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4TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MARCA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM CAMPO GRANDE PARA DIA 12 DE SETEMBRO

O “ônibus da vacina” 
volta ao Centro amanhã, 
após circular por vários 
bairros de Maceió. A parada 
será mais uma vez na Praça 
Deodoro. A unidade móvel 
irá imunizar com a 1ª dose 
pessoas a partir dos 40 anos 

sem comorbidades, das 9h às 
16h. Para garantir a imuni-
zação contra a Covid-19, é 
necessário que as pessoas 
levem um documento com 
foto e CPF, além de compro-
vante de residência (original 
e cópia). Caso integre algum 

grupo prioritário, os usuá-
rios devem levar também 
um documento com cópia 
que comprove a condição. 
Maceió segue aplicando, 
das 9h às 16h, a 2ª dose da 
vacina Astrazeneca nos oito 
pontos distribuídos pela 

cidade, que são: drive-thru 
do Estacionamento do Jara-
guá, drive-thru da Justiça 
Federal (Serraria),  Pátio 
Shopping (Cidade Univer-
sitária), Maceió Shopping 
(Mangabeiras) ,  Ginásio 
Arivaldo Maia (no Jacinti-

nho), Papódromo (Vergel do 
Lago), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Termi-
nal do Osman Loureiro. 
Já a 2ª dose de CoronaVac 
está sendo administrada 
no shopping Pátio (Cidade 
Universitária).

PARA QUEM TEM 40 ANOS
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Manifestantes de diferen-
tes movimentos sociais, coleti-
vos independentes e partidos 
de esquerda realizaram hoje 
à tarde um ato de repúdio à 
concessão do título de cidadão 
honorário de Maceió ao Presi-

dente Bolsonaro. O protesto se 
concentrou em frente à Câmara 
de Vereadores. De acordo com 
Elida Miranda, do Coletivo de 
Mulheres do PT e uma das lide-
ranças do ato, a manifestação 
teve como objetivo repudiar a 

concessão do título de cidadão 
honorário de Maceió a Bolso-
naro. A jornalista Lenilda Luna, 
da Unidade Popular, disse que 
a atitude dos vereadores coloca 
a Câmara de Maceió na lata do 
lixo da história.

ATO CONTRA...

...O título da vergonha

Protesto: “atuação dos vereadores vai para a lata do lixo da história”

AMANHÃ TEM ÔNIBUS DA VACINA NA PRAÇA DEODORO

VACINAÇÃO

AL passa de 1,3 mi de doses
Atualização de ontem, 

da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), por meio do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
mostra que 1.333.580 doses 
das vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em Alagoas. 
São 978.200 pessoas vacina-

das com a primeira dose e 
355.380 já imunizadas com a 
segunda dose e dose única. 
Alagoas recebeu, do Ministé-
rio da Saúde, 1.866.870 doses 
das vacinas – CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfizer e Jans-
sen –, e distribuiu 1.486.482 
doses de vacinas para os 102 

municípios. Desde o início 
da Campanha Estadual de 
Vacinação em Alagoas, em 19 
de janeiro deste ano, foram 
aplicadas 558.961 doses da 
CoronaVac, 644.145 doses 
da AstraZeneca, 124.826 dos 
imunizantes da Pfizer e 5.648 
da Janssen.

Dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) mostram que foram aplicadas 1.333.580 doses de vacina no Estado
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A negligência da gestão 
municipal pode estar contri-
buindo para o aumento de 
casos de Covid-19 em São 
Miguel dos Milagres. Os 
decretos que tratam do distan-
ciamento físico e as barreiras 

sanitárias estão sendo negli-
genciados na cidade. São 
quase 300 casos confirmados e 
13 mortes. O fluxo de turistas 
entrando e saindo na cidade 
ocorre sem o menor controle 
ou fiscalização.

Gestão negligencia 
combate à Covid

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES
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Thiago Ataíde

Divulgação

Ascom/UP

Cidade turística sem protocolo sanitário vira um grande risco para a população                                                 
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A  p a r t i c i p a ç ã o  d o 
ex-ministro Pazuello na 
motociata do presidente da 
República gerou enorme 
repercussão entre milita-
res, políticos e acadêmicos. 
Houve quase um consenso de 
que o general deveria ter sido 
punido por ter se manifes-
tado politicamente, contra-
riando as normas da caserna. 
Entretanto a entrevista conce-
dida pelo presidente do Supe-
rior Tribunal Militar (STM), 
o ministro — e ao mesmo 
tempo general — Luis Carlos 
Gomes Mattos, passou prati-
camente imune a críticas, 
apesar do contexto muito 
mais preocupante. Em sequ-
ência, para deixar os defenso-
res da democracia ainda mais 
aturdidos, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) defendeu a 
possibilidade de civis respon-
derem por crime militar caso 
tenham “conduta que ofenda 
diretamente” as  Forças 
Armadas.

As declarações de Mattos 
trilharam a retórica de Bolso-
naro, entre elas a afirmação de 
que não o deixam governar. 
Tal acusação é reiterada pelo 
presidente contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), colegas magistrados de 
Mattos. Sobre seu colega de 
caserna Pazuello, ele advo-
gou por sua atuação na Saúde, 
opinando não ter havido 
demora na compra de vacinas.

O ministro afiançou que 
“Bolsonaro é um demo-
crata” e, ainda, deu pitaco 
sobre eleições. Depois de 
decretar que o brasileiro 
precisa saber votar, apresen-
tou como exemplo o atual 
ministro da Infraestrutura, 
o militar da reserva Tarcísio 
Gomes de Freitas, perten-
cente, segundo o general, a 
um governo sem corrupção.

Para completar sua fala, 
longe de assuntos milita-
res ou jurídicos, que seriam 
da alçada de um ministro 

do STM, realizou mais uma 
análise política. Disparou: 
os opositores do governo 
estariam “esticando demais 
a corda” até que ela arreben-
tasse. Segundo ele, a “corda 
arrebentar” representaria 
alguma medida tomada fora 
das regras constitucionais, 
porém sem definir por quem.

Mattos, general da ativa 
e presidente de um Tribu-
nal Superior, de uma Justiça 
usada intensamente na dita-
dura para julgar desafetos, 
demonstrou-se engajado no 
discurso ideológico bolsona-
rista. Suas declarações defen-
deram o governo, alçaram 
militares como mais hones-
tos que civis, indicaram voto 
para possíveis futuros candi-
datos e, além disso, intimi-
daram, indiretamente, uma 
oposição democrática e legí-
tima a Bolsonaro.

Cabe registrar que o STM 
é uma Corte sui generis. Nela, 
generais das Forças Armadas, 

permanecendo na ativa, são 
alçados concomitantemente 
a cargos de magistrados, 
com todas as prerrogativas e 
obrigações. Esses ministros 
pertencem, ao mesmo tempo, 
aos Poderes Executivo e Judi-
ciário, estando sujeitos às 
normas impostas aos mili-
tares e magistrados. Nessa 
toada, o ministro general, 
em sua entrevista, fardado 
e representando o STM e o 
Exército, se manifestou expli-
citamente de forma político-
-partidária, o que é proibido 
— e passível de punição 
— tanto pelos regramentos 
militares quanto pelos da 
magistratura.

É nesse ambiente que, 
na Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 826, ajuizada 
no STF, em que a Associa-
ção Brasileira de Imprensa 
pede a garantia da liber-
dade de expressão e direito 
à informação, a AGU enviou 

parecer favorável para que 
civis sejam processados na 
Justiça Militar caso ofendam 
as Forças Armadas. Civis 
responderiam a inquéritos 
policiais militares, por crime 
de opinião, e seriam julga-
dos na mesma Justiça Militar 
cujo presidente se declara 
alinhado ao governo e avesso 
a seus opositores.

A entrevista do presidente 
do STM é mais uma demons-
tração de que os limites estão 
sendo, todos, ultrapassa-
dos. Cabe a nós, enquanto a 
corda não arrebenta, fazer 
a pergunta não retórica às 
instituições brasileiras — 
notadamente ao Conselho 
Nacional de Justiça e ao Exér-
cito — proposta por Levitsky 
e Ziblatt, autores de “Como 
as democracias morrem”: 
“Uma vez que um aspirante 
a ditador consegue chegar ao 
poder, ele subverterá as insti-
tuições democráticas ou será 
constrangido por elas?”.

A n d r e a  P a z u e l l o , 
ex-mulher do ex-ministro 
Eduardo Pazuello,  quer 
depor na CPI da Covid-19. 
O país agradece. Nada mais 
perigoso na vida de um polí-
tico do que uma ex. É nitro-
glicerina pura. Em geral, elas 
se investem de um “ressen-
timento cívico” e despejam 
para geral os segredos de 
alcova,  causando estra-
gos aos seus ex, mas apon-
tando caminhos para a vida 
pública, que afinal, é o que 
importa. Há que selecionar o 
“joio do trigo”, separar o fel e 
a amargura, das informações 
de interesse da sociedade, 
mas aqui e ali, saltam pepi-
tas, que se bem aproveita-
das podem ajudar a colocar 
mais uma pá de cal na traje-
tória dos que nos infelici-
tam. Abram os microfones! 
Senhores senadores.

Pa r a  o s  q u e  n ã o  s e 
lembram ou não eram nasci-
dos, Nicéia Camargo do 
Nascimento, natural de São 
Carlos (SP), mais conhe-
cida como Nicéia Pitta, e 
ex-esposa do ex-prefeito 
paul is tano Celso  Pi t ta ,  
causou um estrago irrever-
sível em sua vida política, 

quando resolveu ser a princi-
pal responsável pelas denún-
cias de corrupção, no ano de 
1999,  contra o seu ex-marido, 
levando de roldão o também 
ex-prefeito Paulo Maluf, que 
o antecedeu.

Enquanto esteve ao seu 
lado, era a esposa atuante e 
solidária, chegando a montar 
um comitê de campanha elei-
toral, quando Celso tentava 
chegar à prefeitura de São 
Paulo. Ali, Nicéia ajudava  
mulheres pobres, até envol-
ver-se num escândalo de 
superfaturamento da venda 
dos frangos, atividade que 
abandonou para dedicar-se 
à campanha de Celso Pitta. 

Já às turras com o marido, 
no mesmo ano de 1999, 
Nicéia veio a público acusar 
de ações corruptas o então 
prefeito e seu marido Celso, 
seu antecessor, Paulo Maluf, 
três secretários municipais 
– dentre os quais o então 
secretário Gilberto Kassab 
-,  que viria também a se 
tornar prefeito de São Paulo, 
em 2006. Sobrou até mesmo 
para  os vereadores da base 
governista.

O fim do casamento de 
30 anos, no ano seguinte 

(2000), a levou a acusá-lo de 
conivência com a compra 
de votos de vereadores e de 
pagar propinas  para obter o 
arquivamento das acusações 
contra ele, contidas na CPI, 
que investigava corrupção 
na Câmara paulistana.

Atitude semelhante teve 
Rosane Collor, ex-mulher 
do ex-presidente Fernando 
Collor de Mello (1990/1992) 
- que, diga-se de passagem 
-, ficou com ele até o fim do 
processo de impeachment, e 
a seu lado saiu do Palácio da 
Alvorada, sob vaias e ovos, 
quando após a renúncia, ele 
deixou o cargo.

Logo  após  o  f im do 
governo, o casal se sepa-

rou e Rosane passou a fazer 
ataques a Collor, por conta 
das questões ligadas à pensão 
pleiteada. O cabo de guerra a 
levou à imprensa, revelando 
intimidades e bastidores do 
governo dele, onde coube 
até mesmo sessões de magia 
negra no subsolo do palá-
cio, na tentativa de segurar o 
cargo, apelando para forças 
ocultas.

A t é  0 4 / 0 8 / 2 0 1 8 ,  a 
pendenga cont inuava e 
suas críticas e revelações 
também. Numa aparição do 
programa do apresentador 
Amaury Júnior, naquela 
data, ela reiterou tais revela-
ções sobre rituais de magia 
negra, quando Fernando 
Collor governava o país. As 
acusações foram repetidas ao 
“Fantástico”, da TV Globo, e 
Rosane, que durante 22 anos 
(até 2005) foi casada com 
o ex-presidente, ratificou 
também as revelações sobre 
os rituais de magia negra 
feita em 1992 à revista “Veja” 
por Pedro Collor de Mello, o 
próprio irmão do ex-chefe de 
Estado, que morreu em 1994, 
vítima de um câncer no cére-
bro.

 “Eram trabalhos em 

cemitérios, trabalhos muito 
fortes e com os animais, 
era um massacre mesmo, 
com galinhas, bois, vacas 
e animais que eram sacri-
ficados, quando conheci 
Fernando ele já frequen-
tava esses ”ambientes” e 
quando estivemos casados 
ele os praticava”, confirmou 
Rosane.

Nesta semana, conforme 
revelações de Lauro Jardim, 
colunista de O Globo, Andréa 
Barbosa, que foi casada com 
o general e ex-ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
procurou a CPI do Genocídio 
para pedir que seja ouvida 
pelos parlamentares. Atra-
vés de um e-mail, Andréa 
adiantou a  senadores que 
c o m p õ e m  a  C o m i s s ã o 
Parlamentar de Inquérito, 
alguns pontos sobre os quais 
poderiam ter revelações 
importantes e poderiam ser 
abordados, caso aprovassem 
o seu depoimento. Ela asse-
gura que são informações de  
relevância nas investigações 
sobre a conduta do governo 
federal durante a pandemia 
da Covid-19. Deixem que 
ela fale. Porém, recomendo 
cuidado.

Vamos esperar a corda arrebentar?

Senadores, abram o microfone para a D. Andréa!
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A P r e f e i t u r a 
de  Maceió 
a n t e c i p o u 

a vacinação de pessoas com 
41 anos sem comorbidades. 
Ontem, integrantes deste 
grupo e remanescentes das 
etapas anteriores poderão se 
dirigir a um dos pontos de 
vacinação. A Secretaria de 
Saúde de Maceió esclarece 
que, devido à baixa procura 
nos pontos de imunização 
e saldo de doses, ampliou 
a faixa etária de vacinação 
para 41 anos.

A vacinação da 1ª dose 
nos oito pontos será retomada 
assim que o Município receber 
mais imunizantes. A 2ª dose de 

AstraZeneca continua sendo 
aplicada nos oito pontos; e a de 
Coronavac no shopping Pátio. 
Quatro pontos funcionarão 
em sistema de corujão, das 9h 
às 21h, que são o drive-thru de 
Jaraguá, o drive-thru da Justiça 
Federal (Serraria), o Maceió 
Shopping (Mangabeiras) e 
o Pátio Shopping (Cidade 
Universitária).

A imunização acontece 
ainda no ônibus da vacina, que 
está hoje, até às 16h, no Salva-
dor Lyra, das 9h às 16h, em 
frente ao terminal de ônibus. 
A 1ª dose segue garantida 
no ônibus da vacinação, até 
amanhã (30), e por agenda-
mento, até sexta (02/07).

Covid-19: Capital segue com 
vacinação a partir de 41 anos 

SECRETARIA DE SAÚDE de Maceió informa que ampliou a faixa etária devido à baixa procura nos pontos de imunização

Divulgação

Com o déficit habitacio-
nal de 30 mil unidades, a 
Prefeitura de Maceió segue 
trabalhando para diminuir 
esses números na capital. No 
Benedito Bentes, os Residen-
ciais Alamedas, com 1.920 
apartamentos, vão abrigar 
mais de 7.600 pessoas, de 
baixa renda. 

Cada apartamento dos 
Res idenc ia i s  Alamedas 
(Farol, Pontal, Pajuçara e Jati-
úca) tem 43m², e é formado 

por cozinha, sala, banheiro e 
dois quartos. Os novos mora-
dores terão à disposição uma 
área de lazer, com brinque-
dos infantis espalhados nas 
dependências do complexo, 
quadras de esportes, salão de 
festas, bicicletário e ciclovia.

Com investimentos de 
R$ 152 milhões, recursos do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, por meio 
do Programa Casa Verde e 
Amarela, o complexo habi-

tacional está em fase final 
das obras, com mais de 90% 
concluído.

Como informa o secre-
tário-adjunto de Habitação, 
Eduardo Rossiter, a determi-
nação do prefeito JHC é que 
devemos acelerar o processo 
de construção dos comple-
xos habitacionais em Maceió. 
Segundo ele, as obras estão 
avançadas e o empreendi-
mento é muito aguardado 
por todos.

RESIDENCIAIS ALAMEDAS

Moradias contemplam 
7,6 mil maceioenses

A partir de hoje (29), os inte-
ressados no leilão de veículos 
apreendidos e demais lotes 
poderão visitar os itens expos-
tos, até o dia 01 de julho. A visi-
tação prévia aos lotes poderá 
ser feita das 9h às 12h e das 14h 
às 16h, somente nos dias úteis, 
no pátio da empresa contratada 
pela SMTT, que fica na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, 9110, 
ao lado da SMTT.

A edição do leilão ocorrerá 
no dia 2 de julho de 2021, a 
partir das 10h, e os interessados 
poderão acompanhar o evento 
de forma online através do site 

(focoleiloes.com.br).
Serão leiloados 89 veículos, 

sendo 58 conservados, 16 suca-
tas aproveitáveis e 15 com moto-
res inservíveis. O cadastro para 
participar do leilão deverá ocor-
rer no mesmo site, até duas horas 
antes do início do evento para 
análise dos dados de cadastro e 
confirmação da participação. Os 
proprietários que tiveram seus 
veículos removidos por alguma 
irregularidade e não o procura-
ram no prazo de 60 dias, como 
determina o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), ainda podem 
recuperá-los.

O saldo da maratona da 
vacinação em Maceió, entre os 
dias 25 (sexta) e 27 (domingo), 
foi de 24 mil pessoas imuniza-
das contra o Covi-19. A estra-
tégia, uma iniciativa pioneira, 
vacinou durante 60 horas inin-
terruptas nos drive-thrus do 
Estacionamento do Jaraguá e da 
Justiça Federal (Serraria). 

Dados da Secretaria Muni-
cipal da Saúde informam que 
o montante é a soma do que 
foi aplicado também nos shop-
pings Pátio (Cidade Universi-
tária) e Maceió (Mangabeiras), 

que funcionaram com horário 
ampliado  (das 9h às 21h). Além 
dos pontos do Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho), Papódromo  
(Vergel do Lago), Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes) e 
Terminal do Osman Loureiro, 
que vacinaram das 9h às 16h.

“Nós estamos adotando 
todas as estratégias necessá-
rias para garantir a imunização 
dos maceioenses o mais rápido 
possível. Aqui é chegando 
vacina e ela sendo aplicada sem 
qualquer demora”, ressalta o 
prefeito JHC.

VIRTUAL

MARATONA DA VACINAÇÃO

SMTT fará leilão de 
veículos e sucatas

24 mil pessoas já
foram imunizadas

Divulgação
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O P l e n o  d o 
T r i b u n a l 
R e g i o n a l 

Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), durante sessão realizada 
ontem, aprovou a Resolu-
ção que designou o dia 12 de 
setembro como data para a 
realização da Eleição para 
os cargos de prefeito e vice-
-prefeito do município de 
Campo Grande. Estarão aptos 
a votar os eleitores constantes 

do cadastro eleitoral em situ-
ação regular até o dia 11 de 
novembro de 2020.

“Com a publicação desta 
Resolução retomamos, oficial-
mente, todos os preparativos 
para a realização desta elei-
ção suplementar em Campo 
Grande. Os partidos e candi-
datos devem atentar para os 
prazos previstos e também 
para as normas sanitárias 
impostas pelos órgãos de 

Saúde para garantir a segu-
rança de todos os envolvidos 
no processo eleitoral”, desta-
cou o presidente do TRE/AL, 
desembargador Otávio Leão 
Praxedes.

Serão admitidos para parti-
cipar do pleito os partidos, 
coligações, candidatos e candi-
datas cujos registros já tenham 
sido apresentados à Justiça 
Eleitoral e, ainda, até o dia 23 
de julho, no caso de substi-

tuições. Para a preparação da 
eleição, o cartório da 20ª Zona 
Eleitoral funcionará, a partir de 
02 de agosto e até 12 de setem-
bro, das 13h às 19h nos dias 
úteis e permanecerá aberto, em 
regime de plantão, aos sába-
dos, domingos e feriados, das 
14h às 19h. A diplomação dos 
eleitos poderá acontecer até o 
dia 11 de outubro. 

A propaganda eleito-
ral somente será permitida 

a partir do dia 02 de agosto, 
devendo ser observados, em 
todas as suas modalidades, os 
prazos fixados no Calendário 
Eleitoral contido na Resolu-
ção e respeitadas as restrições 
sanitárias impostas pelas auto-
ridades em virtude da pande-
mia de Covid-19. Não haverá 
propaganda eleitoral gratuita 
em rádio e televisão, sendo 
admitidos todos os demais 
meios legalmente previstos.

TRE define data para eleição 
suplementar de Campo Grande

PLENO DO TRIBUNAL designou 12 de setembro como data para eleições de prefeito e vice-prefeito do município

Após o leilão dos serviços 
de saneamento, ocorrido em 
setembro de 2020, a assinatura 
do contrato, em dezembro, e 
seis meses de operação compar-
tilhada, a Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal) inicia, 
a partir da próxima quinta-feira, 
uma nova forma de trabalho em 
10 cidades da chamada Região 
Metropolitana de Maceió 
(RMM).

Nesses locais, conforme 
previa o edital do leilão e o 
contrato assinado pelo Governo 
do Estado, a Companhia fica 
responsável pela captação da 
água bruta nos mananciais e 
pelo tratamento do líquido nas 
respectivas Estações de Trata-
mento de Água (ETA’s).

A empresa BRK Ambiental, 
vencedora do leilão, por sua vez, 
ficará responsável pela distri-
buição da água e pelos serviços 
de esgotamento sanitário. A 
mudança vale para as seguintes 
cidades: Maceió, Barra de São 
Miguel, Paripueira, Messias, Rio 
Largo, Murici, Satuba, Coqueiro 
Seco, Santa Luzia do Norte e 
Pilar.

Nesses locais, todos os servi-
ços aos clientes passam a ser 
feitos pela nova concessionária a 
partir do dia 1° de julho, entre os 
quais os seguintes: emissão de 
fatura em formulário próprio; 
reclamação sobre falta de água; 
retirada de vazamentos; recom-
posição asfáltica; mudança de 

titularidade; contestação do 
valor da conta; transbordo de 
esgoto; pedido de ligação nova; 
solicitação de segunda via de 
conta; entre outras demandas.

As cidades de Marechal 
Deodoro, Barra de Santo Antô-
nio e Atalaia também fazem 
parte da RMM, porém, elas não 
eram atendidas pela Casal por 
possuírem os Serviços Autôno-
mos de Água e Esgoto (SAAE’s), 
os quais foram incorporados 
integralmente pela BRK, ou seja, 
nessas localidades a Casal não 
terá nenhuma atuação.

Por meio desse novo modelo 
de atuação, a Companhia fica 
responsável pela captação e 
tratamento da água, que será 
repassada para o parceiro 
privado distribuir aos clientes 
das 10 cidades da RMM durante 
os 35 anos da concessão.

A partir da entrada em opera-
ção do parceiro privado, que 
teve a empresa BRK Ambiental 
como vencedora do leilão, há 
um prazo, conforme estabele-
cido no edital, de seis anos para 
que haja a universalização do 
fornecimento de água e de até 16 
anos para que haja a universali-
zação do esgotamento sanitário 
em toda a Região Metropoli-
tana de Maceió, que totaliza 13 
municípios, incluindo a capi-
tal. O investimento esperado é 
em torno de R$ 2,6 bilhões, que 
será captado e investido pelo 
parceiro privado.

EM DEZ MUNICÍPIOS

CASAL esclarece
mudanças a clientes 

Divulgação

Casal fica responsável pelo tratamento da água na Região Metropolitana

Situado no litoral Norte de 
Alagoas, o município de São 
Miguel dos Milagres regis-
tra um considerável fluxo de 
turistas o ano todo. E isso, 
também vem refletindo no 
avanço dos casos de Covid-
19 na cidade e preocupando a 
população local. O município 
contabiliza 279 casos confir-
mados, com treze óbitos, 
segundo dados do ministério 
da Saúde. 

O padre Ronaldo Silva 
dos Santos, de 36 anos, conhe-
cido como Padre Ronaldinho, 
pároco da cidade, foi umas 
das vítimas mais recentes em 
virtude das complicações da 
Covid-19. Ele estava internado 
na Santa Casa de Misericórdia, 
em Maceió. Outras vítimas 

conhecidas no município são 
do vereador Jorge Malaveia e 
de dona Nice.

A maior reclamação dos 
moradores com a atual gestão é 
com a retirada as barreiras sani-
tárias, dos lavatórios da cidade 
e decretos de isolamento social 
negligenciados no município. 
Fatores que facilitam a propa-

gação do vírus. 
Além disso, recursos do 

governo federal têm sido envia-
dos especificamente para o 
combate a pandemia Covid-
19, mas é necessário que sejam 
investidos em políticas de 
saúde pública, com o intuito 
de evitar a crescente onda de 
óbitos no município.

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Novos casos de Covid 
preocupam população

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em Alagoas 
reverteu R$ 59.710,00 para faci-
litar a formalização e a opera-
cionalização da Cooperativa 
de Trabalho de Catadoras e 
Catadores da Lagoa Mundaú 
(Coopmundaú). A decisão 
partiu da 3ª Vara do Trabalho 
de Maceió, responsável por 
executar um acordo firmado 
em âmbito judicial entre o MPT 
e a Companhia de Saneamento 
de Alagoas (Casal). 

Com a destinação de recur-

sos, a Coopmundaú poderá 
pagar os custos cartoriais 
necessários à sua formalização 
e adquirir equipamentos como 
balança de 1000 Kg, moto trici-
clo de carga, prensa eletrohi-
dráulica e big bags para ajudar 
na coleta seletiva de resíduos 
sólidos recicláveis.

O valor também garantirá 
o funcionamento e manuten-
ção da cooperativa por pelo 
menos seis meses. Entre os 
gastos previstos para essa 
finalidade, encontram-se o 

abastecimento de combustí-
vel de transporte, pagamento 
de equipe de apoio e compra 
de uniformes completos de 
trabalho.

“O MPT considera muito 
relevante a destinação de 
recursos para um segmento da 
nossa sociedade normalmente 
esquecido pelo poder público 
e que executa suas atividades 
diárias em condições reconhe-
cidamente penosas”, afirma 
Rafael Gazzaneo, procurador-
-chefe do MPT em Alagoas.

COOPMUNDAÚ

MPT destina R$ 59,7 mil 
para catadores da lagoa

Divulgação

Município turístico já contabilizou 279 casos confirmados com 13 óbitos
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Energia: Aneel reajusta valor da 
bandeira vermelha 2 em 52% 

PREVISÃO É A DE QUE bandeira seja aplicada de julho até novembro; cobrança saiu de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh

A A g ê n c i a 
N a c i o n a l 
de Energia 

Elétrica (Aneel) aprovou hoje 
o reajuste na bandeira tarifária 
vermelha patamar 2 - cobrança 
adicional aplicada às contas 
de luz realizada quando 
aumenta o custo de produção 
de energia. A cobrança extra 
passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 
a cada 100 kWh consumidos – 
alta de 52%.

Ontem o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, 
fez um pronunciamento na 
televisão em que afirmou que o 
país passa por um momento de 
crise hídrica e pediu uso “cons-
ciente e responsável” de água e 
energia por parte da população. 
O Brasil vive a pior crise hídrica 
dos últimos 91 anos

O reajuste contrariou a área 
técnica da agência, que reco-
mendou uma alta de R$ 11,50 
a cada 100 kWh consumidos, 
de forma a equilibrar a alta de 
custo da geração de energia.

Os diretores da Aneel 
também decidiram abrir uma 
consulta pública para discu-
tir mudanças na metodolo-
gia de cálculo das bandeiras 
tarifárias. Por isso, as demais 
bandeiras (amarela e verme-

lha patamar 1) não foram 
reajustadas nesta terça (29) e 
devem ganhar novos valores 
apenas em agosto.

CRISE HÍDRICA
A previsão é a de que a 

bandeira vermelha patamar 
2 vigore, no mínimo, entre os 
meses de julho e novembro de 
2021. O motivo é a pior crise 
hídrica dos últimos 91 anos.

Os reservatórios das hidre-
létricas do Sudeste e Centro-
-Oeste – que respondem por 
70% da capacidade de gera-
ção de energia do país – estão 
com 29,4% da capacidade de 
armazenamento, e não há pers-
pectiva de chuva forte nessas 
regiões até meados de outubro.

As usinas termelétricas – 
mais caras e poluentes – estão 
sendo acionadas para garan-
tir o fornecimento de energia. 
Por isso, houve aumento no 
custo da geração de energia – 
estimado em R$ 9 bilhões pelo 
Ministério de Minas e Energia, 
valor que é repassado para os 
consumidores.

IMPACTO NA CONTA DE LUZ
O reajuste anunciado pela 

Aneel nesta terça (29) impacta 
o valor final da conta de luz. 

André Braz, coordenador do 
Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC) do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), 
afirma que um reajuste médio 
de 15% na bandeira tarifária 
tem um impacto médio de 5% 
na conta de luz.

Já uma alta de 5% na conta 
de luz aumenta, em média, em 
0,2 ponto percentual a inflação.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
A bandeira fica na cor verde 

quando o nível dos reservató-
rios está alto e não há necessi-
dade de acionamento extra de 
usinas térmicas.

Com os reservatórios 
baixos, a previsão é a de que o 

custo da energia aumente, pois 
é necessário o acionamento de 
mais usinas térmicas. Assim, a 
bandeira pode passar para as 
cores amarela e vermelha (pata-
mar 1 ou 2).

O objetivo do sistema 
de bandeiras é informar aos 
consumidores quando o custo 
aumenta e permitir que eles 
reduzam o consumo para evitar 
pagar uma conta de luz mais 
cara.

Antes do sistema de bandei-
ras, o custo do acionamento 
extra das térmicas era repas-
sado somente no ajuste anual 
das tarifas, o que acarretava 
na cobrança de juros e corre-
ção monetária, penalizando o 
consumidor.

DIVERGÊNCIAS
Durante a reunião, o relator 

do processo, Sandoval Feitosa, 
propôs que não houvesse um 
reajuste no momento, apenas 
uma atualização do valor da 
bandeira em 1,67%. Feitosa 
disse ainda que o consumidor 
deveria participar da deci-
são, pois ele será o “principal 
responsável por sair dessa 
crise”.

“A crise hídrica que viven-
ciamos não foi causada pelo 
consumidor. Mas esse mesmo 
consumidor será o principal 
responsável por sair dessa 
crise, seja pagando os custos 
ou economizando. Acho justo 
e legal que o consumidor parti-
cipe dessa decisão. E ao arbi-
trarmos um valor agora, ele não 
participa dessa decisão”, disse 
Feitosa.

Por outro lado, o diretor-
-geral da Aneel, André Pepi-
tone, afirmou que, se não 
houvesse o reajuste imediato, 
o déficit poderia atingir R$ 5 
bilhões até o fim ano, onerando 
ainda mais o consumidor.

O voto de Pepitone foi 
acompanhando por outros 
três diretores da agência. 
Somente o diretor Sandoval 
Feitosa discordou.

Marcelo Camargo/Agência brasil

Ministro admite crise hídrica e pede uso ‘consciente’ de água e energia 

O Ministério Público 
Federal (MPF) ajuizou ação 
civil pública contra a Rede 
TV! e Sikêra Jr, apresen-
tador do programa Alerta 
Nacional, por causa de falas 
discriminatórias e precon-
ceituosas contra a população 
LGBTQIA+ que foram ao ar 
no dia 25 de junho.

Na ocasião, Sikêra rela-
cionou a prática de crime, 
pedofilia e o uso de drogas 
à homossexualidade, entre 
outras falas de menosprezo e 
preconceito.

O MPF assina a ação em 
conjunto com a associação 
que atua na defesa dos direi-
tos humanos da população 
LGBTQIA+ Nuances – Grupo 
Pela Livre Expressão Sexual.

O procurador regional 
dos Direitos do Cidadão no 

RS, Enrico Rodrigues de Frei-
tas, e a advogada Alice Hert-
zog Resadori, do Nuances, 
signatários da ação, reiteram 
que as falas preconceituosas 
veiculadas na Rede TV! tive-
ram por objeto de fundo a 
campanha publicitária reali-
zada pela rede de alimenta-
ção Burger King, focada em 
celebrar junho como o Mês 
do Orgulho LGBTQIA+.

Alusiva à temática da 
diversidade, a campanha 
dedica especial atenção a 
enfrentar o preconceito e 
procura tratar do tema da 
diversidade também junto 
ao público infantil.

DANOS MORAIS COLETIVOS
MPF e Nuances pedem 

que Rede TV! e Sikêra Jr. 
sejam condenados ao paga-

mento de R$ 10 milhões a 
título de indenização por 
danos  morais  colet ivos 
– valor a ser destinado à 
estruturação de centros de 
cidadania LGBTQIA+.

Além da indenização, 
a ação civil pública requer 
a exclusão da íntegra do 
programa objeto da presente 
ação que foi veiculado em 25 
de junho de 2021 de seus sites 
e redes sociais e que tanto a 
emissora quanto seu apresen-
tador sejam obrigados a publi-
car retratação pelos mesmos 
meios e mesmo tempo e em 
idêntico horário, especifi-
cando tratar-se de condena-
ção judicial imposta nos autos 
da ação, devendo a referida 
postagem permanecer nos 
sites da empresa ré pelo prazo 
mínimo de um ano.

DEU RUIM

MPF propõe ação milionária contra 
Rede TV! e Sikêra Jr. por homofobia

Sikêra e RedeTV! podem ser condenados a pagar R$ 10 milhões por danos morais
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O P l e n o  d o 
T r i b u n a l 
R e g i o n a l 

Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), durante sessão realizada 
ontem, aprovou a Resolu-
ção que designou o dia 12 de 
setembro como data para a 
realização da Eleição para 
os cargos de prefeito e vice-
-prefeito do município de 
Campo Grande. Estarão aptos 
a votar os eleitores constantes 

do cadastro eleitoral em situ-
ação regular até o dia 11 de 
novembro de 2020.

“Com a publicação desta 
Resolução retomamos, oficial-
mente, todos os preparativos 
para a realização desta elei-
ção suplementar em Campo 
Grande. Os partidos e candi-
datos devem atentar para os 
prazos previstos e também 
para as normas sanitárias 
impostas pelos órgãos de 

Saúde para garantir a segu-
rança de todos os envolvidos 
no processo eleitoral”, desta-
cou o presidente do TRE/AL, 
desembargador Otávio Leão 
Praxedes.

Serão admitidos para parti-
cipar do pleito os partidos, 
coligações, candidatos e candi-
datas cujos registros já tenham 
sido apresentados à Justiça 
Eleitoral e, ainda, até o dia 23 
de julho, no caso de substi-

tuições. Para a preparação da 
eleição, o cartório da 20ª Zona 
Eleitoral funcionará, a partir de 
02 de agosto e até 12 de setem-
bro, das 13h às 19h nos dias 
úteis e permanecerá aberto, em 
regime de plantão, aos sába-
dos, domingos e feriados, das 
14h às 19h. A diplomação dos 
eleitos poderá acontecer até o 
dia 11 de outubro. 

A propaganda eleito-
ral somente será permitida 

a partir do dia 02 de agosto, 
devendo ser observados, em 
todas as suas modalidades, os 
prazos fixados no Calendário 
Eleitoral contido na Resolu-
ção e respeitadas as restrições 
sanitárias impostas pelas auto-
ridades em virtude da pande-
mia de Covid-19. Não haverá 
propaganda eleitoral gratuita 
em rádio e televisão, sendo 
admitidos todos os demais 
meios legalmente previstos.

TRE define data para eleição 
suplementar de Campo Grande

PLENO DO TRIBUNAL designou 12 de setembro como data para eleições de prefeito e vice-prefeito do município

Após o leilão dos serviços 
de saneamento, ocorrido em 
setembro de 2020, a assinatura 
do contrato, em dezembro, e 
seis meses de operação compar-
tilhada, a Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal) inicia, 
a partir da próxima quinta-feira, 
uma nova forma de trabalho em 
10 cidades da chamada Região 
Metropolitana de Maceió 
(RMM).

Nesses locais, conforme 
previa o edital do leilão e o 
contrato assinado pelo Governo 
do Estado, a Companhia fica 
responsável pela captação da 
água bruta nos mananciais e 
pelo tratamento do líquido nas 
respectivas Estações de Trata-
mento de Água (ETA’s).

A empresa BRK Ambiental, 
vencedora do leilão, por sua vez, 
ficará responsável pela distri-
buição da água e pelos serviços 
de esgotamento sanitário. A 
mudança vale para as seguintes 
cidades: Maceió, Barra de São 
Miguel, Paripueira, Messias, Rio 
Largo, Murici, Satuba, Coqueiro 
Seco, Santa Luzia do Norte e 
Pilar.

Nesses locais, todos os servi-
ços aos clientes passam a ser 
feitos pela nova concessionária a 
partir do dia 1° de julho, entre os 
quais os seguintes: emissão de 
fatura em formulário próprio; 
reclamação sobre falta de água; 
retirada de vazamentos; recom-
posição asfáltica; mudança de 

titularidade; contestação do 
valor da conta; transbordo de 
esgoto; pedido de ligação nova; 
solicitação de segunda via de 
conta; entre outras demandas.

As cidades de Marechal 
Deodoro, Barra de Santo Antô-
nio e Atalaia também fazem 
parte da RMM, porém, elas não 
eram atendidas pela Casal por 
possuírem os Serviços Autôno-
mos de Água e Esgoto (SAAE’s), 
os quais foram incorporados 
integralmente pela BRK, ou seja, 
nessas localidades a Casal não 
terá nenhuma atuação.

Por meio desse novo modelo 
de atuação, a Companhia fica 
responsável pela captação e 
tratamento da água, que será 
repassada para o parceiro 
privado distribuir aos clientes 
das 10 cidades da RMM durante 
os 35 anos da concessão.

A partir da entrada em opera-
ção do parceiro privado, que 
teve a empresa BRK Ambiental 
como vencedora do leilão, há 
um prazo, conforme estabele-
cido no edital, de seis anos para 
que haja a universalização do 
fornecimento de água e de até 16 
anos para que haja a universali-
zação do esgotamento sanitário 
em toda a Região Metropoli-
tana de Maceió, que totaliza 13 
municípios, incluindo a capi-
tal. O investimento esperado é 
em torno de R$ 2,6 bilhões, que 
será captado e investido pelo 
parceiro privado.

EM DEZ MUNICÍPIOS

CASAL esclarece
mudanças a clientes 

Divulgação

Casal fica responsável pelo tratamento da água na Região Metropolitana

Situado no litoral Norte de 
Alagoas, o município de São 
Miguel dos Milagres regis-
tra um considerável fluxo de 
turistas o ano todo. E isso, 
também vem refletindo no 
avanço dos casos de Covid-
19 na cidade e preocupando a 
população local. O município 
contabiliza 279 casos confir-
mados, com treze óbitos, 
segundo dados do ministério 
da Saúde. 

O padre Ronaldo Silva 
dos Santos, de 36 anos, conhe-
cido como Padre Ronaldinho, 
pároco da cidade, foi umas 
das vítimas mais recentes em 
virtude das complicações da 
Covid-19. Ele estava internado 
na Santa Casa de Misericórdia, 
em Maceió. Outras vítimas 

conhecidas no município são 
do vereador Jorge Malaveia e 
de dona Nice.

A maior reclamação dos 
moradores com a atual gestão é 
com a retirada as barreiras sani-
tárias, dos lavatórios da cidade 
e decretos de isolamento social 
negligenciados no município. 
Fatores que facilitam a propa-

gação do vírus. 
Além disso, recursos do 

governo federal têm sido envia-
dos especificamente para o 
combate a pandemia Covid-
19, mas é necessário que sejam 
investidos em políticas de 
saúde pública, com o intuito 
de evitar a crescente onda de 
óbitos no município.

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Novos casos de Covid 
preocupam população

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em Alagoas 
reverteu R$ 59.710,00 para faci-
litar a formalização e a opera-
cionalização da Cooperativa 
de Trabalho de Catadoras e 
Catadores da Lagoa Mundaú 
(Coopmundaú). A decisão 
partiu da 3ª Vara do Trabalho 
de Maceió, responsável por 
executar um acordo firmado 
em âmbito judicial entre o MPT 
e a Companhia de Saneamento 
de Alagoas (Casal). 

Com a destinação de recur-

sos, a Coopmundaú poderá 
pagar os custos cartoriais 
necessários à sua formalização 
e adquirir equipamentos como 
balança de 1000 Kg, moto trici-
clo de carga, prensa eletrohi-
dráulica e big bags para ajudar 
na coleta seletiva de resíduos 
sólidos recicláveis.

O valor também garantirá 
o funcionamento e manuten-
ção da cooperativa por pelo 
menos seis meses. Entre os 
gastos previstos para essa 
finalidade, encontram-se o 

abastecimento de combustí-
vel de transporte, pagamento 
de equipe de apoio e compra 
de uniformes completos de 
trabalho.

“O MPT considera muito 
relevante a destinação de 
recursos para um segmento da 
nossa sociedade normalmente 
esquecido pelo poder público 
e que executa suas atividades 
diárias em condições reconhe-
cidamente penosas”, afirma 
Rafael Gazzaneo, procurador-
-chefe do MPT em Alagoas.

COOPMUNDAÚ

MPT destina R$ 59,7 mil 
para catadores da lagoa

Divulgação

Município turístico já contabilizou 279 casos confirmados com 13 óbitos
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Kelmenn Freitas
Savannah Comunicação Corporativa

A compra de 
p r o d u t o s 
para merenda 

escolar nos municípios por 
meio de ações como o Programa 
Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
foi discutida numa reunião 
entre o Sebrae Alagoas e a 
União Nacional das Coopera-
tivas de Agricultura Familiar e 
Economia Solidária (Unicafes), 
na semana passada. O foco 
principal é ajudar a escoar a 
produção dessas cooperativas 
– a Unicafes reúne 50 delas.

Para viabilizar a aquisição 
dos alimentos sem entraves 
e estreitar a relação desses 
produtores com as prefeituras 
alagoanas, um evento deve 
ser realizado nos próximos 
dias com os gestores munici-
pais - prefeitos e secretários 
de Educação e Agricultura -, 
tendo a Associação dos Muni-
cípios Alagoanos (AMA) como 
parceira.

O gerente adjunto da 

Unidade de Competitividade 
e Desenvolvimento (UCD) 
do Sebrae Alagoas, Márcio 
Barcellos, explica que essa 
demanda surgiu após uma 
reunião com a AMA, quando 
foram apresentados à asso-
ciação alguns trabalhos que 
o Sebrae apoia como serviço 
de inspeção municipal, orga-
nização de feira livre e apoio 
aos municípios para produzi-
rem termos de referência para 
compras públicas.

“O presidente da AMA 
[Hugo Wanderley] nos falou 
sobre a Unicafes, que está 
buscando apoio para a agricul-
tura familiar. A conversa inicial 
foi sobre esse evento, como a 
gente pode ajudá-los no traba-
lho de organização junto aos 
municípios. Prefeitos e secretá-
rios de Agricultura e de Educa-
ção, para organizar as compras 
de alimentos para merenda 
escolar a partir do que os muni-
cípios produzem”, detalha 
Márcio Barcellos.

SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES
O fluxo para esse trabalho 

começa pela sensibilização dos 

prefeitos e secretários de Agri-
cultura e de educação, para 
conhecerem o que é produzido 
na região, além de perceberem 
que é importante valorizar a 
produção local de alimentos. 
Esse caminho acaba refletindo 
no diretor da escola e na nutri-
cionista do município, que esta-
belece a dieta para os estudantes 
da rede pública de ensino.

“A gente tem casos de muni-
cípios com produção de goiaba, 
mas a nutricionista tinha colo-
cado maçã na composição 
da merenda escolar. Então, 
alinhando algumas coisas nesse 

sentido, você valoriza a produ-
ção local”, conta Barcellos.

“Tem um trabalho que a 
gente faz com as merendeiras 
para elas usarem o inhame ao 
invés do macarrão industria-
lizado. A gente também faz 
concurso com merendeiras. 
O presidente da AMA gostou 
disso e resolveu fazer essa 
conexão nossa com a Unicafes”, 
completa.

Durante a reunião de 
quinta-feira, que contou com a 
Diretoria Executiva do Sebrae 
Alagoas e representantes da 
Unicafes, também foram discu-

tidas oportunidades de apoio à 
gestão empresarial das coope-
rativas e acesso a mercados 
em setores como a Cadeia do 
Turismo. Também foi discutido 
sobre crédito de carbono como 
oportunidade para a agricul-
tura Familiar.

“Ao manter, por exemplo, 
uma área de produção de coco, 
os produtores podem oferecer 
serviço ambiental e se creditar 
por isso por meio de pagamen-
tos de empresas que compram 
créditos de carbono”, diz 
Barcellos.

Além do gerente adjunto 
da Unidade de Competiti-
vidade e Desenvolvimento 
(UCD), também participaram 
do encontro o superintendente 
do Sebrae Alagoas, Marcos 
Vieira, o diretor técnico Viní-
cius Lages, a gerente adjunta da 
Unidade de Relacionamento 
Empresarial (URE), Fátima 
Aguiar, o gerente da Unidade 
de Relacionamento Empresa-
rial, Marcos Alencar, o presi-
dente da Emater, Adalberon 
Sá Júnior, e o representante da 
Unicafes em Alagoas, Roberto 
Vieira Nascimento.

Compra de merenda deve ter 
novo impulso nos municípios

SEBRAE ALAGOAS e Unicafes querem estreitar relação entre prefeituras e cooperativas de agricultura familiar

Divulgação

O Instituto C&A, braço 
social da C&A Brasil, lança, 
hoje (28) Dia Internacional 
do Orgulho LGBTQIAP+, o 
#TodesNaModa: seu primeiro 
edital proprietário voltado 
para a capacitação e o desen-
volvimento de negócios de 
moda protagonizados por 
empreendedores da comuni-
dade LGBTQIAP+.

Com inscrições abertas até 
o dia 17 de julho no próprio 
site do Instituto C&A (https://
www.institutocea.org.br), o 
edital é voltado para empre-
endedores LGBTQIAP+ de 
moda autoral nos segmentos 
de roupas, calçados e aces-
sórios e que tiveram seus 
negócios impactados pela 
pandemia precisando criar 
novas estratégias para suas 
marcas. Outros critérios, 
como maturidade do negócio, 
qualidade do produto e diver-
sidade do público empreende-

dor, também serão avaliados 
para a seleção dos participan-
tes.

O #TodesNaModa promo-
verá uma trilha online de 
formação e desenvolvimento 
somando cerca de 30 horas 
de conteúdos focados em 
marketing digital, identidade 
e gestão da marca. Ao longo 
desse período, os empreende-
dores selecionados receberão 
o investimento no valor de R﹩ 
4.000 como aporte aos negó-
cios e ajuda de custos.

O projeto foi desenvolvido 
em parceria com o CRIÁVEL, 
movimento de educação de 
Moda sustentável que, atra-
vés de sua metodologia e 
conteúdos, já formou mais de 
2 mil alunos, sempre visando 
reeducar a Moda rumo à 
máxima sustentabilidade 
possível. O CRIÁVEL terá o 
papel fundamental de condu-
zir e apoiar os empreendedo-

res LGBTIQAP+ no desafio de 
reestruturarem a identidade 
e o posicionamento de suas 
marcas, bem como na defini-
ção de diretrizes estratégicas.

O processo será condu-
zido por Renata Abranchs 
do CRIÁVEL que, com mais 
de 20 anos de atuação em 
pesquisa e consultoria e mais 
de 80 marcas nacionais e inter-
nacionais como clientes, já 
soma 800 horas de palestras, 
workshops, aulas e treina-
mentos para toda a cadeia 
da moda e indústria criativa. 
Junto de Renata Abranchs 
estará Ana Cotta, consultora 
para construção estratégica de 
marcas, designer e educadora.

As marcas seleciona-
das também contarão com o 
acompanhamento e a exper-
tise de colaboradores da C&A 
por meio do voluntariado 
corporativo - importante e 
tradicional pilar do Instituto 

C&A. Durante os encontros 
online do #TodesnaModa, 
os voluntários da C&A serão 
monitores e compartilharão 
suas experiências e conheci-
mentos, oferecendo suporte 
às atividades realizadas.

“O Instituto C&A entende 
que o empreendedorismo na 
moda é uma dentre as muitas 
possibilidades exploradas por 
profissionais LGBTQIAP+. 
Com a chegada da pande-
mia, nos preocupamos com 
o desenvolvimento destes 
empreendedores,  sobre-
tudo porque sabemos que a 
inclusão produtiva para este 
público é mais desafiadora. 
O #TodesNaModa é a nossa 
contribuição para tornar negó-
cios de moda LGBTQIAP+ 
mais resilientes, somando na 
sua estruturação, adaptação 
à nova realidade do consumo 
e geração de renda.” explica 
Gustavo Narciso, Gerente 

Executivo do Instituto C&A.

SOBRE O INSTITUTO C&A
O Instituto C&A - braço 

social da C&A Brasil - atua 
no fortalecimento de comuni-
dades por meio da moda no 
voluntariado corporativo e 
no fomento ao empreendedo-
rismo dos grupos sociais que 
lutam para afirmar seus direi-
tos (populações periféricas, 
LGBTQIA+, mulheres negras, 
migrantes e refugiados, entre 
outros). A instituição também 
realiza ajudas humanitárias 
em situações de calamidade 
pública e crises emergenciais 
no país. Com 30 anos de histó-
ria o instituto tem como princi-
pal objetivo promover impacto 
social nas comunidades no 
entorno das lojas, centros 
de distribuições e escritório 
central em todo território brasi-
leiro. Saiba mais em: https://
www.institutocea.org.br/.

LGBTQIAP+

Instituto C&A Brasil lança edital para 
empreendedores de moda autoral

Reunião discutiu oportunidades de apoio à gestão empresarial das cooperativas



7O DIA DIGITAL  l  29 de junho  I  2021

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

Jogo de Bilhar em Maceió

Bilhar do Comércio na Rua do Comércio 
em Maceió. Também tinha entrada pela 
Rua 15 de Novembro, atual Rua do Sol

Nã o  s e 
c o n h e c e 
a  o r i g e m 

deste jogo, mas sabe-se que 
no século XV já ocupava 
espaço nos salões da nobreza 
europeia. As três bolas eram 
inicialmente feitas de madeira 
ou mesmo de argila.

Já no século XIX, os mais 
ricos utilizavam o marfim e por 
causa deles, milhares destas 
bolas foram fabricadas a partir 
das presas de elefantes (cada 
uma delas pode produzir até sete 
bolas), provocando a mortan-
dade de muitos deles.

Somente em meados da 
década de 1930 foi que o marfim 
deixou de ser utilizado, substi-
tuído pela jarina, uma espécie 
de marfim vegetal oriundo 
da semente da palmeira do 
mesmo nome e encontrada 
no sudoeste e oeste da região 
amazônica.

A mais tradicional versão 
do jogo de bilhar é a carambola, 
quando a bola impulsionada 
pelo jogador tem que tocar as 
outras duas. O objetivo é conse-
guir o maior número possível de 
“carambolas” em sequência.

OS BILHARES DE MACEIÓ
Não se tem a informação 

precisa sobre o primeiro bilhar a 
se instalar em Maceió, mas se tem 
o registro da existência deles no 
Rio de Janeiro no início do século 
XIX, indicando que nesta época 
suas mesas já poderiam estar 
espalhadas pelo Brasil.

Nos anúncios de jornais em 
meados daquele século, os bilha-
res eram divulgados, principal-
mente, como atrações instaladas 
nos melhores hotéis.

A primeira citação de um 
bilhar em Maceió foi encon-
trada por esta pesquisa no jornal 
Correio Maceioense de 2 de maio 
de 1850. Uma correspondên-
cia anônima de alguém que se 
escondia por trás do apelido de 
“Zeloso” e se dizia frequentador 
de um bilhar na Rua do Comércio 
onde existia um jogo de vispora 
(bingo). Denunciava ainda que 

no mesmo local também se 
jogava ilegalmente bozó (dados), 
com apostas que chegavam a 50 
mil reis.

Estes jogos ilegais nos salões 
de bilhares da capital, vez por 
outra provocava desentendi-
mentos entre os competidores, 
que normalmente eram resolvi-
dos à faca ou à bala, como noticia-
vam os jornais da época.

Pelo conteúdo dos anúncios 
de jornais a partir da década de 
1880, esses espaços de jogo passa-
ram a ofertar aos usuários a opção 
de bebidas, lanches e doces. Pelas 
dimensões dos mais importantes, 
também eram utilizados como 
locais de reuniões sociais, leilões 
e sorteio de rifas.

A maioria deles estava esta-
belecida no entorno da Rua do 
Comércio, no Centro, ou em 
Jaraguá, a exemplo do bilhar 
do Fortunato Benjamim Lins 
de Vasconcellos, que em 1880 
funcionava na Rua da Boa Vista, 
nº 14.

Em abril de 1882, Romu-
aldo da Silva Jucá anunciou a 
abertura de um estabelecimento 
onde podia se encontrar um bem 
montado bilhar. Ficava também 
na Rua Boa Vista, nº 5.  Estava à 
disposição do pessoal do “tic-tac” 
(som das bolas de bilhar nos dois 
choques da carambola) a qual-
quer hora do dia ou da noite.

Em 1883, os seguintes bilha-
res eram anunciados nos jornais: 
na Rua do Comércio, de Miguel 
Pinhatarve; na Rua do Livra-
mento, de Justino Rodrigues de 
Carvalho; e na Rua da Alfân-
dega (Rua Sá e Albuquerque), de 
Abdon Machado.

Francisco Benevides Galvão, 
na Rua Conselheiro Lourenço, e 
Manoel Chrispiniano de Araújo 
Silva, em Jaraguá, tinham bilhar 
em 1884.

O Gutenberg de 16 de maio 
de 1885 divulgou que o Recreio 
Comercial de Rodrigues & Pinto, 
situado na Rua Sá e Albuquerque, 
nº 76, em Jaraguá, oferecia “todas 
as distrações de jogos permitidos, 
como sejam — bilhar, dominó, 
damas e outros”. Claro que ofer-

tava também “grande sortimento 
de bebidas finas, fumos diversos 
e outros artigos idênticos muito 
apreciado pelo público”.

Em 1886, na Rua Boa Vista 
existiam dois bilhares: um na 
casa de nº 8, de Hugo Alves da 
Silva; e outro na casa de nº 31, de 
Francisco Idelfonso Benevides 
Galvão. Na Rua da Matriz, nº 3 
(atual Rua Barão de Jaraguá), em 
Jaraguá, existia o salão “do snr. 
Luiz Pereira”.

Ainda em 1886, o bilhar da 
Rua do Livramento, nº 8, foi 
anunciado à venda “por módico 
preço” pelo proprietário, Fran-
cisco Ezequiel de Carvalho.

Consolidavam-se os salões de 
bilhar como ambientes de diver-
são, ao mesmo tempo que cada 
vez mais diversificavam a oferta 
de produtos comercializados. 
Além disso, procurava-se vender 
a ideia que o bilhar era também 
um esporte.

O Orbe de 3 de novembro 
de 1886 contribuía para formar 
opinião favorável publicando 
que “o jogo de bilhar é um exer-
cício físico do qual se tira grande 
proveito para a saúde, principal-
mente às pessoas habituadas a 
uma vida sedentária”.

Estes novos salões passaram 
a atrair públicos diferentes, não 
mais somente os tradicionais 
jogadores de bilhar.

O Grand Estaminet da Rua 
do Comércio, que em 1887 era 
administrado por Firmino Quei-
roz, era um desses. Seus anún-
cios informavam “ao respeitável 
público” que oferecia todas as 
noites “café, petiscos e sorvetes 
e as mais agradáveis distrações”.

Aurélio Pinho, que tinha um 
bilhar na Rua Boa Vista, também 
caprichava nos anúncios para 
vender a ideia do bom ambiente 
existente em seu estabelecimento: 
“Ali, desde a palestra até alguma 
coisa que regala o paladar, tudo é 
bom e agradável, a par de muita 
lhaneza, sinceridade e morali-
dade”.

O Bilhar do X, da Rua 
Boa Vista, nº 42, ficava aberto 
dia e noite, e garantia em sua 

“legenda” que o lugar era respei-
tável: “amabilidade, respeito, 
asseio e sinceridade”.

Em outubro de 1895, Maceió 
ganhou o Bilhar Três de Outubro, 
na Rua Nova, n° 31 (atual Rua 
Barão de Penedo). Além de bebi-
das e petiscos, oferecia “lunchs 
quando for preciso”. Em dezem-
bro já estava à venda. O proprie-
tário justificava informando que 
teria que deixar Alagoas.

A partir de 1895 surgem as 
primeiras informações sobre o 
histórico Bilhar do Comércio de 
Júlio de Moura Accioly. Ficava na 
Rua do Comércio, nº 115. Anun-
ciava como “Grande Sopreza” 
sorvetes e cajuada gelada, dia e 
noite.

Em fevereiro do ano seguinte, 
Júlio Accioly divulgava que 
estava abrindo no ambiente 
deste bilhar um salão “exclusiva-
mente familiar”, em anexo, onde 
as famílias poderiam encontrar 
diariamente artigos de pastelaria, 
sorvetes, café, bebidas geladas, 
cajuada, outras bebidas e doces 
finos. Destacava que o salão era 
iluminado por luz elétrica.

Em 1896, a quantidade de 
salões de bilhar existentes em 
Maceió era tal que a Livraria 
Fonseca anunciava, entre outros 
produtos, que vendia giz para o 
jogo.

A Primavera, na Rua do 
Comércio, nº 109, ofertava “um 
magnífico sortimento de perten-
ces para bilhar”, entre eles, bolas 
de marfim, tacos e solas avulsas 
(que ficam presas na ponta do 
taco). Além de “excelente pano 
escuro para BILHAR”.

No início de 1899, o Bilhar 
do Comércio, que continuava 
funcionando normalmente, foi 
anunciado à venda “por preço 
vantajoso”. Somente em junho 
de 1899 foi adquirido pelo alfe-
res Joaquim Correia de Moraes 
Cavalcante, que no ano seguinte 
já divulgava a intenção de passar 
adiante o estabelecimento.

SÉCULO XX
Segundo o Indicador Geral 

do Estado de Alagoas de 1902, 

Maceió tinha naquele período 
o Bilhar Boa Vista, de Rodolpho 
Paiva, na Rua Boa Vista, nº 32, e 
o bilhar de Magdalena Bruno, na 
Rua da Floresta, nº 21.

Há registro, em 1905, da 
existência de um salão de bilhar 
na Rua do Comércio, nº 76, de 
propriedade de Oscar Caval-
cante.

Já sob a direção de Fernando 
Borgheri (ou Burgueze), o 
Bilhar do Comércio passou por 
“magníficas transformações” em 
1906, mas dois anos depois foi 
novamente posto à venda. Seu 
proprietário alegou estar muito 
doente. Anos depois pertenceu a 
Simeão de Oliveira e Silva.

Em 1908, Américo Maia era 
o proprietário da Casa de Bilhar 
High-Life e naquele ano comprou 
o Café Colombo, que ficava em 
frente ao Bilhar do Comércio.

Novo bilhar surgiu em 
Maceió em maio de 1910, na Rua 
do Comércio, nº 160. Seu proprie-
tário era Francisco Vieira. No ano 
seguinte há registro da existência 
de um bilhar na Rua Dias Cabral. 
Era explorado por Rosa & Cia.

A partir de 1910 ficam escas-
sas as informações sobre os bilha-
res de Maceió nos jornais.

SINUCA
Em 1875 surgiu o jogo de 

“Snooker” na Grã-Bretanha 
(uma variante do Pool). Foi 
levado para os EUA, tornando-se 
um dos jogos de salão mais popu-
lar daquele país.

Jogado numa mesa especial, 
com seis caçapas, a sinuca (como 
ficou mais conhecida no Brasil) 
tem mais bolas em jogo que o 
bilhar, além de objetivos diferen-
tes.

Chegou ao Brasil na segunda 
década do século XX, ainda como 
“Bilhar Americano” e aos poucos 
foi caindo na preferência dos 
jogadores de bilhar, que logo se 
adaptaram a ele.

O bilhar de carambola entrou 
em desuso e lentamente foi sendo 
abandonado como jogo de salão. 
Poucos deles sobreviveram para 
contar a história.
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Kelmenn Freitas
Savannah Comunicação Corporativa

A compra de 
p r o d u t o s 
para merenda 

escolar nos municípios por 
meio de ações como o Programa 
Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
foi discutida numa reunião 
entre o Sebrae Alagoas e a 
União Nacional das Coopera-
tivas de Agricultura Familiar e 
Economia Solidária (Unicafes), 
na semana passada. O foco 
principal é ajudar a escoar a 
produção dessas cooperativas 
– a Unicafes reúne 50 delas.

Para viabilizar a aquisição 
dos alimentos sem entraves 
e estreitar a relação desses 
produtores com as prefeituras 
alagoanas, um evento deve 
ser realizado nos próximos 
dias com os gestores munici-
pais - prefeitos e secretários 
de Educação e Agricultura -, 
tendo a Associação dos Muni-
cípios Alagoanos (AMA) como 
parceira.

O gerente adjunto da 

Unidade de Competitividade 
e Desenvolvimento (UCD) 
do Sebrae Alagoas, Márcio 
Barcellos, explica que essa 
demanda surgiu após uma 
reunião com a AMA, quando 
foram apresentados à asso-
ciação alguns trabalhos que 
o Sebrae apoia como serviço 
de inspeção municipal, orga-
nização de feira livre e apoio 
aos municípios para produzi-
rem termos de referência para 
compras públicas.

“O presidente da AMA 
[Hugo Wanderley] nos falou 
sobre a Unicafes, que está 
buscando apoio para a agricul-
tura familiar. A conversa inicial 
foi sobre esse evento, como a 
gente pode ajudá-los no traba-
lho de organização junto aos 
municípios. Prefeitos e secretá-
rios de Agricultura e de Educa-
ção, para organizar as compras 
de alimentos para merenda 
escolar a partir do que os muni-
cípios produzem”, detalha 
Márcio Barcellos.

SENSIBILIZAÇÃO DOS GESTORES
O fluxo para esse trabalho 

começa pela sensibilização dos 

prefeitos e secretários de Agri-
cultura e de educação, para 
conhecerem o que é produzido 
na região, além de perceberem 
que é importante valorizar a 
produção local de alimentos. 
Esse caminho acaba refletindo 
no diretor da escola e na nutri-
cionista do município, que esta-
belece a dieta para os estudantes 
da rede pública de ensino.

“A gente tem casos de muni-
cípios com produção de goiaba, 
mas a nutricionista tinha colo-
cado maçã na composição 
da merenda escolar. Então, 
alinhando algumas coisas nesse 

sentido, você valoriza a produ-
ção local”, conta Barcellos.

“Tem um trabalho que a 
gente faz com as merendeiras 
para elas usarem o inhame ao 
invés do macarrão industria-
lizado. A gente também faz 
concurso com merendeiras. 
O presidente da AMA gostou 
disso e resolveu fazer essa 
conexão nossa com a Unicafes”, 
completa.

Durante a reunião de 
quinta-feira, que contou com a 
Diretoria Executiva do Sebrae 
Alagoas e representantes da 
Unicafes, também foram discu-

tidas oportunidades de apoio à 
gestão empresarial das coope-
rativas e acesso a mercados 
em setores como a Cadeia do 
Turismo. Também foi discutido 
sobre crédito de carbono como 
oportunidade para a agricul-
tura Familiar.

“Ao manter, por exemplo, 
uma área de produção de coco, 
os produtores podem oferecer 
serviço ambiental e se creditar 
por isso por meio de pagamen-
tos de empresas que compram 
créditos de carbono”, diz 
Barcellos.

Além do gerente adjunto 
da Unidade de Competiti-
vidade e Desenvolvimento 
(UCD), também participaram 
do encontro o superintendente 
do Sebrae Alagoas, Marcos 
Vieira, o diretor técnico Viní-
cius Lages, a gerente adjunta da 
Unidade de Relacionamento 
Empresarial (URE), Fátima 
Aguiar, o gerente da Unidade 
de Relacionamento Empresa-
rial, Marcos Alencar, o presi-
dente da Emater, Adalberon 
Sá Júnior, e o representante da 
Unicafes em Alagoas, Roberto 
Vieira Nascimento.

Compra de merenda deve ter 
novo impulso nos municípios

SEBRAE ALAGOAS e Unicafes querem estreitar relação entre prefeituras e cooperativas de agricultura familiar

Divulgação

O Instituto C&A, braço 
social da C&A Brasil, lança, 
hoje (28) Dia Internacional 
do Orgulho LGBTQIAP+, o 
#TodesNaModa: seu primeiro 
edital proprietário voltado 
para a capacitação e o desen-
volvimento de negócios de 
moda protagonizados por 
empreendedores da comuni-
dade LGBTQIAP+.

Com inscrições abertas até 
o dia 17 de julho no próprio 
site do Instituto C&A (https://
www.institutocea.org.br), o 
edital é voltado para empre-
endedores LGBTQIAP+ de 
moda autoral nos segmentos 
de roupas, calçados e aces-
sórios e que tiveram seus 
negócios impactados pela 
pandemia precisando criar 
novas estratégias para suas 
marcas. Outros critérios, 
como maturidade do negócio, 
qualidade do produto e diver-
sidade do público empreende-

dor, também serão avaliados 
para a seleção dos participan-
tes.

O #TodesNaModa promo-
verá uma trilha online de 
formação e desenvolvimento 
somando cerca de 30 horas 
de conteúdos focados em 
marketing digital, identidade 
e gestão da marca. Ao longo 
desse período, os empreende-
dores selecionados receberão 
o investimento no valor de R﹩ 
4.000 como aporte aos negó-
cios e ajuda de custos.

O projeto foi desenvolvido 
em parceria com o CRIÁVEL, 
movimento de educação de 
Moda sustentável que, atra-
vés de sua metodologia e 
conteúdos, já formou mais de 
2 mil alunos, sempre visando 
reeducar a Moda rumo à 
máxima sustentabilidade 
possível. O CRIÁVEL terá o 
papel fundamental de condu-
zir e apoiar os empreendedo-

res LGBTIQAP+ no desafio de 
reestruturarem a identidade 
e o posicionamento de suas 
marcas, bem como na defini-
ção de diretrizes estratégicas.

O processo será condu-
zido por Renata Abranchs 
do CRIÁVEL que, com mais 
de 20 anos de atuação em 
pesquisa e consultoria e mais 
de 80 marcas nacionais e inter-
nacionais como clientes, já 
soma 800 horas de palestras, 
workshops, aulas e treina-
mentos para toda a cadeia 
da moda e indústria criativa. 
Junto de Renata Abranchs 
estará Ana Cotta, consultora 
para construção estratégica de 
marcas, designer e educadora.

As marcas seleciona-
das também contarão com o 
acompanhamento e a exper-
tise de colaboradores da C&A 
por meio do voluntariado 
corporativo - importante e 
tradicional pilar do Instituto 

C&A. Durante os encontros 
online do #TodesnaModa, 
os voluntários da C&A serão 
monitores e compartilharão 
suas experiências e conheci-
mentos, oferecendo suporte 
às atividades realizadas.

“O Instituto C&A entende 
que o empreendedorismo na 
moda é uma dentre as muitas 
possibilidades exploradas por 
profissionais LGBTQIAP+. 
Com a chegada da pande-
mia, nos preocupamos com 
o desenvolvimento destes 
empreendedores,  sobre-
tudo porque sabemos que a 
inclusão produtiva para este 
público é mais desafiadora. 
O #TodesNaModa é a nossa 
contribuição para tornar negó-
cios de moda LGBTQIAP+ 
mais resilientes, somando na 
sua estruturação, adaptação 
à nova realidade do consumo 
e geração de renda.” explica 
Gustavo Narciso, Gerente 

Executivo do Instituto C&A.

SOBRE O INSTITUTO C&A
O Instituto C&A - braço 

social da C&A Brasil - atua 
no fortalecimento de comuni-
dades por meio da moda no 
voluntariado corporativo e 
no fomento ao empreendedo-
rismo dos grupos sociais que 
lutam para afirmar seus direi-
tos (populações periféricas, 
LGBTQIA+, mulheres negras, 
migrantes e refugiados, entre 
outros). A instituição também 
realiza ajudas humanitárias 
em situações de calamidade 
pública e crises emergenciais 
no país. Com 30 anos de histó-
ria o instituto tem como princi-
pal objetivo promover impacto 
social nas comunidades no 
entorno das lojas, centros 
de distribuições e escritório 
central em todo território brasi-
leiro. Saiba mais em: https://
www.institutocea.org.br/.

LGBTQIAP+

Instituto C&A Brasil lança edital para 
empreendedores de moda autoral

Reunião discutiu oportunidades de apoio à gestão empresarial das cooperativas
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Dodge faz parceria com 
Universal Pictures em 
‘Velozes & Furiosos 9
A Dodge, que faz parte da 
inovadora saga “Velozes & 
Furiosos” desde seu início, 
anunciou sua parceria 
promocional com a Universal 
Pictures para “V9”, que chegou 
aos cinemas brasileiros na 
quinta-feira, 24 de junho. Em 
apoio ao lançamento do filme, 
a Dodge está lançando nos 
Estados Unidos a campanha de 
marketing “Superpower”, que 
inclui televisão, mídias sociais 
e digitais e inserções nos 
cinemas. A campanha conjunta 
promove a franquia blockbuster 
que arrecadou mais de R$ 25 
bilhões em todo o mundo e a 
Dodge//SRT, marca dos muscle 
cars mais rápidos e poderosos 
do mundo. 

BMW Group Brasil celebra 
70 mil veículos produzi-
dos na fábrica de Araquari 
(SC)
A primeira fábrica do BMW 
Group em solo brasileiro apre-
senta motivos importantes 
para celebrar sua trajetória. A 
planta de Araquari, localizada 
em Santa Catarina, acaba 
de atingir 70 mil veículos 
produzidos para os merca-
dos do Brasil e de exporta-
ção aos países do NAFTA 
(Acordo de Livre Comércio da 
América do Norte), desde a 
sua inauguração em 2014. 
Modelo mais produzido em 
Araquari e protagonista dessa 
celebração, o autêntico e 
versátil BMW X1 conquistou 
o importante marco de 35 mil 
unidades produzidas e é um 
dos modelos premium mais 
vendidos do país. A unidade 
70 mil da fábrica é um BMW 
X1 sDrive20i X-Line na cor 
azul phytonic com interior 
oyster. O BMW Série 3, o 
BMW X3 e o BMW X4 também 
são produzidos no complexo 
fabril do município catari-
nense. 

Moto elétrica da Índia 
esgota em 2 horas
As vendas de motos elétricas têm 
ganhado força em todo o mundo, 
mas a RV400 da Revolt Motors 
é, claramente, um caso atípico. 
A marca indiana se beneficiou 
dos subsídios do governo federal 
através do FAME II, programa de 
incentivo a compra de elétricos, 
para baratear ainda mais o veículo 
– que esgotou em apenas 2 
horas. Poucos lugares no mundo 
registram tanto tráfego em duas 
rodas do que a Índia. Portanto, 
incentivar a gigantesca população 
a mudar para motos elétricas tem 
sido um dos principais objetivos 
do governo local. 

RODASDUAS

Para a Toyota do Brasil, 
2021 sinaliza leve recuper-
ação do setor automotivo, 
após os mais desafiadores 
cenários ao longo de 2020, 
com a chegada da pandemia. 
As exportações da subsidiária 
brasileira da marca indicam 
a tendência, com os países da 
América Latina e Caribe que 
adquiriram, nos primeiros 
cinco meses deste ano, 24.320 
unidades dos modelos Etios, 
Yaris, Corolla e Corolla Cross 
produzidos no Brasil, que 
representam um volume 
18%  maior que em igual 
intervalo de 2019, antes, 
portanto, da pandemia. Dois 
motivos principais colabo-

ram para este desempenho 
no comércio internacional 

em 2021: o fortalecimento e 
manutenção das estruturas 

operacionais de Indaiatuba 
e Sorocaba (ambas no Estado 
de SP) alicerçadas no plano 
de crescimento sustentável 
de toda região, e o posiciona-
mento e oferta de um port-
fólio de produtos adequado 
ao cliente latino-americano. 
O compacto Etios, produz-
ido na planta de Sorocaba, 
mantém-se forte no inter-
esse dos consumidores da 
região e alcançou quase 10 
mil unidades exportadas. O 
Corolla sedã, fabricado na 
planta de Indaiatuba, conta-
bilizou mais de 5 mil carros 
entregues em terri tório 
estrangeiro, enquanto o Yaris 
chegou a mais de 4,5 mil.

Toyota Brasil recupera ritmo de 
exportações ao nível pré-pandemia

Seu novo e instigante 
design anuncia os códigos de 
uma nova era de moderni-
dade, com elegância pronun-
ciada, dianteira redesenhada, 
lanternas traseiras Full LED, 
novas cores de carroceria e 
uma opção exclusiva para 
a versão GT Pack, o “Black 
Pack”. Dotado de tecnolo-
gias inteligentes, o NOVO 
PEUGEOT 3008 oferece ajuda 
à condução de última geração, 
bem como o novo PEUGEOT 
i-Cockpit® 2.0 equipado com 
um novo painel de instru-
mentos com visualização de 
alta qualidade e uma nova 
tela sensível ao toque de 10 
polegadas de alta definição 
para a GT Pack e de 8” para a 
versão Griffe. Completando 
essa experiência renovada, o 
modelo conta com uma nova 
estrutura comercial, apresen-
tado em duas versões topo de 
gama. A primeira delas bati-

zada de GT PACK composta 
de equipamentos comple-
mentares, batizados de “pack” 
com visual mais esportivo e 
arrojado, e a versão GRIFFE, 
super completa e sofisticada. 
Sempre na vanguarda do 
design, o NOVO PEUGEOT 
3008 apresenta uma nova 
dianteira com estilo difer-
enciado e único, inspirado 
nos códigos de uma nova era 
de modernidade, trazendo 

requinte e dinamismo. Uma 
nova grade Frameless, sem 
moldura, consolida o estilo 
cada vez mais suntuoso, 
ao mesmo tempo em que 
mantém a fluidez das linhas. 
Em um novo efeito de design, 
suas aletas se prolongam sob 
os faróis, realizando a fusão 
de todos os elementos. Final-
mente, o emblema do modelo 
agora está orgulhosamente 
posicionado à frente do capô.

Novo PEUGEOT 3008 chega 
inovando ainda mais em design


