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5EX-ESPOSA DE BOLSONARO COMPROU 14 IMÓVEIS, A MAIORIA EM DINHEIRO VIVO, EM APENAS DEZ ANOS

Após a criação de uma 
plataforma para o envio 
de emails em massa para o 
deputado Arthur Lira, presi-
dente da Câmara, a instalação 
de outdoors em Arapiraca 
cobrando que ele coloque 
o pedido de Super Impea-
chment na pauta é a nova 
forma de pressão. Arapiraca 
é um dos principais colégios 
eleitorais para a reeleição de 
Arthur Lira. Uma coisa é 
fazer “ouvidos moucos” em 
Brasília. Outra coisa é ficar 
indiferente à campanha em 
Alagoas, que elege Arthur 
Lira. A campanha é arti-
culada pelos movimentos 
Acredito, Agora, Bancada 
Ativista, Muitas, Ocupa 
Política, Nossas, UNE e 342 
Artes para pressionar Lira a 
abrir o processo de impea-
chment de Bolsonaro. 

SUPER IMPEACHMENT
Arapiraca amanheceu hoje com vários outdoors espalhados pela cidade cobrando posicionando firme de Arthur Lira; os puxa-sacos do fascismo não tiveram tempo para danificar as placas                                                                                                                                        

CAMPANHA EM ARAPIRACA ENQUADRA DEPUTADO ARTHUR LIRA

Fotos: Tarcísio Ferreira

ORLA VIVA LITORAL NORTE

Alagoas 
investe alto 
nas obras de 
revitalização

Duplicação 
até a Barra 
vai alavancar  
o turismo

DESCONTO LEGAL

CASAL prorroga o prazo              
A Casal prorrogou para até 

o dia 19 de julho a campanha 
“Casal Desconto Legal”, que 
oferece 90% de desconto para 
a regularização de débitos. Os 
interessados devem procurar 

o estande montado pela Casal 
no estacionamento do Parque 
Shopping, em Cruz das Almas, 
em Maceió, das 8h às 17h. No 
interior, o atendimento ocorre 
no escritório da Companhia 

em cada cidade, das 7h30 às 
11h30. Não precisa fazer agen-
damento prévio, é só compare-
cer ao local com os documentos 
pessoais e uma conta de água 
que será atendido. 68 4



2 O DIA ALAGOAS  l  6 de julho  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

Marcelo Uchôa * Advogado e professor de Direito Marcelo Firmino * Jornalista

Wagner Melo * Jornalista

Ao se assumir “um gover-
nador gay, e não um gay 
governador”, Eduardo Leite, 
do Rio Grande do Sul, dividiu 
opiniões. Os progressistas, 
simpáticos à causa da comu-
nidade LGBTQIA+, chiaram, 
e com razão.

Leite apoiou o candidato à 
presidência mais homofóbico 
da história do país, aquele 
que disse ser impossível amar 
um filho homossexual, que 
preferia ver um filho morto 
num acidente do que com um 
“bigodudo”.

É o mesmo presidente 
queridinho do apresenta-
dor para quem gays são uma 
“raça desgraçada”, pedófilos e 
maconheiros.

Com a assunção da sexu-
alidade, especula-se que o 
governador gaúcho tenta ser 
o candidato da direita à presi-
dência no próximo ano. A 
homossexualidade seria um 
elo com os, digamos, liberais.

O caso Sikera Jr. Mostra 
que a homofobia e o ódio 
ainda ressoam em muitas 
cabeças vazias, mas, têm 
perdido espaço.

No momento, enquanto 
Ciro Gomes tenta ser o Bolso-
naro da vez, atacando Lula e 
o PT mais do que ao ser que 
ocupa a cadeira no Planalto 
e defende escárnios como a 
mistura de política com reli-
gião, os tucanos guardam na 
manga uma possível candida-

tura de direita com um verniz 
um pouco distante da visão 
fundamentalista de mundo.

Seria o “gay limpinho”, 
que teria o voto daqueles que 
não são homofóbicos e têm até 
um amigo homossexual para 
provar isso. Até convivem 
bem com os gays no ambiente 
de trabalho, olha que boniti-
nho.

Mas, não se enganem. 
Eduardo Leite pode pertencer 
a uma minoria que mete mais 
medo nos cidadãos de bem do 
que o desemprego, a inflação, 
a violência e o sucateamento 
da saúde e da educação. 
Porém, sua agenda política 
é a mesma dos neoliberais 
conservadores.

Não é desconhecido de 
ninguém que o cometimento de 
crime de responsabilidade sujeita 
o presidente da República à hipó-
tese do impeachment. A denúncia, 
que pode ser oferecida por qual-
quer cidadão, deve ser apresen-
tada à Câmara dos Deputados, que 
autorizará ou não a instauração do 
processo, e, sendo o caso, enca-
minhará a acusação ao Senado 
Federal para apreciação e julga-
mento. Esses comandos gerais 
estão dispostos nos artigos 85 e 86 
da Constituição, em combinação 
com os artigos 14 e seguintes da 
Lei 1079/50 (lei do impeachment), 
de modo que a Constituição e a lei 
reconhecem à Câmara e ao Senado 
a competência para decidir sobre 
o impeachment presidencial, não 
havendo margem para ficcionar 
que esta prerrogativa possa ser 
apropriada em forma de superpo-
der ou força suprema pelo presi-
dente da Câmara.  

Como chefe da Casa que 
recebe a denúncia, o presidente 
da Câmara tem autoridade para 
instalar o rito formal do processo, 
não para resolver sua substância. 
Não por acaso, o § 2º do artigo 218 
do Regimento Interno da Casa 
alude à verificação de requisitos 
estabelecidos no § 1º para o recebi-
mento da denúncia, mas estes não 
são mais que a própria “denúncia 
assinada pelo denunciante e com 
firma reconhecida, acompanhada 
de documentos que a comprovem 
ou da declaração de impossibili-
dade de apresentá-los, com indi-
cação do local onde possam ser 
encontrados, bem como, se for o 
caso, do rol das testemunhas, em 
número de cinco, no mínimo”. 

Requisitos formais.É evidente que 
mesmo protocolar esse despacho 
deve revestir-se de prudência, 
afinal, discussão da envergadura 
fatalmente afetará a governabili-
dade executiva, a dinâmica legisla-
tiva, a vida política, mas tampouco 
o desfecho em si do questiona-
mento pode condicionar-se à 
mera liberalidade do presidente 
da Câmara, sob pena da aferição 
da responsabilidade da mais alta 
autoridade da República ficar, na 
prática, constrita a uma pessoa, 
não ao Parlamento, como prevê a 
ordem constitucional. No Brasil, 
essa compreensão distópica alcan-
çou nível de escândalo. No último 
30/06, dezenas e dezenas de enti-
dades e pessoas da sociedade civil, 
partidos políticos e parlamentares 
apresentaram um superpedido de 
impeachment unificando os mais 
de 120 pedidos anteriores que 
dormitam à mesa do presidente 
da Câmara e este já anunciou que 
não o analisará. Está correto isso?

Lógico que não está. Uma vez 
presentes os requisitos do § 1º do 
artigo 218 do Regimento Interno, 
o presidente da Casa sequer pode 
omitir-se de despachar sobre a 
denúncia, pois o § 3º prevê um 
recurso a Plenário, cujo direito 
será inviabilizado se ele pura e 
simplesmente ignorar seu dever 
de manifestar-se fundamentada-
mente (por inferência legal) sobre 
o recebimento. Porém, no caso 
concreto, nem inadmitir a denún-
cia pode.Com base em que se 
pode justificar que o presidente da 
Câmara prive do crivo dos pares, 
os quais em conjunto formam a 
Casa constitucionalmente esco-
lhida para exercer juízo político 

de admissibilidade de impeach-
ment, uma peça de denúncia de 
270 páginas de fundamentação 
fático-jurídica, subscrita por tantos 
autores, elencando 23 gravíssimas 
acusações de crimes de respon-
sabilidade cometidos pelo presi-
dente da República, relacionados 
a quase todos os incisos do art. 
85 da Constituição? Acusações 
de infrações que dizem respeito 
à harmonia entre os poderes, à 
sintonia federativa, à segurança 
interna, ao zelo à Constituição, aos 
direitos individuais, sociais e polí-
ticos, ao cumprimento das leis e às 
determinações judiciais, à atenção 
à probidade na administração, 
inclusive à austeridade na guarda 
e emprego do dinheiro público, 
e, sobretudo, à gestão executiva 
sobre uma crise pandêmica que já 
matou 523 mil brasileiras e brasi-
leiros? Impossível.  

Se o presidente da Câmara 
resiste a empreender senso insti-
tucional aos requerimentos que a 
sociedade faz ao Parlamento, igno-
rando, inclusive, o eco de centenas 
de milhares de pessoas que têm ido 
às ruas manifestar sua irresigna-
ção, cabe à Justiça intervir para que 
sua arbitrária inação não aniquile 
o direito de cidadania, nem invia-
bilize as investigações e respon-
sabilizações que precisam ser 
feitas. E não se diga que, em assim 
procedendo, estará o Judiciário 
intervindo em assuntos próprios 
do Legislativo, porque é até 
mesmo para viabilizar o exercício 
da competência legislativa que a 
intervenção se faz necessária. Não 
existe autoridade onipotente em 
um Estado democrático de direito. 
Que caminhe o impeachment!

Ora vejam, quem diria…
Boquirroto e metido a 

valentão nas redes sociais, com 
promessas de pegar e arre-
bentar ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o depu-
tado federal Daniel Silveira 
(PSL), expoente do bolsona-
rismo radical, agora quer deixar 
o País.

O problema é que ele pediu 
asilo diplomático em 4 embai-
xadas estrangeiras e nenhuma 
delas aceitou.

Para um parlamentar, antes 
prepotente, Silveira passou 
vergonha e feia com a recusa 
das embaixadas

No ano passado, o depu-
tado divulgou vídeos na inter-
net ameaçando ministros do 
STF, incitando a violência, 
defendendo atos antidemocrá-
ticos, como o fechamento da 
própria Corte e a decretação 
de um novo Ato Institucional 5 
(AI-5), aquele famoso e violento 

instrumento de repressão da 
ditadura militar, e por isso foi 
preso.

Foi preso em fevereiro por 
decisão da corte de justiça e o 
que é pior: seus colegas parla-
mentares o deixaram só no 
xilindró. Inclusive os da família 
Bolsonaro. Abandonado e reco-
lhido à própria insignificância 
ele agora quer ser acolhido em 
algum País.

Ele cumpria prisão domici-
liar e violou as normas do uso 
da tornezeleira eletrônica, na 
semana passada.

Resultado: Voltou à prisão 
convencional por ordem do 
ministro do Supremo, Alexan-
dre Moraes.

Em suma, o arrogante 
parlamentar que falava grosso 
suas idiotices nas redes sociais, 
agora descobriu que o poder é 
efêmero.

E que sem ele é apenas mais 
um na planície selvagem.

Eduardo Leite, o “amigo gay” 
para a direita chamar de seu

Lira e a onipotência inexistente Preso, humilhado e abandonado 
por amigos, deputado 

bolsonarista quer deixar o País
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A P r e f e i t u r a 
de Maceió, 
p o r  m e i o 

da Secretaria Municipal da 
Saúde, amplia a vacinação 
contra a Influenza para toda a 
população de Maceió, a partir 
dos seis meses idade. O calen-
dário segue a Campanha 
Nacional, enquanto durar o 
estoque dos imunizantes.

A vacinação é impor-
tante e evita as formas graves 
da doença, em especial nos 
grupos de maior risco. Até o 
momento, o município atin-
giu uma cobertura vacinal de 
44,37%, com a aplicação de 
135.217 doses.

Os interessados já podem 
se dirigir até uma das 53 

Unidades de Saúde que estão 
aplicando a vacina, das 08h às 
16h, exceto as exclusivas para 
a vacinação contra a Covid-19. 
Quem já se imunizou contra 
a Covid-19 deve esperar, ao 
menos, 14 dias para receber a 
vacina do H1N1.

A população pode se diri-
gir ainda, das 9h às 16h, de 
segunda-feira a sábado, ao 
Mercado da Produção, no 
estacionamento da Feirinha de 
Artesanato; Feirinha do Tabu-
leiro, e no Centro da cidade, 
próximo à Igreja do Livra-
mento. Já nos Shoppings Pátio 
(Benedito Bentes), Maceió 
(Mangabeiras) e Parque (Cruz 
das Almas), o horário é das 
14h às 20h, todos os dias.

Influenza: Prefeitura amplia a 
vacinação para toda população

CALENDÁRIO segue Campanha Nacional; interessados já podem se dirigir a uma Unidade de Saúde do município

Maceió segue avançando a 
vacinação contra a Covid-19. 
Hoje, recebem pessoas com 
38 anos ou mais, e amanhã, é a 
vez para quem tem 37 anos de 
idade. A população da capital 
dispõe de 08 pontos de vacina-
ção para se imunizar.

A prefeitura de Maceió 
informa, ainda, que estará 
aberto hoje e amanhã, o agen-
damento nas oito Unidades 
Básicas de Saúde, que podem 
ser feitos no site: (agendavacina.
maceio.al.gov.br).

Os contemplados nesse 
novo grupo podem procurar 
os quatro pontos de imuni-
zação que funcionam em 
sistema de corujão, das 9h às 
21h, de hoje e amanhã, que 
são o drive-thru de Jaraguá, o 
drive-thru da Justiça Federal 

(Serraria), o Maceió Shopping 
(Mangabeiras) e o Pátio Shop-
ping (Cidade Universitária).

Já os demais pontos, que 
abrem das 9h às 16h, são: 

Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho), Papódromo (Vergel 
do Lago), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Terminal 
do Osman Loureiro.

Mais duas comunidades 
recebem, hoje, o Ônibus da 
Vacina: Fernão Velho e Rio 
Novo. O ônibus estará estacio-
nado na Praça Coronel Othon, 
em frente à antiga Fábrica de 
Tecidos, das 9h às 12h. Já no Rio 
Novo, o ônibus ficará na Rua 
Padre Cícero, das 13h às 16h.

Além do veículo, a popu-
lação pode se vacinar nos oito 
pontos fixos espalhados pela 

cidade. Hoje, quatro pontos 
funcionarão em sistema de 
corujão, das 9h às 21h: os 
drive-thrus de Jaraguá e da 
Justiça Federal (Serraria), 
Shoppings Maceió (Manga-
beiras)  e  Pátio (Cidade 
Universitária).

Conforme calendário de 
vacinação, divulgado ontem, 
hoje estão sendo vacinadas 
pessoas com 38 anos sem 

comorbidades e remanes-
centes dos grupos anteriores. 
As vagas para vacinação no 
ônibus são limitadas.

Os demais pontos, funcio-
narão em horário normal, das 
9h às 16h, no Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho), no Papó-
dromo (Vergel do Lago), na 
Praça Padre Cícero (Bene-
dito Bentes) e no Terminal do 
Osman Loureiro.

COVID-19

Vacina segue hoje para 
pessoas a partir de 38 Tem início hoje e se 

estenderá por 30 dias, o pré-
-cadastro para regulamenta-
ção do serviço de transporte 
público individual de passa-
geiros na modalidade moto-
táxi, para os profissionais 
que atuam na capital.

Como informa a SMTT, 
o prazo de duração para 
o cadastro será de 30 dias, 
apenas em dias úteis, das 
08h às 12h, no período da 
manhã, e das 14h às 18h à 
tarde. O prazo final se dará 
no dia 17 de agosto.

Os serviços estão sendo 

feitos no piso térreo do esta-
cionamento garagem do 
Shopping Maceió, no bairro 
da Mangabeiras. Mais infor-
mações pelo numero (82) 
98852-5574.

Os interessados devem 
apresentar  os  seguin-
tes documentos: Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), com observação 
de atividade remunerada, 
CRLV vigente, comprovante 
de residência e certidões 
criminais estadual e federal. 
Os documentos devem estar 
atualizados.

SMTT

Mototaxistas são
pré-cadastrados

Ascom SMTT

Imunizant evita as formas 
graves da doença, em especial 
aos grupos mais vulneráveis

Fernão Velho e Rio Novo recebem Ônibus da Vacina

Edvan Ferreira

Imunização segue diminuindo a faixa etária: hoje é a vez de quem tem 38 anos

Regulamentação da categoria contribuirá na segurança dos usuários

Secom Maceió – Arquivo 
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Agência Alagoas

O trade turís-
t ico come-
m o r o u 

o início da duplicação da 
AL-101 Norte no trecho de 
28 km entre o bairro de Garça 
Torta, em Maceió, e o municí-
pio de Barra de Santo Antônio. 
Após o anúncio proferido pelo 
Governo de Alagoas na última 
sexta-feira, representantes 
do segmento declararam 
que a obra vai impulsionar o 
turismo ao levar mais infra-
estrutura e desenvolvimento 
para todo o estado.

“A duplicação é um anseio 
do setor há muito tempo. 
Quanto mais acesso nós 
tivermos, mais fácil fica para 
os turistas chegarem e mais 
poderemos entregar aquilo 
que vendemos lá fora”, aponta 
Danielle Novis, superinten-
dente do Maceió Convention 
& Visitors Bureau. “A gente 
vê sempre com bons olhos o 
esforço, os investimentos do 
Estado e a preocupação em 
melhorar as condições para 
que o turismo possa ocupar 
definitivamente o papel que 
ele merece”, complementa.

Com cinco pontes – sobre os 
rios Sapucaí, Sauaçuhy, Saúde, 
Meirim e Pratagy – e seis aces-
sos para bairros e povoados 
adjacentes, a obra viária é o 
maior contrato que o Estado 
vai executar em Alagoas. 
Um investimento de R$ 285 
milhões com recursos prove-
nientes de operação de crédito 
junto à Corporação Andina de 
Fomento (CAF) e previsão de 
entrega em 18 meses.

“É uma grande obra. 
Será um divisor de águas e 
uma solução para o turismo 
na nossa região”, acredita 
Vanderlei Turatti, empresário 
dos ramos gastronômico e de 

receptivo turístico em Pari-
pueira e Barra de Santo de 
Antônio. “Além disso, trará 
oportunidades para novos 
investimentos porque, com a 
rodovia duplicada, o acesso ao 
aeroporto ficará mais rápido”, 
conclui.

Batizado inicialmente 
como Via Expressa, o novo 
trecho corre por trás das falé-
sias, em paralelo à rodovia 
à beira-mar que receberá a 
devida repaginação urbanís-
tica – com direito à ciclovia 
– para se tornar uma via de 
charme. “Isso, associado ao 
aeroporto de Maragogi e a um 
conjunto de obras na região, 
certamente transformará esse 
pedacinho do Brasil aqui em 
Alagoas – que é um dos mais 
bonitos do país – num dos 
mais preparados para receber 
as pessoas”, assinalou o gover-
nador Renan Filho, durante a 
assinatura da ordem de serviço 
para a duplicação.

Os efeitos positivos resul-
tantes do empreendimento 
governamental são corrobo-
rados pelo Costa dos Corais 
Convention & Visitors Bureau. 
“É uma obra muito impor-
tante que, quando concluída, 
trará impactos positivos para 
o turismo no Litoral Norte de 
Alagoas e mais segurança para 

nossos visitantes e morado-
res”, avalia Farid Daher, presi-
dente da associação que atua 
em prol do turismo sustentável 
na região. “Ter rodovias bem 
estruturadas, que façam fluir o 
tráfego, evitando acidentes e a 
perda de tempo em filas ou no 
trânsito lento, é um fator muito 
importante para a competitivi-
dade do destino”, alega.

Um destino mais compe-
titivo e com melhores resul-
tados. É o que prevê uma das 
maiores empresas de receptivo 
turístico no estado. “A dupli-
cação é uma das obras mais 
importantes para o turismo 
do Litoral Norte. Todo o 
trade, incluindo a rede hote-
leira, de serviços e as empre-
sas de turismo, e a população 
devem comemorar. Todos 
serão beneficiados”, acredita 
Alejandro Velásquez, diretor 
comercial da companhia em 
Alagoas. “Além de diminuir 
distâncias entre o aeroporto de 
Maceió e os polos de turismo 
de Japaratinga, Maragogi, São 
Miguel dos Milagres e Porto 
de Pedras, vai oferecer uma 
estrada moderna e com maior 
segurança”, observa.

“As cidades estão se 
transformando no norte de 
Alagoas”

Com sete grandes obras 
de duplicação no estado – e 
investimentos em torno de 
R$ 1 bilhão em construção de 
rodovias –, a robusta e inédita 
expansão viária promovida 
pelo Governo vem transfor-
mando as cidades.

“A execução dessa obra é 
importantíssima para o desen-
volvimento econômico e do 
turismo, afinal, o Litoral Norte 
é uma região que prospecta 
negócios, e vem estabelecendo 
uma agenda muito forte na 
expansão da rede hoteleira em 
Alagoas”, certifica o secretá-
rio de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Marcius Beltrão.

A região Norte foi ampla-
mente  benef ic iada .  No 
momento, há novas rodovias 
que foram e estão sendo aber-
tas ou completamente recons-
truídas, como nos trechos 
entre a BR-101 e o município 
de Jundiá; de Jundiá até o 
distrito de Maciape; de Jacu-
ípe até Porto Calvo, e de Porto 
Calvo até Porto de Pedras. 
Todo o trecho entre Maragogi 
e Maceió, passando por Porto 
Calvo, também foi reconstru-
ído.

Como destaque comple-
mentar, a qualidade da pavi-
mentação da malha rodoviária 

alagoana ao longo dos últimos 
anos vem sendo aferida como a 
melhor do Brasil pela Confede-
ração Nacional do Transporte 
(CNT). “É uma estrada nova, 
de padrão de primeiro mundo, 
e sem pedágio. Nós vamos 
acompanhar de perto para 
cobrar a qualidade”, salientou 
o governador que, ao assumir 
a gestão, encontrou apenas 30 
km de rodovias duplicadas 
em todo o território alagoano. 
Agora já são 150 km e a meta é 
chegar a mais de 400 km até o 
final de 2022.

Outra obra significativa 
para toda a Costa dos Corais 
também foi anunciada pelo 
governador Renan Filho no 
mês de junho: a estrada entre a 
Ilha da Crôa, na Barra de Santo 
Antônio, e Passo de Camara-
gibe, reduzindo o tempo de 
viagem entre a capital Maceió 
e a famosa Rota Ecológica de 
Milagres em 40 minutos. A via 
passará por Morros de Cama-
ragibe e terá uma ponte sobre 
o rio Camaragibe até a Barra 
de Camaragibe. “Quando a 
ponte desaguar do outro lado, 
vamos duplicar a rodovia, para 
fazer uma mão-dupla naquela 
região que é uma das que mais 
cresce em turismo no Brasil”, 
assegurou o chefe do Execu-
tivo estadual.

“As cidades estão se 
transformando no norte de 
Alagoas”, declarou o gover-
nador. “O município de Barra 
de Santo Antônio terá um dos 
maiores investimentos per 
capita de toda Alagoas porque 
vai receber o saneamento, a 
obra da estrada até Morros 
de Camaragibe, o programa 
Minha Cidade Linda e a cons-
trução do Hotel Vila Galé, na 
praia de Carro Quebrado, que 
é um dos maiores investimen-
tos privados realizados no 
estado”, elencou.

Duplicação da AL-101 Norte 
impulsiona turismo em Alagoas

TRADE comemora segundo trecho da obra viária, que fortalece segmento ao gerar mais infraestrutura e desenvolvimento 

Hoje foi deflagrada pela polí-
cia a Operação Serra da Barriga. 
A ação prendeu três pessoas 
ligadas ao tráfico nas cidades de 
União dos Palmares e Maceió. 
Foram apreendidos drogas e 
dinheiro.

De acordo com as infor-
mações da polícia, equipes do 
tático rodoviário do Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv) junta-
mente com o Pelopes do 2°BPM, 
executaram a “Operação Serra 
da Barriga” após denúncias de 

tráfico de drogas na região.
As guarnições cumpriram 

os mandados de busca e apre-
ensão expedidos pela 17ª Vara 
Criminal da Capital. Com os três 
suspeitos, de 24, 30 e 37 anos, 
foram encontrados uma boa 

quantidade de drogas, arma de 
fogo e diversas munições.

Foram apreendidos uma 
pistola CAL .380; um carregador 
de 380; um carregador de Glock; 
22 munições de cal. 38 intactas; 
502 papelotes de cocaína; 172 

gramas de cocaína pura; 200 
gramas de maconha; $ 2.560,10 
em espécie.

Os envolvidos foram leva-
dos à delegacia regional de 
União dos Palmares para a 
lavratura do flagrante.

POLÍCIA MILITAR

Operação Serra da Barriga prende três 
pessoas e apreende dinheiro e drogas

Divulgação

Novo trecho corre por trás das falésias, em paralelo à rodovia à beira-mar

VIA EXPRESSA AL-101 
NORTE EM NÚMEROS

•R$ 285 milhões em investi-
mentos;
•28 km de extensão
•6 acessos para bairros e 
povoados adjacentes;
•5 pontes (sobre os rios Sapu-
caí, Sauaçuhy, Riacho Saúde, 
Meirim e Pratagy);
•3 municípios percorridos 
(Maceió, Paripueira e Barra de 
Santo Antônio)
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Com Bolsonaro, Ana saiu de 
zero a 14 imóveis em 10 anos

EX-MULHER DE Jair Bolsonaro comprou 14 imóveis, parte deles em dinheiro vivo; valor ultrapassa R$ 3 milhões

Du r a n t e  a 
década em 
que esteve 

com Jair Bolsonaro, Ana Cris-
tina Siqueira Valle, a segunda 
ex-mulher do presidente, 
conquistou uma significativa 
evolução patrimonial. Sem 
nenhum imóvel dos anos 
1990, uma vez vivendo uma 
união com Jair Bolsonaro, ela 
se transformou em uma ávida 
negociadora imobiliária, como 
revela um levantamento do 
portal Época feito com base em 
quase 40 escrituras de compra 
e venda e 20 registros em cartó-
rios no Rio de Janeiro e em 
Brasília.

Do final de 1997, quando 
se envolveu com o então 
deputado federal, até 2008, 
momento do ruidoso rompi-
mento, Ana Cristina comprou, 
com Jair, 14 apartamentos, 
casas e terrenos, que somavam 
um patrimônio, em imóveis, 
avaliado em cerca de R$ 3 
milhões na data da separa-
ção — o equivalente a R$ 5,3 
milhões em valores corrigidos 

pela inflação.
A reportagem também 

informa que Bolsonaro, 
quando se uniu a ela, também 
estava longe de possuir o patri-
mônio atual. Na época, tinha 
apenas dois apartamentos no 
Rio e um terreno onde depois 

construiu uma casa, na Vila 
de Mambucaba, em Angra 
dos Reis. Um deles ficou com 
a primeira mulher, Rogéria 
Nantes Bolsonaro. Tudo havia 
sido adquirido entre 1996 e 
1997, ano em que se separou 
de Rogéria. Foi na década 

seguinte, a mesma em que se 
concentra parte da investiga-
ção das rachadinhas (a conhe-
cida prática de devolução de 
salários de assessores aos polí-
ticos que os contrataram) nos 
gabinetes de Flávio e Carlos, 
que a carteira imobiliária de 

Ana Cristina se multiplicou. 
Nas escrituras guardadas 

há quase 20 anos, há informa-
ções que despertam a atenção: 
na compra de cinco desses 14 
imóveis, o pagamento ocorreu 
“em moeda corrente”, ou seja, 
em dinheiro vivo. Foram duas 
casas, um apartamento e dois 
terrenos — tudo feito em nego-
ciações separadas ocorridas 
entre 2000 e 2006, que somam 
R$ 243.300, em dinheiro da 
época. Hoje, esse montante 
somaria R$ 680 mil, com a 
inflação corrigida pelo IPCA 
de acordo com a data de cada 
compra.

Depois da separação, ela 
ficou com nove imóveis. Entre 
os bens mantidos por Ana Cris-
tina, havia cinco terrenos em 
Resende que levam a outras 
transações incomuns. No total, 
o casal declarou ter adquirido 
o conjunto de terras por R$ 160 
mil em 2006, quando ainda 
estava junto. Após o litígio, 
cinco anos depois, ela reven-
deu os terrenos por R$ 1,9 
milhão.

Reprodução / Reuters

O governo federal vai 
lançar mais um canal de TV 
nas próximas semanas. A 
verba sairá do Ministério da 
Educação (MEC) segundo 
informações divulgada por 
Ricardo Feltrin, do UOL. 
De acordo com o jorna-
lista, a emissora destinada a 
“projetos educativos, além 
de diversos outros serviços”, 
conforme diz o MEC, custará 
entre R$ 50 milhões e R$ 100 
milhões anuais. A pasta nega 
que serão estes os valores, 
mas não especifica quanto 
custará o projeto.

O novo canal será uma 
subdivisão do sinal da TV 
Brasil .  Ainda sem nome 
definido, a emissora é vista 
como uma plataforma de 
divulgação de conteúdo pró-
-governo. De acordo com a 
matéria do UOL, nos basti-
dores o canal já foi apelidado 
jocosamente de “TV Olavo”, 
em referência a Olavo de 
Carvalho, guru bolsonarista.

O Congresso em Foco 
entrou e contato com a EBC 
e com o Ministério da Educa-
ção para entender detalhes 
sobre a emissora, mas ainda 
não teve retorno.

NOTA DO MEC NA 
ÍNTEGRA ENVIADA AO UOL
O Ministério da Educa-

ção informa que está em fase 
final de negociação com a 
EBC um contrato de um novo 
canal de TV público.

Neste novo contrato serão 
atendidos projetos educati-
vos, além de diversos outros 
serviços.

A pasta ressalta que essa 
é uma iniciativa desta admi-
nistração e que o objetivo 
é economizar, racionalizar 
e melhorar os processos de 
gestão.

O valor que está sendo 
negociado é muito abaixo do 
informado (notada coluna: 
estimado) pelo UOL. Aten-
ciosamente, Ascom/MEC.”

CUSTO PODE CHEGAR A R$ 100 MILHÕES/ANO

Governo vai lançar novo canal de TV 
com verba do Ministério da Educação

Agência Brasil

Ana Cristina comprou, com Jair, 14 apartamentos, casas e terrenos: patrimônio avaliado em cerca de R$ 3 milhões
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Agência Alagoas

O trade turís-
t ico come-
m o r o u 

o início da duplicação da 
AL-101 Norte no trecho de 
28 km entre o bairro de Garça 
Torta, em Maceió, e o municí-
pio de Barra de Santo Antônio. 
Após o anúncio proferido pelo 
Governo de Alagoas na última 
sexta-feira, representantes 
do segmento declararam 
que a obra vai impulsionar o 
turismo ao levar mais infra-
estrutura e desenvolvimento 
para todo o estado.

“A duplicação é um anseio 
do setor há muito tempo. 
Quanto mais acesso nós 
tivermos, mais fácil fica para 
os turistas chegarem e mais 
poderemos entregar aquilo 
que vendemos lá fora”, aponta 
Danielle Novis, superinten-
dente do Maceió Convention 
& Visitors Bureau. “A gente 
vê sempre com bons olhos o 
esforço, os investimentos do 
Estado e a preocupação em 
melhorar as condições para 
que o turismo possa ocupar 
definitivamente o papel que 
ele merece”, complementa.

Com cinco pontes – sobre os 
rios Sapucaí, Sauaçuhy, Saúde, 
Meirim e Pratagy – e seis aces-
sos para bairros e povoados 
adjacentes, a obra viária é o 
maior contrato que o Estado 
vai executar em Alagoas. 
Um investimento de R$ 285 
milhões com recursos prove-
nientes de operação de crédito 
junto à Corporação Andina de 
Fomento (CAF) e previsão de 
entrega em 18 meses.

“É uma grande obra. 
Será um divisor de águas e 
uma solução para o turismo 
na nossa região”, acredita 
Vanderlei Turatti, empresário 
dos ramos gastronômico e de 

receptivo turístico em Pari-
pueira e Barra de Santo de 
Antônio. “Além disso, trará 
oportunidades para novos 
investimentos porque, com a 
rodovia duplicada, o acesso ao 
aeroporto ficará mais rápido”, 
conclui.

Batizado inicialmente 
como Via Expressa, o novo 
trecho corre por trás das falé-
sias, em paralelo à rodovia 
à beira-mar que receberá a 
devida repaginação urbanís-
tica – com direito à ciclovia 
– para se tornar uma via de 
charme. “Isso, associado ao 
aeroporto de Maragogi e a um 
conjunto de obras na região, 
certamente transformará esse 
pedacinho do Brasil aqui em 
Alagoas – que é um dos mais 
bonitos do país – num dos 
mais preparados para receber 
as pessoas”, assinalou o gover-
nador Renan Filho, durante a 
assinatura da ordem de serviço 
para a duplicação.

Os efeitos positivos resul-
tantes do empreendimento 
governamental são corrobo-
rados pelo Costa dos Corais 
Convention & Visitors Bureau. 
“É uma obra muito impor-
tante que, quando concluída, 
trará impactos positivos para 
o turismo no Litoral Norte de 
Alagoas e mais segurança para 

nossos visitantes e morado-
res”, avalia Farid Daher, presi-
dente da associação que atua 
em prol do turismo sustentável 
na região. “Ter rodovias bem 
estruturadas, que façam fluir o 
tráfego, evitando acidentes e a 
perda de tempo em filas ou no 
trânsito lento, é um fator muito 
importante para a competitivi-
dade do destino”, alega.

Um destino mais compe-
titivo e com melhores resul-
tados. É o que prevê uma das 
maiores empresas de receptivo 
turístico no estado. “A dupli-
cação é uma das obras mais 
importantes para o turismo 
do Litoral Norte. Todo o 
trade, incluindo a rede hote-
leira, de serviços e as empre-
sas de turismo, e a população 
devem comemorar. Todos 
serão beneficiados”, acredita 
Alejandro Velásquez, diretor 
comercial da companhia em 
Alagoas. “Além de diminuir 
distâncias entre o aeroporto de 
Maceió e os polos de turismo 
de Japaratinga, Maragogi, São 
Miguel dos Milagres e Porto 
de Pedras, vai oferecer uma 
estrada moderna e com maior 
segurança”, observa.

“As cidades estão se 
transformando no norte de 
Alagoas”

Com sete grandes obras 
de duplicação no estado – e 
investimentos em torno de 
R$ 1 bilhão em construção de 
rodovias –, a robusta e inédita 
expansão viária promovida 
pelo Governo vem transfor-
mando as cidades.

“A execução dessa obra é 
importantíssima para o desen-
volvimento econômico e do 
turismo, afinal, o Litoral Norte 
é uma região que prospecta 
negócios, e vem estabelecendo 
uma agenda muito forte na 
expansão da rede hoteleira em 
Alagoas”, certifica o secretá-
rio de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Marcius Beltrão.

A região Norte foi ampla-
mente  benef ic iada .  No 
momento, há novas rodovias 
que foram e estão sendo aber-
tas ou completamente recons-
truídas, como nos trechos 
entre a BR-101 e o município 
de Jundiá; de Jundiá até o 
distrito de Maciape; de Jacu-
ípe até Porto Calvo, e de Porto 
Calvo até Porto de Pedras. 
Todo o trecho entre Maragogi 
e Maceió, passando por Porto 
Calvo, também foi reconstru-
ído.

Como destaque comple-
mentar, a qualidade da pavi-
mentação da malha rodoviária 

alagoana ao longo dos últimos 
anos vem sendo aferida como a 
melhor do Brasil pela Confede-
ração Nacional do Transporte 
(CNT). “É uma estrada nova, 
de padrão de primeiro mundo, 
e sem pedágio. Nós vamos 
acompanhar de perto para 
cobrar a qualidade”, salientou 
o governador que, ao assumir 
a gestão, encontrou apenas 30 
km de rodovias duplicadas 
em todo o território alagoano. 
Agora já são 150 km e a meta é 
chegar a mais de 400 km até o 
final de 2022.

Outra obra significativa 
para toda a Costa dos Corais 
também foi anunciada pelo 
governador Renan Filho no 
mês de junho: a estrada entre a 
Ilha da Crôa, na Barra de Santo 
Antônio, e Passo de Camara-
gibe, reduzindo o tempo de 
viagem entre a capital Maceió 
e a famosa Rota Ecológica de 
Milagres em 40 minutos. A via 
passará por Morros de Cama-
ragibe e terá uma ponte sobre 
o rio Camaragibe até a Barra 
de Camaragibe. “Quando a 
ponte desaguar do outro lado, 
vamos duplicar a rodovia, para 
fazer uma mão-dupla naquela 
região que é uma das que mais 
cresce em turismo no Brasil”, 
assegurou o chefe do Execu-
tivo estadual.

“As cidades estão se 
transformando no norte de 
Alagoas”, declarou o gover-
nador. “O município de Barra 
de Santo Antônio terá um dos 
maiores investimentos per 
capita de toda Alagoas porque 
vai receber o saneamento, a 
obra da estrada até Morros 
de Camaragibe, o programa 
Minha Cidade Linda e a cons-
trução do Hotel Vila Galé, na 
praia de Carro Quebrado, que 
é um dos maiores investimen-
tos privados realizados no 
estado”, elencou.

Duplicação da AL-101 Norte 
impulsiona turismo em Alagoas

TRADE comemora segundo trecho da obra viária, que fortalece segmento ao gerar mais infraestrutura e desenvolvimento 

Hoje foi deflagrada pela polí-
cia a Operação Serra da Barriga. 
A ação prendeu três pessoas 
ligadas ao tráfico nas cidades de 
União dos Palmares e Maceió. 
Foram apreendidos drogas e 
dinheiro.

De acordo com as infor-
mações da polícia, equipes do 
tático rodoviário do Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv) junta-
mente com o Pelopes do 2°BPM, 
executaram a “Operação Serra 
da Barriga” após denúncias de 

tráfico de drogas na região.
As guarnições cumpriram 

os mandados de busca e apre-
ensão expedidos pela 17ª Vara 
Criminal da Capital. Com os três 
suspeitos, de 24, 30 e 37 anos, 
foram encontrados uma boa 

quantidade de drogas, arma de 
fogo e diversas munições.

Foram apreendidos uma 
pistola CAL .380; um carregador 
de 380; um carregador de Glock; 
22 munições de cal. 38 intactas; 
502 papelotes de cocaína; 172 

gramas de cocaína pura; 200 
gramas de maconha; $ 2.560,10 
em espécie.

Os envolvidos foram leva-
dos à delegacia regional de 
União dos Palmares para a 
lavratura do flagrante.

POLÍCIA MILITAR

Operação Serra da Barriga prende três 
pessoas e apreende dinheiro e drogas

Divulgação

Novo trecho corre por trás das falésias, em paralelo à rodovia à beira-mar

VIA EXPRESSA AL-101 
NORTE EM NÚMEROS

•R$ 285 milhões em investi-
mentos;
•28 km de extensão
•6 acessos para bairros e 
povoados adjacentes;
•5 pontes (sobre os rios Sapu-
caí, Sauaçuhy, Riacho Saúde, 
Meirim e Pratagy);
•3 municípios percorridos 
(Maceió, Paripueira e Barra de 
Santo Antônio)
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A Companhia 
d e  S a n e -
a m e n t o 

Alagoas (Casal) prorrogou 
até o dia 19 de julho a campa-
nha “Casal Desconto Legal”, 
que oferece 90% de desconto 
para a regularização de débi-
tos.

Os interessados devem 
procurar o estande montado 
pela Casal no estacionamento 
do Parque Shopping, em 
Cruz das Almas, em Maceió, 
das 8h às 17h. No interior, 
o atendimento ocorre no 
escritório da Companhia 
em cada cidade, das 7h30 
às 11h30. Não precisa fazer 
agendamento prévio, é só 
comparecer ao local com os 
documentos pessoais e uma 
conta de água que será aten-
dido.

Em todos esses locais fica 
mantido o distanciamento 
social, o uso de máscara é 
obrigatório e há disponibili-
zação de álcool em gel para 
as mãos. O objetivo é seguir 
os protocolos sanitários para 
prevenir a Covid-19.

O desconto de 90% é apli-
cado em juros, multas e atua-
lizações monetárias e é para 

quem estiver com contas em 
atraso ou situação irregular 
de consumo de água e uso 
de esgotamento sanitário. A 
iniciativa da Casal também 
é motivada pela pandemia 
do novo coronavírus, que 
deixou muitos clientes com a 
renda reduzida nos últimos 
meses.

Vale destacar que o paga-
mento, nesse caso da campa-
nha, é exclusivo com cartão 
de débito, crédito ou boleto 
(em caso de boleto, o paga-
mento não é parcelado). Para 
todo mundo a Companhia 
vai aplicar o desconto de 
90%, mesmo para quem fizer 
o pagamento parcelado. Já 
o número de parcelas vai 
depender da disponibili-
dade do cartão de crédito do 
cliente.

A  c a m p a n h a  “ C a s a l 
Desconto Legal” contem-
pla as 77 cidades atendidas 
pela Casal, inclusive aquelas 
situadas na Região Metro-
politana de Maceió, onde já 
entrou em operação a BRK 
Ambiental.

Para o presidente da 
empresa, Clécio Falcão, a 
iniciativa é uma grande opor-

tunidade de o cliente sair 
do vermelho e regularizar a 
situação com a Companhia.

“Essa campanha oferece 
condições especiais para que 
o cliente possa quitar débitos 
e usar os serviços de abaste-
cimento de água e coleta de 
esgoto de forma regular. É 
também uma grande chance 
para quem ficou endividado 
em virtude da escassez de 
renda causada pela pande-
mia de coronavírus”, desta-
cou.

Ele lembrou que, em 2020, 
também devido à pandemia, 
a Casal não aplicou nenhum 
reajuste na tarifa de água 
e esgoto, bem como não o 
fará em 2021. Dessa forma, a 
Companhia está há dois anos 
sem aplicar nenhum reajuste 
em sua tarifa.  O último 
reajuste ocorreu em julho de 
2019.

O u t r a s  i n f o r m a ç õ e s 
sobre a campanha “Casal 
Desconto Legal” podem 
ser obtidas pelo Call Center 
0800 082 0195 ou pelo What-
sapp 98139-9892, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 20h, e 
nos finais de semana e feria-
dos, das 7h às 19h.

CASAL: ‘Desconto Legal’ é 
prorrogada até 19 de julho

CLIENTES DA COMPANHIA na capital e no interior podem obter desconto de 90% para regularizar débitos
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Alagoas tem maior taxa de 
homicídios de LGBTQIA+
Agência Tatu

No início da 
semana,  a 
população 

LGBTQIA+ celebrou o aniver-
sário da Revolta de Stonewall, 
um dos marcos da luta pelos 
direitos da comunidade e que 
surgiu para repudiar a violên-
cia. 52 anos depois, ainda 
há muito a se fazer. Dados 
do Observatório de Mortes 
Violentas de LGBTQIA+ 
mostram que Alagoas regis-
trou a maior taxa de homi-
cídios dessa população por 
milhão de habitantes do Brasil 
no ano de 2020. 

Ainda segundo as infor-
mações analisadas pela Agên-
cia Tatu, foram registrados 
15 homicídios no total, mas 
que, quando comparado à 
população total, revelam uma 
taxa de 4,8 mortes para cada 
um milhão de habitantes no 
estado. Esse número é quase 
4 vezes maior que a média 
nacional de homicídios, que 
registrou uma taxa de 1,28.

Os dados do relatório, que 
é produzido anualmente pelo 
Grupo Gay da Bahia desde 
1980, mostram que a concen-
tração de casos totais por 
região foi no Nordeste, com 
um total de 113 mortes e uma 

taxa de 2,12 mortes para cada 
um milhão de habitantes. A 
região também está acima da 
média nacional.

O relatório do Observa-
tório também revela que três 
cidades de Alagoas integram 
o ranking dos 20 municípios 
que mais acumularam mortes 
violentas  contra  pessoas 
LGBTQ+. Na região Metro-
politana, temos os municípios 

de Maceió e Rio Largo, que 
ocuparam o 12º e 15º lugar, 
respectivamente, e a cidade de 
São José da Laje no 17º lugar na 
colocação.

De  acordo  com outra 
reportagem da Agência Tatu, 
o número de assassinatos de 
pessoas trans em Alagoas 
triplicou no último ano. Os 
dados coletados pela Asso-
ciação Nacional de Travestis e 

Transexuais do Brasil (Antra) 
informaram que oito pessoas 
trans perderam a vida por 
crimes violentos.

COMO DENUNCIAR
Sobre as ações tomadas pelo 

poder público, a Secretaria de 
Estado da Mulher e dos Direitos 
Humanos informou, por meio 
da Superintendência de Polí-
ticas para os Direitos Huma-

nos e a Igualdade Racial, que 
realiza a escuta de denúncias 
de violações de direitos huma-
nos, incluindo LGBTfobia, além 
de realizar o acompanhamento 
jurídico das mesmas. 

O órgão também revela que, 
de acordo com o caso, é reali-
zado o acompanhamento de 
todo o devido processo legal ou 
encaminhamento para órgãos e 
instituições parceiras que traba-
lham com suporte jurídico, de 
saúde ou assistência social. 
Devido ao contexto da pande-
mia do Covid-19 e do isola-
mento social, a Secretaria está 
com o atendimento ao público 
suspenso. As denúncias podem 
ser feitas de forma online, por 
telefone (82) 98878.2404 / 8879-
7571 ou e-mail supdhir2016@
gmail.com.

“Em Alagoas, temos esco-
lhido estar ao lado da comu-
nidade LGBTQIA+, dando 
suporte às ações do movi-
mento, ajudando na realização 
de eventos, na disseminação 
dos seus direitos e em diversas 
trincheiras. Tenho orgulho de 
ter em minha equipe pessoas 
que contemplem a diversi-
dade existente na sociedade”, 
pontuou a secretária dos Direi-
tos Humanos de Alagoas, 
Maria Silva, reforçando a 
importância da representati-
vidade no poder público.

MACEIÓ, RIO LARGO e São José da Tapera integram o ranking dos 20 municípios mais violentos para este público
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A Companhia 
d e  S a n e -
a m e n t o 

Alagoas (Casal) prorrogou 
até o dia 19 de julho a campa-
nha “Casal Desconto Legal”, 
que oferece 90% de desconto 
para a regularização de débi-
tos.

Os interessados devem 
procurar o estande montado 
pela Casal no estacionamento 
do Parque Shopping, em 
Cruz das Almas, em Maceió, 
das 8h às 17h. No interior, 
o atendimento ocorre no 
escritório da Companhia 
em cada cidade, das 7h30 
às 11h30. Não precisa fazer 
agendamento prévio, é só 
comparecer ao local com os 
documentos pessoais e uma 
conta de água que será aten-
dido.

Em todos esses locais fica 
mantido o distanciamento 
social, o uso de máscara é 
obrigatório e há disponibili-
zação de álcool em gel para 
as mãos. O objetivo é seguir 
os protocolos sanitários para 
prevenir a Covid-19.

O desconto de 90% é apli-
cado em juros, multas e atua-
lizações monetárias e é para 

quem estiver com contas em 
atraso ou situação irregular 
de consumo de água e uso 
de esgotamento sanitário. A 
iniciativa da Casal também 
é motivada pela pandemia 
do novo coronavírus, que 
deixou muitos clientes com a 
renda reduzida nos últimos 
meses.

Vale destacar que o paga-
mento, nesse caso da campa-
nha, é exclusivo com cartão 
de débito, crédito ou boleto 
(em caso de boleto, o paga-
mento não é parcelado). Para 
todo mundo a Companhia 
vai aplicar o desconto de 
90%, mesmo para quem fizer 
o pagamento parcelado. Já 
o número de parcelas vai 
depender da disponibili-
dade do cartão de crédito do 
cliente.

A  c a m p a n h a  “ C a s a l 
Desconto Legal” contem-
pla as 77 cidades atendidas 
pela Casal, inclusive aquelas 
situadas na Região Metro-
politana de Maceió, onde já 
entrou em operação a BRK 
Ambiental.

Para o presidente da 
empresa, Clécio Falcão, a 
iniciativa é uma grande opor-

tunidade de o cliente sair 
do vermelho e regularizar a 
situação com a Companhia.

“Essa campanha oferece 
condições especiais para que 
o cliente possa quitar débitos 
e usar os serviços de abaste-
cimento de água e coleta de 
esgoto de forma regular. É 
também uma grande chance 
para quem ficou endividado 
em virtude da escassez de 
renda causada pela pande-
mia de coronavírus”, desta-
cou.

Ele lembrou que, em 2020, 
também devido à pandemia, 
a Casal não aplicou nenhum 
reajuste na tarifa de água 
e esgoto, bem como não o 
fará em 2021. Dessa forma, a 
Companhia está há dois anos 
sem aplicar nenhum reajuste 
em sua tarifa.  O último 
reajuste ocorreu em julho de 
2019.

O u t r a s  i n f o r m a ç õ e s 
sobre a campanha “Casal 
Desconto Legal” podem 
ser obtidas pelo Call Center 
0800 082 0195 ou pelo What-
sapp 98139-9892, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 20h, e 
nos finais de semana e feria-
dos, das 7h às 19h.

CASAL: ‘Desconto Legal’ é 
prorrogada até 19 de julho

CLIENTES DA COMPANHIA na capital e no interior podem obter desconto de 90% para regularizar débitos
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Cecília Tavares e 
Waldson Costa
Repórteres

Orlas, praças 
e espaços de 
convivência 

de diversos municípios alago-
anos vão ficar mais bonitos e 
confortáveis graças ao Projeto 
Viva Orla que, executado pelo 
Governo de Alagoas, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), pretende 
melhorar a infraestrutura das 
pequenas cidades potencia-
lizando o desenvolvimento 
econômico e turístico regional.

Com recursos estimados 
na ordem de R$ 150 milhões, 
o projeto Viva Orla vai atender 

os 102 municípios alagoanos. 
Destes, 12 já estão com projeto 
em elaboração na Sedetur – são 
requalificações de praças, orlas 
e áreas de lazer com a inclusão 
de equipamentos – a exemplo 
de quadras poliesportivas, 
bancos, playgrounds e obras 
de paisagismo.

“Para que um destino 
amplie o desenvolvimento 
de suas atividades e se torne 
mais competitivo é necessá-
rio investir em melhorias na 
infraestrutura, de forma a 
dinamizar a economia local e 
impulsionar a cadeia produ-
tiva do turismo. O projeto Viva 
Orla nasce para mudar a cara 
dos municípios de Alagoas, 
fortalecendo o sentimento de 
pertencimento, autoestima e 

cidadania da população local, 
pois um lugar que é bom para 
os moradores é bom também 
para o turista”, afirma o secre-
tário de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Marcius Beltrão.

Até o momento estão em 
elaboração projetos para os 
municípios de Penedo, Mara-
gogi, Porto de Pedras, São 
Luís do Quitunde, Paripueira, 
Coruripe, São Brás, Delmiro 
Gouveia, São Miguel dos 
Campos, Viçosa, Belo Monte e 
Jequiá da Praia.

CONVÊNIO
Os gestores interessados 

em participar do Viva Orla 
precisam assinar um convênio 
com a Sedetur e atender aos 

critérios administrativos e as 
adequações estruturais que 
compreende às condições das 
áreas que receberão a requali-
ficação. A solicitação do convê-
nio deve ser feita por meio de 
ofício.

Após a assinatura do 
convênio a equipe técnica 
avalia a viabilidade dos proje-
tos para, em seguida, dar início 
ao processo de execução. 
Atualmente, o Viva Orla está 
em fase de finalização de orça-
mentos para em breve seguir 
os processos de licitação que 
serão realizados pela Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura 
(Seinfra).

INFRAESTRUTURA
O Governo de Alagoas 

vem investindo em infra-
estrutura com programas 
como o Vida Nova nas 
Grotas; a construção de 
novas rodovias, a exem-
plo da implantação da 
AL-101 Norte entre a Barra 
de Santo Antônio e a Barra 
de Camaragibe; e obras de 
saneamento – todas ações 
que visam melhorar a quali-
dade de vida da popula-
ção e também dos serviços 
prestados, além de gerar 
uma maior  art iculação 
para a prospecção de novos 
negócios e formalização 
de mais postos de trabalho 
que impactam  no Índice de 
Desenvolvimento Humano 
e no Ranking de Competiti-
vidade do Estado.

AL investe R$ 150 milhões 
na revitalização de espaços

PROJETO promove requalificação de praças, orlas e áreas de lazer potencializando desenvolvimento econômico


