
O Boletim Epidemiológico 
da Sesau, de hoje, confirma 
566 novos casos de Covid-19 
em Alagoas. Agora,o estado 
tem 180.975 casos confirma-
dos do novo coronavírus até 
o momento, dos quais 2.974 
estão em isolamento domici-
liar. Outros 172.912 pacientes já 
finalizaram o período de isola-
mento, não apresentam mais 
sintomas e, estão recuperados 
da doença. Há 12.475 casos em 
investigação. Foram registradas 
16 mortes em Alagoas. Agora 
são 4.413 óbitos no Estado por 
Covid-19. Sete mortes a menos 
comparando-se o mesmo perí-
odo da semana passada.
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CORRESPONDE À REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS COM A INFLAÇÃO

REAJUSTE DE 4,52%
Os servidores estaduais 

terão os salários reajustados 
em 4,52%. O projeto de lei 
foi anunciado pelo gover-
nador Renan Filho, hoje e 
entregue em mãos ao presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa, Marcelo Victor, para 
a tramitação oficial. Caso a 
aprovação pelos parlamen-
tares ocorra até o final de 
maio, a reposição salarial 
relativa à inflação já será 
incorporada aos vencimen-
tos do mês corrente. “Com 
a reposição no percentual 
de 4,52%, que é o limite 
máximo que nesse momento 
a lei permite reajuste sala-
rial, nós estamos ajudando o 
servidor a enfrentar a crise, 
movimentando a economia 
– porque uma parcela signi-
ficativa da nossa economia 
funciona a partir do serviço 
público – e garantindo avan-
ços para o estado”, apontou 
Renan Filho. De acordo com 
o secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro, a 
taxa de reajuste teve como 
parâmetro o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Com o 
aumento, o Executivo esta-
dual projeta injetar entre 13 
e 15 milhões de reais por mês 
na economia local – cerca de 
180 milhões de reais por ano 
a mais em circulação.

COVID-19

Número de 
óbitos segue 
caindo em 
Alagoas

Ao lado do secretário George Santoro, governador Renan Filho entrega ao deputado Marcelo Victor projeto com o reajuste para tramitação na Assembleia

Márcio Ferreira

Ascom
 Sem

tel

TUDO LIMPO

ORLA: Bombonas para  
o descarte de resíduos

Para oferecer melho-
res condições de trabalho 
aos profissionais da orla, a 
Prefeitura de Maceió distri-
buiu 46 bombonas para 
ambulantes regulamenta-

dos que fazem vendas na 
orla marítima da capital 
alagoana. A ação, que teve 
início hoje e deve ocorrer 
até o final da semana, visa 
ampliar e melhorar o serviço 

ofertado aos maceioenses 
e turistas. As 46 bombonas 
estão sendo distribuídas aos 
permissionários que ficam 
no trecho entre a Praia de 
Pajuçara e a de Jacarecica. 

Bombonas servirão para 
manter limpo e sem risco 
de contaminação, local de 
trabalho dos ambulantes



2 O DIA ALAGOAS  l  11 de maio  I  2021

OPINIÃO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

CNPJ 21.770.747/0001-07  l  Rua Pedro Oliveira Rocha, 189, 2º andar, sala 210 - Farol - Maceió - AL - CEP 57057-560 - E-mail: redacao@odia-al.com.br - Fone: 3023.2092

Para anunciar,
ligue 3023.2092

EXPEDIENTE Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Rafael Calheiros
Diagramador

Conselho Editorial Jackson de Lima Neto José Alberto Costa Jorge VieiraODiaAlagoas

Dr. Olegário Venceslau de Oliveira e Silva * Advogado e escritor

Antonio Pereira *Jornalista

Marcelo Firmino*Jornalista

A grande vencedora do Big 
Brother Brasil, a advogada e 
maquiadora Juliette Freire foi 
blindada por seus amigos e 
assessores mais próximos para 
que não fosse ‘contaminada’ 
pela aridez tóxica das redes 
sociais, onde pessoas que se 
dizem profundos admira-
dores dela passam ao ataque 
mais vil contra supostos ‘inimi-
gos’ da ídolo. Assim, a grande 
vencedora do BBB teve que 
pedir encarecidamente que 
seus ‘cactos’ (nome dado aos 
seguidores da maquiadora) 
parassem de atacar seus cole-
gas de confinamento, particu-
larmente a youtuber Vii Tube, 
ameaçada de várias formas nos 
últimos dias.

Outro imbróglio com o 
mesmo nível de toxidade acon-
tece desde o fim do casamento 

do comediante Whindersson 
Nunes e a cantora Luisa Sonza. 
Os dois chegaram a realizar 
uma festa de casamento tida 
como ‘dos sonhos’ em uma 
praia de Alagoas. A própria 
festa foi motivo de desavença 
e controvérsia, mas nada que 
pudesse tirar o brilho da rela-
ção aparentemente cor-de-rosa 
dos dois pombinhos, que eram 
os queridinhos da internet até 
então.

Acontece que neste meio 
entrou outro personagem, 
identificado como Vitão, até 
então grande amigo de Whin-
dersson Nunes e Luisa Sonza, 
sendo visto em vídeos e diver-
sas postagens nas redes sociais 
do casal, sempre como um 
grande amigo.

Quis o destino que Vitão e 
Luisa se apaixonassem perdi-

damente, o que, obviamente, 
levou a rompimento do casa-
mento dos sonhos dos dois 
jovens promissores das redes 
sociais. Windersson chegou 
a ser zoado durante muito 
tempo pelas circunstâncias do 
fim do casamento, enquanto 
Luiza sempre foi hostilizada 
fortemente pelos seguido-
res do seus antigo marido ao 
ponto de Windersson ter que 
publicar um pedido para que 
parassem com aquele assédio 
a moça.

Agora, passados mais de 
um ano do ocorrido, tudo volta 
à tona desde que Windersson 
comentou abertamente sobre 
o fim do casamento, dizendo 
que não teria sido por conta 
de traição de Luiza e sim por 
outros motivos. Pronto: toda a 
voracidade dos defensores dos 

dois lados passaram a destra-
tar ferozmente cada um dos 
seus ‘inimigos’ imaginários 
nesta relação pública.

Não adianta dizer que 
atualmente tanto Winders-
son quanto Luiza estão bem 
com seus respectivos parcei-
ros. Os agressores virtuais 
simplesmente agem como 
se a antiga relação dos dois 
fosse um jogo, onde agre-
dir, ameaçar e destratar cada 
lado faz parte das regras 
criadas nos subterrâneos dos 
bites cibernéticos, causando 
forte sofrimento para todos 
os envolvidos.

O certo é que uma parte 
do público simplesmente se 
diverte em ver seus supostos 
adversários dos seus admira-
dores sofrendo. Essas pessoas 
trazem para si a briga que deve-

ria ser particular e privada. 
Claro que o fato de Juliette, 
Luisa e Windersson serem 
famosos e terem nas redes 
sociais seu principal ganha pão 
não justifica essa ação doentia 
de agressões e ameaças.

Para variar o Brasil tem 
muitas regras, mas pouca eficá-
cia para cumpri-las. Enquanto 
isso, agressores continuam 
se perpetuando. Quando são 
acoados e desmascarados, 
pedem desculpas e usam a 
frase emblemática: ‘não era 
isso que queria falar, foi um 
impulso. Estou arrependido/
da’. E fica tudo por isso mesmo.

Cada vez mais é preciso 
rigor na punição para essas 
ações de agressões e ameaças. 
Temos que levar bem a sério 
tudo isso. É preciso impor limi-
tes com os rigores da lei.

O ex-prefeito de Maceió  e 
ex-deputado federal, Cícero 
Almeida, quer voltar ao 
cenário político no próximo 
ano, quando pretende dispu-
tar as eleições, mais uma vez.

Sua meta é a Câmara 
dos Deputados. Almeida 
disse que se prepara para ir 
buscar uma das nove vagas 
de deputado federal. Quer 
entrar na disputa com muito 
mais determinação para atin-
gir o objetivo.

Seu  pr imei ro  passo , 
segundo declarou, é defi-
nir uma legenda partidária 
que o acolha, considerando 
que hoje é um político sem 
partido.

Para isso tem conversado 
com atores políticos e apoia-
dores para buscar uma nova 
legenda, estruturada e com 
chances de formar bancada 
nacional.

E l e  d e c l a r o u  q u e 
“enquanto guerreiro está 
pronto e mais preparado 
do que nunca para ajudar 
Alagoas e o Brasil dentro do 
Congresso Nacional”.

Para Cícero Almeida, 
diante da quadra política 

que vive o País, os homens 
com perfil trabalhador, com 
atuação comprovada nas 
comunidade, “não podem 
desistir e como guerreiro eu 
não desisto nunca”.

Disse o ex-prefeito que 
perder ou ganhar faz parte 
do jogo. No entanto, destaca 
que os resultados adversos 
das últimas eleições que 
disputou lhe deram mais 
experiência e disposição 
para ir à luta.

“Estou disposto  e  já 
trabalhando para fortalecer 
essa caminhada em nome de 
Alagoas”, declarou.

 O tempo com toda sua vora-
cidade e inquietude, destino 
de todos os mortais nesta terra 
comum, guarda consigo as 
histórias e narrativas, que insis-
tem em povoar as pálidas e não 
menos tênues lembranças de 
uma comuna relegada ao bair-
rismo nativista, surgida sob á 
sombra de vetustas palmeiras, 
herança de ameríndios caboclos 
que dançavam ao som frenesi 
dos chocalhos e flautas em louva-
ção a Tupã. As correntes entre-
laçadas entre si, corroídas pelo 
marrom da ferrugem, arrastadas 
neste solo úmido e alagadiço por 
homens negros feito a noite, cujas 
faces desfiguradas pelo açoite 
inclemente de seu algoz, ousam 
ecoar além do passado gemi-
dos fúnebres e gritos dantescos, 
daqueles que há séculos atra-
vessaram um mar de dor. E no 
cume do outeiro uma singela 
capela, que nas horas mornas do 
cair da tarde, anuncia na batida 
descompassada do velho sino 
de bronze o ângelus, e neste 
instante uma miríade de aves de 
arribação procuram os extensos 
galhos nas copas das árvores no 
afã de pernoitarem, quando na 
velha cadeira de balanço no largo 
alpendre do sobrado senhorial, o 
lusitano num gesto de respeito e 
profunda crença católica, junta 
suas mãos em prece e contempla-
ção metafísica. 

 As estreitas vielas de uma 
Chã Preta incipiente, de chão 

batido e barro avermelhado, onde 
amiúde transitavam os passan-
tes, que rumavam montados 
em magras e desbotadas mulas, 
levando em seus lombos esquelé-
ticos abastados caçoares, sempre 
repleto de mercadorias que eram 
alienadas na feira livre, ao redor 
de frondosa jaqueira finquada no 
átrio do então povoado, ora sob 
égide político-administrativa de 
uma Viçosa banhada pelo Para-
íba. Na rua principal, circundada 
de paupérrimos e desapru-
mados casebres, cobertos por 
ressequidas palhas oriundas de 
suas florestas nativas, os velhos 
lampiões amarrados no topo de 
sólidas estacas, percorriam todo 
o cumprimento da via, exalando 
o odor inebriante do querosene 
que se consumia, desde o final da 
tarde a vigília da noite, clareando 
os passos tortos dos que ali vaga-
vam. 

 Aos treze dias do mês de 
dezembro, ainda nas primei-
ras horas de um alvorecer entre 
espaças nuvens, o som descom-
passado da banda de pífano se 
fazia ouvir mesmo às longevas 
distancias, que se somavam aos 
fogos de artifícios que ascendiam 
aos céus, em louvor perpetuo a 
santa patronímica dos olhos e 
mártir da fé cristã, Santa Luzia de 
Siracusa, que seguia em cortejo 
adornada de fitas multicoloridas 
nos braços da pedinte, que num 
gesto de singular esmolação rece-
bia o “auxilio”, quer na forma de 

uma minúscula moeda de prata, 
ou mesmo uma gorda galinha 
caipira, criada no terreiro de seu 
antigo proprietário. 

 Toda essa tradição religiosa, 
mormente se confundia com o 
popular, transformando o que 
dantes era plural e dissociado 
em algo uníssono e ímpar. Esse 
misto de sacralidade católica e 
profanidade humana se apresen-
tavam nas cores azuis e encarna-
das, máxime do torneio folclórico 
herdado dos tempos do Império 
Carolíngio - a Cavalhada. As 
renhidas e memoráveis bata-
lhas travadas há milênios entre 
Mouros e Cristãos, doravante 
davam lugar aos festejos locais, 
presentes nos cavaleiros que 
desfilavam em seus ginetes, onde 
no rito das escaramuças perfi-
lavam-se defronte a igreja, para 
prestar apoteótica reverência ao 
santo solenizado. 

 O pretérito mais que centená-
rio deixou marcas indeléveis na 
história desta terra, as lembran-
ças não silenciam uma época de 
apogeu econômico e efervescên-
cia cultural, que hodiernamente 
é contada pelas penas fulguran-
tes de abnegados escritores, cujo 
sentimento ufanista permitem 
fazer coro as sapientes palavras 
do poeta Mário Quintana: “O 
passado não reconhece o seu 
lugar: está sempre presente”, 
numa narrativa fidedigna da Chã 
Preta que outrora viveram meus 
avós. 

Whindersson Nunes, Luisa Sonza e Juliette 
são vítimas da toxidade das redes sociais

Cícero Almeida diz que é 
candidato a deputado federal 
para ajudar AL no Congresso

Chã Preta dos meus Avós
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Representantes 
da Prefeitura 
d e  M a c e i ó 

foram à Recife, ontem, para se 
reunir com a Defesa Civil local 
e conhecer um procedimento 
de prevenção contra o desli-
zamento de encostas no qual a 
cidade é pioneira: a geomanta. 
O grupo trocou, ainda, expe-
riências sobre o Programa 
Parceria, desenvolvido pela 
Prefeitura da capital pernam-
bucana.

O objetivo do grupo de 
Maceió foi presenciar de 
perto os resultados das inter-
venções feitas com o uso de 
geomanta. O procedimento 
serve para revestir superfí-
cies e proteger o solo contra 

temporais em áreas sujeitas 
à erosão. Na oportunidade, 
o grupo visitou a Travessa 
Hidrolândia, no Alto José 
Bonifácio, onde observaram 
uma aplicação de geomanta 
feita em janeiro deste ano.

Na segunda parada , 
conheceram a Rua Matará, na 
Mangabeira. Lá, presenciaram 
uma colocação de geomanta 
que já foi aplicada há seis anos 
e segue trazendo tranquili-
dade e segurança para apro-
ximadamente 40 famílias da 
região. O produto tem dura-
bilidade de até oito anos com 
perfeito funcionamento.

“Vimos um vídeo de um 
líder comunitário de Maceió 
mostrando aplicação da 

geomanta aqui e, pesqui-
sando sobre o assunto, perce-
bemos que Recife é uma 
cidade pioneira na preven-
ção de deslizamentos de 

encostas. Viemos conhecer a 
experiência do Recife e leva-
remos essa inovação para 
nossa cidade”, destacou o 
assessor especial do prefeito 

de Maceió, Robert Wagner.
A última para ocorreu no 

Morro da Conceição, onde o 
grupo de Maceió foi apresen-
tado ao Programa Parceira, 
que consiste na junção de 
força entre população e 
Prefeitura. Nessa iniciativa, 
o poder público entra com 
o material e todo o suporte 
técnico e os moradores com 
a mão de obra.

“É muito importante 
levar para outros luga-
res nossa experiência com 
esses programas que estão 
sa lvando  mui tas  v idas 
aqui no Recife”, ressaltou a 
gerente geral de Engenharia 
da Defesa Civil do Recife, 
Elaine Hawson.

Maceió quer ser referência 
na contenção de encostas

REPRESENTANTES DA Prefeitura foram à Recife, pioneira no procedimento, para conhecer a aplicação de geomanta

Mais uma vez Maceió se 
destaca na vacinação contra 
a covid-19 ao ser a primeira 
capital do país a concluir 
a  vacinação de pessoas 
com comorbidades, nesta 
segunda-feira (10). Integran-
tes do grupo prioritário a 
partir dos 18 anos foram vaci-
nados nos oito pontos distri-
buídos pela cidade.

Até este domingo (9), quase 
14 mil pessoas deste grupo 
foram imunizadas na capital. 
Entre as medidas tomadas pela 
Prefeitura estão a ampliação da 
Central Municipal da Rede de 
Frio, contratação e capacitação 
de profissionais, Corujão da 
Vacina, vacinação 24 horas e 
distribuição de postos de vaci-
nação por toda a cidade.

“Nossa prioridade é salvar 
vidas e nós sabemos que a 
vacina cumpre essa missão. 
Por isso, não estamos medindo 
esforços e somos referência 
em todo o país, por conta das 
medidas tomadas e do ritmo de 
imunização da nossa popula-
ção. Aqui é a vacina chegando 
e a gente já iniciando a vacina-
ção”, reforçou o prefeito.

No caso das pessoas com 
comorbidades que ainda não 
se vacinaram, basta procurar 
um dos oito pontos, das 9h às 
16h, e garantir a imunização. 
Os pontos de vacinação são: o 

drive-thru do Estacionamento 
do Jaraguá, o drive-thru da 
Justiça Federal (Serraria), e os 
pontos fixos do Papódromo 
(Vergel do Lago), Shopping 
Maceió (Mangabeiras), Shop-
ping Pátio (Cidade Univer-
sitária), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), terminal do 
Osman Loureiro e área externa 
do Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho).

SEM VACINAÇÃO PARA HOJE
A Secretaria Municipal de 

Saúde emitiu nota à imprensa 
informando que, hoje, não 
haveria vacinação da segunda 
dose com a Coronavac, pois 
ainda não recebeu os imuni-
zantes.

A Secretaria esclarece que 
aguarda o repasse do saldo 
necessário para retomar a vaci-
nação da segunda dose.

PESSOAS COM COMORBIDADES

Maceió é a 1a capital do 
país a concluir vacinação

Ascom Defesa Civil Recife

Representantes da Prefeitura visitam pontos com aplicação de geomanta

Thiago Gomes
Secom Maceió

Está publicado, na edição de 
hoje, do Diário Oficial do Municí-
pio, o edital da Fundação Muni-
cipal de Ação Cultural (FMAC), 
referente ao projeto “Maceió: 
um dos berços do forró!”, criado 
para manter viva as tradições do 
São João na capital. Quase 500 
artistas, de 28 grupos de quadri-
lha, coco de roda, além de trios e 
bandas de forró, serão contem-
plados. Eles se apresentarão em 
lives previstas para o período de 
23 a 29 de junho.

O chamamento público 
prevê a contratação de até três 
organizações sociais que terão a 
responsabilidade de selecionar 
os grupos e de promover a pré-
-produção do que será exibido 
ao público. No total, a Prefei-
tura destinou R$ 117 mil para 
esta finalidade, valor que será 
dividido por cada modalidade 
contratada.

Poderão concorrer apenas 
entidades com representação 
de quadrilhas juninas, cocos de 
roda, trios e bandas de forró. 
As inscrições estão abertas e 
seguem até o dia 9 de junho. 
No ato, as organizações inte-
ressadas devem apresentar, 
obrigatoriamente, um plano de 
trabalho, limitado a apenas uma 
das categorias, por meio do qual 
deve contemplar uma agenda 
de apresentações virtuais.

A homologação e publica-
ção do resultado final da fase 
de seleção vão ser divulgados 
nos canais de comunicação da 
Prefeitura de Maceió.

De acordo com a presidenta 
da FMAC, Mirian Monte, o 
edital foi lançado após ampla 
discussão com representantes 
da sociedade civil organizada 
ligados aos grupos de arte 
popular. Foram apresentadas 
diversas sugestões, expostas as 
dificuldades e o chamamento 
é fruto do diálogo frequente da 
gestão municipal com os artis-
tas da terra, que estão com os 
trabalhos restritos por causa da 
pandemia.

“É uma forma de conferir 
celeridade, ampla participa-
ção da sociedade, a partir da 
atuação do terceiro setor, com 
a seleção de Organizações da 
Sociedade Civil – OSCs, nos 
termos da Lei 13.019. Por meio 
deste edital, queremos repetir 
o sucesso das lives que estamos 
fazendo semanalmente”, desta-
cou Mirian Monte.

Ela acrescenta que foi neces-
sário adaptar as regras conti-
das no chamamento público, 
devido à necessidade de se 
evitar aglomerações. Cada 
grupo só poderá participar com 
até dez componentes, todos 
respeitando as normas sani-
tárias, com uso obrigatório de 
máscaras e com distanciamento 
social.

‘LIVES’ NO SÃO JOÃO

Edital beneficia 
quase 500 artistas

Secom Maceió.
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Tatyane Barbosa
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas, 
por meio da 

Secretaria da Fazenda (Sefaz), 
convoca 89 municípios do 
anexo da Lei nº 8.358/2020 
para aderir às respectivas 
Unidades Regionais de Sane-
amento Básico. Os municí-
pios que aderirem vão ter 
sua universalização até 2033. 
O Decreto nº 74.261 que 
regulamenta a estrutura de 
governança das Unidades da 
zona da mata litoral norte e o 
agreste sertão está disponível 
na Suplementar do Diário 
Oficial do Estado de ontem.

A adesão dos municí-
pios às respectivas Unidades 
Regionais de Saneamento 
Básico deverá ocorrer em 
até 30 dias da publicação do 
Decreto, momento em que o 
representante do Município 
aderente deverá formalizar a 
sua anuência por meio da assi-
natura dos instrumentos de 
gestão associada na reunião 
de cada Conselho de Desen-
volvimento.

O s  i n s t r u m e n t o s  d e 
gestão associada que os 
municípios deverão celebrar 
com o Estado de Alagoas 
encontram-se em anexo no 
Decreto. O Plano Regio-
nal de Saneamento Básico 
poderá contemplar um ou 
mais componentes do sane-
amento básico, com vistas à 

otimização do planejamento 
e da prestação dos serviços.

De acordo com o secretário 
da Fazenda, George Santoro, 
o atual passo é muito impor-
tante para dar andamento ao 
processo de concessão dos 
serviços de água e esgota-
mento sanitário desses muni-
cípios alagoanos, dispondo 

de um investimento de R$ 3,6 
bilhões. O projeto está fina-
lizado, com atualização dos 
dados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e regula-
mentação da Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento 
Básico (ANA).

“O novo marco regulató-

rio dá um prazo de até dois 
anos para os municípios 
comprovarem que consegui-
rão fazer os investimentos 
necessários a universaliza-
ção do saneamento básico até 
2033 em Alagoas. Aqueles 
que fizerem a aderência em 
até 30 dias terão sua univer-
salização garantida através 
do Estado. A intenção é licitar 
até o final do ano na B3 os dois 
novos blocos”, explica.

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
O Conselho de Desenvol-

vimento é responsável por 
aprovar o Plano Regional de 
Saneamento Básico, o qual 
deverá dispor sobre o plane-
jamento integrado dos servi-
ços prestados na respectiva 
Unidade Regional de Sanea-
mento Básico.

Também está entre suas 
atribuições: acompanhar 
os processos de revisão dos 
instrumentos de planejamento 
que integram a prestação 
regionalizada, para garantir 
que estejam em conformidade 
com os parâmetros e obriga-
ções definidos no contrato de 
concessão.

AL convoca municípios para 
adesão às Unidades Regionais

SANEAMENTO BÁSICO:  Municípios devem comprovar até julho de 2022 que conseguirão fazer investimentos até 2033

Marcio Chagas
Repórter

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu 
um aviso meteorológico, na 
madrugada de hoje, sobre as 
condições atmosféricas favo-
ráveis à ocorrência de chuvas 
contínuas que podem gerar 
acumulados significativos, 
acompanhados de rajadas 
de vento nas regiões do Lito-
ral, Zona da Mata, Agreste e 

Baixo São Francisco, podendo 
se estender pelo menos até 
amanhã.

Nestas regiões, existe risco 
moderado de movimentação 
de massa em áreas de encosta, 
por conta da saturação do solo e 
pequenos alagamentos, princi-
palmente nas áreas com defici-
ência na drenagem urbana.

Nas outras regiões do 
estado, existe a possibilidade 
de chuva leve intercalada com 
períodos de tempo seco. Até o 
momento, os principais rios e 
lagoas do Estado de Alagoas 

não apresentam risco de trans-
bordamento.

A Sala de Alerta segue 
monitorando as condições sinó-
ticas e novas atualizações pode-
rão ser enviadas a qualquer 
momento. O acompanhamento 
da previsão do tempo e do 
monitoramento dos rios pode 
ser feito pelo site da Semarh, 
por meio dos seguintes links:  
http://www.semarh.al.gov.br/
tempo-eclima/previsao e http://
www.semarh.al.gov.br/bole-
tim-hidrologico. 

CHUVAS CONTÍNUAS

Sala de Alerta emite 
aviso meteorológico 

Ascom Sefaz

Ascom PC

A adesão dos municípios às respectivas Unidades Regionais de Saneamento Básico deverá ocorrer em até 30 dias

Policiais civis da Delegacia 
Regional de Delmiro Gouveia, 
sob o comando do delegado 
Rodrigo Cavalcanti, prende-
ram, ontem, um homem que 
estava foragido por um crime 
de homicídio praticado há 30 
anos no Sertão de Alagoas.

De acordo com o delegado, 
o preso, de 56 anos, matou a 
tiros um vizinho após uma 
discussão, na localidade deno-
minadas Serra dos Vitórios, no 
município de Água Branca, no 
ano de 1991. “

“Após o crime ele fugiu. 
Nosso serviço de inteligência 
descobriu que ele retornou do 
Estado de São Paulo e estava 
escondido numa casa alugada 
no Bairro Novo, no município 
de Delmiro Gouveia. Fomos até 
lá e efetuamos a prisão dele”, 
disse o delegado.

O preso foi conduzido para 
a sede da Delegacia Regional 
de Delmiro Gouveia para a 
confecção dos procedimentos 

cabíveis. “Pelo crime ele irá 
cumprir 9 anos e três meses de 
reclusão”, frisou a autoridade 
policial.

O delegado Regional, 
Rodrigo Cavalcanti, destacou o 
apoio do gerente de Polícia Judi-
ciária da Região 4 (GPJ 4), dele-
gado Cícero Lima, nas ações 
de combate à criminalidade na 
região.

FORAGIDO HÁ 30 ANOS

PC prende homem
em Delmiro Gouveia

PC prendeu homem por homicídio

Aplicativo Mais Detran oferece comodidade a condutores e proprietários de veículos
O governador Renan Filho e o diretor-presidente do Departa-
mento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), Adrualdo 
Catão, lançaram, hoje, o aplicativo “Mais Detran”, em uma ceri-
mônia realizada no Palácio República dos Palmares. O evento 
contou com a presença do secretariado estadual e diversas 
autoridades.
A ferramenta, gratuita, é a versão móvel da plataforma já dispo-
nível para web, no endereço eletrônico mais.detran.al.gov.br. O 
Mais Detran foi desenvolvido para oferecer um acesso individual 

e personalizado aos condutores e proprietários de veículos regis-
trados no estado, que com login e senhas próprias conseguem 
ter acesso a informações sobre sua CNH e veículo.
O aplicativo está disponível para Android e IOS, nas lojas virtuais 
Play Store e App Store, e conta com diversas funcionalidades 
para os usuários, como emissão da 2ª via da CNH, consulta de 
habilitação e veículo, onde será possível conferir a validade da 
CNH, os pontos da habilitação, infrações registradas no veículo, 
histórico de exames e cursos, entre outras informações.
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Anvisa orienta suspensão da 
AstraZeneca para grávidas

RECOMENDAÇÃO saiu em nota emitida pela agência; 13 estados, incluindo Alagoas, suspendem vacinação em grávidas

Agência Brasil

A A g ê n c i a 
Nacional de 
Vig i lânc ia 

Sanitária (Anvisa) recomen-
dou a suspensão imediata do 
uso da vacina contra a covid-
19 da AstraZeneca/Fiocruz 
para mulheres gestantes. 
A orientação está em nota 
técnica emitida pela agência.

A orientação da Anvisa 
é que a indicação da bula 
da vacina AstraZeneca seja 

seguida pelo Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI), do 
Ministério da Saúde A decisão 
é resultado do monitoramento 
de eventos adversos feito de 
forma constante sobre as vaci-
nas contra a covid-19 em uso 
no país.

“O uso off label de vaci-
nas, ou seja, em situações não 
previstas na bula, só deve ser 
feito mediante avaliação indi-
vidual por um profissional de 
saúde que considere os riscos 
e benefícios da vacina para 

a paciente. A bula atual da 
vacina contra a covid-19 da 
AstraZeneca não recomenda 
o uso da vacina sem orien-
tação médica”, ressaltou a 
Anvisa.

A vacina vinha sendo 
usada em gestantes com 
comorbidades. Agora, só 
podem ser aplicadas nas 
grávidas a CoronaVac e a 
vacina da Pfizer.

RIO DE JANEIRO
A Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro deci-
diu suspender a vacinação 
de gestantes e puérperas na 
cidade até que “a investiga-
ção do caso de evento adverso 
em gestante seja finalizada 
pelo Ministério da Saúde e o 
Programa Nacional de Imuni-
zações se pronuncie”.

SÃO PAULO
Devido a essa orientação 

da Anvisa, a prefeitura de São 
Paulo suspendeu preventiva-
mente a aplicação de vacinas 

contra covid-19 da AstraZe-
neca/Fiocruz para gestantes. 
A suspensão será mantida até 
que ocorra uma nova orienta-
ção por meio do PNI.

A vacinação contra a covid-
19 permanece em andamento 
e ganhou novos públicos 
elegíveis hoje: metroviários, 
ferroviários, mães de recém-
-nascidos com comorbidades 
e pessoas com deficiência 
permanente inscritos no Bene-
fício de Prestação Continuada 
(entre 55 e 59 anos).

Até o momento 13 estados 
anunciaram a suspensão de 
imunização de gestantes com 
comorbidades contra a Covid-
19 com AstraZeneca, após a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recomendar, 
na noite desta segunda-feira 
(10), a suspensão imediata da 
vacina da Oxford/AstraZeneca, 
para esse grupo. Há suspeita de 
que uma gestante que recebeu a 
vacina teria sido acometida por 
trombose e morreu após rece-
ber o imunizante. O Ministério 
da Saúde investiga o caso.

A orientação da Anvisa é 
que estados e municípios sigam 
a orientação da bula das vaci-
nas e, no caso da AstraZeneca, 
não há indicação para o uso em 
grávidas. Segundo reportagem 
do G1, na nota divulgada na 
segunda-feira (10), a Anvisa 
orienta que siga o Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
e que as grávidas sejam imuni-
zadas apenas com vacinas da 
Pfizer e CoronaVac, esta última 
que estava em falta em muitas 
capitais e teve estoques abaste-
cidos no último final de semana 
para uso, apenas, de segunda 
dose.

Suspenderam a vacina-
ção os estados de: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, 
Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e Sergipe, Goiás 

e Rondônia.

ALAGOAS
O imunizante da AstraZe-

neca/Fiocruz vinha sendo apli-
cado, com prescrição médica, 
em gestantes do grupo priori-
tário, como trabalhadoras da 
saúde ou que possuem comor-
bidades. Contudo, com a nova 
recomendação, só serão apli-
cadas a Coronavac e a Pfizer. 
A orientação está em Nota 
Técnica emitida pela agência.

De acordo com Fernanda 
Rodrigues, diretora de Vigi-
lância em Saúde de Maceió, a 
suspensão será mantida até que 
ocorra uma nova orientação 
por meio do Programa Nacio-
nal de Imunização, do Minis-
tério da Saúde. Estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso, Paraíba, Porto Alegre e 
Pernambuco também já anun-
ciaram a suspensão.

A Anvisa ressalta, ainda, 
que o uso de vacinas em situ-
ações não previstas na bula só 
deve ser feito mediante avalia-
ção individual por um profis-
sional de saúde que considere 
os riscos e benefícios da vacina 
para a paciente. A bula atual 
da vacina contra a Covid-19 
da AstraZeca não recomenda 
o uso da vacina sem orienta-
ção médica. A Anvisa também 
não especificou quantos e quais 
eventos a agência identificou 
em mulheres grávidas.

13 estados suspenderam a AstraZeneca

Hoje o ataque a creche em 
Saudades, no Oeste catari-
nense, em que cinco pessoas 
foram mortas, completa 
uma semana. O suspeito, um 
jovem de 18 anos, entrou na 
escola infantil com um facão e 

matou três crianças de 1 ano e 
duas funcionárias.

Um bebê sobreviveu ao 
atentado, foi levado ao hospi-
tal em estado grave, e se recu-
perou. Ele recebeu alta no 
último domingo. O autor deu 

golpes contra si mesmo após 
o ataque e também foi inter-
nado. Ele deve receber alta 
nos próximos dias, segundo o 
hospital. O delegado respon-
sável pelo caso ouviu o jovem 
pela primeira vez ontem.

1 SEMANA APÓS A TRAGÉDIA

Saudades está de luto 
após ataque a creche

Sepultamento das cinco vítimas em Saudades foi realizado hoje; clima de despedida das vítimas foi de comoção

No dia 4 de maio a creche Pró infância Aquarela, em Santa Catarina,  foi invadida por um homem com facão
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Tatyane Barbosa
Repórter

O G o v e r n o 
de Alagoas, 
por meio da 

Secretaria da Fazenda (Sefaz), 
convoca 89 municípios do 
anexo da Lei nº 8.358/2020 
para aderir às respectivas 
Unidades Regionais de Sane-
amento Básico. Os municí-
pios que aderirem vão ter 
sua universalização até 2033. 
O Decreto nº 74.261 que 
regulamenta a estrutura de 
governança das Unidades da 
zona da mata litoral norte e o 
agreste sertão está disponível 
na Suplementar do Diário 
Oficial do Estado de ontem.

A adesão dos municí-
pios às respectivas Unidades 
Regionais de Saneamento 
Básico deverá ocorrer em 
até 30 dias da publicação do 
Decreto, momento em que o 
representante do Município 
aderente deverá formalizar a 
sua anuência por meio da assi-
natura dos instrumentos de 
gestão associada na reunião 
de cada Conselho de Desen-
volvimento.

O s  i n s t r u m e n t o s  d e 
gestão associada que os 
municípios deverão celebrar 
com o Estado de Alagoas 
encontram-se em anexo no 
Decreto. O Plano Regio-
nal de Saneamento Básico 
poderá contemplar um ou 
mais componentes do sane-
amento básico, com vistas à 

otimização do planejamento 
e da prestação dos serviços.

De acordo com o secretário 
da Fazenda, George Santoro, 
o atual passo é muito impor-
tante para dar andamento ao 
processo de concessão dos 
serviços de água e esgota-
mento sanitário desses muni-
cípios alagoanos, dispondo 

de um investimento de R$ 3,6 
bilhões. O projeto está fina-
lizado, com atualização dos 
dados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e regula-
mentação da Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento 
Básico (ANA).

“O novo marco regulató-

rio dá um prazo de até dois 
anos para os municípios 
comprovarem que consegui-
rão fazer os investimentos 
necessários a universaliza-
ção do saneamento básico até 
2033 em Alagoas. Aqueles 
que fizerem a aderência em 
até 30 dias terão sua univer-
salização garantida através 
do Estado. A intenção é licitar 
até o final do ano na B3 os dois 
novos blocos”, explica.

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
O Conselho de Desenvol-

vimento é responsável por 
aprovar o Plano Regional de 
Saneamento Básico, o qual 
deverá dispor sobre o plane-
jamento integrado dos servi-
ços prestados na respectiva 
Unidade Regional de Sanea-
mento Básico.

Também está entre suas 
atribuições: acompanhar 
os processos de revisão dos 
instrumentos de planejamento 
que integram a prestação 
regionalizada, para garantir 
que estejam em conformidade 
com os parâmetros e obriga-
ções definidos no contrato de 
concessão.

AL convoca municípios para 
adesão às Unidades Regionais

SANEAMENTO BÁSICO:  Municípios devem comprovar até julho de 2022 que conseguirão fazer investimentos até 2033

Marcio Chagas
Repórter

A Sala de Alerta da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu 
um aviso meteorológico, na 
madrugada de hoje, sobre as 
condições atmosféricas favo-
ráveis à ocorrência de chuvas 
contínuas que podem gerar 
acumulados significativos, 
acompanhados de rajadas 
de vento nas regiões do Lito-
ral, Zona da Mata, Agreste e 

Baixo São Francisco, podendo 
se estender pelo menos até 
amanhã.

Nestas regiões, existe risco 
moderado de movimentação 
de massa em áreas de encosta, 
por conta da saturação do solo e 
pequenos alagamentos, princi-
palmente nas áreas com defici-
ência na drenagem urbana.

Nas outras regiões do 
estado, existe a possibilidade 
de chuva leve intercalada com 
períodos de tempo seco. Até o 
momento, os principais rios e 
lagoas do Estado de Alagoas 

não apresentam risco de trans-
bordamento.

A Sala de Alerta segue 
monitorando as condições sinó-
ticas e novas atualizações pode-
rão ser enviadas a qualquer 
momento. O acompanhamento 
da previsão do tempo e do 
monitoramento dos rios pode 
ser feito pelo site da Semarh, 
por meio dos seguintes links:  
http://www.semarh.al.gov.br/
tempo-eclima/previsao e http://
www.semarh.al.gov.br/bole-
tim-hidrologico. 

CHUVAS CONTÍNUAS

Sala de Alerta emite 
aviso meteorológico 

Ascom Sefaz

Ascom PC

A adesão dos municípios às respectivas Unidades Regionais de Saneamento Básico deverá ocorrer em até 30 dias

Policiais civis da Delegacia 
Regional de Delmiro Gouveia, 
sob o comando do delegado 
Rodrigo Cavalcanti, prende-
ram, ontem, um homem que 
estava foragido por um crime 
de homicídio praticado há 30 
anos no Sertão de Alagoas.

De acordo com o delegado, 
o preso, de 56 anos, matou a 
tiros um vizinho após uma 
discussão, na localidade deno-
minadas Serra dos Vitórios, no 
município de Água Branca, no 
ano de 1991. “

“Após o crime ele fugiu. 
Nosso serviço de inteligência 
descobriu que ele retornou do 
Estado de São Paulo e estava 
escondido numa casa alugada 
no Bairro Novo, no município 
de Delmiro Gouveia. Fomos até 
lá e efetuamos a prisão dele”, 
disse o delegado.

O preso foi conduzido para 
a sede da Delegacia Regional 
de Delmiro Gouveia para a 
confecção dos procedimentos 

cabíveis. “Pelo crime ele irá 
cumprir 9 anos e três meses de 
reclusão”, frisou a autoridade 
policial.

O delegado Regional, 
Rodrigo Cavalcanti, destacou o 
apoio do gerente de Polícia Judi-
ciária da Região 4 (GPJ 4), dele-
gado Cícero Lima, nas ações 
de combate à criminalidade na 
região.

FORAGIDO HÁ 30 ANOS

PC prende homem
em Delmiro Gouveia

PC prendeu homem por homicídio

Aplicativo Mais Detran oferece comodidade a condutores e proprietários de veículos
O governador Renan Filho e o diretor-presidente do Departa-
mento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), Adrualdo 
Catão, lançaram, hoje, o aplicativo “Mais Detran”, em uma ceri-
mônia realizada no Palácio República dos Palmares. O evento 
contou com a presença do secretariado estadual e diversas 
autoridades.
A ferramenta, gratuita, é a versão móvel da plataforma já dispo-
nível para web, no endereço eletrônico mais.detran.al.gov.br. O 
Mais Detran foi desenvolvido para oferecer um acesso individual 

e personalizado aos condutores e proprietários de veículos regis-
trados no estado, que com login e senhas próprias conseguem 
ter acesso a informações sobre sua CNH e veículo.
O aplicativo está disponível para Android e IOS, nas lojas virtuais 
Play Store e App Store, e conta com diversas funcionalidades 
para os usuários, como emissão da 2ª via da CNH, consulta de 
habilitação e veículo, onde será possível conferir a validade da 
CNH, os pontos da habilitação, infrações registradas no veículo, 
histórico de exames e cursos, entre outras informações.
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A S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de  Desen-

volvimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet) conce-
deu alvará de construção 
para implantação da sexta 
unidade do McDonald’s em 
Maceió, prevista para ser 
inaugurada até o final deste 
ano. O novo restaurante 
está sendo construído numa 
área total de 248,64 m², às 
margens da avenida Fernan-
des Lima, uma das vias mais 
importantes da cidade, no 
bairro do Farol.

Por meio de nota, a rede 
informa que a abertura de 
mais um restaurante na capi-
tal alagoana vai possibili-
tar que a marca permaneça 
mais próxima dos clientes. 
O McDonald’s destaca ainda 
que vem estudando novas 
opções para abrir outras 
unidades.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente, Pedro 
Vieira, destacou a importân-
cia de empregos que chegam 
com a nova unidade do 
McDonald’s. “Ficamos gratos 
em podermos contribuir com 
novas oportunidades de 
postos de trabalho em nossa 
capital”, completou Vieira.

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Apesar da crise econô-

mica causada pela pandemia 
da Covid-19, a companhia 
anuncia a geração de cerca 

de 50 empregos diretos após 
a conclusão da obra. “Com 
a criação de novos postos 
de trabalho, também ajuda-
mos no desenvolvimento da 

região em meio a esse perí-
odo tão complexo”, acres-
centa o McDonald’s em nota.

O s  i n t e r e s s a d o s  e m 
concorrer às vagas devem 

c a d a s t r a r  o  c u r r í c u l o 
pelo  s i te :  ht tps : / /www.
mcdonalds.com.br/traba-
lhe-conosco/cadastre-seu-
-curriculo

Nova unidade do McDonald’s 
deve gerar 50 novos empregos

RESTAURANTE RECEBE ALVARÁ da Prefeitura e obras devem ser concluídas ainda em 2021; local terá 248,64 m2

Assessoria McDonald’s
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Distribuição de mil máscaras 
beneficia moradores de ruas

AÇÃO É EXECUTADA PELA Assessoria Especial de Políticas Sociais e contempla pessoas em vulnerabilidade social

Se g u i n d o  a s 
etapas de ações 
de prevenção ao 

coronavírus, a Secretaria Muni-
cipal de Governo (SMG), por 
meio da Assessoria Especial 
de Políticas Sociais, distribuiu 
mil máscaras para moradores 
de ruas e projetos sociais em 
Maceió. A ação contemplou 
pessoas em vulnerabilidade 

social nos bairros de Jaraguá, 
Jatiúca, Benedito Bentes, Clima 
Bom e Jacintinho e no Vale do 
Reginaldo.

O secretário municipal 
de Governo, Francisco Sales, 
reforça as ações integradas 
da Prefeitura de Maceió no 
combate à Covid-19 para dimi-
nuir a propagação do vírus. 
“Maceió tem sido referência 

nacional no programa de vaci-
nação e estamos agindo de 
todas as formas para frear a 
contaminação do vírus, aten-
dendo, principalmente, os 
moradores das comunidades 
mais carentes”, reforça.

Diante do cenário de vulne-
rabilidade, a Assessoria de 
Políticas Sociais passou a atuar 
integrando poder público e a 

sociedade. O objetivo é fortale-
cer a solicitação dos movimen-
tos sociais para a vacinação da 
população em situação de rua, 
engar a sociedade civil nas 
campanhas de arrecadação de 
alimentos, prestar apoio às regi-
ões da capital com alta vulne-
rabilidade social e visitar as 
comunidades e projetos sociais 
em todas as áreas da cidade.

“Diante do momento que 
estamos vivendo, todas as 
formas de cuidado e preven-
ção contra o coronavírus são 
importantes, por isso, estamos 
visitando as comunidades e 
conscientizando com muito 
diálogo para vencermos, juntos, 
esta pandemia”, assegurou 
Fábio Rogério, assessor de Polí-
ticas Sociais.

Moradores da Favela da Muvuca foram beneficiados com ação da Secretaria Municipal de Governo... ...que também atuou no Jaraguá, Jatiúca, Benedito Bentes, Clima Bom, Jacintinho e Vale do Reginaldo

Fotos: Max Fernandes
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A S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de  Desen-

volvimento Territorial e Meio 
Ambiente (Sedet) conce-
deu alvará de construção 
para implantação da sexta 
unidade do McDonald’s em 
Maceió, prevista para ser 
inaugurada até o final deste 
ano. O novo restaurante 
está sendo construído numa 
área total de 248,64 m², às 
margens da avenida Fernan-
des Lima, uma das vias mais 
importantes da cidade, no 
bairro do Farol.

Por meio de nota, a rede 
informa que a abertura de 
mais um restaurante na capi-
tal alagoana vai possibili-
tar que a marca permaneça 
mais próxima dos clientes. 
O McDonald’s destaca ainda 
que vem estudando novas 
opções para abrir outras 
unidades.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Territo-
rial e Meio Ambiente, Pedro 
Vieira, destacou a importân-
cia de empregos que chegam 
com a nova unidade do 
McDonald’s. “Ficamos gratos 
em podermos contribuir com 
novas oportunidades de 
postos de trabalho em nossa 
capital”, completou Vieira.

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Apesar da crise econô-

mica causada pela pandemia 
da Covid-19, a companhia 
anuncia a geração de cerca 

de 50 empregos diretos após 
a conclusão da obra. “Com 
a criação de novos postos 
de trabalho, também ajuda-
mos no desenvolvimento da 

região em meio a esse perí-
odo tão complexo”, acres-
centa o McDonald’s em nota.

O s  i n t e r e s s a d o s  e m 
concorrer às vagas devem 

c a d a s t r a r  o  c u r r í c u l o 
pelo  s i te :  ht tps : / /www.
mcdonalds.com.br/traba-
lhe-conosco/cadastre-seu-
-curriculo

Nova unidade do McDonald’s 
deve gerar 50 novos empregos

RESTAURANTE RECEBE ALVARÁ da Prefeitura e obras devem ser concluídas ainda em 2021; local terá 248,64 m2

Assessoria McDonald’s
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Novo Peugeot 208 GT é 
lançado na Argentina 
por cerca de R$258 mil 
A Peugeot lança, na Argen-
tina, as novas versões 
esportivas GT-Line e GT da 
segunda geração do Peugeot 
208. Importadas da Eslová-
quia, na Europa, ambas as 
opções trazem o motor 1.2 
PureTech turbo, com preços 
iniciais de 4.454.627 pesos 
argentinos, o equivalente a 
cerca de R$ 258 mil. Para 
o Brasil, a única versão 
esportiva confirmada pela 
marca é a 100% elétrica, 
que será batizada de e-GT. 
O motor 1.2 PureTech turbo, 
a gasolina, alcança 130 cv 
de potência a 5.500 rpm e 
23,4 kgfm de torque a 1.750 
rpm. O câmbio é automático 
de 6 marchas – na Europa, o 
hatch 1.2 oferece câmbio de 
8 marchas. O consumo médio 
de gasolina divulgado pela 
Peugeot no país vizinho é de 
18,8 km/l. As novas versões 
complementam a gama dos 
demais acabamentos do novo 
208 argentino. 

Rocket 3 R é a nova 
moto do chef Henrique 
Fogaça 
Em janeiro de 2017, a 
Triumph anunciava uma 
parceria inusitada. A partir 
daquela data, o chef Henri-
que Fogaça, proprietário de 
vários restaurantes e bares e 
um dos jurados do programa 
Master Chef, da Band, 
passaria a ser o novo Embai-
xador da Triumph no Brasil. 
Desde então, se passaram 
pouco mais de quatro anos 
e a parceria se consolidou. 
Fogaça aprendeu a admirar 
ainda mais os produtos da 
Triumph e, ao mesmo tempo, 
vem contribuindo fortemente 
para levar a marca inglesa a 
novos públicos. “Eu sempre 
tive moto, e a gente chega 
em um patamar que não tem 
mais para onde ir. 

BMW cria grande 
estratégia de vendas 
para as motos G 310 
R e F 850 GS
Os icônicos modelos da BMW 
Motorrad Brasil estão com 
preços especiais para os 
clientes que pretendem adquirir 
uma nova motocicleta BMW 
em maio. É o caso da potente 
BMW G 310 R, que este mês 
está com preço sugerido de R$ 
27.900,00 à vista. Por meio 
do financiamento com a BMW 
Serviços Financeiros, o modelo 
pode ser adquirido com entrada 
mínima de R$ 13.950,00, saldo 
em 24 parcelas mensais de R$ 
618,00 e taxa especial de 0% 
ao mês. Já a BMW F 850 GS 
Premium, este mês, está com 
preço sugerido de R$ 68.500,00 
à vista.

RODASDUAS

Ainda em dúvida se será 
produzido ou não no Brasil, 
o Honda Civic de 11ª geração 
foi finalmente revelado por 
completo. Produzido no Esta-
dos Unidos, o sedã médio está 
tecnicamente muito mais avan-
çado que antes: ficou maior, 
mais seguro, mais econômico, 
mais potente e mais careta. 
Seguindo a tradição da Honda 
de alternar entre uma geração 
bastante ousada do Civic com 
uma mais conservadora a fim 
de roubar o público do Toyota 
Corolla, o sedã médio está mais 
contido visualmente. A marca 
japonesa seguiu a filosofia das 
primeiras gerações do modelo, 
em que privilegia mais o ser 
humano e menos a máquina 

Prova disso é que o Civic 2022 
tem linhas menos marcadas 
por toda carroceria, além de 
ter aberto mão dos cromados. 
A dianteira tem grade frontal 
pequena que conecta as duas 

metades dos faróis – que 
passam a ser full-LED em 
todas as versões. A abertura 
de ar trapezoidal central é o 
maior ponto de ousadia na 
dianteira.

Novo Honda Civic 2022

A espera acabou. Depois 
de acompanhar a enorme 
movimentação nas redes soci-
ais e em sua plataforma digital 
(https://suv.fiat.com.br/), que 
apresentou em uma websérie 
o lançamento mais impor-
tante do ano, a Fiat revela as 
primeiras imagens oficiais do 
Progetto 363, que dará vida ao 
novo SUV. Antes do anúncio 
do vencedor do Big Brother 

Brasil 21, que aconteceu na 
noite desta ultima terça-feira 
(4/5), os finalistas foram 
surpreendidos pela aparição 
do SUV na casa mais vigiada 
do país, e ali conheceram de 
perto o veículo que o vencedor 
levará para casa. O Progetto 
363 não só coloca a Fiat no 
segmento SUV, mas também 
inaugura uma inédita plata-
forma veicular que será 

produzida em Betim. Essa 
nova plataforma, que aumenta 
os níveis de performance, 
robustez e conforto, vai elevar 
ainda mais os resultados de 
segurança dos novos produ-
tos e está pronta para receber 
componentes mecânicos 
exclusivos, como novo motor 
turbo flex, além de equipa-
mentos eletrônicos sofistica-
dos de apoio à condução.

Fiat antecipa seu novo SUV

BMW M3 celebra seis 
gerações
Um dos carros mais icônicos 
da marca bávara e que marcou 
presença na história do Salão 
de Frankfurt, em 1985, com o 
primeiro E30: motor de 200cv 
capaz de atingir velocidade de até 
230 km/h e aceleração de 0 a 100 
km/h em 6,7 segundos. O veículo, 
considerado um dos melhores 
da BMW M, ganhou espaço no 
mercado, tanto nas pistas quanto 
no dia a dia do motorista. O motor 
que equipou a primeira geração 
do BMW M3 foi desenvolvido por 
Paul Rosche, Gerente Técnico 
da BMW Motorsport GmbH, que 
também criou o motor turbo que 
Nelson Piquet usou para vencer o 
Campeonato Mundial de Fórmula 
1, em 1983, a bordo de um 
BMW Brabham. Ambos foram 
desenvolvidos com base no motor 
de quatro cilindros de 2.000cv, 
fabricado em grandes séries e 
blocos compartilhados.


