.
O CRIME
O crime aconteceu no
sábado, no bairro Poti Velho,
na Zona Norte de Teresina.

O policial estava com mais
cinco pessoas, em dois carros,
quando foi baleado. Segundo
o delegado Baretta, o grupo
foi atraído para uma emboscada.
“Sabemos que, no local,
chegaram quatro pessoas em
um veículo preto, já atirando.
Um dos tiros acabou atingindo
o subtenente, que não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito”,
disse o delegado.
A PM alagoana confirmou a morte do subtenente e
lamentou o episódio violento,
através de nota enviada à
imprensa. A Polícia Civil está
investigando caso em Inquérito Policial mas, por aqui,
o caso também será alvo de
uma investigação tanto da PM
quanto da Polícia Civil.

EM MACEIÓ...

...Polícia Civil fecha casa de
jogos de azar na Jatiúca
A Polícia Civil de Alagoas,
por meio do Grupo Especial de
Apoio Investigativo (GEAI),
fechou duas casas de jogos
de azar e apreendeu, no local,
38 equipamentos contendo
componentes eletrônicos,
monitor e noteiro/ceduleiro.
Duas pessoas - uma funcionária e um apostador - foram
encaminhados à Central de
Flagrantes durante a operação,

que foi coordenada pelo delegado Kelmann Vieira.
Os policiais chegaram até
as casas de jogos de azar após
uma denúncia do filho de uma
apostadora, que procurou a
delegacia e disse que a mãe
estava perdendo todo dinheiro
em apostas. Os espaços ilegais
funcionavam em duas casas
na Jatiúca, em Maceió. A polícia também apreendeu:

Sete equipamentos de jogos
eletrônicos-bingos;
Uma maquineta;
Aparelho celular;
A quantia de R$ 1.490,00 (mil
quatrocentos e noventa reais) em
espécie;
Placas em acrílico contendo propagandas de jogos-bingo;
Um caderno com inscrição (agenda
dos clientes);

Planilhas com anotações de movimentação financeira do bingo;
Diversos documentos;
Três câmeras de segurança com
wi-fi;
Uma câmera de segurança/lâmpada:
Um switch.
Além de outros itens usados pelos
frequentadores, que passavam horas
gastando dinheiro nas casas de
jogos.

“FASE LARANJA”

CPC faz operação em Maceió
e região para preservar vidas
O coronel Carlos Luna,
comandante do Policiamento
da Capital, realizou hoje pela
manhã uma reunião com todos
os comandantes e subcomandantes das 13 unidades da Polícia Militar que compreendem
Maceió e região metropolitana.
O encontro aconteceu na sede
do Batalhão de Radio Patrulha
(BPRP), no Farol.
O objetivo do encontro foi
o planejamento e execução
da Operação Fase Laranja,

como forma de fazer cumprir
o Decreto de Emergência do
Estado, que coloca Maceió e
região na condição de “alerta
geral” para evitar a proliferação da Covid-19. O decreto
traz medidas mais restritivas
de isolamento social e funcionamento dos estabelecimentos comerciais. É neste sentido
que o CPC vai atuar para
coibir aglomerações, festas
clandestinas e o descumprimento dos termos do Decreto.

“Nossa principal intenção é estabelecer meios de
educar, orientar e conscientizar a população sobre os
cuidados a serem tomados
durante o visível aumento de
casos de Covid-19 no estado
de Alagoas. O maior objetivo da operação é de cunho
educacional , visando proteger o maior bem cautelado
no estado democrático de
direito: a vida”, disse o coronel Luna.

Divulgação

Coronel Luna coordena a operação
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NO FINAL DE SEMANA, bares, restaurantes e até a orla marítima foram fiscalizados para evitar as aglomerações

Prefeitura aperta fiscalização
para garantir distanciamento
A

Prefeitura
de Maceió,
por meio
da Secretaria Municipal de
Segurança Comunitária e
Convívio Social (Semscs),
realizou ações de fiscalização para evitar aglomerações em bares, restaurantes,
mercados e praias da capital
no final de semana. A ação
ocorreu por conta do endurecimento das medidas de
combate à Covid-19 definidas por decreto do Governo
do Estado, que entrou em
vigor na última sexta-feira
(5). Durante o fim de semana,
Maceió esteve em fase
amarela, limitando horários
e lotação dos estabelecimentos em todo o estado.
As ações de fiscalização
ocorreram durante todo o dia.
Pela manhã, a equipe esteve
em mercados e praias da orla
de Maceió, a fim de fiscalizar

Itawi Albuquerque

A ação educativa é uma força-tarefa e tem a participação da Semscs, da Vigilância Sanitária e agentes da SMTT

ambulantes. Já à noite, a vistoria focou em bares, restaurantes e parques de diversão
clandestinos que estavam

ACIMA DE 78

Público dessa faixa
inicia a vacinação
A vacinação continua sendo
ampliada em Maceió. Com o
recebimento de mais 4.460 doses
de Coronavac, idosos com 78
anos ou mais começam a ser vacinados a partir de hoje, das 10h às
16h, no drive-thru do Jaraguá e
nos pontos fixos do Papódromo
(Vergel do Lago), shoppings
Pátio (Benedito Bentes) e Maceió
(Mangabeiras).
Do total de doses recebidas,
2.870 serão para idosos a partir
dos 78 anos, enquanto 1.590
serão voltadas para trabalhadores de saúde. A vacinação
nos quatro pontos é destinada
exclusivamente para os idosos.
Os trabalhadores de saúde
estão sendo vacinados nos seus
locais de trabalho.
Os idosos acamados com
78 anos ou mais também serão
vacinados. O cadastro deve ser

feito pelo telefone 3312-5589
ou e-mail acamados78mais@
sms.maceio.al.gov.br. Para ser
validado, é necessário informar
nome completo, idade, data
de nascimento, CPF, endereço
completo, ponto de referência,
contato e nome do responsável
do usuário.
Também estão sendo aplicadas as segunda dose nos idosos
vacinados com a Coronavac
na etapa que aconteceu entre 9
e 13 de fevereiro. Os usuários
devem conferir em seu cartão
de vacinação o tipo de vacina e
a data para receber a conclusão
da imunização. A SMS reforça
que a segunda dose só será
aplicada em quem se vacinou
com a Coronavac, que deve ser
administrada no período de 21
a 28 dias após o recebimento da
primeira dose.
Graziela França/Ascom SMS

Foram recebidas 4.460 doses de Coronavac, que serão utilizadas na vacinação

gerando aglomeração de
pessoas. Dois parques foram
interditados.
De acordo com Thiago

Prado, secretário da Semscs,
nos bares a ação foi mais
educativa, orientando os
proprietários acerca da siste-

mática de funcionamento
com distanciamento social.
“De um modo geral, vimos o
cumprimento por parte deles.
Às 23h, rodamos por toda a
cidade para assegurar o fechamento dos estabelecimentos,
os quais atenderam prontamente quando chegávamos”,
informou.
Além dos parques interditados, três casas noturnas
foram forçadas a fechar após
às 23h. Uma festa particular
foi encerrada e foram emitidas
cinco notificações da secretaria e da Vigilância Sanitária.
“Nosso papel é garantir o
cumprimento do decreto e a
segurança dos maceioenses.
As fiscalizações se seguirão
por toda a cidade para evitar
que o coronavírus continue
contaminando mais pessoas.
A responsabilidade e a colaboração de todos é fundamental”, concluiu Thiago Prado.

EUSTÁQUIO GOMES

Prefeitura remove as
barracas abandonadas
A Prefeitura de Maceió,
por meio da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social
(SEMSCS), derrubou estruturas irregulares no Conjunto
Eustáquio Gomes. A ação
ocorreu a pedido dos moradores da região, insatisfeitos
com a quantidade de barracas
abandonadas que interferiam
na estética e na circulação da
Praça da Caixa D’Água, como
é conhecida pelos moradores.
Os barracos construídos na
Praça já se encontravam desocupados, por isso, a equipe
da SEMSCS pôde efetuar a
demolição e recolhimento dos
destroços. Segundo o secretário Thiago Prado, existem
no bairro diversas invasões a
áreas públicas. Além da praça,
a equipe visitou essas instalações, notificando os ocupantes
e estipulando o prazo de uma
semana para que liberem os
locais.
A ação era um pleito da
Associação Comunitária dos
Moradores do Conjunto Eustáquio Gomes desde 2018. “Essa
foi apenas a primeira medida
na área, essa é uma demanda

Ascom/SEMSCS

Agentes derrubaram barracas abandonadas a pedido de moradores

muito grande da Associação,
que é muito presente. A demolição desses barracos representa um novo e melhor uso
das áreas verdes pelas pessoas
que residem na região”, explicou o secretário.
Para os moradores, a
medida representa também
melhorias estéticas no bairro.
“Essas barracas não estavam
sendo utilizadas por ninguém,
estavam completamente aban-

donadas, apenas marcando
território e deixando o local
feio”, disse Fernando Flávio,
que mora próximo à área que
estava ocupada.
“O dever da SEMSCS e,
logo, da Prefeitura de Maceió,
é entregar espaços públicos
funcionais e de qualidade,
restituindo essas áreas para a
população. Esse é o nosso objetivo diário”, concluiu Thiago
Prado.
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AS MUDANÇAS EM ALAGOAS alteram horário de funcionamento de estabelecimentos e capacidade de público

Agreste e Sertão na Fase
Vermelha e demais regiões
de AL retornam à Laranja
Severino Carvalho
Repórter

O

aumento
dos números
da
pandemia da Covid-19 em
Alagoas obrigou o Governo
do Estado a regredir as fases
do Plano de Distanciamento
Social Controlado. O anúncio
foi feito no domingo (7) pelo
governador Renan Filho,
acompanhado dos secretários da Saúde, Alexandre
Ayres; do Planejamento,
Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques; do Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Rafael Brito; e pelo presidente
da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA),
Hugo Wanderley. A principal
mudança é o retorno à Fase
Vermelha, dentro do Plano
de Distanciamento Social
Controlado, do Agreste e do
Sertão, que compõem a 7ª, 8ª,
9ª e 10ª regiões sanitárias; e à
Fase Laranja do restante do
estado, incluindo a capital
Maceió.
As novas medidas constam no decreto Nº 73.518,
que deve ser publicado em
edição suplementar do Diário
Oficial do Estado ainda neste
domingo. Elas passam a
vigorar a partir da 00h desta
segunda-feira (8) até as 23h59
do dia 16 de março. “O estado

está passando o Agreste e o
Sertão para a área vermelha,
sobretudo porque essas as
regiões correm o risco de terem
uma segunda onda mais
veemente do que a primeira.
Isso já está acontecendo no
Sertão de Alagoas, que já teve
na segunda onda mais mortes
do que na primeira”, alertou Renan Filho. Na última
quinta-feira (5), todo o Estado
já havia retornado à Fase
Amarela.
O secretário Alexandre
Ayres ressaltou que, ao passar
para a Fase Laranja, o funcionamento de bares e restaurantes nessas regiões passará por
restrição de horário: “Bares
e restaurantes só vão poder
funcionar das 6h da manhã até
as 20 horas durante todos os
dias, de segunda a sexta-feira.
Nos finais de semana, todos os
bares e restaurantes deverão
ficar fechados aqui na capital
alagoana e nas demais regiões que passam para a Fase
Laranja”, informou o secretário de Saúde.
Igrejas e academias só
poderão funcionar com 30%
de sua capacidade. “A gente
está reduzindo de 60% para
30% o funcionamento desses
setores”, anunciou Ayres.
Outra determinação é o fechamento das marinas e clubes
náuticos nos finais de semana
em Alagoas, de maneira geral.

Márcio Ferreira

Governador anunciou o recuo de fases em Alagoas para evitar o colapso

“No que diz respeito às
regiões que passam para
a Fase Vermelha, todo o
Agreste e Sertão, diante do
aumento do número de casos
e do tensionamento da rede
hospitalar, estamos determinando o fechamento de bares
e restaurantes durante o período de vigência do decreto.
Então, bares e restaurantes no
Agreste e Sertão, a partir da
meia-noite de hoje, também
estão fechados, só podendo
funcionar em sistema de delivery. Academias de ginásticas
também estão fechadas na
bandeira vermelha na região
do Agreste e do Sertão”, explicou Ayres.
Ele acrescentou que o
funcionamento do comércio
não essencial será mantido no
Agreste e Sertão, com exceção
dos finais de semana, quando

lojas de conveniência em posto de combustíveis, bem como qualquer atividade de
comércio nos logradouros públicos que
vendam bebida alcoólica e atividades de
comércio na faixa de areia das praias, terão
restrição no horário de seu funcionamento
diário:
I – abertura as 6 (seis) horas, com obrigatoriedade de fechamento as 20 (vinte) horas,
de segunda a sexta-feira; e
II – vedado o funcionamento a partir de 20
(vinte) horas da sexta-feira até as 6 (seis)
horas da segunda-feira.
O Art. 6º estabelece que as lojas, galerias e
centros comerciais e os shopping centers,
em todo o estado de Alagoas, terão o
seguinte horário de funcionamento:
I – lojas localizadas no bairro do Centro
funcionarão das 9h as 17h, durante a
semana, e das 8h as 13h, no sábado;
II – lojas de rua e galerias funcionarão das
10h as 19h, de segunda a sábado; e
III – shopping centers funcionarão das 11h
as 21h.

REGIÕES SANITÁRIAS
Integram a 7ª Região
Sanitária: Arapiraca, Batalha,
Belo Monte, Campo Grande,
Coité do Nóia, Craíbas, Feira
Grande, Girau do Ponciano,
Jaramataia, Lagoa da Canoa,
Limoeiro de Anadia, São
S e b a s t i ã o , Ta q u a r a n a ,
Traipú, Major Isidoro, Olho
d’Água Grande e Jacaré dos
Homens.
A 8ª Região Sanitária é
formada pelos municípios de
Belém, Cacimbinhas, Estrela
de Alagoas, Igaci, Maribondo, Minador do Negrão,
Palmeira dos Índios e Tanque
d’Arca. A 9ª: Canapi, Carneiros, Dois Riachos, Maravilha,
Monteirópolis, Olho d’Água
das Flores, Olivença, Ouro
Branco, Palestina, Pão de
Açúcar, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema,
São José da Tapera e Senador
Rui Palmeira. E a 10ª: Água
Branca, Delmiro Gouveia,
Inhapi, Mata Grande, Olho
d’Água do Casado, Pariconha
e Piranhas.

FASE VERMELHA

FASE LARANJA
I – todos os setores autorizados na Fase
Vermelha;
II – salões de beleza e barbearias;
III – templos, igrejas e demais instituições
religiosas, funcionando com 30% (trinta por
cento) de sua capacidade;
IV – shopping centers, galerias, centros
comerciais e estabelecimentos congêneres;
V – bares e restaurantes, funcionando com
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;
VI – transporte intermunicipal e turístico
com 50% (cinquenta por cento) de sua
capacidade;
VII – marinas e clubes náuticos, vedado o
seu funcionamento a partir das 17 (dezessete) horas de sexta-feira até as 6 (seis)
horas de segunda-feira; e
VIII - As academias, clubes e centros de
ginásticas com 30% (trinta por cento) de
sua capacidade.
Já o Art. 5º estabelece que bares, restaurantes, receptivos e praças de alimentação
de shopping centers, galerias e similares,

não poderá funcionar. “Essas
medidas são dinâmicas. A
velocidade de transmissão
do vírus é muito maior do
que a nossa capacidade de
expansão hospitalar, então a
gente precisa da contribuição
de todos os alagoanos nesse
momento”, frisou o secretário.
O presidente da AMA
lembrou que muitos prefeitos
já se anteciparam às medidas
anunciadas pelo Governo do
Estado com determinações
ainda mais duras no enfrentamento à pandemia.
“Caso seja necessário, os
prefeitos de cada cidade têm
autonomia e também tomarão as medidas que devem ser
tomadas. Nós vamos continuar trabalhando de forma
integrada para que a gente
possa, o quanto antes, sair

dessa situação”, disse Hugo
Wanderley.
“Todas as medidas que
forem tomadas pelos prefeitos, que adicionem ao decreto
algumas iniciativas, contarão
integralmente com o apoio do
Governo do Estado”, acrescentou Renan Filho.

I – os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral;
II – serviço de call center;
III – os estabelecimentos médicos e odontológicos, hospitalares, laboratórios de
análises clínicas, farmacêuticos, clínicas
de fisioterapia e de vacinação, psicólogos,
terapia ocupacional, fonoaudiólogos, para
serviços de emergência ou consulta com hora
marcada, e as óticas;
IV – distribuidoras e revendedoras de água e
gás;
V – distribuidores de energia elétrica;
VI – serviços de telecomunicações;
VII – segurança privada;
VIII – postos de combustíveis;
IX – funerárias;
X – estabelecimentos bancários e lotéricas;
XI – clínicas veterinárias e lojas de produtos
para animais, lojas de plantas, serviços de
jardinagem e lojas de defensivos e insumos
agrícolas e animais;
XII – lojas de material de construção e prevenção de incêndio;
XIII – indústrias, bem como os respectivos
fornecedores e distribuidores;
XIV – lavanderias, lojas e estabelecimentos de

produtos sanitizantes e de limpeza, e demais
do segmento vinculado a área de limpeza e
que garantam melhorias na higienização da
população;
XV – oficinas mecânicas, lojas de autopeças,
e estabelecimentos de higienização veicular,
com hora marcada e sem aglomeração de
pessoas;
XVI – papelarias, bancas de revistas e livrarias;
XVII – estabelecimento de profissionais
liberais (arquitetos, advogados, contadores,
corretores de imóveis, economistas, administradores, corretores de seguros, publicitários,
entre outros), desde que ocorra com hora
marcada e sem aglomeração de pessoas e
disponibilização de álcool gel 70% (setenta
por cento) para clientes e funcionários;
XVIII – concessionárias e revendedoras, de
carros e motos, seguindo as normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AL, por meio de portaria de seu
Diretor Presidente;
XIX – lojas de tecidos e aviamentos, facilitando
a fabricação de máscaras;
XX – padarias, lojas de conveniência,
mercados, supermercados, minimercados,
açougues, peixarias e estabelecimentos de

alimentos funcionais e suplementos, sendo
expressamente proibido o consumo local,
tanto de bebidas quanto de comidas;
XXI – bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados
exclusivamente a hóspedes, bem como de
hospitais, clínicas da área de saúde e postos
de combustíveis nas rodovias alagoanas;
XXII – restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar por
serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e
na modalidade “Pegue e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de
bebidas quanto de comidas;
XXIII – qualquer loja e outros estabelecimentos
comerciais, sem aglomeração de pessoas e
cumprindo o Protocolo Sanitário publicado
por meio da Portaria Conjunta GC/SEDETUR/
SEFAZ/SESAU Nº 005/2021, vedado o seu
funcionamento aos sábados e domingos;
XXIV – templos, igrejas e demais instituições
religiosas, funcionando com 30% (trinta por
cento) de sua capacidade;
XXV – transporte de carga no âmbito do
Estado de Alagoas.
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EXPECTATIVA É VACINAR faixas acima dos 65 anos até o fim de março; ‘é fundamental fazer esforço de isolamento’

Governador apela à população
enquanto Estado vacina idosos
Márcio Ferreira/Arquivo

Severino Carvalho
Repórter

O

governador
Renan Filho
fez, ontem,
durante transmissão ao vivo
(live), um apelo à população
alagoana para que realize um
esforço no sentido de garantir o distanciamento social
necessário para que o Estado
avance com a imunização
dos grupos de risco contra a
Covid-19 e atinja a faixa etária
dos 65 anos de idade até o dia
31 de março. Segundo ele, a
previsão é seguir, em abril,
com a vacinação daqueles
com 60 anos, desde que o
Ministério da Saúde cumpra
com o cronograma pactuado
de entrega dos imunizantes.
“É fundamental fazer um
esforço de isolamento nesse
momento, sobretudo porque
estamos muito próximos da
vacina [da imunização]”,
apelou Renan Filho, ao justificar a regressão das fases
do Plano de Distanciamento
Social Controlado, anunciada
na tarde de ontem.
Agreste e Sertão voltaram
à Fase Vermelha e o restante
do estado, incluindo a capital
Maceió, à Fase Laranja, diante
do aumento dos números
da pandemia da Covid-19.
“Alagoas, que tinha 186 leitos
de UTI antes dessa pandemia, já abriu 308 novos leitos
exclusivos para a Covid em
todas as regiões. Fizemos o
maior esforço para criação de
leitos que esse estado já viu.
Mesmo com tudo isso, nessa
segunda onda que acomete o
país inteiro, estamos vendo
a ocupação crescer”, alertou
Renan Filho, ao justificar o
novo decreto com medidas
mais restritivas.
Durante a live, o secretário
de Estado do Planejamento,
Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, apresentou a

Governador Renan Filho: “É fundamental fazer um esforço de isolamento nesse momento, sobretudo porque estamos muito próximos da imunização”

Matriz de Riscos do Plano
de Distanciamento Social
Controlado, que estabelece
os critérios para a transição
de fases. Cinco indicadores
apresentaram alta, dois deles
de forma expressiva: Razão
de casos ativos por casos
recuperados e de Óbitos por
semana epidemiológica.
“Alagoas chegou a ter 226
óbitos por semana epidemiológica no passado, mas registrou uma queda muito forte,
que se manteve num patamar baixo por praticamente
13 semanas. Entretanto, vem
tendo um crescimento nas
últimas semanas de forma
muito acelerada. Nós saímos
de 72 óbitos na antepenúltima semana epidemiológica e chegamos, na semana
passada, a 106 óbitos. Então
tivemos um crescimento de
aproximadamente 50% em
duas semanas. Foi um gatilho importante para tomada

de decisão do Estado”, argumentou Fabrício Marques.
Para barrar o avanço do
contágio do novo coronavírus, o Governo de Alagoas
decidiu regredir as fases do
Plano de Distanciamento
Social Controlando, adotando
medidas mais restritivas até
que consiga avançar com a
vacinação, sobretudo dos
grupos de risco. Paralelamente a isso, continua trabalhando para elevar o número
de leitos exclusivos para
Covid em Alagoas.
Renan Filho, entretanto,
fez um alerta: “Abrir leito em
hospital não é cura, abrir leito
em hospital não é vacina. A
gente precisa prevenir que
as pessoas adoeçam nesse
momento até que consiga
imunizar os grupos de risco”.
MAIS VACINAS
O g o ve r n a d o r R e n a n
Filho disse que espera que

o governo federal distribua
cerca de 25 milhões de doses
de imunizantes ao longo do
mês de março. Ressaltou
que, por meio do Fórum de
Governadores do Brasil, tem
cobrado uma estratégia nacional para ampliar a velocidade
da vacinação, o que garantirá a
redução do contágio, da pressão sobre a rede hospitalar e
do número de óbitos.
“Nos Estados Unidos, onde
já vacinaram cerca de 16% da
população, o contágio diminuiu 75% em algumas faixas
etárias”, citou o governador.
Segundo ele, com essa
quantidade prevista de imunizantes, o Estado pretende
distribuir aos municípios
alagoanos as vacinas necessárias para imunizar todas as
pessoas a partir dos 65 anos de
idade até 31 de março.
“Durante a próxima
semana, já vamos começar a
imunizar as pessoas com 76

e 77 anos e, gradativamente,
chegar até os 65 anos ao final
do mês. Por isso, faço aqui um
chamamento: vamos fortalecer as medidas de isolamento”, clamou.
“A saída para essa crise é
vacina. É a saída para a crise
sanitária e a saída para a crise
econômica. E estamos bem
próximo dela, mas precisamos chegar a imunizar o
grupo de risco, por isso colocamos o Agreste e Sertão na
Fase Vermelha, que restringirá uma série de atividades;
e todo o restante do estado,
que estava na Fase Amarela,
[passa] para a Fase Laranja,
que também restringe algumas atividades, a fim de
reduzir aglomeração e a velocidade do contágio. O objetivo do Estado de Alagoas,
na iminência de vacinar o
seu povo, é salvar o maior
número de vidas possível”,
concluiu.
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‘EMPODERA ALAGOAS’: encontro ajuda a capacitar mulheres e formar rede de apoio para empreendedoras

Nova edição para lembrar
iniciativas bem-sucedidas
João Paulo Macena
Savannah Comunicação Corporativa

C

om o início
do mês da
mulher em
2021, as empreendedoras
alagoanas não podem passar
esse período sem lembrar
de iniciativas exitosas do
empreendedorismo feminino local como o Empodera
Alagoas, encontro criado
em 2019 por Valná Dantas,
parceira do Sebrae Alagoas,
fundadora e editora-chefe
da Revista Due e idealizadora da Rede Ama, primeiro
coletivo de mães de Alagoas
e da Projeta Lab - Escola de
Marketing para Mulheres.
O Empodera Alagoas foi
desenvolvido para fomentar
o empreendedorismo, capacitar mulheres e formar uma
rede de apoio em um espaço
no qual elas pudessem se
conhecer, fazer parcerias,
dividir angústias e se ajudarem. É o que destaca Valná
Dantas, que também falou
sobre de onde surgiu a necessidade de criar um encontro
voltado ao empreendedorismo feminino.
“Eu já trabalhava eventos

presenciais menores, pela
Revista Due. Encontros femininos para fortalecer a rede
de apoio às empreendedoras. Então um dos membros
dessa rede, a Danielle
Cândido, me convidou para
fundar com ela um evento
maior, para ampliarmos
ainda mais o debate e capacitação de pequenas marcas
femininas”, afirma.
Diante de um cenário de
desafios pela mulher que
decide empreender atualmente, entre eles a falta de
redes de apoio, orientação
profissional e energia positiva, como enfatiza Valná,
o Empodera Alagoas tem
trabalhado esses elementos,
ajudando a inspirar novos
negócios gerenciados por
mulheres no estado.
“No Empodera, muitas
mulheres se fortalecem,
ganham em conhecimento e
acabam retomando projetos,
ou tirando do contexto de renda
extra para atividade principal e
fonte de renda aquilo que ama
e sabe fazer, mas não estava
profissionalizado”, pontua.
EDIÇÕES DO EMPODERA
Com o sucesso do ano

Divulgação

anterior, em 2020 - por conta
da pandemia - o Empodera
Alagoas foi realizado em
sua versão online. Para 2021,
Valná aguarda o desdobramento desse cenário e já
vislumbra uma nova edição.
“O evento sempre acontece em novembro, mês
do empreendedorismo
feminino. Mas estamos
aguardando o contexto de
pandemia nos ‘responder’ se
teremos que fazer mais uma

versão online ou se, no fim
do ano, já conseguiremos nos
reunir”, conclui.
Enquanto aguarda a data
da nova edição, as empreendedoras podem conhecer os 10 motivos para ir ao
Empodera: https://www.
revistadue.com/10-motivos-para-ir-ao-empodera/.
Além disso, elas podem
ficar ligadas no Instagram do
Empodera (@empoderaalagoas) e no portal da Revista

Due http://www.revistadue.
com/, onde serão realizadas
homenagens às mulheres.
ATENDIMENTO REMOTO
E PRESENCIAL
Devido ao novo coronavírus, os empresários da
pequena empresa podem
contar com o atendimento
do Sebrae de forma remota
e presencial. A equipe do
Sebrae está mobilizada para
atender as demandas dos
empresários, que também
podem contar com a estrutura de cursos online e gratuitos do portal EAD Sebrae
com mais de 100 opções de
cursos, basta acessar https://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline.
O empresário pode entrar
em contato com a instituição pelos canais remotos
e digitais, como o portal
sebrae.com.br/alagoas, telegram t.me/sebraealagoas,
whatsapp e Telefone 0800
570 0800, chat e e-mail fale.
sebrae.com.br, instagram
@sebraealagoas, twitter @
sebraealagoas, facebook /
SebraeAlagoas, youtube @
sebraealagoas e o linkedIn
Sebrae Alagoas.
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OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS foi realizada 100% online e teve a participação de dois milhões de estudantes

Rede estadual de Alagoas
soma 49 medalhas na ONC
Cortesia

Ana Paula Lins e
Manuela Nobre
Repórteres

A

pós as 81
medalhas na
Olimpíada
de Astronomia e Astronáutica
(OBA) e Mostra Brasileira de
Foguetes (MOBFOG), a rede
estadual de Alagoas volta a
comemorar um bom desempenho em uma olimpíada de
conhecimento. Desta vez, são
49 medalhas na Olimpíada
Nacional de Ciências (ONC).
O resultado pode ser conferido no site da ONC - https://
onciencias.org/- e, destas 49
medalhas, 10 são de ouro, 23, de
prata e 16 de bronze. O número
de premiações da rede estadual alagoana sobe para 122 se
somadas as Menções Honrosas.
Em todo o Brasil, quase dois
milhões de estudantes participaram da competição que, em
virtude da pandemia, teve aplicação 100% online.
O superintendente de
Políticas Educacionais da
Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), Ricardo
Lisboa, comemora o resultado e parabeniza as escolas
e alunos medalhistas. “Nos
últimos anos, tivemos um
excelente desempenho em
olimpíadas de conhecimento,
especialmente na área de
ciência, onde a Seduc vem
promovendo diversas ações,
como projetos de programação em robótica, formações

Mariana Alves da Silva,
prata pela Escola Alfredo
Gaspar de Mendonça

com professores e o próprio
Encontro Estudantil, onde
divulgamos os trabalhos
desenvolvidos nas unidades
de ensino. Em meio a um ano
desafiador, as escolas, professores e estudantes estão de
parabéns”, destaca.
TIRADENTES
O Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Alagoas
(CPM-AL) foi um dos destaques da rede estadual na
competição, com 37 medalhas
e 35 Menções Honrosas, totalizando 72 premiações. Destas, 28
medalhas e 23 Menções Honrosas para a Unidade Agreste
(Arapiraca) e 9 medalhas e
12 Menções Honrosas para
a Unidade Maceió. Todas as
medalhas de ouro da rede estadual na ONC são do Colégio
Tiradentes, sendo 7 do Agreste
e 3 da capital. A unidade ainda
ganhou 17 pratas (14 do Agreste

e 3 de Maceió) e 10 bronzes (7
do Agreste e 3 da capital). Um
desempenho comemorado
pelo diretor Major Vailton
Ursulino, pelas diretoras pedagógicas Helena Soares (Maceió)
e Quitéria Bezerra (Arapiraca) e
pelos professores Marcos Antonio Félix Goncalves e Thyerri
José Oliveira Sena.
Aluno da Unidade Agreste,
João Henrique da Silva Melo
é um destes medalhistas. Em
sua primeira participação,
o resultado não poderia ser
melhor: medalha de ouro.
Ele atribui a conquista ao
foco nos estudos e constante
acompanhamento do professor Thyerri. “Nesse período
remoto de aulas, estudei
bastante e o professor estava
sempre nos acompanhando,
passando provas antigas. Essa
medalha é a realização de um
sonho”, afirma João que, este
ano, vai cursar o 9º ano do

ensino fundamental.
Pela Unidade Maceió, o
estudante Lucas Rocha obteve
a prata e diz que a medalha é
uma motivação para se dedicar ainda mais aos estudos.
“Receber essa premiação em
uma olimpíada tão conceituada como a ONC traz uma
sensação gratificante e de dever
cumprido, mas também me
motiva a buscar mais conhecimento e melhorar como pessoa
e estudante”, declara o garoto,
que em 2021 vai cursar a 2ª série
do ensino médio.
SUPERAÇÃO
Adrian Miguel Dantas
Dória, Maria Eduarda da Silva
Dias, Letícia Marques da Silva,
Ana Clara Melo e Mariana
Alves da Silva são todos medalhistas de prata da ONC. Cada
um tem uma história de superação e contou com apoio incondicional de família e professores.
Para Adrian, aluno da
Escola Estadual Pedro Joaquim
de Jesus, de Teotônio Vilela, esta
é a segunda medalha na competição. Em 2019, ele conquistou o
bronze. “As provas são complexas e contribuíram muito
para um conhecimento. Essa
prata é fruto de muito esforço
e me deixa muito feliz, pois a
conquistei em meio a um ano
difícil”, celebra.
A vontade de superação e
de buscar novos horizontes de
conhecimento foi a motivação
de Ana Clara, aluna da Escola
Estadual Fernandes Lima e

Mariana, da Escola Estadual
Alfredo Gaspar de Mendonça,
de Maceió. “Mesmo estando
ainda na 8ª série, estudei conteúdos de química, física e biologia e, para isso, contei com a
ajuda de meus professores, em
especial do professor Geraldo.
Quando saiu o resultado, veio
a prata, era tudo o que eu mais
esperava”, comemora Ana
Clara. “Conquistar uma medalha em uma olimpíada onde
pessoas de todo o Brasil participam é gratificante, pois abre
portas para o futuro. Minha
meta agora é buscar o ouro”,
avisa Mariana.
Estudantes da Escola
Estadual Manoel de Matos,
de Santana do Mundaú,
Maria Eduarda Dias e Letícia
Marques, ressaltam o apoio de
seus professores como um fator
determinante para a conquista.
“Não foi fácil me preparar
para a ONC, mas meus professores me ajudaram bastante
enviando materiais os quais
eu estudava paralelamente às
atividades do ensino remoto”,
conta Letícia. “A jornada de
preparação foi longa e teve
como base o que aprendi no
decorrer da minha vida escolar. O apoio dos professores
e de toda a equipe gestora foi
fundamental, pois eles não
nos repassavam apenas conteúdo, mas também motivação.
Ganhar essa medalha é incrível
e só tenho a agradecer a todos
que fazem a nossa escola”, frisa
Eduarda.

Premiados - Confira abaixo a lista completa dos estudantes da rede estadual premiados na ONC
CPM- Unidade Agreste (Arapiraca)
Ouro – Nathalia Rodrigues de Aguiar, Letycia Emiliano de
Souza, Maria Luiza Santos de Lima, Nauan Évio Barbosa
Izidório, Geoavana Emily Ventura Gonçalves, Gabriel Silva
Amorim, João Henrique da Silva Melo;
Prata- Letícia Tavares da Silva, Cauã Santos Queiroz de
Melo, Maria Gabrielle Maximino Dias, Natália Sabrino Araújo
Feitosa, Yan Roberth Delmiro Silva, Rômulo dos Santos Gois,
Evillyn Rayssa Mota Fernandes, Luís Antônio Nunes de Albuquerque, Maria Cecília Morais de Oliveira, Anna Clara Rodrigues da Silva, Carlos Eduardo Caetano Alves, Rayssa Silva
Cardoso de Lima, Felipe Vieira de Lemos, Letícia Almeida
Rodrigues;
Bronze – Kenandja Krishna de Araújo, Maria Claúdia Lorena
Barbosa, Lucas Cavalcante Aguiar, Cláudio Matheus Anselmo
Soares Santos, Emanuele Marques da Silva, Marianny Victória Santos Melo Silva, Taciane Santos Nobre Barbosa;
Menção Honrosa – Laura Mariana de Morais Moura, Letícia Emanuelly Vital Lúcio, Alana Vitória Severo Silva, Daniel
Crescêncio Veríssimo Santos, Thanara Silva de Moraes,
Luan Sérgio Ferreira Santos, Heloísa Costa Santos, Laize
Oliveira de Melo, Namur Sebastião da Silva, Giovana Lenise
Cavalcante, Mayra Rayssa Silva Dias, Phelipe Andrade do
Nascimento, Guilherme Martins de Oliveira, Sara dos Santos
Bezerra, Geovana Rocha Nogueira.
CPM – Unidade Maceió
Ouro – João Couto de Moraes, Yasmin Pinheiro do Nascimento, Leonardo Antônio Gomes Correia;
Prata – José Petrúcio Ferreira da Silva Júnior, Lucas Mateus
Rocha Alencar, José Erick Bento Costa;

Bronze – Maria Alice da Silva Santos, Noemi Calheiros,
Feitosa, Ryan Pedro Barros dos Santos;
Menção Honrosa – Anthony Marlinson Irenio Cavalcanti, Ingrid
de Oliveira Souza Porto, Caio Francisco Cardoso Santos, Misael
Natã Silva dos Santos, Izabel Victória dos Santos Ferreira,
Letícia Alves do Nascimento, Isabelle Maryna Ferreira Torres,
Kyanne Eduarda Soares Vicente, Pablo Mateus dos Santos
Oliveira, Maryana Alves de Azevedo, Layza Maria Barbosa
Silva, Anna Cecília Santos Ferreira.
Escola Estadual Manoel de Matos (Santana do Mudaú)
Prata - Maria Eduarda da Silva Dias e Letícia Marques da
Silva;
Menção Honrosa – Nickole Giovanna Gonçalo Pereira,
Matheus Antônio Felix de Souza, Saulo Manoel Lourenço
Barbosa, Natanael Clemente da Silva Correia, Jadson da
Silva Alves.
Escola Estadual Professora Maria Avelina do Carmo (Traipu)
Bronze – José Rafael Oliveira Palmeira de Souza;
Menção Honrosa – Lidiane Santos Silva, Lesly Kelayne
Correia Lima, Tácita Karine Pereira de Souza, Evandro de
Melo Rodrigues, José Vitor Rodrigues dos Santos.
Escola Estadual Delmo Ferreira da Silva (Jundiá)
Bronze- Alan Vinicius Soares Bomfim;
Menção Honrosa – Flaviane Carolaine da Silva Souza, Julyan
Samira da Silva Bomfim, Kayk Cristóvão Santos Amorim,
Antônio Marcos Barbosa da Silva Segundo.
Escola Estadual Ana Lins (São Miguel dos Campos)

Bronze – Matheus Bernardino da Silva;
Menção Honrosa – Antônio Laurindo da Silva, Maria Eduarda
Santos da Silva, Emanuel Levi de França Farias, Lara Fabian
dos Santos Silva.

Prata- Adrian Miguel Dantas Dória.

Escola Estadual Professor José Felix de Carvalho Alves (São
Sebastião)
Bronze – Vitória Batista Vitorino;
Menção Honrosa – Manoel Messias de Lira Santos Rocha,
Francisco França Brito dos Santos, Jaedison da Silva Alcântara.

Escola Estadual Luiz Bastos (Canapi)
Menção Honrosa – José Eduardo Silva de Souza, Mayara
Severo da Silva, Eduardo Rodrigues da Silva Gama, Tomaz
de Oliveira Campos.

Escola Estadual José Quintela Cavalcanti (Arapiraca)
Bronze- Maria Victória Gomes dos Santos;
Menção Honrosa – Ajon Deodato Marques; Ana Cristina
Ferreira da Silva e Maria Letícia de Araújo.
Escola Estadual Dr. Carlos Gomes de Barros (União dos
Palmares)
Prata – Maria Clara Pimentel da Silva;
Menção Honrosa – Gernandes de Araújo Silva

Escola Estadual Professor Remi Lima (Maceió)
Bronze – Gabriel Dias da Silva.

Escola Estadual Professor Lima Castro (Coruripe)
Menção Honrosa – Luana Carla dos Santos Silva, Vanessa
Barbosa de Lima Cordeiro.
Escola Estadual Onélia Campelo (Maceió)
Menção Honrosa – Thallys Stanley Gomes da Silva Nascimento, Deborah Mirelle da Silva Santos.
Escola Estadual Dra Eunice de Lemos Campos (Maceió)
Menção Honrosa – Anny Karoline de Paula Santos, Daniel
Francisco Peixoto da Silva.

Escola Estadual Dr. Fernandes Lima (Maceió)
Prata – Ana Clara de Melo Araújo;
Menção Honrosa – Leonardo José Lucas Ferro Moreira;

Escola Estadual de Educação Básica e Profissional José Aprígio Brandão Vilela (Teotônio Vilela)
Menção Honrosa- Alisson de Deus Santos.

Escola Estadual Alfredo Gaspar de Mendonça (Maceió)
Prata- Mariana Alves da Silva.

Escola Estadual Professor Sebastião Felisberto de Carvalho
(Barra de Santo Antônio)
Menção Honrosa – Kamilly Fabianny da Silva Verçoza.

Escola Estadual de Educação Básica Pedro Joaquim de
Jesus (Teotônio Vilela)

