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Financeiro do 
ASA prejudica o 
time na Série D 

do Brasileiro
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IMAGEM RARA

nos últimos meses, UTI do HGE para pacientes com Covid-19 está zerada e será disponibilizada para outros tipos de pacientes

Os residenciais Mário 
Peixoto 1 e 2 estão sendo 
construídos no bairro Santos 
Dumont. Cada empreendi-
mento conta com 192 unida-
des habitacionais que vão 
beneficiar ao todo 384 famí-
lias, com média de quatro 
indivíduos por domicílio, o 

que equivale a 1.536 pessoas 
que terão um lar para viver 
numa localidade dotada de 
infraestrutura como corre-
dor de transporte coletivo, 
com ônibus passando na 
porta, mercadinhos, pada-
r i a s,  f a r m á c i a s,  e  b e m 

próximo à Ceasa.   Página 6

O deputado Francisco 
Tenório propõe a instalação 
de câmera de vídeo nos unifor-
mes dos policiais civis e milita-
res alagoanos, para monitorar 
o uso legal da força, garantindo 
a segurança dos agentes e o 
direito das pessoas, previstas 
na Constituição do Estado. 

De acordo com o projeto de 
lei, a instalação desse recurso 
tecnológico pretende garantir 
a produção de provas para a 
investigação criminal, a segu-
rança na abordagem policial, a 
avaliação do trabalho policial e 
o uso legal progressivo da força 
nas abordagens.

   SANTOS DUMONT    POLÊMICO

Mais de 380 famílias serão 

contempladas com moradias

Francisco Tenório quer câmeras 

nos uniformes dos policiais

TRE de Alagoas paga caro 
por imóvel locado à OAM

O  Tr i b u n a l  Re g i o n a l 
Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL) parece estar nadando 
em dinheiro.  Afinal ,  de 

2020 para 2022, os recursos 
reservados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral ( TSE) 
pularam de R$ 12,8 milhões 

para R$ 16,2 milhões. Um 
a u m e n t o  s u p e r i o r  2 6 % 
de um pleito para outro. 
Talvez por isso, o Tribunal 

continua gastando com 
aluguel da sede provisó-
ria, localizada no bairro 
do Farol, enquanto a sede 

antiga, na Praça Sinimbu, 
segue abandonada e com 
as obras de reforma parali-

sadas há meses.   Página 3

PRÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL ESTÁ COM OBRAS DE REFORMA PARALISADAS HÁ MESES, NO CENTRO                                                 

Advogado acusa 
promotor de 

fazer ‘corpo mole´ 
em processo

Página 3

A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) destinada 
para o tratamento de pacien-
tes acometidos pela Covid-19 
no Hospital Geral do Estado 
(HGE) foi encerrada, na sexta-
-feira (3), e, a partir de agora, 
passará a atender paciente 
com outras doenças. O anún-
cio foi feito pelo Secretário 
de Estado da Saúde (Sesau), 
Alexandre Ayres, por meio de 
suas redes sociais. “Zeramos 
a UTI Covid-19 no HGE e, a 
partir de hoje, está virando 
UTI Geral. Uma carência de 
40 anos do hospital e, com 
muito trabalho, nós conse-
guimos! Vamos em frente que 
ainda falta muita coisa, mas, 
estamos no caminho certo”, 
disse Ayres. Os dez leitos que 
eram destinados para pacien-
tes acometidos com a doença 
serão somados aos 28 que já 
eram de atendimento geral 
do público adulto e infantil 
na unidade. A redução nos 
novos casos de Covid-19 e 
de óbitos pela doença em 
Alagoas está diretamente 
ligados à vacinação da popu-
lação, muito embora ainda 
ocorra pequena resistência.

HGE zera a UTI 
para os pacientes 
com Covid-19

   BOA NOTÍCIA
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VETOS DO PRESIDENTE beneficiam o crime e prejudicam o cidadão brasileiro

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente  Bolsonaro,  quarta-feira, (1º), a Lei 14.197,   

extingue a Lei de Segurança Nacional (LSN), criada no 

período da ditadura. A legislação estava sendo usada 

como instrumento de intimidação pelo atual governo 

contra críticos e opositores. Indesejável herança da 

Ditadura Militar os tipos penais presentes na, agora, 

falecida legislação eram facilmente evocados para inibir 

qualquer manifestação pública, cujo conteúdo fossem 

as inevitáveis críticas ao “desgoverno” Bolsonaro. 

O novo ordenamento prevê como crime apenas os 

atentados que ocorram de forma violenta  e que por sua 

vez ofereça grave ameaça contra o Estado de Direito. 

Isso significa que a nova lei não pode ser usada contra 

os críticos as instituições. A manifestação crítica aos 

poderes constitucionais não é alcançada pela nova 

regra. 

 Assim, a liberdade de expressão é garantida, o que nem 

sempre vinha acontecendo. Vale lembrar, no entanto, 

que liberdade de expressão não é de uso absoluto, 

devendo obedecer aos limites constitucionais. Posto 

isto, no entanto, o que chama atenção são os vetos do 

presidente a alguns artigos da nova lei que poderiam 

comprometer a ele e apoiadores.  Dentre os conteú-

dos vetados pelo presidente destacam-se alguns, cuja 

previsão legal atinge diretamente ao “modus operandi” 

de criminosos e não de defensores da pátria.  

Veja então: o artigo 359-O, criminalizava operações de 

promoção ou financiamento de fake news relativas ao 

processso eleitoral. Fácil verificar que o veto interessa 

diretamente a Bolsonaro. Seu discurso levanta dúvidas 

contra a votação eletrônica, acusando, sem provas, o 

processo de fraude. Sem o veto, sua atitude passa incidir 

em crime previsto no Código Penal.  Já o artigo 359-S, 

que criminalizava a tentativa de impedir manifestações 

e passeatas pacíficas visa proteger a base bolsonarista 

infiltrada nas Polícias Militares, que forem adeptas da 

força bruta para conter movimentos populares, no livre 

e pacífico exercício de manifestação.  

Outros dois artigos foram vetados por Bolsonaro. O 

359-Q, diz respeito a possibilidade de que partido 

político, possa recorrer à justiça contra determinado 

criminoso, caso o  Ministério Público seja omisso na 

questão, e o 359-U, que prevê aumento de pena para os 

crimes previsto na nova legislação. Conclui-se que ao 

vetar tais artigos Bolsonaro “legisla” em causa própria. 

Os vetos ainda podem ser analisados pelo Congresso 

Nacional e derrubados. Espera-se que isso aconteça 

e que a lei seja usada em benefício da pátria e não de 

“párias”.

Bolsonaro defende os 
seus quando mexe na LSN
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EXPEDIENTE

Vida que segue. Quem espera sempre alcança. Bola pra 
frente. Essas e outras frases clichês são sustentações de vida 
para muita gente. Cada pessoa tem uma história de vida. 
Mas os bastidores da vida pertencem ao interior de cada 
sujeito. 

Uma bela moça de 44 anos, saudável, estruturada 
financeiramente, nos últimos meses tem apresentado um 
sério problema: medo de tudo. Sua mãe está preocupada 
e meio sem rumo. E sente-se incapaz de ajudar a própria 
filha. Antes da pandemia do coronavírus, sua filha traba-
lhava durante a semana, e nos fins de semana costumava 
ir pra balada, barzinho, praia, shows, churrascos na casa 
de amigos. Uma vida agitada e divertida, segundo relato de 
sua mãe. Mas, com as restrições sociais e o “fique em casa”, 
necessários para a manutenção da saúde humana, essa 
jovem se enclausurou totalmente. Por passar muito tempo 
em casa, ficou entediada e começou a se trancafiar em seu 
quarto. Evitava conversar com os pais e familiares. Alegava 
que a movimentação de pessoas, as risadas, as conversas... 
tudo isso a incomodava. 

Depois de quase dois anos de pandemia, com a imuni-
zação contra o coronavírus para a humanidade, aos poucos, 
a vida está voltando ao que se chama “normal”. Contudo, a 
bela moça viu sua vida transformar-se por completo. Tudo 
ao seu redor começou a concatenar para o mal, segundo sua 
concepção. Começou a ouvir vozes lhe assegurando que ela 
não é feliz, que seus sonhos nunca serão realizados e que a 
morte pode tomar conta de seu corpo a qualquer momento. 
A bela jovem não consegue dormir sozinha. Acorda no meio 
da noite chamando por sua mãe para fazer-lhe companhia 
e protegê-la. Sua mãe, adoentada, atende seu desespe-
rado pedido. Acaricia seus cabelos, tentando fazê-la sentir 
segurança, aconchego e paz interior, enquanto as lágri-
mas escorrem por seu rosto triste e abatido. A bela jovem 
trabalha. Mas, por reclamar de tudo ou de todos ao seu 
redor, demonstrando impaciência, seus colegas a rotulam 
de “louca”. Ela desabafa com sua mãe, relatando o escárnio 
constante de seus colegas.

Como essa bela moça, todos estamos propensos às 
angústias da vida. Precisamos estar preparados para admi-
nistrar nosso psicológico. E precisamos também acolher 
nosso próximo. Tenhamos cuidado quando encontrarmos 
alguém com dificuldades pessoais. Às vezes esse alguém 
está precisando apenas de um sorriso, uma escuta, uma 
palavra de conforto. Um pouco de atenção e carinho podem 
salvar vidas. Estejamos atentos! Sejamos humanizados!

Relutâncias...

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



VALORES teriam sido reajustados depois de cinco anos do contratoPoder

O Tribunal Regional Elei-
toral de Alagoas (TRE/AL) 
parece estar nadando em 
dinheiro. Afinal, de 2020 para 
2022 os recursos reservados 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) pularam de R$ 12,8 
milhões para R$ 16,2 milhões. 
Um aumento superior 26% de 
um pleito para outro. Talvez 
por isso, o Tribunal continua 
gastando com aluguel da sede 
provisória, no Farol, enquanto 
a sede antiga, na Praça 
Sinimbu, segue abandonada 
e com as obras de reforma 
paralisadas. 

O Tribunal  continua 
funcionando na sede provi-
sória, vizinha à TV Gazeta de 
Alagoas. O prédio pertence à 
Organização Arnon de Mello 
e foi alugado a peso de ouro 

ao senador Fernando Collor 
(PROS/AL), em março de 
2014. Segundo informação 
do próprio Tribunal, o prédio 
foi alugado, à época, por R$ 
7 milhões, pelo período de 
cinco anos. 

O edifício jornalista Arnon 
de Mello tem 13 andares, em 
homenagem ao ex-senador 
Arnon de Mello, pai de Collor, 
ex-governador alagoano na 
década de 50 e morto quando 
era senador em 1982. Inicial-
mente, seriam pagos R$ 117 
mil por mês de aluguel, mas os 
valores teriam sido reajusta-
dos, depois dos cinco primei-
ros anos de locação. 

No entanto, o Tribunal se 
recusa a divulgar os valores 
atualizados. No local, estão 
instaladas toda a parte buro-
crática da Justiça Eleitoral, 
a secretaria do Tribunal, os 
gabinetes dos juízes e o audi-

tório da instituição, onde são 
realizadas as sessões plenárias 
da justiça eleitoral.

O prédio foi concluído a 
toque de caixa e inaugurado 
em fevereiro de 2014. Dias 
depois da inauguração, que 
contou com a presença do 
ex-presidente Collor e auto-
ridades locais, o prédio foi 
entregue ao TRE. Demorou 13 
anos para ficar pronto. 

O contrato com o TRE, 
segundo extrato publicado 
no dia 12 de março de 2014, 
no Diário Oficial da União, foi 
assinado no dia 27 de fevereiro 
de 2014, dois dias após sua 
entrega ao Tribunal. A divulga-
ção da notícia sobre o aluguel 
despertou dúvidas sobre a 
lisura do tribunal na campa-
nha daquele ano, quando 
Collor disputou e foi reeleito 
para o segundo mandato de 
senador, por Alagoas.

REFORMA DA SEDE ANTIGA ESTÁ PARADA: Contrato de locação do prédio da OAM seria de R$ 7 milhões para cinco anos                                   

TRE abandona sede própria
e paga aluguel caro a Collor

APESAR DE ESTAR

parada, obra da segunda fase da reforma do antigo prédio do TRE permanece com placa; mas nada se mexe no prédio

   DENÚNCIA CONTRA DELEGADO

Para advogado, promotor 

usou a lei do ´menor esforço´

O advogado José Fragoso 
Cavalcanti vai pedir o tran-
camento da Ação Penal em 
que seu cliente, ex-delegado 
Geral de Polícia Civil, Paulo 
Cerqueira, é acusado de 
envolvimento num crime 
de homicídio ocorrido em 
julho de 2009, num trecho 
da Avenida João Davino, na 
Jatiúca. Há poucos dias, o 
promotor Leonardo Novaes 
Bastos ofereceu denúncia 
contra Paulo Cerqueira no 
processo sobre o assassinato 
do advogado Nudson Haley 
Mares de Freitas. A Justiça 
acatou o pedido.

A vítima foi executada 
a tiros, nas proximidades 
de um telefone público, na 
calçada de uma pousada, 
na Avenida João Davino. 
Perto dali, numa farmá-
cia, o juiz Marcelo Tadeu 
Lemos de Oliveira, fazia 
compras. Como àquela 
época o magistrado travava 
uma batalha contra alguns 
juízes e desembargadores 
em Alagoas, ele entendeu 
que seria o alvo do atentado 
e o que o advogado foi morto 
por se “parecer muito com 
ele”.

As investigações poli-
ciais ocorreram nesta linha 
e, além de Paulo Cerqueira, o 
desembargador Washington 
Luiz apareceu como sendo 
o mandante do crime que 
teria dado errado. O dele-
gado, então, seria o inter-
mediário. Ocorre que, há 
poucos dias, a Procuradora 
da República Lindôra Araújo 
enviou um parecer ao minis-
tro-relator João Otávio Noro-
nha, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), sugerindo o 
arquivamento do processo, 
por desconhecer “erro de 
pessoa”. No caso, a vítima 
não seria o juiz Marcelo 
Tadeu. Noronha acatou 
a decisão. Isso aconteceu 
porque, na condição desem-
bargador, Washington Luiz 
tem foro privilegiado.

Mas o delegado Paulo 
Cerqueira não tem e a parte 

do processo que se refere a 
ele, na condição de inter-
mediário, foi enviada para 
a 9ª Vara Criminal da Capi-
tal. No dia 25 de agosto 
passado, às 16h28, o promo-
tor Leonardo Novaes Bastos, 
recebeu as peças (mais de 
5,4 mil laudas) para analisar 
e decidir se oferecia ou não 
a denúncia contra Paulo 
Cerqueira no caso de um 
atentado que seria contra o 
juiz, mas que um advogado 
foi morto por engano.

No mesmo dia, às 16h19, 
portanto, nove minutos 
antes de ser intimado para 
oferecer o parecer, o promo-
tor já havia despachado, 
oferecendo a denúncia. Ou 
seja: afirmando que o dele-
gado Paulo Cerqueira foi 
quem, de fato, intermediou 
o crime. Ainda classificou o 
crime atribuído a ele como 
“por motivo torpe, emprego 
de meio cruel e formação 
de quadrilha”. A juíza Luana 
Cavalcante de Freitas acatou 
a denúncia, mas rejeitou as 
qualificadoras citadas pelo 
promotor.

“Eu afirmo que o promo-
tor foi preguiçoso, não 
leu o inquérito, usou a lei 
do menor esforço e ainda 
copiou e colou o relató-
rio do delegado federal 
que investigou o caso, mas 
desconsiderou o parecer da 
procuradora Lindôra Araújo 
que não identificou, neste 
caso, erro de pessoa. Além 
disso, há testemunhos de 
familiares da vítima afir-
mando que ela em nada se 
parece com o juiz Marcelo 
Tadeu”, disse o advogado 
José Fragoso.

A reportagem de O DIA 
ALAGOAS tentou, ao menos, 
uma explicação do promo-
tor sobre o fato de ele se 
antecipar em nove minutos 
ao prazo em que recebeu a 
intimação para se manifes-
tar nos autos. No entanto, 
a Diretoria de Comunica-
ção do Ministério Público 
do Estado, afirmou que o 
promotor não iria se mani-
festar porque este caso está 
“sob segredo de Justiça”.
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Deraldo Francisco
Repórter

Da sede do TRE para a Praça Sinimbu
Os moradores da região 

da Praça Sinimbu reclamam 
da vizinhança incômoda dos 
sem-teto. Segundo eles, com 
os moradores de rua fazem 
as próprias necessidades na 
praça ou ruas adjacentes, 
provocando sujeira, acúmulo 
de lixo e proliferação de inse-
tos, moscas, mosquitos e 
ratos. Além do aumento do 
uso de drogas e de furtos nos 
arredores. 

“Os sem-teto que esta-
vam morando no prédio TRE 
receberam despejo semana 
passada. Saíram da sede do 
Tribunal e foram para a Praça 
Sinimbu, onde se juntaram a 

outros moradores e monta-
ram um acampamento. 
Estão fazendo da praça uma 
espécie de chácara de lazer, 
para prática de sexo e uso de 
drogas. São jovens, homens, 
mulheres e crianças em situ-
ação de risco; tudo junto e 
misturado, passando neces-
sidade e vivendo em perigo”, 
relata uma moradora da Rua 
Sete de Setembro. 

O outro lado
A reportagem entrou em 

contato com a assessoria de 
comunicação social do TRE/
AL para saber até quando 
o prédio da antiga sede vai 

continuar abandonado – até 
porque a reforma está total-
mente paralisada –, mas 
a direção do Tribunal não 
respondeu às nossas pergun-
tas até o fechamento desta 
edição.

Gostaríamos de saber 
quanto o Tribunal gastou nos 
tapumes, que cercam o prédio 
da antiga sede do Tribunal, 
mas eles não revelaram. 
Perguntamos também: qual 
o valor da obra da reforma? 
Quanto já gastaram? Quando 
iniciaram e quando termina 
essa obra? Quanto o TRE gasta 
por mês de aluguel na sede no 
Farol? E desde quando?

Ricardo Rodrigues
Repórter



ESTILO
PENSE POSITIVO, dias melhores virão e coisas boas acontecerão

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

Co
nt

at
os

: 3
52

2-
26

62
 / 

99
94

4-
80

50

MUNDO MISS | 

Lorrayne Barreiros 

é modelo e candidata 

do município de 

Maravilha no 

concurso Miss Teen 

Global Alagoas 2021, 

evento que será se-

diado nas instalações 

do Espaço de Festas 

Renê, em Arapiraca, 

nos dias 17 e 24 de 

setembro

TODO ELE | 

Alex Santos 

é modelo e 

carrega em 

sua bagagem 

o título de 

Mister Feira 

Grande 2021

NA MÍDIA | 

A coluna deste 

domingo é 

dedicada ao 

novo bispo da 

diocese de 

Penedo, Dom 

Valdemir Ferreira 

dos Santos

IN DESTAQUE | 

Karine Sadala, 

coreógrafa e 

professora 

de Dança 

do Ventre

EM CENA | 

Momento ímpar da socialite Angela Maciel com os 

amigos Ronny Cléssio, Hilana Pessoa, Quitéria 

Kika e Fabiola Brazão em um encontro +QFASHION

no lançamento da nova coleção Mandacaru
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  SETEMBRO

ROXO
O mês de SETEMBRO é 
destinado à conscientiza-
ção sobre o Alzheimer. Ela 
é uma doença progressiva e 
degenerativa, seus primeiros 
sintomas são perda da noção 
de espaço e de tempo, além 
de mudanças repentinas de 
humor. É importante salien-
tar que uma vida ativa, com 
rotina de autocuidado envol-
vendo a saúde mental, prática 
de exercícios e também uma 
alimentação balanceada é 
capaz de prevenir o apare-
cimento do Alzheimer e de 
outras doenças. A prevenção 
é fundamental e quanto mais 
cedo descoberto, melhores 
são as chances de tratamen-
tos eficazes.
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  Na contramão
Enquanto mais da metade da população mundial está 
esbaforida com a Covid-19 e com a retirada do termo 
velhice como doença da Classificação Internacio-
nal de Doenças, inclinada para janeiro de 2022 pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), um cogitativo 
estudo revela a idade em que nosso metabolismo 
atinge pico e começa a cair. Há pouco tempo, antes 
da explosão da longevidade, o conhecimento era que 
com a chegada da meia-idade aconteceria o declí-
nio do metabolismo. O metabolismo é cada gota de 
química necessária para manter nosso corpo funcio-
nando. E quanto maior o corpo — seja em termos de 
músculos desenvolvidos ou muita gordura abdominal 
— mais energia será necessária para movimentá-lo. 
Um moderno estudo, com 6.400 pessoas, de oito dias 
de idade até 95 anos, feito em 29 países, sugere que o 
metabolismo permanece “sólido como uma rocha” 
durante a meia-idade. Ele atinge seu pico com um ano 
de idade, fica estável dos 20 aos 60 anos e então declina 
inevitavelmente.

  Alagoas 6.0
Este é o nome dado à primeira emissora de web rádio 
do estado que terá conteúdo exclusivo e específico 
para o segmento idoso alagoano. A Rádio Web Clube 
Alagoas 6.0 é um projeto com assinatura da Ideias & 
Ideais Eventos e Cursos Gerontológicos. O comando 
e responsabilidade técnica será do jornalista, radia-
lista e gerontólogo Francisco Silvestre, que também 
responde por esta coluna e pela apresentação e 
produção do programa Saber Viver, cujas exibições 
são feitas pela TV Assembleia, canal 07 da Net/Claro. 

A ideia é que a Rádio Alagoas 6.0 seja uma rádio clube 
e que os locutores sejam só pessoas idosas e profis-
sionais militantes da gerontologia. A emissora virtual, 
que tem como slogan “Uma emissora para o seu 
envelhecimento, para sua velhice e para o seu longe-
viver satisfatório”, está em caráter de incrementação 
e ajustamento técnico remoto e em fase de captação 
de recursos humanos. A intenção é que nas próximas 
semanascomece a fase experimental de transmissões.

  Ei, e os seus 18 anos?
Culturalmente, uma das marcas cronológicas e 
natalícias mais importante e comemoradas para 
uma pessoa são os 18 anos. Este marco de criação de 
quaisquer bens, seja coletivo, público ou privado, é 
também motivo de festa, homenagens e valorização. 

Para homens e mulheres a chegada dos 18 anos marca 
simbolicamente a evolução das transformações da 
adolescência e inicia uma etapa da vida com mais 
responsabilidade e autonomia. Isto acontece também 
na esfera humana na sua conjuntura vital-social. 
Mas, personificando o Estatuto do Idoso, podemos 
considerá-lo como o jovem regulador das garantias e 
direitos das pessoas idosas, que sofreu vários aprimo-
ramentos, principalmente nos últimos cinco anos. As 
mudanças foram acontecendo circunstancialmente e 
fazendo parte do seu processo para depois da maio-
ridade, que terá consequências que vão depender 
do contexto sócio-político. Se não, o jargão “é dia de 
comemorar o quê?” ecoado pelo segmento idoso 
continuará sendo o único grito de aniversário por 
muito tempo.

METABOLISMO declina inevitavelmente a partir dos 60 anos

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem Progressiva
Sem a intenção de causar tensividade, nem uma relação contrastante, até porque o objetivo deste 
bloco é germinar, cultivar e fomentar energias egrégoras que fortaleçam nosso corpo, mente e espírito 
para o enfrentamento da Covid-19 e desta crise pandêmica que teima em estar entre nós, mais uma 
vez chamamos a atenção para intensificar com positividade nossa contagem progressiva a fim do bem 
estar humano-planetário. Na edição anterior lembro que nos reportamos para não esmorecermos nem 
baixarmos a guarda, com as últimas notícias da variante Delta do coronavírus. Mesmo ela se tornando a 
nova fonte de preocupações, onde estudos recentes vêm apontando que essa nova versão do coronaví-
rus é muito mais transmissível e tem maior probabilidade de evadir o sistema imunológico, responsável 
pelas defesas do nosso organismo, os mesmos estudos ressaltam que a probabilidade de pessoas vaci-
nadas espalharem o vírus, se infectadas, é muito mais rara em comparação com pessoas não vacinadas. 
Sabemos como é difícil para muitas pessoas superar esses efeitos sanfonas, ou vencer a nado os cursos 
contrários da marés; mas, é com cuidados, sabedoria e disciplina que nos fortaleceremos e com a mesma 
disposição para a terceira dose vacinal, recomeçaremos a contagem progressiva. Até porque o regresso 
pode ser interpretado como involução, retrocesso e ou declínio.



Os residenciais Mário 
Peixoto 1 e 2 estão sendo 
construídos no bairro Santos 
Dumont. Cada empreendi-
mento conta com 192 unida-
des habitacionais que vão 
beneficiar ao todo 384 famí-
lias, com média de quatro 
indivíduos por domicílio, o 
que equivale, em média, a 
1.536 pessoas que terão um 
lar para viver numa localidade 
dotada de infraestrutura como 
corredor de transporte cole-
tivo, com ônibus passando na 
porta, mercadinhos, padarias, 
farmácias e bem próximo à 
Ceasa. 

“Os residenciais Mário 
Peixoto 1 e 2 estão muito bem 
localizados justamente para 
que os moradores tenham à 
disposição toda infraestru-
tura e comércio do bairro do 
Santos Dumont. É uma satis-
fação imensa poder realizar 
o sonho da casa própria de 
centenas de famílias maceio-
enses”, declara o secretá-
rio adjunto de Habitação, 
Eduardo Rossiter.

Os futuros moradores 
terão acesso a serviços ofer-
tados pela Prefeitura em equi-
pamentos públicos como a 
Unidade Básica de Saúde, 
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil, que atende crian-
ças de zero a cinco anos, e o 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras).

Os dois empreendimen-
tos estão com 60% das obras 
concluídas, cujo valor do 
orçamento atinge a cifra de 
R$ 13,5 milhões, incluindo as 
ações do serviço social, sob 
responsabilidade da Secre-

taria Adjunta de Habitação 
(recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal – programa Casa Verde 
Amarela). Cada edificação 
possui térreo e mais dois pavi-
mentos. 

Cada apartamento tem 
44m² revestidos com cerâ-
mica no piso. Os cômo-
dos foram distribuídos em 
sala, dois quartos, cozinha, 
banheiro e área de serviço. 
As paredes na área do box do 
banheiro, da cozinha e da área 
de serviço estão sendo reves-
tidas com cerâmica até 1,50m 
de altura.

Os dois residenciais são 
dotados de infraestrutura com 
água, esgotamento sanitário, 
energia elétrica, drenagem e 
área para armazenamento de 
botijões de gás de cozinha. A 
área externa é composta por 
um espaço de convívio social, 
parquinho para as crianças 
com escorregador e balanço, 
área para prática de ginástica, 
quadras de areia e polies-
portiva, além de uma sala de 
trabalho para o síndico com 
banheiro, copa e um espaço 
aberto. Ao redor da área do 
Mário Peixoto 1 e 2 serão cons-
truídas duas ciclofaixas que 
circulam toda a extensão das 
duas edificações. 

Outras novidades foram 
incorporadas aos empreendi-
mentos que terão área verde. 
A engenheira civil Inês Melo, 
responsável pela execução 
da obra, explica que fez ques-
tão de manter o máximo de 
árvores no entorno de cada 
residencial. “Se você andar no 
empreendimento verá que ele 
é bastante arborizado. A gente 
também vai fazer plantio”, 
conta Inês.

SANTOS DUMONT  possui estrutura de comércio, transporte e saneamentoCotidiano

LOCALIZAÇÃO

Em fase avançada de construção, residenciais estão situados no Santos Dumont

HABITAÇÃO

Construção do empreendimento tem sido acompanhada de perto pelos gestores

CONJUNTOS MÁRIO PEIXOTO 1 E 2 vão abrigar 1.536 pessoas com renda familiar de até R$ 1,8 mil

Mais de 300 famílias serão 
beneficiadas com imóveis

Secom Maceió

Moradias têm estrutura acessível
Algumas unidades dos 

residenciais Mário Peixoto 1 
e 2 já estão adaptadas para 
pessoas com deficiência 
física, com portas de 80cm, 
sendo a dos banheiros com 
abertura para o lado de fora 
do cômodo. A engenheira 
civil pontua que a arquiteta 
responsável pela obra fez um 
layout para demonstrar o giro 
da cadeira de rodas por conta 
do espaço que ela ocupa nos 
diversos ambientes do apar-
tamento. 

“ S ã o  a p a r t a m e n t o s 
ambientados para pessoas 
com e sem deficiência física. 
Para os cadeirantes, é preciso 
que o projeto contemple 
como será realizado o giro da 
cadeira de rodas na sala, por 
exemplo, se tem espaço sufi-
ciente nos quartos, banheiro 
cozinha, para entrar com a 
cadeira de rodas, a decoração 
do quarto com a cama de casal 
e o guarda-roupa e o espaço 
para a mobilidade do cadei-
rante”, reforçou a engenheira.

Cadastro no programa 
habitacional é feito 
junto ao município

O cadastro no programa 
habitacional é realizado 
pela Secretaria Adjunta de 
Habitação. Por conta da 
pandemia, novas inscrições 
estão suspensas. Somente as 
pessoas encaminhadas pela 
Defesa Civil de Maceió que 
moram em áreas de risco e 
em situação de vulnerabili-
dade social são encaminha-
das pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social ((82) 
3312-5900). 

O atendimento só  é 
realizado com dia e horá-
rio marcados com antece-
dência. Para o público que 
não está nestas condições, o 
atendimento será retomado 
quando as medidas de restri-
ção forem suspensas. Com os 
requisitos exigidos durante a 
pandemia, o cadastro é reali-
zado se o usuário apresentar 
originais e cópias dos docu-
mentos atualizados. 

Para ser aprovado pela 
Caixa Econômica Federal 
e ficar apto para participar 
dos sorteios, além de toda a 
documentação estar correta, 
a renda familiar bruta não 
pode ultrapassar R$ 1,8 mil. O 
valor das parcelas varia entre 
R$ 80 e R$ 240, de acordo 
com a renda familiar. O paga-
mento é feito no período de 
10 anos. Quando o contrato é 
assinado, gera-se um código 
para efetuar o pagamento em 
qualquer agência da Caixa 
Econômica Federal ou nas 
Casas Lotéricas.
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ÁLBUM “ATO VERO” consegue convencer de que nem tudo está perdido

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

Atmosferas Rítmicas
As verdades começam a ser reveladas em ‘Onde 
Habita Minha Alma’ (Del Cavalcante e Laís Lima), 
que abre o álbum e muito bem! Tem uma levada 
interessante, daquelas que sugerem cumplicidade 
ao swing acolhedor. Porém, o que mais chama a 
atenção é a sonoridade da faixa como um todo, 
pois, num trabalho que se pretenda pop, essa ques-
tão da sonoridade, da escolha dos instrumentos e 
timbres confluentes, é quase tudo! Os americanos 
que o digam, são mestres nesse fundamento! 
Na sequência, ‘Corpo’ (Del Cavalcante e Laís Lima) 
apresenta a tentativa de emular uma salsa ou algo 
assim. Na verdade, só se resolve quando sai para 
um samba de gringo, no B. Como o título explicita, 
a letra fala do corpo, numa abordagem temática 
que a compositora alagoana Dêza já havia feito na 
interessantíssima ‘Corpo Sutil’, do álbum Desanu-
viar.
Em ‘A hora Certa’ (Del Cavalcante e Laís Lima), 
novamente, a mudança rítmica é usada como 
elemento de arranjo. Esse tipo de recurso funciona 
em parte, porque apenas migra de uma atmosfera 
para outra. Contudo, não tem a riqueza de detalhes 
que um arranjo, com substância, teria. 
A próxima faixa é ‘Canta’ (Del Cavalcante e Laís 
Lima), que começa com um afoxé tranquilo e 
acolhedor, porém, quando consegue hipnotizar o 
fruidor, sai para outra levada um tantinho rock e 
quebra a magia que vinha sendo construída. Nova-
mente, a mudança de atmosfera rítmica é usada 
como elemento surpresa. Nessa faixa, May Hono-
rato faz uma participação que, em determinados 
momentos, confunde-se com o timbre da frontwo-

man da Artehfato, Laís Lima.
Chegamos à metade do álbum pela bela ‘Porta’ 
(Del Cavalcante), a música mais interessante 
desse trabalho! Muito bem construída em nuances 
melódicas, agregadas a uma letra inteligente, onde 
pontuam frases comparativas e antagônicas, que 
apresentam boa eufonia em suas construções. 
Além disso, traz certa nostalgia das eternas canções 
dos antigos festivais. É imagética, nesse sentido, e 
também tem a participação bastante convincente 
da LoreB e do Fernando Nunes ao contrabaixo. 
Este, atuando muito bem em uma canção fora da 
sua praia roqueira, o que demonstra a versatilidade 
do grande músico.

Cânone Shaun
‘Ato Vero’ (Del Cavalcante e Gustavo Félix) é a 
música que dá título ao álbum e tem ritmo sinco-
pado, quase do começo ao fim, com o tempo 
forte batendo insistentemente como um martelo. 
Apresenta a participação do músico Bruno Pala-
gani que, à exceção do fraseado na introdução 
e no interlúdio, parece ter ficado procurando o 
que fazer. Aliás, isso fica acentuado, quando entra 
um solo de guitarra, quase ao final, deslocando o 
bandolim e nos deixando a impressão de que ela, 
a guitarra, é quem deveria ter pontuado o tempo 
todo. 
Essa mesma impressão já não se apresenta em ‘Me 
Leve’, penúltima faixa do álbum, bem aos moldes 
para acolher o bandolim do Palagani e também a 
participação do Junior Almeida, pois é um tanto 
mântrica, como são suas canções. O curioso é o 

  Pureza provinciana
Tenho admiração e respeito pelos artistas inde-
pendentes que, num esforço extra, lançam discos 
físicos e vão além das plataformas de streaming, 
com as suas compressões veladas e comerciali-
zação a varejo. O álbum ‘Ato Vero’ atende a esse 
requisito, a partir do design gráfico delicado e 
competente, assinado por Marina Reis, para a 
banda Artehfato, que é composta por Del Caval-
cante (voz, guitarra e violão), Cleber Vieira (bate-
ria), Flávio Vieira (contrabaixo) e Laís Lira (voz), 
todos jovens músicos alagoanos que lançaram o 
primeiro e bem-urdido álbum, após mais de uma 
década de existência da banda.
Saber que começaram a aventura musical 
fazendo cover dos Los Hermanos, não seria nada 
muito promissor. Porém, percebo ter sido uma 
característica de boa parte dos jovens brasileiros, 
cujas referências e influências musicais, a partir 
da década de 1990, não foram nada substancio-
sas. No entanto, alguns conseguiram a salvação e 
hoje respiraram acima da decadência da música 
pop e do rock brasuca pós-modernidade. ‘Ato 
Vero’, em suas 10 faixas, consegue convencer de 
que nem tudo está perdido.

Daí, o título escolhido refletir a verdade implícita 
aos jovens músicos neste trabalho. Aliás, como 
Del Cavalcante citou: “Quisemos um nome que 
se comunicasse com o conjunto das canções, e as 
letras trazem parte das nossas verdades, nossas 
vontades, nossas incertezas, histórias e ideias”.

cânone vocal feito entre o convidado e os vocalis-
tas da Artehfato. Soa como um lamento triste, que 
remete à imagem dos carneirinhos da série Shaun.
O bom é que, nesse trabalho, as referências estão 
tão diluídas, que flertam com a individualidade 
original de um pop-rock cheio da pureza provin-
ciana, sem qualquer sentido pejorativo ou demé-
rito, muito pelo contrário!
Esse trabalho tem a relevância de quem se nutre da 
sustança sururu em sua musicalidade. As compo-
sições, nas quais Del Cavalcante revela-se um 
compositor de talento, têm assinatura própria, no 
sentido da singularidade. 
Isso, em tempos de hegemonização nivelada pela 
mediocridade, é um capital precioso! O álbum ‘Ato 
Vero’, ao sugerir tal leitura, coloca-se no patamar 
dos que começam a carreira fonográfica com a 
responsabilidade e a felicidade do acerto inicial, do 
pé direito posto na cena, seja ela onde for. 
Tomara que permaneçam nessa pegada, o que 
não é tão difícil, mas também, não é nada fácil! 
Então, como digo sempre, ao que me parece bom e 
promissor, longa vida ao rebento!

SERVIÇO
ao rebento!
Artehtafo – Ato Vero
Plataformas digitais: Spotify, Apple Music, Deezer, 
Amazon Music, Tidal, Napster e Youtube Music,
Plataforma física:  Em CD, no perfil oficial @
artehfato, e por whatsapp, pelo número (82) 99311-
1712.
Preço: 20,00



O PREÇO COBRADO será de acordo apenas com o seguro contratado 

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Novas regras e critérios para 
o Seguro Auto começam a 
valer a partir desse mês
A Susep assegura que essas mudanças irão “simpli-

ficar e flexibilizar” o seguro auto, permitindo a 

inclusão e a ampliação de acesso e promovendo o 

“desenvolvimento do mercado”. 

Na quarta-feira (1º), entrerarm em vigor as novas 

normas para o seguro automotivo estabeleci-

das pela Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). As medidas têm o objetivo de aumentar o 

acesso dos consumidores ao serviço e flexibilizar o 

seguro auto.

Entre as mudanças, o consumidor poderá perso-

nalizar os serviços oferecidos pelo seguro. Por 

exemplo, se o proprietário de um veículo quiser 

contratar apenas um seguro para acidentes, como 

incêndios e batidas, haverá essa possibilidade sem 

necessariamente de aderir ao serviço contra furto 

e roubo. O preço cobrado será de acordo apenas 

com o seguro contratado.

Será possível, ainda, a contratação de coberturas 

das despesas em consequência de danos corporais 

ou materiais causados a terceiros, independen-

temente de quem seja o proprietário do veículo. 

A medida tem como objetivo aumentar, por 

exemplo, o acesso a motoristas de aplicativos e 

condutores que já adotam o compartilhamento 

de automóveis, utilizam carros por assinatura ou 

alugados. 

  Conclusão
Em suma, de modo geral, a nova norma simpli-

fica e flexibiliza o produto voltado para veículos 

automotivos, que é uma das principais modalida-

des do país, tendo arrecadado, apenas no primeiro 

semestre deste ano, mais de R$17 bilhões em 

prêmios, e visa a inclusão e a ampliação de acesso 
para a população, possibilitando o desenvolvi-
mento do mercado. 
Mas na prática, o que muda para consumidores, 
corretores e seguradoras? Com as novas regras, 
haverá a possibilidade de formatação de combos 
de coberturas, abrangendo diferentes situações de 
risco para o veículo, de forma isolada ou combi-
nada, e ainda será possível ofertar o produto com 
atendimento exclusivo em rede referenciada, até 
então vedada para o segmento de automóveis. 
Esperamos novos produtos e mais segurados, 
sempre com boas práticas de conduta e total 
transparência por parte das seguradoras. Gostou 
do tema de hoje? Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as quintas feiras 
na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na TVMAR 
(Canal 525 NET), a partir das 9h. Participem com 
suas perguntas! Até a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço!
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  Problema 
lá para frente
Também não será agora que 
os clubes prejudicados vão se 
manifestar sobre a contratação 
do terceiro técnico pelo CSA. 
Quem se sentir prejudicado de 
verdade, vai ao STJD. Se o CSA 
estiver lá na parte alta da tabela, 
quem vier atrás pode questio-
nar. Se o CSA estiver perto da 
parte baixa, outro clube que 
estiver precisando da vaga, é 
quem vai brigar por isso.

  A CBF 
deve decidir
Como quem inventou essa 
novidade, com apoio, claro, 
de todos os clubes, só a CBF é 
quem vai decidir o problema, 
se é que existe. Se ela publi-
cou o nome do Mozart Santos 
no BID, quando o profissio-
nal está liberado para atuar, 
acaba toda a especulação 
quanto à contratação do 
terceiro treinador pelo CSA. 

Nesse caso, o clube pode 
alegar que contratou com o 
aval da entidade nacional e, 
por isso, o Mozart vai traba-
lhar, e ponto final.

  Mais 
uma rodada
O CRB abriu a 22ª rodada 

do Campeonato Brasileiro 
da Série B. Foi a Aracaju 
e venceu o Confiança, 
com merecimento. Com a 
vitória se manteve no G-4, 
e continua na sua corrida 
pela vaga para a Série A, 
em 2022. Já o CSA recebeu 
ontem o Vila Nova/GO e, 
como o fechamento da 

coluna foi antes do jogo, 

é ficar apenas na torcida 

que o time tenha voltado 

a vencer para melhorar 

sua pontuação na Série 

B. O CRB só não assumiu 

a liderança, porque o 

Coritiba voltou a vencer 

na rodada.

BLOQUEIPOS NA JUSTIÇA impedem a entrada de recursos dos patrocíniosEsportes

Representar Alagoas tem 
sido uma missão difícil para 
os times do interior que dispu-
taram a Série D do Brasileiro. 
Passando longe da classifica-
ção, ASA e Murici amargaram 
as últimas posições do Grupo 
A-4. Até a penúltima rodada 
da competição, o ASA só 
conseguiu somar 12 pontos. 
E o murici apenas cinco. Isso 
“tudo” em 13 jogos.

Mas focando principal-
mente na situação do Alvine-
gro de Arapiraca, é necessário 
se analisar com mais cautela. 
O desempenho dentro de 
campo pode e deve ter influ-
ência dos bastidores. O 
Fantasma vive uma intensa 
crise financeira. Durante a 
Quarta Divisão sofreu, inclu-
sive, “ameaças” de não ter 
jogadores para relacionar 
pelos salários atrasados. 

E a diretoria não está 
alheia à situação. Sabe o que e 

como precisa melhorar. “Infe-
lizmente foi uma campanha 
ruim deixamos a desejar em 
alguns jogos dentro de casa 
perdemos pontos importan-
tes e a parte organizacional 
e financeira do clube atrapa-
lhou muito o desempenho 
dentro das quatro linhas”, 
disse o vice-presidente do 
clube, Higor Rafael.

De acordo com o diri-
gente, a atual diretoria alvine-
gra conhece as dificuldades 
e limitações, mas está traba-

lhando para tentar tirar o clube 
dessa situação o mais rápido 
possível: Quando esta gestão 
assumiu o clube, tinham 115 
causas trabalhistas ativas e as 
contas bloqueadas. Consegui-
mos resolver mais de 40 ações, 
aprovar o ato trabalhista, mas 
outros bloqueios de proces-
sos de fora impediram o rece-
bimento dos recursos. A falta 
de pagamento, atrapalhou 
muito o rendimento dos atle-
tas, que levaram os problemas 
extra campos para dentro das 

4 linhas”.
Para o ASA, a tempo-

rada de 2021 já chegou ao 
fim. Mas ainda não é a hora 
para encerrar as atividades 
no ano. O elenco vai receber 
folga por alguns dias e já volta 
para pensar no ano seguinte. 
O time tem a Copa Alagoas, 
o Campeonato Alagoano e 
a Eliminatória da Copa do 
Nordeste, que pode garantir a 
volta do ASA ao Nordestão.

O Fantasma vai encarar o 
Sousa-PB, na primeira fase. 
Caso avance, decide a vaga 
contra o Confiança-SE. A 
Eliminatória é dividida em 
três fases, as duas primeiras 
em jogos únicos, e a última 
com duelos de ida e volta. Os  
participantes são divididos de 
acordo com o Ranking Nacio-
nal de Clubes. Na primeira 
etapa, 16 times se enfrentam 
e apenas oito avançam. Na 
segunda fase, os classifica-
dos enfrentam times melho-
res ranqueados e, na última 
etapa, serão definidos os 

quatro clubes que se juntam 
aos 12 já garantidos para a 
busca da “orelhuda” mais 
querida do Brasil.

É mais uma chance de 
o clube dar um suspiro em 
meio às inúmeras dívidas 
e impedimentos judiciais. 
O vice-presidente do clube 
definiu a saúde financeira do 
ASA como “caótica”. Segundo 
ele, a situação só vai melhorar 
quando conseguir resolver 
os bloqueios junto à Justiça, 
porque assim os patrocínios 
que estão atrasados serão 
liberados para a equipe arapi-
raquense. 

E agora o que resta é virar 
a página da Série D com o 
sentimento de que dava pra 
ter feito mais. E pensando a 
longo prazo, o pensamento da 
diretoria é terminar de reorga-
nizar a parte administrativo-
-financeira para tentar montar 
elencos mais competitivos e 
“beliscar” uma possível vaga 
na Copa do Brasil e também 
na Copa do Nordeste.

FANTASMA não decolou na competição e, até a penúltima rodada, só tinha obtido 12 pontos

ASA se despede da Série D 
com péssima participação 
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RETORNO DE MOZART AO CSA pode gerar jurisprudência na Segundona

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  O que mudou para os técnicos?
Antes de ser iniciado o Campeonato Brasileiro, como ocorre todos os anos, a CBF junta todos 
os dirigentes de clubes, em todas as suas séries, para definir regulamentos, regras e normas 
das competições. Para esse ano, depois de tentar emplacar no ano passado sem sucesso, o 
presidente afastado da entidade, Rogério Caboclo, conseguiu convencer a todos que, para os 
técnicos de futebol, no Brasil, seria melhor que não houvesse tanta rotatividade e só duas trocas 
poderiam ser feitas em cada clube.
Aprovado para 2021, o CSA quebra essa regra, quando traz de volta ao clube o treinador Mozart 
Santos, depois de já ter contado na Série B com Bruno Pivetti e Ney Franco. É o primeiro clube a 
fazer isso, abrindo uma brecha para que todos os outros façam o mesmo. Como no Brasil as Leis 
não foram feitas para serem cumpridas, imagine uma norma aprovada para ser aplicada no 
futebol. Mozart está com seu nome aprovado no BID/CBF e vai trabalhar no CSA.
Para alguns advogados especialistas no esporte, isso não poderia acontecer. Para outros, nada 
de errado na decisão do CSA, tudo porque o Art. 29 do Regulamento inventado por eles fala em 
demissão pelo clube, a pedido do treinador, comum acordo e, depois, com justa causa ou sem 
justa causa. E é nisso que a diretoria do CSA se agarrou para contratar o seu terceiro técnico de 
futebol. Acho que só o tempo é quem vai dizer quem está com a razão. Será por aí.

Thiago Luiz
Estagiário

PROBLEMAS FINANCEIROS

Atrapalharam o time em campo, que agora pensa nas próximas batalhas

l Quando o CSA anunciou a 
contratação  de Ney Franco, fui 
franco em dizer que não seria 
o nome mais indicado naquele 
momento. O time precisava de 
um técnico mais vibrante e que 
jogasse o grupo para cima. É que 
o treinador queria conduzir as 
coisas só na conversa, o que não 
deu certo;
l O presidente Rafael Tenório 
sabia disso e insistiu na troca do 
Bruno Pivetti por ele. Não era para 
trazer  nenhum “sargentão”, mas 
de conversa o futebol já anda 
cheio;
l Os setoristas que fazem o 
dia-a-dia do CRB passam por 
uma das situações mais irritantes 
e vexatórias. O clube não libera 
para o profissional ir ao clube e 
não envia as matérias feitas pela 
assessoria de imprensa. Libera até 
informação errada, de propósito;
l Segundo algumas pessoas 
do clube, tudo isso faz parte do 
projeto elaborado para chegar 
à Série A. Eles entendem que, 
blindando o clube da imprensa, 
o resultado é melhor. A torcida 
do CRB fica sem informação, 
os repórteres não conseguem 
trabalhar como gostariam e a 
assessoria de imprensa do CRB 
não ajuda em nada para tudo isso 
melhorar. Pelo menos se o time 
não chegar à Série A a culpa não 
foi da imprensa.
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SHOPPINGS DE MACEIÓ oferecem descontos de até 70%

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalha Aí

HUMOR E CONHECIMENTO
Quem passa pelo perfil do 
@erivaldoamancioof sempre 
aprende, ou lembra, alguma 
dica de português. Essa 
nossa língua tão complexa, 
vira repentes e vídeos 
engraçados que ensinam com 
muita leveza a arte de falar 
corretamente. Vale a visita 
ao perfil @erivaldoamancioof

LANÇAMENTO

Esta semana as irmãs 

Lavyne e Letycia Nogueira 

prestigiaram o evento 

da Mammoth que 

apresentou as 

novidades para a 

primavera/verão 2022
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SEMANA DO BRASILLLLL  

Gil do Vigor anuncia a 

Semana do Brasilllll no 

Boticário. A Botipromo 

tem mais de 300 

produtos da marca com 

até 40% de desconto 

e vai até o dia 12 de 

setembro.  #aproveita 

MANDACARU

Ana Malta,  Angela 

Maciel e Aline Rijo par-

ticiparam do evento 

de lançamento da 

coleção Mandacaru, na 

Casa Martha Medeiros 

Maceió. Aliás, Juliette 

que é capa da VOGUE de 

setembro vestiu peças 

de Martha Medeiros 

no ensaio exclusivo 

em homenagem ao 

Nordeste

MANTO SAGRADO

A jornalista Nathália 

Lopes está, literal-

mente, vestindo a 

camisa como asses-

sora de imprensa do 

CRB. Ela revelou que 

outro dia uma amiga 

perguntou qual seria 

a “camisa que ela iria 

vestir”, referindo-se ao 

trabalho. E não é que a 

amiga tinha razão em 

perguntar! #MãeDináh 

ANIVERSÁRIO DO PAPAI

Henrique Makarrão 

chegou aos 3.8 com 

muito a comemorar. Em 

seu primeiro aniversário 

na versão “pai da 

Antonella”, ele só quis 

agradecer por todas as 

graças recebidas e ficar 

bem pertinho dos seus 

amores

FESTEJANDO

Camila Mêda 

adora uma festa, seja 

curtindo ou produzindo. 

E foi com muita alegria 

que ela comemorou o 

aniversário com tudo 

que desejava. No show 

de Ferrugem em pleno 

Rio de Janeiro

NORDESTINIDADE

Ana Brígida está 

colocando todo 

seu conhecimento 

sobre moda e lifestyle 

a serviço do propósito 

de criar, em plena São 

Paulo, um ponto de 

referência da cultura, 

moda e gastronomia do 

Nordeste. Saiba mais no 

@casadebrigida



O Jeep Commander 
acaba de ser lançado e já se 
mostrou um sucesso comer-
cial, encantando o público. 
Isso pode ser comprovado 
com os resultados iniciais da 
pré-venda do modelo. Em 
apenas seis horas a marca 
comercializou mais de 2.800 
unidades. O novo SUV da 
Jeep do segmento D é o 
maior e mais sofisticado da 
marca já produzido no Brasil, 
trazendo muito conforto, 
sofisticação, espaço e capa-
cidade off-road. A pré-venda 
começou ontem (26/08), 
às 13h, com um lote de 500 

unidades, que terminou em 
apenas 30 minutos. Além de 
serem os primeiros a recebe-
rem o SUV premium, estes 
clientes também vão ganhar 
um welcome kit e as três 
primeiras revisões gratui-
tas. Já o segundo lote, com 
1.000 veículos, acabou nos 
15 minutos seguintes. Ou 
seja, em apenas 45 minutos, 
a marca já tinha comercia-
lizado 1.500 unidades. Até 
o final do dia foram mais 
de 2.800 carros vendidos, 
ou seja, mais de três lotes (o 
terceiro também era de 1.000 
veículos). A versão topo de 

linha do Jeep Commander 
- a Overland Turbo Diesel 
4x4 - foi a mais requisitada 
até agora na pré-venda. Ela 
é a mais completa e ainda 
traz grande capacidade off-
-road. A versão conta com 
rodas de 19”, teto solar pano-
râmico, sistema de som 
premiumHarmanKardon, 
banco de passageiro elétrico, 
porta-malas com sensor de 
presença e tomadas de 127v. 
Além disso, possui Adventure 
Intelligence Plus com Alexa 
in Vehicle, molduras inferio-
res na mesma cor do veículo 
e Jeep Off-Road Pages.

A Toyota do Brasil anuncia 
que sua planta industrial de 
Sorocaba começará a produ-
zir em três turnos a partir de 
janeiro de 2022. A iniciativa 
tem como objetivo aumen-
tar a produção dos modelos 
Yaris, Etios (somente para 
exportação) e Corolla Cross, 
atendendo à crescente 
demanda por esses produtos 
no Brasil e na América Latina. 
A mudança faz parte da estra-
tégia de crescimento susten-
tável da Toyota, além de 
confirmar seu comprometi-
mento com o País, apesar dos 
desafios que toda a indústria 
enfrenta por conta da pande-
mia de Covid-19.  A decisão 
da Toyota em operar 24 horas 
em Sorocaba elevará em 25% 
seu volume de produção 
anual, de 122 mil unidades 
para 152 mil, o que também 
contribuirá para atender a 

maior oferta de produtos 
da empresa no Brasil e na 
América Latina, principal-
mente impulsionada pelo 
excelente desempenho do 
Corolla Cross, o primeiro 
SUV da marca produzido no 
País e comercializado em 22 
países da região. O processo 

de contratação para preen-
cher a mão de obra referente 
ao 3º turno se dará ainda 
em setembro. Serão cerca 
de 450 novas vagas para a 
unidade de Sorocaba e cerca 
de 50 outros postos de traba-
lho distribuídos nas outras 
unidades da Toyota no País.

Viatura 100% elétrica da 
Polícia Militar do Nissan 
LEAF
A Nissan avança em 
seu compromisso com 
o desenvolvimento da 
cultura da mobilidade 
elétrica no Brasil com mais 
uma demonstração da 
versatilidade de seu carro 
100% elétrico Nissan LEAF. 
Duas unidades do modelo 
ícone mundial passam a 
rodar essa semana pelas 
ruas da cidade de São 
Paulo em um projeto-
-piloto da Polícia Militar 
do estado. Os Nissan LEAF 
começam a ser usados 
em atividades regulares 
da corporação e, para isso, 
receberam equipamentos 
comuns as outras viaturas 
da polícia. Além da pintura 
diferenciada, os modelos 
contam com luzes sina-
lizadoras, tipo giroflex, 
sirene, rádio transmissor e 
GPS especial. 

MINI Cooper S 
Top Piccadilly
A MINI lança no Brasil 
uma nova série especial, o 
MINI Cooper S Top Picca-
dilly, que chega em tiragem 
exclusiva. Inspirada na 
sofisticada região de 
Londres, a edição especial 
é oferecida para o carro em 
duas configurações: MINI 
Cooper S 3 Portas Top 
Piccadilly, versão que terá 
40 unidades para o nosso 
mercado e tem preço 
de R$ 252.990,00 e MINI 
Cooper S 5 Portas Top 
Piccadilly, limitada a 20 
unidades e oferecida por 
R$ 262.990,00. Os primei-
ros carros já começam a 
chegar à rede de conces-
sionárias da marca e são 
produzidos na fábrica 
de Oxford, Inglaterra. A 
região de PiccadillyCircus 
representa a efervescên-
cia cultura da metrópole 
londrina. Localizado 
originalmente na cidade 
de Westminster, o círculo 
é o cruzamento de seis 
ruas famosas, entre elas a 
própria Piccadilly.
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com
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Cresce número de 
motos como alternativa 
de mobilidade
A facilidade de locomoção 
no trânsito e a economia 
no consumo de combustí-
vel tem despertado o inte-
resse de muita gente pelas 
motocicletas, que crescem 
no mercado como opção 
de mobilidade. De acordo 
com informações da 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo), a 
frota nacional de motos 
cresceu mais de 90% e 
praticamente dobrou nos 
últimos 10 anos, chegando 
a superar o número de 
carros em diversas cida-
des. Na avaliação do CEO 
da Wind Motos, autorizada 
da Suzuki Motos no estado 
de Alagoas, a alta nos 
preços dos combustíveis 
e as medidas protetivas 
de distanciamento social 
impostas pela pandemia 
são alguns dos motivos 
para o aumento significa-
tivo de motocicletas nas 
ruas e avenidas do país. 
“O nosso DNA carrega 
em toda a sua trajetória 
a venda de motocicletas 
de alta cilindrada, mas 
a surpresa este ano foi 
a grande procura por 
modelos de baixa cilin-
drada”, destaca Cleydson 
Villar Filho. A confiança no 
mercado e a retomada das 
vendas de motocicletas 
animou o empresário, que 
decidiu ampliar os serviços 
com a abertura de uma 
nova loja no município 
de Arapiraca, conside-
rado um importante polo 
comercial para a região 
metropolitana do Agreste.

   DUAS  |  RODAS

Jeep comercializa mais de 2.800 
unidades do Commander

Toyota anuncia 3º turno 
na planta de Sorocaba


