
O Vida Nova nas Grotas já 
beneficiou 70 comunidades em 
Maceió, com um investimento 
de R$ 152 milhões. Entre as 

ações de acessibilidade e mobi-
lidade urbana está a constru-
ção de escadarias, corrimão, 
pavimentação, passeios, 

pontilhões, meio-fio, muro 
de arrimo, canaletas, além de 
quadras poliesportivas em 
algumas comunidades. 
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7GOVERNO DO ESTADO RETOMA CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA APÓS QUEDA NA OCUPAÇÃO HOSPITALAR

Márcio Ferreira
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Professora Eliane de Almeida saiu de casa, no Farol, pouco depois das 8h de ontem 

VICE-PRESIDENTE FOI A ANGOLA RESOLVER PROBLEMAS DE EDIR MACEDO QUE ‘ESTÁ SENDO EXPULSO DO PAÍS’

MOURÃO RECEBE MISSÃO  
PARA ‘AJEITAR’ A UNIVERSAL

5

O corpo da professora 
aposentada Eliane de Almeida 
Melo, de 70 anos, que morreu 
por afogamento ontem, no 
Pontal da Barra, foi sepul-
tado hoje, às 15h, no Cemité-
rio Parque das Flores, num 
clima de grande comoção. A 
aposentada saiu de casa – no 
Farol - ontem pela manhã e, 
pouco tempo depois, familia-
res sentiram sua falta e inicia-
ram a procura. Ontem, o dia 
inteiro, as redes sociais foram 
movimentadas no sentido de 
localizar Eliane Almeida que, 
segundo familiares, estava em 

depressão. Uma imagem do 
circuito interno de segurança 
do condomínio onde a profes-
sora morava mostrou que ela 
saiu perto das 8h30. As suspei-
tas são de que ela pegou um 
táxi até o Pontal e, por volta das 
19h30, o corpo foi encontrado 
por pescadores (de tarrafa). 
Por volta das 21h, um neto 
dela recebeu o telefonema feito 
por um policial militar dando 
conta da localização do corpo 
de uma mulher no Pontal da 
Barra. O parente de Eliane 
Almeida esteve no local e fez o 
reconhecimento.

Corpo da professora 
Eliane é sepultado

COMOÇÃO VIDA NOVA NAS GROTAS

Reconhecido internacionalmente, programa levou mais qualidade de vida para os moradores de grotas em Maceió

   

Mais qualidade de vida 
para 70 comunidades

PELA FÉCONCURSOSEDUCAÇÃO

Edir Macedo
quer auxílio 
emergencial 
dos ‘irmãos’ 

Editais para 
delegados já 
têm previsão 
de divulgação

JHC nomeia 
professores 
para ensino 
no Município

543
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A fachada era perfeita. 
O vice-presidente brasileiro, 
Hamilton Mourão aproveitou 
a realização da XIII Conferên-
cia de Chefes de Estado e de 
Governo da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em Luanda, capital 
de Angola, como álibi perfeito 
para encobrir a verdadeira 
missão dada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que estava inter-
nado em hospital para tratar do 
excesso de dejetos em seu orga-
nismo.

Sabe-se agora que Mourão 
foi ao país africano com a missão 
dada pelo titular do governo 
brasileiro para tratar de um 
assunto estritamente privado: 
socorrer a Igreja Universal do 
Reino de Deus, comandada 
pelo bispo Edir Macedo, um 
dos maiores aliados religiosos 
do bolsonarismo recentemente 

empossado no cargo de presi-
dente do Brasil.

Na missão dada, Mourão 
teria que convencer o presi-
dente de Angola, o também 
general João Lourenço, a aceitar 
de volta as atividades da Igreja 
Universal no país, expulsa 
depois de uma série de denún-
cias de membros da filial afri-
cana de que havia uma sangria 
financeira de recursos enviados 
todos os meses para a matriz 
brasileira.

O ramo angolano da Igreja 
Universal denunciou o ramo 
brasileiro de transferir para cá 
ilegalmente grandes somas 
de dinheiro. A justiça deu-lhe 
razão e os pastores brasilei-
ros foram obrigados a deixar 
Angola, arriscando-se a ser 
preso se voltarem. Em agosto 
do ano passado, os angolanos 
determinaram o fechamento 

de templos da igreja no país. A 
Universal foi acusada de atos 
ilegais, entre eles fraude fiscal 
e exportação ilícita de capitais.

O presidente Angolano fez 
ver ao vice-presidente brasi-
leiro que nada poderia fazer, já 
que a decisão foi da justiça do 
país e que ele, como acontece 
no Brasil, não pode interferir 
em outro poder da República.

O PODER DE EDIR MACEDO
O bispo Edir Macedo, 

fundador e chefe da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
tem importância capital para 
o presidente Bolsonaro e o seu 
bolsonarismo. Macedo, além 
de ser o chefe da Igreja, também 
controla a rede Record de 
Televisão e dezenas de parla-
mentares, muitos no partido 
Republicanos.

Edir Macedo construiu o 

império da Igreja Universal do 
Reino de Deus passando por 
cima de desafetos e sufocando 
revoltas internas no Brasil e 
no mundo. Quem bateu de 
frente com a sua liderança foi 
obrigado a deixar a instituição, 
como fizeram, só para citar dois 
exemplos, os pastores Valde-
miro Santiago e RR Soares, hoje 
seus principais concorrentes no 
segmento neopentecostal.

A África é estratégica para a 
Universal, atualmente a Igreja 
tem 1 300 filiais por lá, das quais 
360 são em Angola. Claro que 
tudo gira em torno de dinheiro, 
numa briga entre pastores 
africanos e brasileiros, fiéis ao 
chefe.

Segundo o que é publicado 
no imprensa, Edir Macedo 
deu uma espécie de ultimato 
a Bolsonaro, exigindo ações 
diretas no governo ango-

lano para garantir o retorno 
dos lucrativos ‘negócios’ no 
país africano. Por isso tanto 
empenho do general Mourão 
em convencer os angolanos a 
aceitar de volta as atividades 
da Igreja Universal e também 
o retorno do sinal da Rede 
Record Internacional, que 
foi bloqueado pela justiça 
durante o processo judicial 
que apurou o desvio de recur-
sos de Angola para o Brasil, 
diretamente para os cofres da 
igreja.

Assim, a conversa de 
Mourão com o presidente 
angolano, aproveitando o 
álibi da reunião dos países de 
língua portuguesa configura-se 
numa clara demonstração de 
uso privado de ações governa-
mentais, tudo para beneficiar 
importante aliado político do 
atual governo brasileiro.

Em nossas vidas convi-
vemos com pessoas rotu-
ladas como ‘mentirosas’. 
Algumas mentiam tanto, 
exageram tanto sobre um 
fato que isso até parecia 
engraçado, ou seja, eram 
boas contadoras de estórias.  

Convivemos também 
com os mentirosos que 
usavam essa habilidade 
para enganar, criar conflito, 
destruir a imagem do outro 
e, no final de tudo, tentar 
se beneficiar da discórdia 
gerada.

Talvez a profissão cuja 
imagem mas se aproxime 
dessas característica seja a 
dos políticos profissionais. 
Promessas não cumpridas, 
ataques a adversários sobre 
fatos não comprovados, 
enfim, a tal da fake news.

Nesses tempos de redes 
sociais e de comunicação 
quase direta, o político cuja 
imagem, neste momento, 
mais se aproxima do político 
mentiroso, muito mentiroso, 
reconhecidamente menti-
roso, é o presidente Jair 

Bolsonaro.  
Ele diariamente titu-

beia sobre várias questões, 
além de mentir e entrar em 
contradição. Sem falar -  e 
já falando - do mau exem-
plo que dá ao descumprir a 
lei. Exemplo disso  ocorreu 
duante a motociata, no dia 
12 de junho, em São Paulo, 
quando participou sem 
máscara, gerou aglomeração 
e foi multado.  

Pois bem, não é que quem 
deveria ser o principal líder 
da nação, que deveria dar 
exemplo, recorreu do valor 
da autuação - R$ 552,71 - 
com o argumento de que 
o auto de infração não fora 
preenchido corretamente 
pela vigilância sanitária, o 
que foi negado pelo governo 
de São Paulo.  

O presidente também 
foi multado duas semanas 
depois em um evento em 
Sorocaba, onde voltou a 
aparecer sem máscara.

Sobre ser mentiroso, ele 
afirmou, nesta terça-feira 
(20), que há reclamações 

sobre a vacina coronovac. 
“A (vacina da) Pfizer vem 
chegando, já tem compro-
vação científica, juntamente 
com a AstraZeneca, diferen-
temente da CoronaVac, que 
as pessoas estão se infec-
tando mesmo após tomar 
a segunda dose. Como o 
próprio governador de 
São Paulo, foi reinfectado 
depois que tomou as duas 
doses de vacina. É sinal de 
que não seguiu os protoco-
los que tanto apregoa no seu 
estado”.

Daí é preciso que um 
especialsita use parte do 
seu tempo para explicar a 
questão. De acordo com o 
imunologista PhD pela USP 
(Universidade de São Paulo), 
Gustavo Cabral “nenhuma 
vacina protege 100%” contra 
o vírus. As imunizações 
contra a covid-19 não evitam 
que a pessoa contraia o coro-
navírus, mas, sim, reduzem 
o risco de ela desenvolver 
casos graves de covid, que 
exigem hospitalização e 
causam mortes”.

Nos constantes ataques  à 
democracia no País, Jair Bolso-
naro diz que o processo elei-
toral no qual ele se elegeu é 
fraudulento.

Diz isso e  a  maioria 
dos parlamentares eleitos 
no mesmo sistema para o 
Congresso Nacional, também 
silencia como se conivente 
estivesse com a acusação sem 
provas alguma.

Mas, há que se observar que 
se o processo é fraudulento, 
Bolsonaro e todos os outros 
que o acompanham estão meti-
dos na fraude até o pescoço.

O pior é que na sua cruzada 
autoritária, antidemocrática e 
tosca, Bolsonaro volta a atacar 

o  presidente da corte eleitoral, 
ministro Luis Roberto Barroso. 
E ainda diz que só Deus o tira 
da cadeira de presidente, como 
se santo fosse.

É um ataque atrás do outro 
e os líderes do parlamento 
acham que tudo está normal 
no Brasil, nessa cruzada de 
retrocessos, baixo nível e afron-
tas às instituições.

Para que tudo isso aconteça 
impunemente é por que deve 
haver muita gente no entorno 
mergulhando na mesma 
piscina do general Pazuello, a 
partir das negociações feitas 
para comprar vacina.

Uma piscina realmente 
recheada…

Missão nada republicana de Mourão 
para salvar igreja de Edir Macedo

O político, o mentiroso e 
o político muito mentiroso

Se o processo eleitoral hoje 
é fraudulento, Bolsonaro 

pode ser uma fraude
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A e d i ç ã o  d o 
Diário Oficial 
do Município 

(DOM), de hoje, traz a publi-
cação dos novos professores 
que passarão a integrar a rede 
municipal de ensino de Maceió. 
Nela, o prefeito de Maceió, JHC, 
nomeia 77 novos professores 
para o quadro da Educação da 
capital. 

Ao todo, de acordo com o 
Diário Oficial do Município, 
foram nomeados 138 servi-
dores aprovados no último 
concurso público de Maceió, 
realizado em 2017. Esta é a 
segunda convocação desde 
maio, quando 64 servidores 
foram nomeados para o quadro 
da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). 

Por categorias, constam no 
Diário Oficial do Município 

(DOM) de hoje, 48 professo-
res para a área de Educação 
Infantil, 43 professores do 1º 
ao 5º ano, 24 secretários esco-
lares, dez merendeiros, quatro 
professores de matemática e 
três Administradores.  Tem 
ainda a nomeação de Conta-
dor, professores de Inglês, 
Linguagem Brasileira de Sinais 
(Libras), Artes, Geografia e de 
Assistente Social.

O secretário municipal da 
Educação, Elder Maia, informa 
que as nomeações visam suprir 
vacâncias decorrentes de exone-
rações, aposentadorias e óbitos. 
Além dos servidores que não 
tomaram posse no chamamento 
de 25 de maio. “Esses profissio-
nais vão reforçar o quadro, já que 
houve um aumento na procura 
de vagas na rede de ensino da 
capital”, destaca.

JHC nomeia novos professores
DE ACORDO com o Diário Oficial do Município foram nomeados 138 servidores aprovados no último concurso público

A Praça da Faculdade é 
a parada obrigatória, hoje, 
das 09h às 16h, do Ônibus da 
Vacina, para a imunização da 
vacina contra a Covid-19 para 
pessoas com 35 anos ou mais, 
gestantes e puérperas com até 
45 dias após o parto.   

Até a próxima quinta-feira 
(22), último dia do Ônibus da 
Vacina na capital, a expecta-
tiva da Secretaria Municipal da 
Saúde é atingir a 12 mil pessoas 
vacinadas contra a Covid-19 em 
diversas localidades de Maceió. 
Até agora, já estão imunizadas 
11.554 pessoas.

Para se vacinar, as pessoas 
devem apresentar documento 
de identificação com foto, 
CPF e comprovante de resi-
dência (original e cópia). Se 
estiver gestante é necessário 
comprovar estado gestacio-
nal, que pode ser feito com o 
Cartão de Acompanhamento 
da Gestante/Pré-natal, e pres-
crição médica. 

Já as puérperas, devem apre-
sentar declaração ou certidão de 
nascimento da criança, docu-
mento de identificação com foto 
e CPF, comprovante de residên-
cia e prescrição médica.

PRAÇA DA FACULDADE

‘Parada obrigatória’
do ônibus da vacina

Todas as convocações feitas pelo prefeito JHC são para atendimento às escolas da rede municipal de ensino

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Após a conclusão dos 
serviços de limpeza, deso-
bstrução e substituição da 
rede de drenagem, a Avenida 
Gustavo Paiva receberá nova 
pavimentação asfáltica, no 
trecho próximo à Unidas 
Seminovos, entre o bairro 
de Mangabeiras e Cruz das 
Almas.

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 

informa que a partir, de hoje, 
as equipes já iniciaram os 
trabalhos de preparação para 
o serviço de pavimentação no 
local.

Na área da Avenida Gustavo 
Paiva, as equipes substituíram 
a antiga galeria celular (seção 
retangular e de 40×60 cm) de 
alvenaria, que estava assore-
ada, apresentando desgaste na 
estrutura e sem receber manu-

tenção há cinco anos, o que 
causava alagamentos no perí-
odo chuvoso. 

Concluída esta etapa, as 
equipes da Seminfra inicia-
ram o processo para recape-
amento de parte da Avenida. 
Pela programação, teve início o 
preenchimento dos vazios para 
diminuir a infiltração de água e, 
posteriormente, será aplicado a 
camada asfáltica.

MANGABEIRAS

Obras: Av. Gustavo Paiva 
terá nova pavimentação

Edvan Ferreira

Edvan Ferreira

Ônibus da Vacina ultrapassou a marca de 11 mil imunizações em Maceió

Equipes finalizam intervenções em galeria pluvial da Avenida Gustavo Paiva; próxima etapa é a pavimentação da via

BPC Maceió tem novo canal de atendimento
Aos beneficiários, o programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de Maceió, passa a 
disponibilizar novo canal de atendimento, na sede do Cadastro Único (CadÚnico), no bairro da 
Serraria: 3312-5975 e 3312-5924. Os números são usados para o recadastramento e conces-
são do benefício. Atualmente, em Maceió, existem 57.137 beneficiários do BPC. E Para se reca-
dastrar, os usuários também podem procurar o Centro de Atendimento Socioassistencial (CASA), 
no bairro do Prado (próximo à Praça da Faculdade) ou agendar o atendimento em um dos Centros 
de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de onde mora. Os beneficiários do BPC 
devem estar inscritos no CadÚnico e para revisão cadastral e inserção no CadÚnico, é preciso 
apresentar original e cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de 
identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, contra-cheque ou comprovante de renda, 
certidão de casamento ou divórcio.
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Flavia Matos
Repórter

Além das mais 
d e  6 . 0 0 0 
vagas oferta-

das por meio do maior Ciclo 
de Concursos do Governo do 
Estado, outras oportunidades 
também devem ser abertas 
em breve. Conforme afirmado 
em entrevista recente cedida 
pelo secretário do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio 
de Alagoas, Fabrício Marques 
Santos, os certames para o 
cargo de delegado da Polícia 
Civil e também para o da Perí-

cia Oficial já têm previsão de 
lançamento: neste segundo 
semestre e no começo do ano 
que vem, respectivamente.

Segundo Fabrício Marques, 
a equipe do Núcleo de Concur-
sos Públicos (NCP) da secre-
taria tem se esforçado para 
acelerar os processos e, por isso, 
ambos os trâmites dos certames 
já estão avançados. Entretanto, 
para que esses dois concursos 
sejam lançados, ainda é preciso 
superar questões legais.

“Existe uma lei federal, a 
complementar 173, sancio-
nada durante a pandemia, que 
nos trouxe algumas vedações, 

uma delas é na realização de 
concursos públicos. Hoje, para 
soltarmos um edital, é preciso, 
antes, que cumpramos muitas 
etapas. É preciso ter vacân-
cia dos cargos, por exemplo. 
Estamos trabalhando bastante 
junto à Secretaria de Segurança 
Pública para que lancemos o 
certame dos delegados agora 
no segundo semestre. Já no caso 
do concurso da Perícia Oficial, a 
expectativa é para o início do 
ano que vem”, afirma Fabrício.

No estado, há cerca de 9 
anos, não se realizava concurso 
para a Polícia Civil alagoana, 
algo já superado nesta gestão, 

que entregou aos alagoanos, em 
maio, um edital robusto, com 
500 vagas para o órgão, sendo 
368 para o cargo de agente de 
Polícia e 132 para o de escrivão. 
Já em relação à Perícia Oficial, 
não se realiza concurso público 
desde 2013. Por isso, o Estado 
tem se comprometido e traba-
lhado para entregar o quanto 
antes, uma nova seletiva para 
a área, que deve reforçar ainda 
mais o trabalho da segurança 
pública em Alagoas.

CICLO DE CONCURSOS
Atualmente,  Alagoas 

tem quatro concursos públi-

cos com inscrições abertas, 
sendo eles para as áreas da 
Saúde, Educação, Fazenda e 
Procuradoria Geral. Os salá-
rios variam de R$ 1.100 até 
R$ 30.404,42, para o cargo 
de procurador. Além desses, 
também foram lançados 
certames para o Corpo de 
Bombeiros Militar, Polícia 
Militar, Polícia Civil e Polícia 
Penal. Os aprovados nestes 
oito certames deverão ser 
convocados pelo Estado até 
o primeiro semestre de 2022.

Para conferir os editais e 
saber mais sobre os concursos, 
basta acessar o site da Seplag.

Editais da Perícia Oficial e de 
delegado da PC já têm previsão

LANÇAMENTO DO CERTAME de delegado da PC está previsto para este segundo semestre e da PO para começo de 2022

Lançado em 2016 sob o 
nome “Pequenas Obras, Gran-
des Mudanças” para executar 
uma série de melhorias em 
mobilidade urbana nas comu-
nidades de Maceió, o programa 
Vida Nova nas Grotas foi 
ampliado em 2017 a partir da 
parceria firmada com o ONU-
-Habitat (Programa das Nações 
Unidas para Assentamentos 
Humanos) e se transformou 
em uma plataforma de ações 
que congrega todas as secreta-
rias de Estado de Alagoas na 
promoção de acessibilidade e 

mobilidade urbana, inclusão 
social, desenvolvimento econô-
mico, saúde, educação, entre 
outras áreas.

Ao voltar o olhar do Estado 
para comunidades até então 
invisíveis para o poder público, 
o trabalho pioneiro do Vida 
Nova nas Grotas tem sido inter-
nacionalmente reconhecido 
em importantes premiações. 
Venceu, em 2019, o Concurso 
Gobernarte: A Arte do Bom 
Governo – Prêmio Eduardo 
Campos, concedido pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID) e, apesar das limi-
tações causadas pela pandemia 
do novo coronavírus, em 
novembro de 2020 foi vencedor 
do prêmio World Smart City 
Awards, na categoria Quali-
dade de Vida e Inclusão, sendo 
reconhecido pelo impacto 
gerado na vida dos moradores. 
Também foi apresentado no 
Fórum Mundial das Cidades, 
realizado pela ONU em Abu 
Dahbi, em 2020.

Até agora, o Vida Nova nas 
Grotas já beneficiou 70 comu-
nidades da capital alagoana, 

com um investimento de R$ 152 
milhões. Entre as ações de aces-
sibilidade e mobilidade urbana, 
executadas pela Secretaria de 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano (Setrand), está a cons-
trução de escadarias, corrimão, 
pavimentação, passeios, ponti-
lhões, meio-fio, muro de arrimo, 
canaletas, além de quadras 
poliesportivas em algumas 
comunidades. Já o programa de 
Melhorias Habitacionais, tocado 
pela Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), reforma moradias por 
dentro e por fora.

VIDA NOVA NAS GROTAS

Até agora, programa já beneficiou
70 comunidades só na capital

Aarão José
Repórter

A chefia especial do Insti-
tuto de Medicina Legal Está-
cio de Lima (IML de Maceió), 
concluiu na manhã de hoje, 
os exames no corpo encon-
trado ontem a noite no bairro 
do Pontal da Barra. A vítima 
do sexo feminino foi iden-
tificada oficialmente como 
Eliane de Almeida Melo, 

Após o exame de necrop-
sia, o perito médico legista 
confirmou que a causa da 
morte foi asfixia por afoga-
mento. Familiares já esti-
veram no IML de Maceió e 
realizaram os trâmites legais 
para liberação do corpo de 
dona Eliane.  

O laudo completo, com 
todas as informações técni-
cas, será concluído em breve 
e quando pronto será enca-
minhado para a delegacia 
responsável pela investiga-
ção do caso.

NO PONTAL 

IML confirma 
identidade 
de corpo 
encontrado

Eliane foi achada sem vida no Pontal

Fotos: Márcio Ferreira
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Universal orientou pastores a 
pedirem auxílio emergencial

PASTORES DA IURD são alvos de uma investigação interna na instituição por terem recebido o auxílio emergencial

Se não bastassem as 
denúncias de corrupção que 
pairam sobre os militares, e 
o próprio fiasco do governo 
Bolsonaro, as Forças Arma-
das foram submetidas a um 
novo vexame. Isso porque Jair 
Bolsonaro escalou o general 
Hamilton Mourão para tentar 
resolver problemas financei-
ros particulares do empresá-
rio da fé Edir Macedo.

“O presidente Jair Bolso-
naro escalou o vice-presidente 
Hamilton Mourão para inter-
vir diretamente na gestão de 
uma crise privada que envolve 
denúncias sobre a atuação da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus (Iurd) em Angola. Com 
as pesquisas que sinalizam 
a erosão do eleitorado evan-

gélico, Bolsonaro colocou 
o governo para atuar como 
mediador de um problema 
sem nenhuma relação insti-
tucional com a República”, 
aponta reportagem do jornal 
Estado de S. Paulo.

Mourão confirmou que 
esteve com o presidente de 
Angola, João Lourenço, na 
semana passada, e que tratou 
diretamente do assunto, aten-
dendo a um pedido expresso 
de Bolsonaro. “Por orientação 
do PR (presidente da Repú-
blica), conversei com o presi-
dente angolano”, afirmou, 
numa referência ao embate na 
Universal. “A diplomacia está 
buscando uma forma de fazer 
com que as partes se enten-
dam.”

MAIS UM VEXAME MILITAR

Bolsonaro escalou Mourão para resolver 
problemas pessoais de Edir Macedo

Foto: ABr

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pa s t o r e s  d a 
Igreja Univer-
sal do Reino de 

Deus são alvos de uma inves-
tigação interna na instituição 
por terem recebido o auxílio 
emergencial do governo de 
forma supostamente irregu-
lar. A reportagem do portal 
UOL teve acesso aos nomes 
de pelo menos 69 religiosos 
que tiveram acesso ao bene-
fício.

Religiosos dizem ter sido 
orientados pela direção da 
igreja a pedir o benefício e 
comunicar à instituição para 
que o valor fosse descontado 
em seus salários. Os pasto-
res da Universal - como em 
muitas outras denominações 
religiosas - não são registrados 
em carteira e não têm contrato 
de trabalho.

Se não declararem renda, o 
governo não tem como saber 
de seus vencimentos. Forne-
cer informações falsas para 
receber o auxílio configura a 
prática de crimes de falsidade 
ideológica e estelionato.

Um áudio que circula nas 
redes sociais, atribuído ao 
bispo Renato Cardoso, genro 

de Edir Macedo (é casado com 
a filha do líder da igreja, Cris-
tiane) e hoje o segundo nome 
na hierarquia da instituição, 
aponta que a cúpula igreja 
sabia das ações irregulares. 

“Mais cinco pessoas saíram 
da obra...(...) Pessoas vão sair, 
distorcendo tudo, ao contrá-
rio do que ouviram. Pessoas 
como essas, graças a Deus, a 
igreja está limpando. A igreja 
está tomando as providências 
necessárias judiciais, inclu-
sive em casos em que há indí-
cios de crime contra a igreja, 
contra o povo da igreja. Esta-
remos denunciando, fazendo 
a denúncia-crime”, anunciou 
Cardoso, na gravação atribu-
ída a ele.

A reportagem também 
teve acesso a uma lista de 
pastores de Brasília “aptos” - 
segundo os líderes da igreja - 
a receberem o auxílio, pois se 
enquadrariam nos requisitos 
exigidos pelo governo.

Num grupo de What-
sApp, coordenadores de regi-
ões informavam os nomes de 
pastores que já haviam sido 
aprovados para receber o 
benefício.
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Repórter

Além das mais 
d e  6 . 0 0 0 
vagas oferta-

das por meio do maior Ciclo 
de Concursos do Governo do 
Estado, outras oportunidades 
também devem ser abertas 
em breve. Conforme afirmado 
em entrevista recente cedida 
pelo secretário do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio 
de Alagoas, Fabrício Marques 
Santos, os certames para o 
cargo de delegado da Polícia 
Civil e também para o da Perí-

cia Oficial já têm previsão de 
lançamento: neste segundo 
semestre e no começo do ano 
que vem, respectivamente.

Segundo Fabrício Marques, 
a equipe do Núcleo de Concur-
sos Públicos (NCP) da secre-
taria tem se esforçado para 
acelerar os processos e, por isso, 
ambos os trâmites dos certames 
já estão avançados. Entretanto, 
para que esses dois concursos 
sejam lançados, ainda é preciso 
superar questões legais.

“Existe uma lei federal, a 
complementar 173, sancio-
nada durante a pandemia, que 
nos trouxe algumas vedações, 

uma delas é na realização de 
concursos públicos. Hoje, para 
soltarmos um edital, é preciso, 
antes, que cumpramos muitas 
etapas. É preciso ter vacân-
cia dos cargos, por exemplo. 
Estamos trabalhando bastante 
junto à Secretaria de Segurança 
Pública para que lancemos o 
certame dos delegados agora 
no segundo semestre. Já no caso 
do concurso da Perícia Oficial, a 
expectativa é para o início do 
ano que vem”, afirma Fabrício.

No estado, há cerca de 9 
anos, não se realizava concurso 
para a Polícia Civil alagoana, 
algo já superado nesta gestão, 

que entregou aos alagoanos, em 
maio, um edital robusto, com 
500 vagas para o órgão, sendo 
368 para o cargo de agente de 
Polícia e 132 para o de escrivão. 
Já em relação à Perícia Oficial, 
não se realiza concurso público 
desde 2013. Por isso, o Estado 
tem se comprometido e traba-
lhado para entregar o quanto 
antes, uma nova seletiva para 
a área, que deve reforçar ainda 
mais o trabalho da segurança 
pública em Alagoas.

CICLO DE CONCURSOS
Atualmente,  Alagoas 

tem quatro concursos públi-

cos com inscrições abertas, 
sendo eles para as áreas da 
Saúde, Educação, Fazenda e 
Procuradoria Geral. Os salá-
rios variam de R$ 1.100 até 
R$ 30.404,42, para o cargo 
de procurador. Além desses, 
também foram lançados 
certames para o Corpo de 
Bombeiros Militar, Polícia 
Militar, Polícia Civil e Polícia 
Penal. Os aprovados nestes 
oito certames deverão ser 
convocados pelo Estado até 
o primeiro semestre de 2022.

Para conferir os editais e 
saber mais sobre os concursos, 
basta acessar o site da Seplag.

Editais da Perícia Oficial e de 
delegado da PC já têm previsão

LANÇAMENTO DO CERTAME de delegado da PC está previsto para este segundo semestre e da PO para começo de 2022

Lançado em 2016 sob o 
nome “Pequenas Obras, Gran-
des Mudanças” para executar 
uma série de melhorias em 
mobilidade urbana nas comu-
nidades de Maceió, o programa 
Vida Nova nas Grotas foi 
ampliado em 2017 a partir da 
parceria firmada com o ONU-
-Habitat (Programa das Nações 
Unidas para Assentamentos 
Humanos) e se transformou 
em uma plataforma de ações 
que congrega todas as secreta-
rias de Estado de Alagoas na 
promoção de acessibilidade e 

mobilidade urbana, inclusão 
social, desenvolvimento econô-
mico, saúde, educação, entre 
outras áreas.

Ao voltar o olhar do Estado 
para comunidades até então 
invisíveis para o poder público, 
o trabalho pioneiro do Vida 
Nova nas Grotas tem sido inter-
nacionalmente reconhecido 
em importantes premiações. 
Venceu, em 2019, o Concurso 
Gobernarte: A Arte do Bom 
Governo – Prêmio Eduardo 
Campos, concedido pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID) e, apesar das limi-
tações causadas pela pandemia 
do novo coronavírus, em 
novembro de 2020 foi vencedor 
do prêmio World Smart City 
Awards, na categoria Quali-
dade de Vida e Inclusão, sendo 
reconhecido pelo impacto 
gerado na vida dos moradores. 
Também foi apresentado no 
Fórum Mundial das Cidades, 
realizado pela ONU em Abu 
Dahbi, em 2020.

Até agora, o Vida Nova nas 
Grotas já beneficiou 70 comu-
nidades da capital alagoana, 

com um investimento de R$ 152 
milhões. Entre as ações de aces-
sibilidade e mobilidade urbana, 
executadas pela Secretaria de 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano (Setrand), está a cons-
trução de escadarias, corrimão, 
pavimentação, passeios, ponti-
lhões, meio-fio, muro de arrimo, 
canaletas, além de quadras 
poliesportivas em algumas 
comunidades. Já o programa de 
Melhorias Habitacionais, tocado 
pela Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), reforma moradias por 
dentro e por fora.

VIDA NOVA NAS GROTAS

Até agora, programa já beneficiou
70 comunidades só na capital

Aarão José
Repórter

A chefia especial do Insti-
tuto de Medicina Legal Está-
cio de Lima (IML de Maceió), 
concluiu na manhã de hoje, 
os exames no corpo encon-
trado ontem a noite no bairro 
do Pontal da Barra. A vítima 
do sexo feminino foi iden-
tificada oficialmente como 
Eliane de Almeida Melo, 

Após o exame de necrop-
sia, o perito médico legista 
confirmou que a causa da 
morte foi asfixia por afoga-
mento. Familiares já esti-
veram no IML de Maceió e 
realizaram os trâmites legais 
para liberação do corpo de 
dona Eliane.  

O laudo completo, com 
todas as informações técni-
cas, será concluído em breve 
e quando pronto será enca-
minhado para a delegacia 
responsável pela investiga-
ção do caso.

NO PONTAL 

IML confirma 
identidade 
de corpo 
encontrado

Eliane foi achada sem vida no Pontal

Fotos: Márcio Ferreira
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Quem busca 
p o r  u m a 
recolocação 

no mercado ou por novas 
oportunidades de emprego 
precisa estar atento na hora 
de elaborar um bom currí-
culo. Algumas dúvidas são 
comuns, como: qual o nível 
de escolaridade devo colocar? 
Quais informações pessoais 
são importantes inserir? O 
que devo citar como expe-
riências profissionais? Para 
ajudar os jovens que preten-
dem ingressar no mercado de 
trabalho, o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL/AL), por meio do 
estágio e do programa Jovem 
Aprendiz, ensina os jovens 
a construir um currículo 
competitivo e impressionar 
os recrutadores.

O currículo é a porta de 
entrada do candidato para o 
mercado de trabalho, e deve 
ser objetivo, conter informa-
ções sobre as experiências do 
profissional e estar de acordo 
com o cargo a que se destina. 
Além disso, deve ter uma 
estrutura organizacional e 
passar por minuciosa revisão 

antes de ser enviado. Saber 
ajustar um currículo para a 
vaga é um segredo que nem 
todo mundo conhece. Aliás, 
muita gente monta somente 
uma vez, e sem nunca ter 
atualizado, envia o mesmo 
arquivo durante anos.

Pensando nisso, a analista 
de carreiras do IEL/AL, Fran-
cine Ferro, vai responder 
algumas perguntas, ensi-
nando como elaborar um 
currículo e torná-lo compe-
titivo na área que o candi-
dato almeja, mostrando um 
método eficaz para chamar 
a atenção dos recrutadores 
durante uma seleção de está-
gio ou emprego. 

QUAIS DADOS 
PESSOAIS DEVEM CONSTAR?
O currículo exige algumas 

informações pessoais, como 
nome completo, email, telefone, 
endereço e a idade. São desne-
cessários dados em excesso, 
como RG e CPF, e endereços 
de e-mail pouco profissionais: 
tenha um com seu nome, sem 
adjetivos e apelidos.

O QUE PREENCHER 
COMO OBJETIVO?
Logo após seus contatos 

pessoais, descreva seu obje-
tivo em uma ou duas frases. 
Deve ser algo curto, simples e 
refletir brevemente sua exper-
tise. Essa frase inicial pode ser 
customizada de acordo com 
cada candidatura e deve aliar 
claramente sua experiência 
com as necessidades da vaga. 
Evite clichês, como: “crescer 
junto com a empresa”, por 
exemplo. Aproveite a opor-
tunidade para falar sobre os 
seus objetivos a curto prazo.

COMO APRESENTAR AS 
EXPERIÊNCIAS? 
A ordem cronológica deve 

ser do mais recente ao mais 
antigo. Lembre-se de colocar 
aquela atividade de trabalho 
que você fez, mesmo que não 
tenha sido formalizada, pode 
constar por exemplo: o tempo 
que você auxiliou algum 
familiar nos negócios, pode 
ser algum “freelancer”, lide-
rança ou monitoria na turma 
do colégio/faculdade, enfim, 
é importante colocar experi-
ências como essas.

Já para os jovens com que 
buscam o primeiro emprego, 
não precisa se apavorar, 
todo mundo tem algo bom 
para apresentar sobre si. 

Mostre seus trabalhos, seja 
em estágios ou em projetos 
de extensão, procure apre-
sentar suas habilidades em 
informática, na comunicação 
com pessoas, em ser criativo, 
dentre outras.

É ACONSELHÁVEL INSERIR 
A PRETENSÃO SALARIAL?
Não, a pretensão salarial é 

algo que você só deve incluir 
se a empresa solicitar na ficha 
de inscrição ou responder 
se for perguntado durante a 
entrevista. Ao colocá-la no 
currículo sem que seja soli-
citada, você corre o risco de 
ser descartado por propor 
um valor acima do oferecido 
no mercado. Além do que, 
lembramos que estágio é o 
momento para adquirir expe-
riências e não necessaria-
mente para ganhar dinheiro.

É NECESSÁRIO 
INCLUIR FOTO?
A foto não é um item obri-

gatório, mas existem casos 
em que algumas empresas 
solicitam que os candidatos 
tragam a foto no momento da 
entrevista. Se isso acontecer, 
é preciso estar atento sobre 
qual vai anexar. Evite fotos 

em situações informais, como 
na praia ou em um churrasco. 
Tenha atenção também à 
roupa que está usando.

 
DESENVOLVIMENTO 
DE CARREIRAS
O IEL é a entidade do 

Sistema Indústria em Alagoas 
que está presente em todas as 
etapas da sua carreira, incen-
tivando o estudo e o conhe-
cimento através dos serviços 
de:

Jovem Aprendiz: capacita 
jovens aprendizes utilizando 
ferramentas de criatividade e 
inovação;

Programa IEL de Estágio: 
insere estudantes no mercado 
de trabalho por meio de um 
sistema nacional que utiliza 
inteligência artificial no 
processo de recrutamento e 
gestão de contratos de está-
gio;

Educação Executiva IEL: 
cursos de curta, média e 
longa duração, desenvolvi-
dos localmente e também em 
instituições internacionais, 
destinados a gestores, suces-
sores de empresas e responsá-
veis por decisões estratégicas 
para melhoria das competên-
cias em gestão.

IEL responde: saiba elaborar 
um currículo mais competitivo

SABER AJUSTAR O  currículo para a vaga pretendida é a melhor estratégia para conquistar o emprego
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Governo retoma o Programa 
Ame-se após redução da Covid
João Victor Barroso
Repórter

Au x i l i a r  n a 
autoestima 
de mulheres 

que tiveram o seio removido 
por causa de um câncer de 
mama. Esse é o objetivo do 
Programa Ame-se, que garante 
a reconstrução mamária de 
mulheres mastectomizadas e 
foi retomado pelo Governo de 
Alagoas nesta segunda-feira 
(19) no Hospital Regional da 
Mata (HRM), em União dos 
Palmares, após a diminui-
ção na ocupação de leitos por 
Covid-19 em todo o estado.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau) deu início ao 
programa em outubro do ano 
passado, mas precisou pausá-
-lo em razão da pandemia. 
Até abril deste ano, o Ame-se 
já havia atendido 56 mulheres 
e realizado seis procedimen-
tos cirúrgicos completos, até a 
colocação da prótese definitiva 
de silicone. 

Ontem, a primeira paciente 
beneficiada foi Elielma dos 
Santos, de 32 anos. A vende-
dora de cosméticos descobriu 
um câncer na mama há três 
anos, durante o período em 
que amamentava a filha mais 
nova. Elielma retirou primeiro 

a mama esquerda, onde foi 
descoberto o nódulo. Em 
seguida, ela precisou extrair o 
seio direito, como um procedi-
mento preventivo para redu-
zir os riscos de desenvolver a 
doença novamente, já que ela 
é considerada uma paciente 
de alto risco para o câncer de 
mama.

“Finalmente vou me sentir 
completa de novo, depois de 
muita luta, e graças à equipe do 
Ame-se. Sem eles, eu não iria 
conseguir fazer essa cirurgia. 
Iniciei a reconstrução mamária 
no dia 22 de fevereiro, colo-
cando primeiro expansores e, 
agora, coloquei minhas próte-
ses definitivas de silicone”, 

relatou.
“Só tenho a agradecer por 

todo o acompanhamento rece-
bido desses excelentes profis-
sionais. Sempre lutei para 
conseguir fazer a reconstru-
ção mamária e, se não fosse o 
Ame-se, não teria conseguido. 
Isso vai mudar muita coisa na 
minha vida, principalmente 

a minha autoestima, e vou 
voltar a ir à praia, algo que 
sempre gostei de fazer, mas 
que, desde que tirei a mama, 
perdi a vontade de frequen-
tar”, afirmou Elielma, natural 
de São Miguel dos Campos.

ETAPAS DA RECONSTRUÇÃO
O procedimento realizado 

pela equipe do Programa 
Ame-se foi comandado pelos 
cirurgiões plásticos Pedro 
Gomes e Marcelo Barros. A 
cirurgia durou cerca de três 
horas. Segundo o médico Pedro 
Gomes, uma das técnicas para 
fazer a reconstrução mamária 
das mulheres mastectomiza-
das é utilizar parte do músculo 
grande dorsal ou da muscula-
tura abdominal.

“Em fevereiro, Elielma 
tinha feito a reconstrução 
mamária e foram colocados 
expansores, que são próteses 
vazias onde colocamos, aos 
poucos, soro fisiológico para 
expandir a pele dos seios e, 
posteriormente, fazer a troca 
pelas próteses de silicone 
definitivas, procedimento 
que aconteceu nesta segunda-
-feira”, explicou o médico, 
ao destacar que a cirurgia 
buscou deixar as mamas com 
a aparência mais simétrica 
possível.

CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA haviam sido suspensas no mês de abril por causa da pandemia do coronavírus

 Carla Cleto

A Sesau deu início ao programa em outubro do ano passado, mas precisou pausá-lo em razão da pandemia
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Quem busca 
p o r  u m a 
recolocação 

no mercado ou por novas 
oportunidades de emprego 
precisa estar atento na hora 
de elaborar um bom currí-
culo. Algumas dúvidas são 
comuns, como: qual o nível 
de escolaridade devo colocar? 
Quais informações pessoais 
são importantes inserir? O 
que devo citar como expe-
riências profissionais? Para 
ajudar os jovens que preten-
dem ingressar no mercado de 
trabalho, o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL/AL), por meio do 
estágio e do programa Jovem 
Aprendiz, ensina os jovens 
a construir um currículo 
competitivo e impressionar 
os recrutadores.

O currículo é a porta de 
entrada do candidato para o 
mercado de trabalho, e deve 
ser objetivo, conter informa-
ções sobre as experiências do 
profissional e estar de acordo 
com o cargo a que se destina. 
Além disso, deve ter uma 
estrutura organizacional e 
passar por minuciosa revisão 

antes de ser enviado. Saber 
ajustar um currículo para a 
vaga é um segredo que nem 
todo mundo conhece. Aliás, 
muita gente monta somente 
uma vez, e sem nunca ter 
atualizado, envia o mesmo 
arquivo durante anos.

Pensando nisso, a analista 
de carreiras do IEL/AL, Fran-
cine Ferro, vai responder 
algumas perguntas, ensi-
nando como elaborar um 
currículo e torná-lo compe-
titivo na área que o candi-
dato almeja, mostrando um 
método eficaz para chamar 
a atenção dos recrutadores 
durante uma seleção de está-
gio ou emprego. 

QUAIS DADOS 
PESSOAIS DEVEM CONSTAR?
O currículo exige algumas 

informações pessoais, como 
nome completo, email, telefone, 
endereço e a idade. São desne-
cessários dados em excesso, 
como RG e CPF, e endereços 
de e-mail pouco profissionais: 
tenha um com seu nome, sem 
adjetivos e apelidos.

O QUE PREENCHER 
COMO OBJETIVO?
Logo após seus contatos 

pessoais, descreva seu obje-
tivo em uma ou duas frases. 
Deve ser algo curto, simples e 
refletir brevemente sua exper-
tise. Essa frase inicial pode ser 
customizada de acordo com 
cada candidatura e deve aliar 
claramente sua experiência 
com as necessidades da vaga. 
Evite clichês, como: “crescer 
junto com a empresa”, por 
exemplo. Aproveite a opor-
tunidade para falar sobre os 
seus objetivos a curto prazo.

COMO APRESENTAR AS 
EXPERIÊNCIAS? 
A ordem cronológica deve 

ser do mais recente ao mais 
antigo. Lembre-se de colocar 
aquela atividade de trabalho 
que você fez, mesmo que não 
tenha sido formalizada, pode 
constar por exemplo: o tempo 
que você auxiliou algum 
familiar nos negócios, pode 
ser algum “freelancer”, lide-
rança ou monitoria na turma 
do colégio/faculdade, enfim, 
é importante colocar experi-
ências como essas.

Já para os jovens com que 
buscam o primeiro emprego, 
não precisa se apavorar, 
todo mundo tem algo bom 
para apresentar sobre si. 

Mostre seus trabalhos, seja 
em estágios ou em projetos 
de extensão, procure apre-
sentar suas habilidades em 
informática, na comunicação 
com pessoas, em ser criativo, 
dentre outras.

É ACONSELHÁVEL INSERIR 
A PRETENSÃO SALARIAL?
Não, a pretensão salarial é 

algo que você só deve incluir 
se a empresa solicitar na ficha 
de inscrição ou responder 
se for perguntado durante a 
entrevista. Ao colocá-la no 
currículo sem que seja soli-
citada, você corre o risco de 
ser descartado por propor 
um valor acima do oferecido 
no mercado. Além do que, 
lembramos que estágio é o 
momento para adquirir expe-
riências e não necessaria-
mente para ganhar dinheiro.

É NECESSÁRIO 
INCLUIR FOTO?
A foto não é um item obri-

gatório, mas existem casos 
em que algumas empresas 
solicitam que os candidatos 
tragam a foto no momento da 
entrevista. Se isso acontecer, 
é preciso estar atento sobre 
qual vai anexar. Evite fotos 

em situações informais, como 
na praia ou em um churrasco. 
Tenha atenção também à 
roupa que está usando.

 
DESENVOLVIMENTO 
DE CARREIRAS
O IEL é a entidade do 

Sistema Indústria em Alagoas 
que está presente em todas as 
etapas da sua carreira, incen-
tivando o estudo e o conhe-
cimento através dos serviços 
de:

Jovem Aprendiz: capacita 
jovens aprendizes utilizando 
ferramentas de criatividade e 
inovação;

Programa IEL de Estágio: 
insere estudantes no mercado 
de trabalho por meio de um 
sistema nacional que utiliza 
inteligência artificial no 
processo de recrutamento e 
gestão de contratos de está-
gio;

Educação Executiva IEL: 
cursos de curta, média e 
longa duração, desenvolvi-
dos localmente e também em 
instituições internacionais, 
destinados a gestores, suces-
sores de empresas e responsá-
veis por decisões estratégicas 
para melhoria das competên-
cias em gestão.

IEL responde: saiba elaborar 
um currículo mais competitivo

SABER AJUSTAR O  currículo para a vaga pretendida é a melhor estratégia para conquistar o emprego
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Nissan atinge a marca 
de 12 milhões de peças 
estampadas
Uma estrutura enorme, que 
se prolonga até o subsolo 
do Complexo Industrial da 
Nissan em Resende, no 
estado do Rio de Janeiro, 
acomoda quatro pren-
sas que se movimentam 
repetidamente por horas 
todos os dias e nesse 
ritmo acabam de registrar 
um marco histórico: 12 
milhões de peças estampa-
das. Gigantes e capazes de 
exercer uma força equiva-
lente a até 190 toneladas 
de peso, elas compõem 
a área de estamparia da 
fábrica e são responsáveis 
por dar início ao processo 
de produção dos veículos 
brasileiros da Nissan. O 
Complexo Industrial da 
Nissan em Resende é um 
dos poucos no pais a ter 
prensas como parte da 
sua estrutura interna, o 
que exige um alto investi-
mento de implementação 
e operação, mas confere 
um alto nível de qualidade 
e agilidade no alinhamento 
com o processo industrial. 
 
Ford pode encerrar 
produção também 
na Índia
Depois de fechar fábricas no 
Brasil, deixando de produzir 
veículos e motores, a Ford 
pode encerrar suas opera-
ções de manufatura em 
outro importante mercado 
de economia emergente: 
a Índia. De acordo com a 
imprensa local, a gigante 
norte-americana discute 
internamente a possibili-
dade de encerrar todas as 
suas atividades fabris no 
país, dada a ociosidade de 
suas fábricas e as baixas 
vendas verificadas no 
mercado local. 

Nova BMW G 310 GS
 acelera a produção
A fábrica do BMW Group 
de Manaus (AM) acelera 
suas operações com o início 
da produção da mais nova 
geração da BMW G 310 
GS, prevista para chegar ao 
mercado no próximo mês de 
agosto. O marco encerra as 
celebrações dos 40 anos da 
linha GS, iniciadas em julho do 
ano passado, e ainda reforça a 
estratégia da BMW Motorrad, 
de liderança do segmento 
premium de motocicletas no 
mercado brasileiro. Única 
unidade do BMW Group fora 
da Alemanha dedicada à 
produção de motocicletas, 
Manaus é responsável hoje 
pela fabricação de nove 
modelos: G 310 GS, G 310 
R, F 750 GS, F 850 GS, F 
850 GS Adventure, S 1000 R, 
S 1000 RR, R 1250 GS e R 
1250 GS Adventure. A planta 
manauara mantém os níveis 
de qualidade equivalentes 
às motos montadas pelo 
BMW Group em Berlim 
(Alemanha), comprovados 
por auditorias realizadas 
periodicamente por uma 
equipe qualificada. De lá saem 
99% das motocicletas BMW 
comercializadas no Brasil. 
A planta do BMW Group em 
Manaus emprega atualmente 
215 colaboradores, incluindo 
terceirizados diretos, tem 
capacidade produtiva de 15 
mil unidades anuais e tem 
previsão de fabricar, em 2021, 
mais de 10 mil motocicletas. 

RODASDUAS

Em 15 de julho de 1941, 
há exatos 80 anos, a antiga 
Willys-Overland Co. assinou 
um contrato com o Exér-
cito dos Estados Unidos 
para iniciar a produção do 
primeiro veículo Jeep militar. 
Oitenta anos depois, a marca 
Jeep atua em todo o mundo 
com uma linha de produtos 
que continua se expandindo 
para novos segmentos, uma 
comunidade fiel de clientes 
e  a  uti l ização de novas 
tecnologias, como a dos 
veículos elétricos 4xe, como 
a evolução de oito décadas 
de liderança no setor. Em 
2021, no Brasil, a Jeep celebra 
seus 80 anos com diversas 
novidades. No Jeep Day (dia 
4x4 ou 04/04), quando foi 
realizada a comemoração 
do aniversário da marca de 
forma antecipada no País, foi 

feito o lançamento de uma 
série especial de aniversário 
para cada um dos quatro 
m o d e l o s  c o m e r c i a l i z a -
dos por aqui (Renegade, 
Compass, Grand Chero-
kee e Wrangler ), além da 
apresentação da Adventure 
Intelligence by Jeep Connect, 
plataforma de serviços de 
conectividade que estreou 
no Renegade, primeiro carro 
conectado da marca e da 
Stellantis no Brasil. Pouco 

depois, foi a vez da apre-
sentação do Novo Compass, 
com mais performance com 
o novíssimo motor turbo 
Flex T270 com potência de 
185 cv e torque de 270 Nm; 
novo design com mudan-
ças por fora e por dentro, 
como o novo volante; mais 
sofisticação com itens como 
os novos faróis Full LED; e 
mais tecnologia com a nova 
central multimídia conec-
tada de 10’1”.

Jeep celebra 80 anos construindo o futuro

Os modelos da BMW são 
conhecidos mundialmente pela 
performance e Puro Prazer de 
Dirigir, que já acompanham os 
veículos da marca há gerações. 
O novo BMW M340i xDrive (R$ 
542.950,00), e agora com entre-
gas normalizadas após a pré-
venda, o BMW M440i Coupé 
(R$ 575.950,00) – ambos já 
disponíveis na rede de conces-
sionárias do BMW Group 
Brasil –, dão continuidade a 
essa tradição, entregando, além 
da esportividade, um desenho 
distinto, muita tecnologia e 
conectividade que só a marca da 
grade de duplo rim pode ofer-
ecer. Os dois modelos contam 
com performance refinada: 
motor de seis cilindros em linha 
TwinPower Turbo com 387cv 
de potência, entre 5.800rpm e 
6.500rpm, 500Nm de torque, 
atingindo até 5.000rpm, que 

os leva à velocidade máxima 
de 250km/h. Os dois carros 
da marca bávara possuem os 
atributos da notável linha M, 
que proporciona mais esportiv-
idade ao volante, sem compro-
meter o conforto e a sofisticação. 
Entre eles: Diferencial M Sport, 
conjunto aerodinâmico difer-
enciado e suspensão M Sport 
(incluindo direção esportiva 

variável e freios M Sport), 
bancos esportivos com ajustes 
elétricos e de memória e trans-
missão ZF de oito velocidades. 
A aceleração de 0 a 100km/h 
do M340i xDrive (tração inte-
gral) é atingida em apenas 4.4 
segundos, enquanto o M440i 
Coupé (tração traseira) acelera 
de 0 a 100km/h em apenas 4.8 
segundos.

BMW M340i xDrive e BMW 
M440i Coupé: potência de 387cv


