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3POLÍCIA CIVIL APURA CASOS EM QUE PAIS ‘VENDIAM’ FILHAS PARA  EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL

Guarda Municipal atira para o alto durante manifestação
COMO NO VELHO OESTE     

O guarda civil munici-
pal de Palmeira dos Índios 
Douglas Bruno Silva de Brito 
fez um disparo de arma de 

fogo em via pública. O caso 
aconteceu ontem à tarde, 
quando ele participava de 
uma carreata pró Bolsonaro. 

De camisa amarela, e com a 
bandeira do Brasil no seu Jeep 
Renegade 2016, de cor branca 
e placa QLE1I11 – ele fez um 

disparo de revólver calibre 38 
para o alto, como no “Velho 
Oeste”. O ato violento assus-
tou até os bolsonaristas.

RIO LARGO

‘Zero homicídio’ em julho
As ações para combater 

a criminalidade, desempe-
nhadas pelas forças policiais 
de Alagoas, alcançaram mais 
um expressivo resultado no 

mês de julho. O município de 
Rio Largo, por exemplo, não 
registrou nenhum homicídio 
nos últimos 30 dias, algo que 
nunca ocorreu, desde que se 

iniciou a contabilização da 
estatística criminal, em 2012. A 
polícia praticamente ocupou a 
cidade na caça aos traficantes 
de drogas que agiam lá.

Todos os dias, as Polícias Civil e Militar fazem operações na cidade no combate ao tráfico de drogas e outros crimes

ALEITAMENTO MATERNO

JHC abre campanha 
‘Agosto Dourado’

Amanhã, às 9h, o prefeito 
JHC lança, pela primeira 
vez de forma instituciona-
lizada, agosto como mês do 
aleitamento materno com a 
campanha Agosto Dourado. 
Com isso, será iniciada uma 
série de ações durante todo o 
mês com medidas de conti-
nuidade e fomento ao alei-

tamento materno. O gestor 
estará acompanhado da 
primeira dama de Maceió, 
Marina Candia. A campa-
nha será coordenada pela 
Secretaria Municipal da 
Mulher. O evento aconte-
cerá no auditório da Univer-
sidade Integrada Tiradentes 
(Unit), em Cruz das Almas.

DIA DOS PAISEM MACEIÓ

Procon faz 
divulgação 
de pesquisa 
de preços

Retomada: 
aulas serão 
no formato 
híbrido

54

DEZ VOOS SEMANAIS

Itapemirim ‘está no ar’ 
Alagoas ganhou mais 

uma rota aérea regular. 
A companhia aérea ITA 
(Itapemirim) começou a 
operar ontem voos regu-

lares para o Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares, na zona metro-
politana de Maceió, a partir 
das políticas de incentivos 

do Governo de Alagoas 
por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvol-
v imento  Econômico  e 
Turismo (Sedetur). 5

 Iago Januzzi

Gabriel Moreira - Secom/Maceió

Redes sociais

Ascom SSP

Arma para fora e tiro para o alto
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O cinema brasileiro está 
de luto. Um incêndio atin-
giu o galpão onde estava 
a Cinemateca Brasileira, o 
maior acervo audiovisual da 
América Latina.

A extensão dos prejuí-
zos ainda será avaliada, mas 
o fogo queimou a memó-
ria audiovisual brasileira, 
representando 100 anos de 
história do cinema nacional, 
com mais de 250 mil rolos de 
filmes. 

Inimigo declarado da 
cultura, Bolsonaro não reno-
vou o contrato de admi-
nistração da Cinemateca, 
terminado em dezembro de 
2019 e ainda demitiu todos 
os seus profissionais técnicos 
em agosto do ano passado. 
Também recusou ajuda da 
Prefeitura e do governo de 

São Paulo.
Deixou largado num 

galpão, com risco de incên-
dio,  falta de vigilância, 
contas de luz, de água e 
salários atrasados, nosso 
precioso acervo audiovisual. 
Maior imagem de abandono, 
não há!

Assim, do mesmo modo 
como o incêndio do Museu 
Nacional em setembro de 
2018, o incêndio da Cine-
mateca Brasileira não foi 
um acidente, mas um crime 
e, como vimos, um crime 
premeditado, cujos respon-
sáveis maiores são Bolsonaro 
e seu Secretário Especial de 
Cultura, Mário Frias.

A destruição da memó-
ria e da cultura nacional não 
são atos isolados, mas parte 
de uma destruição maior, 

do desmonte dos direitos 
sociais, do Estado e da econo-
mia nacional, uma destrui-
ção começada pelo governo 
golpista de Temer, logo em 
seguida ao impeachment 
contra a presidenta Dilma. 

Mas esse desmonte do 
Brasil não foi somente acele-
rado, mas atingiu requintes 
de crueldade no governo 
do neofascista Bolsonaro, 
quando a sua política geno-
cida levou à morte por Covid 
mais de 555 mil pessoas.

O objet ivo de Bolso-
naro é reduzir o Brasil, de 
nação independente, ao um 
território de exploração do 
agronegócio e um “quin-
tal” obediente à geopolítica 
norte-americana.

Contudo, a destruição de 
uma Nação e de um povo só 

se completa se a sua cultura 
e memória histórica forem 
também destruídas. E é isso 
o que Bolsonaro faz e manda 
fazer na política cultural, com 
a volta da censura, ao aban-
donar a maioria da classe 
artística durante a pande-
mia e no desmonte das insti-
tuições culturais, inclusive 
daquela criada para preser-
var a cultura e a memória do 
povo negro, que é a Funda-
ção Cultural Palmares. 

A defesa da nossa memó-
r ia  h i s tór i ca ,  de  nossa 
cultura, bem como do acesso 
democrático a todas as suas 
manifestações, expressa o 
interesse maior do povo 
brasileiro e por isso é parte 
vital da sua luta mais geral 
contra a barbárie bolsona-
rista.

O Brasil se constituiu como 
um país, um Estado, a partir e com 
a colonização. Antes da invasão 
portuguesa não existia uma elite 
nacional, mas diversos povos indí-
genas, cada um com sua cultura, 
tendo em comum modelos seme-
lhantes de economia colaborativa 
e limitado desenvolvimento das 
forças produtivas. 

Assim, o que se constitui como 
elite brasileira é exclusivamente a 
elite colonizadora, branca, escra-
vocrata. Essa elite, com raríssimas 
e questionáveis exceções, nunca foi 
nacional, mas predatória, oportu-
nista, sempre a serviço do Império, 
pois esse era e é o seu caminho para 
o enriquecimento. 

Na medida que o capitalismo 
se desenvolveu integralmente 
no Brasil, essa elite, herdeira da 
colonização, torna-se burguesia e, 
portanto, mantém a mesma lógica 
de associação total ao impérios. 

Essa burguesia nunca teve 
projeto de nação, pois nunca foi 
nacional. As expressões políticas 
de uma burguesia nacional são 
pura “fantasia, uma quimera, uma 
pantomima, sonhos de uma noite 
de verão”. Pior, muita gente, líderes 
políticos, youtubers com discurso 
anticolonial, se preocupa em encon-
trar essa burguesia no lugar de unir 
a classe trabalhadora. 

A história do Brasil, o seu 
nascimento com a  colonização 
portuguesa, provocou essa parti-
cularidade. Sem compreender isso 
não é possível fazer luta revolucio-
nária, anticapitalista e antiimperia-
lista consequente. Buscar justificar 
isso com o marxismo é pura deso-
nestidade ou preguiça intelectual. 
Pra completar, várias matizes que 
se apresentam como comunistas, 
querem enquadrar a experiência 
chinesa no Brasil, “reinventando” o 
marxismo nacional. 

Será que isso de copiar e colar 
não já deu errado suficientemente 
na história do marxismo no Brasil 
no século XX?

Queimar a cultura para destruir o Brasil Notas sobre o 
marxismo e a 

questão nacional

Marcelo Firmino  * Jornalista

O que leva um governo a 
esconder seus atos durante 100 
anos? Por que tamanha estu-
pidez, quando antes cobrava 
exatamente transparência dos 
adversários políticos em todos 
os níveis?

Pois é. O governo Jair 
Bolsonaro inaugurou essa 
anomalia no serviço público.

Primeiro impôs 100 anos 
de sigilo em processo que 

envolve o general e ex-minis-
tro  da Saúde,  Eduardo 
Pazuello. Processo que remete 
a atividades ilegais do militar.

Ora, se não há nada a 
esconder por que o processo 
vai para um arquivo secreto 
e fica lá por um século, sem 
ninguém mexer?

Agora, Bolsonaro acha 
pouco e impõe 100 anos de 
sigilo sobre as entradas e 

saídas de seus filhos do Palá-
cio do Planalto.

O que será que essa turma 
faz entre quatro paredes que 
precisa ficar escondido desta 
forma?

É mais do que estranho 
tudo isso. É como se estives-
sem enterrando a própria 
sujeira para ninguém desco-
brir os malfeitos. 100 anos de 
sigilo!

Na verdade, é muito mais 
que uma imposição ilegal. 
É uma violação ao direito 
da sociedade de saber o que 
fazem os governantes e quem 
vive no entorno deles, se estão 
diretamente envolvidos com 
os interesses públicos.

Definitivamente, operar 
nas sombras, camuflado, por 
debaixo dos panos ou das 
fardas, é a marca do desgo-

verno vigente.
Lembra e muito o passado 

nefasto da ditadura militar 
que torturava e matava jovens 
brasileiros nos porões do arbí-
trio.

Lamentavelmente, esse é o 
retrato de um País que mergu-
lhou no sombrio lodaçal do 
autoritarismo.

Coisa típica da tirania das 
republiquetas.

Que sujeira Bolsonaro quer esconder para impor 
100 anos de sigilo para seus atos e dos filhos?



Redação
com TNH1

A Polícia Civil 
e s t á  c o m , 
pelo menos, 

três casos de violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes com o consentimento dos 
pais – para investigar e escla-
recer. São caso chocantes, 
pois envolvem crianças de até 
nove anos. Entre as vítimas, 
cujos casos foram denuncia-
dos nos últimos dias à Polí-
cia Civil, a mais velha tem 14 
anos. Passando fome, os pais 
dessas meninas as “vendiam” 
para relações sexuais com 

homens das comunidades 
onde moram. Os casos estão 
sendo investigados em três 
municípios de Alagoas, mas a 
realidade é bem maior. As víti-
mas tanto eram violentadas 
sexualmente em suas casas 
como em motéis.

O Conselho Tutelar de 
União dos Palmares recebeu a 
denúncia de que uma criança 
de 11 anos e duas adolescen-
tes, sendo uma de 12 e outra 
de 14 anos, foram vítimas de 
abusos sexuais no município. 
A menina de 12 anos seria 
explorada pelos próprios pais, 
consentindo as relações sexu-
ais em troca de doações de 

alimentos e benefícios finan-
ceiros. O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil.

 De acordo com informa-
ções passadas ao TNH1, os 
crimes aconteciam dentro de 
um motel e o suposto estupra-
dor das menores pagava uma 
quantia em dinheiro para as 
vítimas, porém o valor não foi 
divulgado. O agressor também 
oferecia ajuda aos pais de uma 
delas, já que seria conhecido da 
família por ser comerciante.

O Conselho Tutelar infor-
mou à reportagem que ouviu 
as pessoas envolvidas até a 
última sexta-feira e o caso vai 
ser encaminhado ainda hoje 

para o Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) e 
para a Polícia Civil.

IRMÃS EXPLORADAS EM 
OLHO D’ÁGUA DO CASADO
A Polícia Civil prendeu, na 

última quinta-feira, um casal 
suspeito de explorar sexual-
mente duas filhas em troca 
de benefícios financeiros. As 
meninas, de 15 e 9 anos, eram 
abusadas por homens, que 
pagavam por isso, na casa da 
própria família, na zona rural 
de Olho D’Água do Casado, 
Sertão de Alagoas. O local, 
onde as garotas viviam com 
os pais e mais cinco irmãos era 

usado como prostíbulo. Dois 
homens, suspeitos de abusar 
as meninas, também foram 
presos.

Em um dos depoimentos, 
um dos irmãos das garotas, 
um menino de 13 anos, fez 
um relato chocante aos poli-
ciais. Ele contou que preci-
sou “tirar um homem” de 
cima da irmã de 9 anos. As 
informações chegadas à polí-
cia davam conta de que os 
homens iam à residência para 
noites de bebedeira e sexo 
com as garotas. Um terceiro 
suspeito de abusar das irmãs 
ainda é procurado pela Polí-
cia Civil.
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Crescem casos de exploração
sexual infanto-juvenil em AL

POLÍCIA CIVIL recebe denúncias de que meninas são entregues pelos pais para a prática de ‘sexo por dinheiro’

A Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável de Maceió (Sudes) 
encaminhou equipes hoje pela 
manhã para avaliar a situação 
das árvores que margeiam a 
Avenida Jorge Montenegro, no 
bairro Santa Amélia. Ontem, 
o entregador de uma galeteria 
morreu após ser atingido por 
uma das palmeiras imperiais 
existentes no local.

José Iran de Oliveira, de 26 
anos, teve morte instantânea. Ele 
transitava pela Avenida Jorge 
Montenegro de Barros  quando 
foi atingido pela palmeira, que 
caiu devido aos ventos fortes. 
O corpo de Bombeiros foi acio-
nado para resgatar a vítima.

De acordo com a Sudes, 
duas palmeiras imperiais que 
se encontram na avenida serão 
suprimidas e as demais árvo-
res serão avaliadas. Caso seja 
necessário, novas supressões 
não estão descartadas. 

LIBERAÇÃO DO CORPO
De acordo com a Perícia 

Oficial de Alagoas, o corpo de 
José Iran será liberado ainda na 
manhã de hoje. Não há infor-
mações sobre velório ou sepul-
tamento. Familiares, amigos e a 
galeteria onde o jovem entrega-
dor trabalhava usaram as redes 
sociais para lamentar o acidente 
fatal.

Fonte: AL24H

SANTA AMÉLIA

Após morte, Sudes 
‘derruba’ palmeiras

Redes Sociais

Palmeira caiu sobre entregador na Santa Amélia, ontem; vítima morreu na hora

Vanessa Siqueira
Ascom SSP 

As ações para combater a 
criminalidade, desempenhadas 
pelas forças policiais de Alagoas, 
alcançaram mais um expressivo 
resultado no mês de julho. O 
município de Rio Largo, por 
exemplo, não registrou nenhum 
homicídio nos últimos 30 dias, 
algo que nunca ocorreu, desde 
que se iniciou a contabilização 
da estatística criminal, em 2012.

Como parte do trabalho 
de combate ao crime que vem 
sendo realizado, neste sábado 
(31), a Secretaria da Segurança 
Pública (SSP/AL), em parceria 
com as Polícias Civil e Militar, 
realizou uma operação inte-
grada para fiscalizar locais estra-
tégicos do município e combater 
ilícitos em áreas consideradas 
críticas.

As equipes policiais realiza-
ram várias abordagens, patru-
lhamento ostensivo a bares e 

outros estabelecimentos que 
concentravam um grande de 
volume de pessoas.

A operação integrada 
percorreu diversos bairros, 
como Mata do Rolo, Gustavo 
Paiva, Centro, conjunto Vila 
Rica, Antônio Lins, Jarbas Oiti-
cica e Cruzeiro do Sul.

O secretário da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, acompanhou a 
operação junto com o subco-
mandante-geral da Polícia Mili-
tar, coronel Thúlio Emery, o 
Delegado-Geral da Polícia Civil, 
Carlos Reis, o delegado Valter 
Nascimento e o subcomandante 
do 8º Batalhão da Polícia Militar, 
Major Queiroz.

Ele agradeceu ao empenho 
das forças policiais no combate 
à violência e destacou a impor-
tância das reduções nos índices 
criminais alcançados.

“Se fosse uma Olimpíada, 
Alagoas hoje ganharia duas 
medalhas de ouro, pois é a 

primeira vez na história que 
Rio Largo vai fechar o mês sem 
nenhum homicídio em um mês, 
e Alagoas encerra o mês com 
menos de 80 homicídios. Isso é 
um recorde absoluto na redução 
da violência”, disse.

Alfredo Gaspar também 
relembrou que a alguns anos, o 
estado enfrentava uma escalada 
de violência e graças ao trabalho 
realizado desde 2015 conseguiu 
transformar o cenário e fazer de 
Alagoas exemplo para o país no 
enfrentamento da violência.

“No passado recente, 
Alagoas era campeã na violência 
e Maceió a capital mais violenta, 
chegando a registrar mais de 
200 homicídios em um mês. 
Agora estamos no sexto mês 
consecutivo registrando redu-
ção, estabelecendo outro pata-
mar, que só foi possível graças 
ao trabalho integrado das forças 
de segurança, aos investimentos 
do governador Renan Filho e da 
proteção divina”, completou.

RIO LARGO

Polícia já acredita em 
pacificação da cidade

Pilar chega ao quarto mês sem registro de homicídios
A cidade do Pilar chegou, no fim de semana, ao quarto mês 
sem registrar crime de homicídio. O último caso, já esclare-
cido pela Polícia Civil e com os autores presos, ocorreu em 
31 de março. Os trabalhos seguem sendo intensificados 
pelas equipes das polícias Civil e Militar para fechar o ano 
de 2021 com uma redução histórica nos índices de crimi-
nalidade no município da região metropolitana.
“Tivemos 22 homicídios em 2020 e chegamos a agosto 
deste ano com apenas três registros, todos esclarecidos 
e com autores presos. O foco segue sendo o combate ao 
tráfico de drogas e prisões de autores de homicidas. Não 

podemos deixar impune. Estamos trabalhando também 
nos casos de antes da nossa chegada ao Pilar, em julho do 
ano passado, para esclarecer todos os casos”, destacou o 
delegado do Pilar, Sidney Tenório.
Segundo ele, cada mês que o trabalho policial e o reforções 
do poder público dão resultado e são refletidos em números 
deve ser comemorado, em especial pelo histórico da cidade 
do Pilar, que já figurou entre as mais violentas do país. “Para 
se ter uma ideia da redução, em anos anteriores, como em 
2012 (56) e 2013 (55) a média anual era acima de 50, ou 
seja, uma média de 25 casos por semestre”, frisou.
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Calendário de vacinação segue  
hoje para 27 anos e amanhã, 26

O PREFEITO JHC anunciou retomada da vacinação da 1a dose contra a Covid-19 com a convocação de mais duas idades

O prefeito de 
Maceió, JHC, 
a n u n c i o u 

a retomada da vacinação da 
1ª dose com a convocação de 
mais duas idades. A partir das 
14h de hoje, já poderão se vaci-
nar as pessoas com 27 anos 
sem comorbidades. O calen-
dário segue, amanhã, para 
pessoas com 26 anos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que a primeira 
dose estará disponível em 
todos os pontos, com o reforço 
do Corujão da vacina, hoje e 
amanhã, até às 21h, nos drive-
-thrus da Justiça Federal e 
do Jaraguá e nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária).

Os outros quatro pontos 
fixos de vacinação mantêm o 
horário, das 9h às 16h, e funcio-
nam na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Já quem tem a 2ª dose da 
Astrazeneca agendada, para 
até o dia 7 de agosto, já pode 
completar a imunização em 
todos os pontos fixos da capital. 
A segunda dose da Coronavac 
está disponível no Shopping 
Pátio.

Para se vacinar, é necessá-
rio apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia). 

Portaria publicada no Diário 
Oficial do Município estabelece 
que o retorno das aulas nas esco-
las da rede municipal de ensino 
de Maceió será de forma esca-
lonada, progressiva e híbrida. 
As aulas presenciais voltam, no 
formato híbrido, no próximo 
dia 23 de agosto.

Como informa a Secreta-
ria Municipal da Educação 
(Semed), a retomada das ativi-
dades ocorrerá em todas as 
escolas e os alunos participa-
rão das aulas presenciais por 
revezamento diário. Inicial-
mente, as aulas serão com até 
60% dos estudantes de cada 
turma, a depender da capa-
cidade da sala, respeitado o 
distanciamento recomendado. 
O percentual será gradativa-
mente ampliado conforme 
o contexto da pandemia da 
Covid-19.

E para garantir a segurança 
sanitária no ambiente esco-
lar, foi publicado o Guia de 
Retorno, contendo um cheklist 
com as normas orientando 
professores, alunos e servidores 
das unidades de ensino.

Dentre as providências 
adotadas para o funcionamento 
das escolas, constam serviços 
de capinação, pintura, reparos, 
renovação de eletrodomésticos, 
além do serviço de internet e 
transporte escolas para todas as 
unidades.

O secretário municipal da 
Educação, Elder Maia, destaca 
o apoio aos professores da rede 
de ensino da capital, como aqui-
sição de computadores, e tablet 
para os alunos. “São equipa-
mentos que vão facilitar as ativi-
dades de professores e alunos, 
nesse novo formato de ensino”, 
afirma. 

O Centro de Saúde Hamil-
ton Falcão, no Benedito Bentes, 
foi a Unidade de Saúde esco-
lhida para a implantação do 
primeiro posto de colete de leite 
materno de Maceió. A iniciativa 
faz parte da Campanha Agosto 
Dourado, que acontece no dia 
23 de agosto.

E como parte dessa progra-
mação, entre os dias 5 e 31 
de agosto, os três shoppings 
terão pontos de arrecadação 
de frascos para doação de 
leite materno ao banco de leite 
humano. Os recipientes devem 
ser de vidro com tampa plástica 
e, ao fim, serão encaminhados 
para o Centro de Saúde.

Fruto da parceria entre a 
Prefeitura e o banco de leite 
do Hospital Universitário, os 
profissionais do Centro de 
Saúde passarão por um “Curso 
de segurança alimentar no 
manuseio do leite humano”. 
O curso será ministrado pela 
Coordenação de Saúde da 
Criança e demais programas 
estratégicos. 

Como explica Ana Paula 
Mendes, secretária da Mulher 
de Maceió, por motivos varia-
dos, nem todas mulheres 
conseguem amamentar seus 
filhos. “É por isso que a campa-
nha também fortalece um 
comportamento solidário entre 
as mães, convidando-as para a 

O final de semana foi de 
operações de fiscalizações 
realizadas pela Vigilância Sani-
tária de Maceió. Ao todo, foram 
recolhidos, aproximadamente, 
1.450kg de produtos impró-
prios para o consumo, nas 
partes alta e baixa da cidade.

As ações de fiscalização 
e orientação aconteceram na 
sexta-feira, sábado e domingo 
e foram efetuadas por três 
equipes de fiscais: uma para 
panificações e duas para merca-
dinhos, frigoríficos, laticínios e 
entre outros estabelecimentos.

“As operações continuam 

firmes e também acontecem aos 
finais de semana. Nossos fiscais 
encontraram muitos alimentos 
fora do prazo de validade, o 
que inviabiliza o consumo feito 
pela população. Fizemos as 
devidas notificações e orienta-
mos aos comerciantes a regu-
larizem a situação”, comenta 
Airton Santos, coordenador da 
Vigilância Sanitária.

Carne bovina e suína, 
frango, linguiça, queijo, char-
que e entre outros produtos 
encontravam-se impróprios 
para consumo, fora do prazo 
de validade.

EDUCAÇÃO LEITE MATERNO QUASE 1 TONELADA E MEIA

Volta às aulas será   
em formato híbrido

Maceió vai 
implantar 
1o posto 
de coleta

Vigilância recolhe 
alimentos imprórios

Secom Maceió

Visa Maceió

Retorno das aulas presenciais funcionará no formato híbrido a partir do dia 23

Cerca de 1.450kg de produtos foram recolhidos de estabelecimentos
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Itapemirim começa a operar 
em AL com 10 voos semanais 

NOVA COMPANHIA AÉREA iniciou voos regulares neste domingo no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares

Waldson Costa e 
Cecília Tavares
Repórteres

Al a g o a s 
ganhou mais 
u m a  r o t a 

aérea regular. A companhia 
aérea ITA (Itapemirim) come-
çou a operar neste domingo 
(01) voos regulares para o Aero-
porto Internacional Zumbi 
dos Palmares, na zona metro-
politana de Maceió, a partir 
das políticas de incentivos do 
Governo de Alagoas por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur).

O voo inaugural São Paulo-
-Recife-Maceió, que trouxe 
para Alagoas 130 passageiros, 
foi marcado pelo batismo da 
aeronave em solo alagoano e 
por uma ação promocional do 
Destino Alagoas que apresen-
tou os principais atrativos turís-
ticos do estado.

Ao pousar no Aeroporto 
Internacional Zumbi dos 
Palmares, a aeronave de modelo 
A320, com capacidade para 162 

passageiros, foi recebida com 
jatos d’água, que simbolizam o 
batismo, uma tradição da avia-
ção mundial para celebrar feitos 
marcantes.

“A Itapemirim é mais uma 
empresa aérea que chega 
a Alagoas trazendo neste 
momento inicial dez voos por 
semana e centenas de turistas 
por mês. Cada desembarque 
representa receita para Alagoas 
através da indústria turística 
que movimenta hotéis, pousa-
das, restaurantes, artesanato 
e diversos outros setores de 
produtos e serviços. Hoje é um 
dia histórico para economia 
brasileira, de Alagoas e para a 
ITA que chega para contribuir 
com o desenvolvimento do 
Nordeste”, declarou o secretá-
rio de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
(Sedetur) de Alagoas, Marcius 
Beltrão. 

Para o diretor de segu-
rança operacional da Itapemi-
rim, Sydnei Luiz Casarini, a 
chegada do voo em Alagoas é 
um momento histórico para a 
ITA e para o mercado de trans-

porte aéreo do país. “Esse é um 
momento histórico e muito 
importante para a Itapemirim, 
que ao longo desses anos vem 
cada vez mais engrandecendo 
o país com novos destinos e 
participando do crescimento 
das cidades e dos estados. O 
esforço que antes era terrestre 
hoje alcança outros patamares 
com a chegada da companhia 
aérea”, falou o diretor. 

A captação de mais uma 
companhia aérea realizando 
voos regulares para Maceió faz 
parte das estratégias de posicio-

namento do destino turístico 
Alagoas no mercado nacional. 
Atualmente Alagoas é um dos 
principais destinos turísticos 
do país pontuando entre os 
primeiros colocados nas princi-
pais plataformas de vendas de 
serviços turísticos da américa 
latina.

ALAGOAS TE FAZ FELIZ
Os passageiros que desem-

barcaram pela ITA neste 
domingo (1) no Aeroporto Inter-
nacional Zumbi dos Palmares 
foram ssaudados com uma 

grande ação promocional da 
campanha #Alagoastefazfeliz. 
Todos receberam barquinhos e 
jangadas recheados de quitutes 
tradicionais de Alagoas, másca-
ras estilizadas com filé e álcool 
gel. E no desembarque, foram 
recepcionados por artistas que 
apresentaram um pouco da 
cultura e do folclore de Alagoas.

 TURISMO SEGURO 
A retomada gradual do 

turismo em Alagoas conta com 
o selo Safe Travels da WTTC 
(World Travel & Tourism 
Council), entidade de turismo 
internacional que reconhece 
destinos ao redor do mundo 
que tenham implementado 
protocolos sanitários em padrão 
mundial. Já em nível nacional, 
Alagoas registra cerca de 1.533 
empreendimentos turísticos 
com o selo do Turismo Respon-
sável do Ministério do Turismo, 
ocupando o segundo lugar no 
Nordeste, atrás apenas da Bahia. 
As duas certificações levam 
em consideração a prática de 
condutas que tragam segurança 
a turistas e moradores. 

Severino Carvalho
Repórter

As obras de infraestrutura 
urbana executadas na Grota 
da Princesa, bairro do Bene-
dito Bentes, em Maceió, foram 
entregues na manhã do último 
sábado pelo governador Renan 
Filho e pelos secretários do 
Transporte e do Desenvolvi-
mento Urbano, Mosart Amaral; 
e da Fazenda, George Santoro. 
Essa foi a 46º comunidade bene-
ficiada pelo Programa Vida 
Nova nas Grotas, que tem como 
meta chegar a todas as 100 loca-
lidades existentes na capital 
alagoana, onde moram mais de 
250 mil pessoas.

O último dia de julho 
proporcionou uma manhã 
ensolarada e agradável de 
inverno, que só fez ainda mais 
reluzir as benfeitorias feitas na 
Grota da Princesa pelo Governo 
do Estado, através da Secretaria 
do Transporte e do Desenvolvi-
mento Urbano (Setrand). Foram 
implementados ali quase dois 

quilômetros de escadarias, 
147 metros de canaletas, 1.270 
metros de corrimão, 87 metros 
de muro de contenção e 1.600 
m² de calçadas.

Renan Filho percorreu toda 
a grota: subiu e desceu escada-
rias; conversou com o povo e 
pôde sentir de perto a satisfa-
ção dos moradores pelas obras 
implementadas que, aparen-
temente simples, fazem toda a 
diferença no dia a dia de quem 
mora numa grota, localidade 
com topografia acidentada, 
caracterizada por grandes 
depressões no terreno, que difi-
cultam a mobilidade.

“Essa sensação que eu tive 
aqui hoje é o que me anima, o 
que recarrega as minhas bate-
rias. Estou aqui todo suado, o 
corpo inteiro, mas muito feliz 
em ver que o Governo conse-
gue levar às pessoas coisas de 
verdade. Somos recarregados 
pelas esperanças renovadas 
das pessoas e nós precisamos 
trabalhar mais”, apontou Renan 
Filho.

VIDA NOVA NAS GROTAS

AL entrega obras na 
Grota da Princesa

Ascom Procon/AL

Com a proximidade do 
Dia dos Pais - celebrado no 
próximo domingo, 8 -, o Insti-
tuto de Proteção e Defesa ao 
Consumidor (Procon/AL) reali-
zou pesquisa de preço com os 
produtos que costumam ser 
mais vendidos e procurados 
neste período do ano. O levan-
tamento analisou o valor de 
aproximadamente 80 itens, em 
20 estabelecimentos de Maceió, 
de diferentes segmentos, como 
vestuário, eletrônicos e perfu-
maria.

As lojas visitadas estão 
localizadas em um shopping e 
no centro comercial da cidade. 
Quem quiser economizar, 
vale a pena pesquisar, pois 
os produtos ofertados nesses 
locais apresentam variações de 
preços em itens diversos. Para 
ajudar os consumidores a esco-
lherem o presente ideal para 
os pais, o Procon/AL realizou, 
entre os dias 28 e 29 de julho, 

uma pesquisa de preços dos 
produtos mais vendidos nesta 
época do ano. Dentre os itens 
analisados estão roupas, eletrô-
nicos, sapato e perfumaria. 

As opções variam e os 
preços também. Para os papais 
ligados em moda, por exemplo, 
é possível encontrar peças de 
roupa como uma calça jeans 
com preços entre R$ 89,90 e R$ 
249,90, enquanto a calça social 
varia entre R$ 99,90 e R$ 366,40. 
Já para quem prefere adquirir 
um look mais completo, como 
um terno (modelo Slin), os 
preços estão em torno do mais 
básico, R$ 119,90 e do arrojado, 
R$ 999,00. Tudo depende da 
condição e gosto do consumi-
dor. 

Há também várias opções 
para os papais ligados à tecnolo-
gia. Um aparelho celular, como 
o Samsung Galaxy A02, está 
sendo oferecido por R$ 849,00, 
enquanto o modelo 52 5G, do 
mesmo fabricante, custa R$ 
2.899,00. Já o Iphone 12 (mini), 

da marca Apple,  está por nada 
menos que R$ 5.999,00.

Outra sugestão para 
presentear os papais é a sessão 
de perfumes. Duas lojas que 
contém esse item foram visita-
das. O perfume Antônio Bande-
ras (Golden) está por R$ 119,90; 
o kit perfume (Combo Go) 
Zaad, no valor de R$ 279, 80; e o 
Polo (blue), por R$ 609,90.

As pesquisas buscam enfa-
tizar as diferenças de preços 
de um mesmo produto. Nem 
sempre alto custo está asso-
ciado a um produto de quali-
dade superior. É preciso ficar 
atento aos valores e pesquisar 
bastante. Especialistas orien-
tam que o valor do presente seja 
analisado em pelo menos três 
lojas diferentes.

“É muito importante os 
consumidores fazerem o 
consumo consciente. Visando 
facilitar a vida dos consumi-
dores alagoanos neste dia dos 
pais”, diz Daniel Sampaio,  dire-
tor-presidente do Procon/AL.

DIA DOS PAIS

Procon divulga pesquisa 
de preços de produtos

 Iago Januzzi

Aeronave recebe o ‘batismo’ em voo inaugural que trouxe 130 passageiros
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Calendário de vacinação segue  
hoje para 27 anos e amanhã, 26

O PREFEITO JHC anunciou retomada da vacinação da 1a dose contra a Covid-19 com a convocação de mais duas idades

O prefeito de 
Maceió, JHC, 
a n u n c i o u 

a retomada da vacinação da 
1ª dose com a convocação de 
mais duas idades. A partir das 
14h de hoje, já poderão se vaci-
nar as pessoas com 27 anos 
sem comorbidades. O calen-
dário segue, amanhã, para 
pessoas com 26 anos.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que a primeira 
dose estará disponível em 
todos os pontos, com o reforço 
do Corujão da vacina, hoje e 
amanhã, até às 21h, nos drive-
-thrus da Justiça Federal e 
do Jaraguá e nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Cidade Universitária).

Os outros quatro pontos 
fixos de vacinação mantêm o 
horário, das 9h às 16h, e funcio-
nam na Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Já quem tem a 2ª dose da 
Astrazeneca agendada, para 
até o dia 7 de agosto, já pode 
completar a imunização em 
todos os pontos fixos da capital. 
A segunda dose da Coronavac 
está disponível no Shopping 
Pátio.

Para se vacinar, é necessá-
rio apresentar documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia). 

Portaria publicada no Diário 
Oficial do Município estabelece 
que o retorno das aulas nas esco-
las da rede municipal de ensino 
de Maceió será de forma esca-
lonada, progressiva e híbrida. 
As aulas presenciais voltam, no 
formato híbrido, no próximo 
dia 23 de agosto.

Como informa a Secreta-
ria Municipal da Educação 
(Semed), a retomada das ativi-
dades ocorrerá em todas as 
escolas e os alunos participa-
rão das aulas presenciais por 
revezamento diário. Inicial-
mente, as aulas serão com até 
60% dos estudantes de cada 
turma, a depender da capa-
cidade da sala, respeitado o 
distanciamento recomendado. 
O percentual será gradativa-
mente ampliado conforme 
o contexto da pandemia da 
Covid-19.

E para garantir a segurança 
sanitária no ambiente esco-
lar, foi publicado o Guia de 
Retorno, contendo um cheklist 
com as normas orientando 
professores, alunos e servidores 
das unidades de ensino.

Dentre as providências 
adotadas para o funcionamento 
das escolas, constam serviços 
de capinação, pintura, reparos, 
renovação de eletrodomésticos, 
além do serviço de internet e 
transporte escolas para todas as 
unidades.

O secretário municipal da 
Educação, Elder Maia, destaca 
o apoio aos professores da rede 
de ensino da capital, como aqui-
sição de computadores, e tablet 
para os alunos. “São equipa-
mentos que vão facilitar as ativi-
dades de professores e alunos, 
nesse novo formato de ensino”, 
afirma. 

O Centro de Saúde Hamil-
ton Falcão, no Benedito Bentes, 
foi a Unidade de Saúde esco-
lhida para a implantação do 
primeiro posto de colete de leite 
materno de Maceió. A iniciativa 
faz parte da Campanha Agosto 
Dourado, que acontece no dia 
23 de agosto.

E como parte dessa progra-
mação, entre os dias 5 e 31 
de agosto, os três shoppings 
terão pontos de arrecadação 
de frascos para doação de 
leite materno ao banco de leite 
humano. Os recipientes devem 
ser de vidro com tampa plástica 
e, ao fim, serão encaminhados 
para o Centro de Saúde.

Fruto da parceria entre a 
Prefeitura e o banco de leite 
do Hospital Universitário, os 
profissionais do Centro de 
Saúde passarão por um “Curso 
de segurança alimentar no 
manuseio do leite humano”. 
O curso será ministrado pela 
Coordenação de Saúde da 
Criança e demais programas 
estratégicos. 

Como explica Ana Paula 
Mendes, secretária da Mulher 
de Maceió, por motivos varia-
dos, nem todas mulheres 
conseguem amamentar seus 
filhos. “É por isso que a campa-
nha também fortalece um 
comportamento solidário entre 
as mães, convidando-as para a 

O final de semana foi de 
operações de fiscalizações 
realizadas pela Vigilância Sani-
tária de Maceió. Ao todo, foram 
recolhidos, aproximadamente, 
1.450kg de produtos impró-
prios para o consumo, nas 
partes alta e baixa da cidade.

As ações de fiscalização 
e orientação aconteceram na 
sexta-feira, sábado e domingo 
e foram efetuadas por três 
equipes de fiscais: uma para 
panificações e duas para merca-
dinhos, frigoríficos, laticínios e 
entre outros estabelecimentos.

“As operações continuam 

firmes e também acontecem aos 
finais de semana. Nossos fiscais 
encontraram muitos alimentos 
fora do prazo de validade, o 
que inviabiliza o consumo feito 
pela população. Fizemos as 
devidas notificações e orienta-
mos aos comerciantes a regu-
larizem a situação”, comenta 
Airton Santos, coordenador da 
Vigilância Sanitária.

Carne bovina e suína, 
frango, linguiça, queijo, char-
que e entre outros produtos 
encontravam-se impróprios 
para consumo, fora do prazo 
de validade.

EDUCAÇÃO LEITE MATERNO QUASE 1 TONELADA E MEIA

Volta às aulas será   
em formato híbrido

Maceió vai 
implantar 
1o posto 
de coleta

Vigilância recolhe 
alimentos imprórios

Secom Maceió

Visa Maceió

Retorno das aulas presenciais funcionará no formato híbrido a partir do dia 23

Cerca de 1.450kg de produtos foram recolhidos de estabelecimentos
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“A PM foi criada para controlar 
a população negra e pobre”

CAPITÃO DA PM, Fábio França destaca que as polícias militares são treinadas sob a perspectiva do racismo policial

Do u t o r  e m 
s o c i o l o g i a 
pela Univer-

sidade Federal da Paraíba, 
o capitão da Polícia Militar 
Fábio França diz que “a polícia 
foi criada, obviamente, para 
controlar a população negra e 
pobre”. A entrevista foi conce-
dida ao jornal Folha de S.Paulo.

“Quando a família real veio 
para o Brasil, montou o primeiro 
aparato de segurança pública do 
país e criou as guardas munici-
pais permanentes. À época, a 
ideia era a elite branca controlar 
a grande maioria de escravi-
zados, alforriados, fugitivos e 
brancos pobres. Não era permi-
tido, por exemplo, reuniões 
de três a cinco pessoas de pele 
negra. Elas poderiam ser presas 
ou açoitadas por isso”, diz.

De acordo com o capitão, 
“além de a população negra 
sofrer com esse aparato, ainda 
há o fato de que negros se 
tornam policiais e não têm essa 
perspectiva”. “Nos cursos de 
formação, não existe um debate 
sobre a origem e a história das 
polícias militares”.

O sociólogo também afirma 
que, no doutorado, levantou “a 
tese de que programas de poli-
ciamento comunitário como 

as UPPs, Unidades de Polícia 
Pacificadora, no Rio, tinham 
um discurso que criava ‘socia-
bilidade estratégica’. A ideia 
era fazer com que o Estado 
conseguisse entrar com forças 
repressivas nas periferias e nos 
grandes centros urbanos”.

“Minha hipótese é a de que 
há convencimento através de 
um discurso de humanização. 

As pessoas das periferias se 
convencem de que é neces-
sário a polícia estar lá para 
representar o Estado. Isso gera 
um controle social muito mais 
sofisticado, que não busca usar 
a violência direta, mas sim a 
violência simbólica”, afirma.

Segundo o estudioso, 
violência simbólica é “uma 
maneira de fazer com que o 

dominado aceite o discurso do 
dominador sem resistência, 
acreditando que tudo aquilo 
é bom para ele. O objetivo é 
mostrar que as formas de domi-
nar o outro são tão inteligentes 
que os grupos dominantes 
não precisam fazer nenhum 
esforço. Basta utilizar o discurso 
adequado para o convenci-
mento acontecer”.

“Com essa mudança de 
discurso por meio de encontros 
entre pessoas das comunida-
des e policiais, por exemplo, 
cria-se a visão de que as coisas 
estão acontecendo, facilitando a 
entrada dos agentes. Mas o que 
não percebem é que os policiais, 
por estarem sempre presentes, 
acabam controlando e vigiando 
melhor”. 

IBSP

Tomaz Silva/Agência Brasil
Estudantes de todo o país 

que participaram da última 
edição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e 
que pretendem estudar em 
uma universidade pública 
podem se  inscrever  no 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) a partir de amanhã.

Desenvolvido e admi-
nistrado pelo Ministério da 
Educação, o sistema é usado 
para selecionar os candida-
tos a vagas em instituições 
públicas de ensino superior 
a partir das notas obtidas no 
Enem.

O prazo de inscrições 
para o segundo processo 
seletivo de 2021 se encerra 
na próxima sexta-feira. Para 
participar da seleção, os inte-
ressados devem ter obtido 
nota maior que zero na reda-
ção do Enem e não ter partici-

pado do exame na condição 
de treineiro.

Na página do sistema é 
possível consultar as vagas 
disponíveis, pesquisando 
por cidades, cursos e institui-
ções. No momento da inscri-
ção, o candidato poderá 
escolher até duas opções de 
curso. Será possível alterar 
as opções durante o período 
das inscrições.

Conforme o cronograma 
divulgado pelo ministé-
rio, o resultado da seleção 
será divulgado no dia 10 
de agosto. As matrículas 
serão abertas no dia 11, se 
estendendo até o dia 16 de 
agosto. De 10 a 16 de agosto, 
estarão abertas as inscrições 
para a lista de espera por 
vagas remanescentes, cujos 
contemplados serão anun-
ciados no dia 18.

MEC

Estudantes que fizeram o Enem podem 
se inscrever no Sisu a partir de amanhã

Doutor em sociologia, o capitão da PM Fábio França levantou a tese de que as UPPs tinham um discurso que criava ‘sociabilidade estratégica’



Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
assinou, na 

manhã da última sexta-feira, 
dois decretos que elevam a 
competitividade das centrais 
de distribuição em Alagoas 
e modernizam a legislação 
tributária que trata do setor 
atacadista no estado. A sole-
nidade foi realizada no Salão 
de Despachos do Palácio 
República dos Palmares e 
contou a presença de repre-
sentantes do setor produtivo 
e dos secretários da Fazenda, 
George Santoro, e do Desen-
volvimento Econômico e 
Turismo, Marcius Beltrão.

“Estamos ampliando os 
incentivos fiscais para toda a 
cadeia atacadista, que é um 
ramo muito representativo 
em Alagoas de distribuição 
de alimentos para o Nordeste. 
A concessão de incentivos 
automaticamente garante 
novos investimentos e gera 
mais empregos”, destacou 
Renan Filho.

O superintendente espe-
cial da Receita Estadual, Fran-
cisco Suruagy, explica que, no 
tocante às centrais de distri-
buição, o decreto assinado 
pelo governador possibilita 
que as empresas cumpram 
com maior agilidade e efici-
ência os requisitos exigidos 
à concessão de benefícios 
fiscais por parte do Governo 
do Estado, principalmente 
no tocante à comprovação da 
empregabilidade.

“Em todos os nossos 
benefícios fiscais, a principal 
contrapartida de quem os 
recebe é a empregabilidade. É 
uma coisa que o Governo de 
Alagoas não abre mão. Então, 
o decreto vai modernizar a 
comprovação desse emprego, 
como também flexibilizar a 
comprovação do faturamento 

que é exigido para que você 
seja uma central distribui-
dora”, pontuou Francisco 
Suruagy.

O superintendente espe-
cial da Receita Estadual 
explica que o decreto que 
dispõe sobre o regime de 
tributação favorecida do 
ICMS para operações reali-
zadas por estabelecimento 
atacadista  possibi l i ta  a 
inclusão de novos produ-
tos a serem comercializados 
pelo setor. Mas, segundo 
ele, a principal mudança diz 
respeito à figura do atacarejo.

“Os atacadistas alagoanos 
passam a ter a possibilidade 
de vender para o CPF, ou 
seja, eles passam a ser ataca-
rejo: vão vender no atacado, 
mantendo sua figura clássica, 
mas também terão a possibi-
lidade de vender no varejo, 
diretamente ao consumi-
dor, coisa que essas grandes 
multinacionais instaladas 
aqui e em outros estados já o 
faziam”, destacou Francisco 
Suruagy.

O secre tár io  George 
Santoro lembrou que as 
negociações para as mudan-

ças implementadas come-
çaram há um ano e algumas 
delas tiveram de ser levadas 
para aprovação no Conselho 
Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz). “O setor de 
distribuição, de atacadista, 
é o que mais tem crescido a 
economia em Alagoas, cres-
ceu mais de 100% nos últimos 
quatro anos, gerando muitos 
empregos em todo o Estado”, 
revelou Santoro.

O presidente da Associa-
ção do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Estado de 
Alagoas (Acadeal), José de 
Souza Vieira, afirmou que as 
mudanças implementadas 
por meio dos decretos assi-
nados pelo governo Renan 
Filho atendem a um pleito 
antigo do setor. A Acadeal 
possui mais de cem empresas 
filiadas, que são responsáveis 
por um terço de todo o ICMS 
arrecadado em Alagoas e 
geram 15 mil postos de traba-
lho diretos.

“É uma injeção de compe-
titividade ao nosso segmento 
perante os nossos concor-
rentes de estados vizinhos. 
As mudanças consistem na 

inclusão de novas categorias 
de produtos na sistemática 
do setor, como também na 
liberação para o segmento 
vender a pessoas físicas, para 
CPFs. Além disso, houve 
mudança numa cláusula de 
restrição, que tinha percen-
tual fixo para vender a um 
único contribuinte e também 
foi flexibilizado. Trata-se, 
portanto, de um passo muito 
importante que o Governo do 
Estado está concedendo para 
o segmento atacadista distri-
buidor continuar evoluindo 
e contribuindo com o desen-
volvimento econômico e 
social de Alagoas”, declarou 
o presidente da Acadeal.

INFRAESTRUTURA 
E SEGURANÇA
Além da concessão de 

incentivos fiscais, José de 
Souza Vieira destacou que 
o Governo do Estado vem 
contribuindo sobremaneira 
com o setor por meio de 
investimentos em manuten-
ção e ampliação da malha 
rodoviária, facilitando o esco-
amento da produção. A segu-
rança pública foi outro ponto 

elogiado pelo presidente da 
Acadeal, principalmente no 
combate ao roubo de carga.

“Esse  a tua l  governo 
ajudou muito em infraestru-
tura, duplicando rodovias, 
ligando municípios que antes 
não eram ligados pela malha 
asfáltica. No setor de segu-
rança, antes a gente era alvo 
frequente de bandidos, que 
roubavam carga do segmento 
atacadista distribuidor, hoje 
esse índice é quase zero: há 
muito tempo que não há 
uma ocorrência de roubo de 
carga”.

Renan Filho ressaltou 
que a organização do serviço 
público em Alagoas gera 
segurança jurídica à inicia-
tiva privada, que passa a 
realizar novos investimentos 
no Estado.  

“Todos os investimentos 
em políticas públicas ajudam. 
A segurança pública é funda-
mental. Ninguém investe 
num estado violento e nós 
éramos, antes desse governo, 
o mais violento do Brasil; 
nós não tínhamos as melho-
res rodovias do Brasil, hoje 
temos; não tínhamos rede 
hospitalar, hoje temos. Isso 
tudo, aliado a uma política de 
incentivos fiscais moderna, 
dá segurança para quem 
investe aqui”, avaliou.

O secretário Marcius 
Beltrão afirmou que, com as 
mudanças implementadas, 
Alagoas se torna ainda mais 
competitiva na captação de 
novas empresas, que geram 
emprego e renda à população.

“Alagoas, além de estar 
sendo um expoente em 
âmbito nacional na área da 
indústria, comércio e servi-
ços, também se destaca no 
segmento turístico com a 
implantação de várias unida-
des hoteleiras e com a amplia-
ção das existentes”, pontuou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo.  
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Governador amplia incentivos 
fiscais para a cadeia atacadista

DECRETOS QUE modernizam legislação tributária foram assinados na última sexta-feira por Renan Filho

 Márcio Ferreira

Renan Filho: “A concessão de incentivos automaticamente garante novos investimentos e gera mais empregos”
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Hyundai está preparando 
minivan irmão do Tucson
A Hyundai anunciou esta 
semana o lançamento de um 
novo modelo de minivan que 
deve seguir a mesma linha 
do Tucson. De acordo com 
as informações que foram 
divulgadas pela empresa, o 
modelo deve se chamar Custo, 
terá sete lugares e está sendo 
desenvolvido pela joint venture 
Beijing Hyundai. O modelo foi 
apresentado com o mesmo 
desenho intrincado do faro do 
crossover compacto, mantendo 
também a barra de luz traseira. 
Na parte de trás, as lanternas 
contam com um formato de 
C, que é diferente das encon-
tradas no Tucson. O foco do 
lançamento deve ser realmente 
o mercado Chinês. O carro deve 
ter um motor 1.5 a gasolina 
com 170 cv. 
 
Próximo Honda City terá 
126 cv com motor 1.5
O novo Honda City 2022 
terá novo motor 1.5 com 
injeção direta de combustível. 
Chamado de BS6, o propulsor 
é o mesmo que equipa as 
versões Touring de Civic e HR-V, 
mas sem o turbo. Passados seis 
meses, nossa reportagem ante-
cipa os números reais do motor. 
Serão 124 cv de potência e 
torque de 15,6 kgfm quando 
abastecido com gasolina e 126 
cv de potência e torque de 15,8 
kgfm com etanol no tanque. 
O pulo do gato da Honda ao 
nacionalizar o motor, é que ao 
lançar a nova geração do HR-V 
prevista para agosto de 2022, 
o propulsor ao receber o turbo 
já contará com tecnologia flex 
e por consequência terá novos 
valores de potência e torque. 
Mas o assunto hoje é o Honda 
City 2022 e desta vez a terceira 
geração do sedã só contará 
com transmissão CVT com 
simulação de sete marchas 
virtuais.

Novas cores para linha 
2022 da Yamaha Trace 
900 
A Yamaha já divulga em 
seu site oficial a Tracer 
900 GT 2022 que como 
novidades recebeu apenas 
novas opções de cores. 
O preço sugerido é de 
R$ 60.190. Segundo a 
Yamaha, Tracer 900 GT 
2022 foi projetada para 
oferecer o máximo de 
conforto não importado se 
uso for em curtas, médias 
ou longas distâncias. 
O banco em dois níveis 
bi partido permite 
regulagem em altura para 
o condutor. Ainda segundo 
o fabricante, a o visual 
da Tracer 900 GT foi 
desenvolvido para garantir 
uma ótima aerodinâmica, 
oferecendo maior proteção 
contra o vento e melhor 
performance. Já o conjunto 
óptico tem luzes de 
posição e faróis em LED. 
Sem novidades mecânicas, 
a Tracer 900 GT mantém 
o motor Crossplane 
tricilíndrico movido a 
gasolina que rende 115 cv 
de potência e 8,9 kgf.m 
de torque. Já o câmbio 
é de seis marchas com 
embreagem deslizante. 
A Yamaha Tracer 900 GT 
é oferecida nas cores 
Vermelho Sólido e Cinza 
Fosco.

RODASDUAS

Transmissão CVT seria 
uma das novidades da linha 
2022 de Argo e Cronos com 
motorização 1.3 Firefly, mas 
o momento atual da indústria 
postergou a novidade para o 
próximo ano. Não será mais 
em 2021 que Argo e Cronos 
1.3 receberão o aguardado 
câmbio CVT. Com o atual 
falta semicondutores para os 
veículos, a dupla de compac-
tos da Fiat só terá a novidade 

no primeiro trimestre de 
2022. A transmissão CVT 
com conversor de torque 
fornecida pela Aisin será a 
mesma que equipa o Toyota 
Yaris com simulação de 
sete marchas virtuais. A 
produção de Argo e Cronos 
1.3 CVT está prevista para 
começar em janeiro de 2022, 
é provável que eles já sejam 
apresentados como linha 
2023. Na linha Cronos, a 

transmissão CVT deverá ser 
oferecida nas versões 1.3 e 1.3 
Drive e no Argo, as versões 
disponíveis deverão ser a 
Drive S-Design e a Trekking 
1.3. Além do câmbio CVT, a 
dupla de compactos da Fiat 
também deverá contar com 
a plataforma de serviços 
conectados Connect Me que 
pode ser acessada via smart-
phone, smartwatch ou pelo 
Assistente Virtual (Alexa).

Lançamento do Cambio CVT do Argo e 
Cronos foi adiado para o próximo ano 

Muitas vezes encarada 
como um hobby, a restauração 
de motocicletas antigas vem 
ganhando espaço entre as 
pessoas que apreciam a ideia 
de curtir a vida sobre duas 
rodas. Um modelo icônico, 
por exemplo, em péssimas 
condições de conservação, 
pode ser adquirido por R$ 18 
mil e passar a valer cerca de 
R$ 45 mil após o trabalho de 
customização. Impulsionada 
pelo mercado de vendas de 

motocicletas no Brasil, que 
projeta crescimento de 10,2% 
em 2021, a restauração virou 
uma realidade em oficinas 
e lojas especializadas. Para 
os adeptos do motociclismo, 
transformar o que poderia ser 
uma “sucata” numa máquina 
bela e reluzente, não tem preço, 
principalmente quando a moto 
pode ser montada sob medida. 
Em Maceió, a restauração de 
uma Suzuki Intruder LC 1500cc 
2003 (fotos), de estilo custom 

mais avantajado, “encheu os 
olhos” do empresário Cley-
dson Villar Filho, referência 
nacional na comercialização 
de motocicletas. Os serviços 
de customização podem ser 
encontrados na Suzuki Wind 
Motos, concessionária de 
Villar Filho no bairro Mang-
abeiras, ou em outros esta-
belecimentos da cidade, que 
atuam no mesmo segmento. 
Informações: 8230253355 – 
82988368927 - 82998270073. 

Restauração de motocicletas 
antigas ganha espaço em Maceió

Ascom Suzuki Wind Motos


