
Alagoas l 9 de setembro I ano 002 I nº 285 l 2021 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

ENEM: SEDUC E PROGRAMA LETRUS FIRMAM PARCERIA PARA APRIMORAR DESEMPENHO DE ALUNOS NA REDAÇÃO

CAMINHONEIROS
PARAM O BRASIL

8

CAOS TEVE INÍCIO NA MADRUGADA DE ONTEM E FOI REGISTRADO EM PELO MENOS 16 ESTADOS

Caminhoneiros realizam 
desde o fim da tarde de ontem, 
paralisações em estradas de ao 
menos 15 Estados. Pelo menos 
nove entidades, entre associa-
ções, confederações e sindicatos 

ligados à categoria informaram 
ontem que não apoiam a para-
lisação e não estão participando 
dos atos. A Associação Nacio-
nal do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC&Logística), 

que diz congregar cerca de 4.000 
empresas de transporte e mais 
de 50 entidades patronais, mani-
festou repúdio aos bloqueios. 
Em nota, a entidade afirma que 
as paralisações poderão causar 

graves consequências para o 
abastecimento, que poderão 
atingir o consumidor final e o 
comércio de produtos de todas 
as naturezas, incluindo essen-
ciais, como alimentos, medi-

camentos e combustíveis. Um 
grupo de caminhoneiros que 
integram a Associação Patriotas 
protesta contra o aumento do 
diesel e defendem o Presidente 
Bolsonaro. 6
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BOLSA ESCOLA COVID-19

Prefeitura
dá início ao 
pagamento 
da 3a parcela

Adolescentes
de 14 anos já
podem ser 
imunizados
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ALCANCE SOCIAL

Assembleia quer que leis 
sejam regulamentadas
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Uma rápida olhada nos 
inúmeros vídeos que circulam 
nas redes sociais sobre a perfor-
mance freestyle dos bolsona-
ristas raiz mostra um mundo 
zumbi de dimensões paralelas, 
onde falar mal do Supremo, 
gritar contra os comunismo 
imaginário e enaltecer o mito é 
regra absoluta.

Tinha de tudo nas manifes-
tações regadas a notas de cem 
reais, lanche e hospedagem em 
hotéis de Brasília e São Paulo. 
Tudo pago pelos apoiadores 
endinheirados do atual presi-
dente do Brasil. Dinheiro, 
provavelmente, de rachadi-

nhas, negociatas de vacinas e 
outros ilícitos penais.

Uma coisa sempre chama 
a atenção, não apenas pelas 
falas amalucadas, mas, prin-
cipalmente pela performance 
dos manifestantes. Dez em 
dez desses seguidores cegos 
do presidente, acusado de 
ser líder de uma organização 
miliciana, é o vestuário cafona 
de camisetas desbotadas da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e muita disposi-
ção para passar vergonha.

Sim, os milhares de segui-
dores de Bolsonaro que foram 
às ruas no fatídico 7 de setem-

bro ainda deixam rastro de 
molejo piegas, recheado de 
muita música sem noção do 
tempo da ditadura militar. 
Tudo num bolo sem fim de 
cafonice e muita sem noção.

Evidente que a ampla maio-
ria dos que participaram das 
tais manifestações pelo fim da 
democracia e fechamento do 
Congresso e STF estavam ali 
por pautas levantadas em cultos 
evangélicos neopentecostais 
comandados por pastores do 
naipe de Silas Malafaia, Marcos 
Feliciano e Magno Malta.

Esse caldo mal diagramado 
nos leva a acreditar que se o 

apocalipse for assim, é muito 
de mal gosto.

O nosso presidente é um 
caso à parte, já que ele repre-
senta a fina flor dos seus 
seguidores. Um homem de 
meia-idade, com pelo menos 
três casamentos e vários filhos 
que nunca deram um prego 
numa barra de sabão. Todos 
eles vivem há décadas de 
enganar o povo com fake news 
e alta performance freestyle 
anticomunista ferrenha.

Bolsonaro representa tudo 
o que há de mais cafona no 
Brasil atual. Ele é um sujeito 
bolçal, com baixa cultura 

média e totalmente amalu-
cado, destilando mentiras a 
torto e a direito. Muitas destas 
mentiras são criadas com o 
objetivo claro de manter a 
manada abastecida, enquanto 
seus líderes se refastelam no 
bolo recheado que é a estrutura 
governamental.

De boquinha em boquinha, 
Bolsonaro já tem seu próprio 
exército de sanguessugas, 
muitos faturando alto com 
cargos no governo e esquemas 
milionários em contratos pra lá 
de superfaturados.

Assim é o Brasil atual, um 
apocalipse a cada segundo.

Luís Costa Pinto *Jornalista, escritor e consultor na Ideias, Fatos e Texto. É também membro do Jornalistas pela Democracia.

Que Jair  Bolsonaro é 
covarde e frouxo, já se sabia. 
A incapacidade,  incom-
petência, desqualificação 
moral, inapetência para o 
trabalho (ou seja, vagabun-
dagem atávica) e a ausência 
de quaisquer compromissos 
dele para com a Democracia 
também sempre foram atri-
butos dessa criatura despre-
zível que ocupa o cargo de 
presidente da República 
porque 39% dos eleitores 
aptos a votar em 2018 o fize-
ram com o fígado e coman-
dados por seus recalques 
pessoais.

Contudo, a combinação 
de um desqualificado amoral 
na Presidência da República 
com um inepto acusado de 
corrupção na Presidência da 
Câmara dos Deputados, um 
embusteiro Jurista de Quer-
messe – aquele que adora 
falar platitudes de causídico, 
ouvir-se e é tido pelas mães 
católicas como genro ideal – 
na Presidência do Senado e 
um vaidoso rábula na Presi-
dência do Supremo Tribunal 
Federal fazem o Brasil estar 
sob uma tempestade perfeita 
neste setembro infernal.

Rodrigo Pacheco, presi-
dente do Senado, cancelou 
a pauta e fechou a Câmara 
Alta nos dias seguintes ao 
7 de Setembro do bolsona-
rismo que marcou o País 
com a Micareta da Boçali-
dade encenada em Brasília e 
em São Paulo e reproduzida 

pelos idiotas que vestiram 
verde ou amarelo, ou uma 
combinação dessas duas 
cores, no feriado da inde-
pendência. Por que o presi-
dente do Senado cassou a 
tribuna legítima e demo-
crática do plenário azul do 
Congresso aos oposicionis-
tas – que estão agora muito 
além da esquerda e já são 
vistos até mesmo em legen-
das de direita – no lugar de 
estimular as reações aos 
arreganhos proto-fascistas 
e totalitários de Bolsonaro? 
Por que, à primeira hora do 
dia 8 de Setembro não anun-
ciou a devolução liminar e 
o cancelamento da Medida 
Provisória editada no apagar 
das luzes da última segunda-

-feira e que facilita a circula-
ção de mentiras e fake news 
na Internet e em redes sociais 
e dificulta a autorregulação 
praticada pelas plataformas?

Protegido pelas restingas 
alagoanas, descansando nas 
belas praias de seu estado, 
Arthur Lira evitou quais-
quer comentários sobre as 
barbaridades pronunciadas, 
vomitadas, nos discursos 
imbecilizantes proferidos 
por Bolsonaro à sua claque 
regiamente paga por empre-
sários e por verbas oficiais. 
Líderes de siglas de centro 
como PSDB, MDB, PSD, Soli-
dariedade e DEM fizeram 
notas ou convocaram suas 
Executivas partidárias para 
debater o Impeachment, Já 

(que se impõe). O vice-presi-
dente da Câmara, Marcelo 
Ramos, que é do PL, porém, 
é muitos graus melhor do 
que a média de seu partido e 
do que o presidente da Casa, 
enxergou quebra dos limites 
democráticos no discurso 
bolsonarista – ou seja, Impe-
achment, Já. E Lira? Cadê? 
Vai confraternizar no Palá-
cio do Planalto quando for 
convocado pelo imoderado, 
imoderável,  incomível e 
imbroxável (nas palavras 
zurradas pelo asno que é 
presidente do Brasil) Bolso-
naro?

Por fim, qual rábula escon-
dido por trás das palavras 
empoladas e empoadas dos 
cartapácios escritos em juri-

diquês, Luiz Fux, o homem 
que antes de virar ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
jurou “matar no peito” a Ação 
Penal 470 e, uma vez togado 
no belo plenário da Corte 
Suprema brasileira, conver-
teu-se em porta-voz da mixór-
dia lava-jatista e justiceira da 
classe média bem mediana do 
País, limitar-se-á a um reno-
vado discurso de repúdio? 
Só isso? Bolsonaro ameaçou a 
Constituição, a Ordem institu-
ída, a independência do Judi-
ciário e estava envergando a 
faixa virtual de “comandante 
supremo” das Forças Arma-
das ao fazê-lo naquela que 
deveria ser uma data Magna 
da Nação – o Dia da Indepen-
dência. As faixas que davam 
suporte ao discurso golpista 
do escroque acanalhado que 
senta na cadeira presiden-
cial demonstravam ter sido 
verdadeiro o almoço no Palá-
cio da Alvorada, descrito pelo 
comediante sertanejo Sérgio 
Reis quando descreveu as 
circunstâncias e os comensais 
do golpismo. E o STF ficará 
apenas em mais um discurso 
de Fux?

Sob o risco de termina-
rem nos convencendo que 
Sucupira e o Haiti são aqui, 
os presidentes do Supremo, 
do Congresso e da Câmara 
têm de sair de suas zonas 
de conforto e agir. Porque 
de zona basta a aresta de 
extrema-direita da Praça dos 
Três Poderes.

Fux, Pacheco e Lira são cúmplices de Bolsonaro?

Nunca pensei que o apocalipse fosse tão cafona



Os  d e p u t a -
d o s  D a v i 
Maia (DEM), 

Ângela Garrote (DEM) e Silvio 
Camelo (PV) – líder do Governo 
na Casa, ouviram ontem, o 
superintendente de Planeja-
mento, Orçamento, Finanças e 
Contabilidade do Gabinete do 
vice-governador, José Carlos 
Gomes. A convocação foi feita 
atendendo a um requerimento 
do deputado Davi Maia e teve 
como objetivo esclarecer quais 
as  atividades desenvolvidas 
pelo órgão, tendo em vista que  
Estado de Alagoas não possui 
mais vice-governador, já que 
Luciano Barbosa renunciou ao 
cargo para assumir a Prefeitura 
de Arapiraca.

O servidor respondeu às 
perguntas dos deputados 
presentes e disse que a Vice-
-Governadoria faz parte da 
estrutura da Governadoria e 
é pautada por três linhas de 
atuação previstas na lei dele-
gada: gestão estratégica, gestão 

de Estado e gestão finalís-
tica. O funcionário esclareceu 
ainda que, mesmo sem vice-
-governador, todas as funções 
administrativas da estrutura 
continuam ativas e os servido-
res foram redistribuídos para 

outros órgãos do Estado. “Fui 
contratado para regularizar a 
parte que ficou pendente no 
ano passado, referente à vice-
-governadoria. As despesas 
do ano passado ocorreram e o 
Estado teria que honrar tanto 

com os fornecedores quanto 
com os credores”, afirmou.  

O deputado Davi Maia 
disse que, após o depoimento 
do servidor José Carlos Gomes, 
“está provado que a vice-
-governadoria não tem função 

e nem necessidade de existir”. 
“Foi comprovado que o servi-
dor responsável por fazer a 
elaboração da folha não conhe-
cia nenhum servidor nomeado 
e isso é um absurdo. É dinheiro 
público descendo pelo ralo, 
sem falar das despesas de 
setembro a janeiro do ano 
passado, quando não existia 
mais o papel da vice-governa-
doria. Neste período não tinha 
ninguém no prédio e, mesmo 
assim, a vice-governadoria 
continuava a ter despesas”, 
afirmou. 

Davi Maia disse ainda que 
neste ano já foram gastos R$ 
447 mil e tem mais R$ 700 mil 
empenhados . “Vamos agora 
pegar a ata e o vídeo deste 
depoimento e encaminhar ao 
Ministério Público Estadual 
e de Contas para as devidas 
providências. Este depoi-
mento mostra claramente que 
por picuinha política o gover-
nador gastou mais de R$ 500 
mil”, concluiu.
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Vice-Governadoria: deputados 
interrogam o superintendente 

DEPUTADO DAVI MAIA foi quem convocou servidor para explicar as despesas geradas mesmo sem vice-governador                                     

A cobrança por regula-
mentações de leis aprovadas 
pela Assembleia Legislativa 
dominou as discussões no 
plenário da Casa durante a 
sessão ordinária de hoje. O 
primeiro a abordar o assunto 
foi  o deputado Tarcizo 
Freire (PP) que, mais uma 
vez, apelou ao governador 
Renan Filho e ao diretor-
-presidente do Detran de 
Alagoas, Adrualdo Catão, 
que viabilizem a regulamen-
tação da lei nº 7.875/2017, 
que institui a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
Social. A lei, que é de autoria 
do parlamentar, chegou a 
ser vetada pelo Governo do 
Estado, no entanto, o veto foi 
derrubado pelos parlamen-
tares. “Essa lei é de grande 
relevância para o alagoano. 
Governador Renan Filho, 
com muito pouco, o senhor 
vai ajudar tanta gente em 
plena pandemia, onde o 
povo está desempregado, 
passando fome, vivendo na 
miséria”, destacou Freire. 

“O Estado tem condições 
de fornecer, no mínimo, 
dez a 20 mil CNHs por ano, 
porque o Detran é o órgão 
que mais arrecada”, obser-
vou o parlamentar.

Os deputados Inácio 
Loiola (PDT), Ricardo Nezi-
nho (MDB) e as deputadas 
Fátima Canuto (PSC), Jó 
Pereira (MDB), Flávia Caval-
cante (PRTB) e Cibele Moura 
(PSDB) apoiaram o pleito de 
Tarcizo Freire. A deputada 
Jó Pereira citou outras leis 
aprovadas pelo Parlamento 
e que ainda não foram regu-
lamentadas pelo Executivo 
estadual, a exemplo da lei 
do “Selo Artesanal”; a “Lei 
da Liberdade Econômica”, 
que permite a simplificação 
do licenciamento ambiental; 
e a “Lei do Parto Humani-
zado”, que deveria ter sido 
implantada no Hospital 
da Mulher. “São leis como 
essas que, viabilizadas, 
podem dar oportunidade 
de dias melhores aos alagoa-
nos”, observou. “Gostaria de 

pedir ao Governo do Estado 
não só a sensibilidade de 
regulamentar e implantar a 
CNH Social, mas também o 
esforço e a sensibilidade de 
implementar leis que esta 
Casa aprovou”, declarou a 
parlamentar.

A deputada  Fát ima 
Canuto, que na sessão ordi-
nária de ontem apresentou 
indicação solicitando ao 
Governo a distribuição de 
500 CNHs às pessoas de 
baixa renda, disse que sua 
solicitação é mais uma ferra-
menta em apoio à imple-
mentação da Lei da CNH 
Social. “Nossa indicação 
vem fortalecer sua luta ao 
longo dos anos, deputado 
Tarcizo, para regulamentar a 
Lei da CNH Social, visando 
fomentar o emprego e levar 
comida para os que mais 
precisam nesse momento 
de pós-pandemia e reto-
mada da economia”, disse a 
parlamentar. Na sequência, 
a deputada Cibele Moura 
também parabenizou o 

deputado Tarcizo pela luta 
em prol da implementa-
ção da CNH Social e, assim 
como a deputada Jó Pereira, 
cobrou a regulamentação 
de outras leis já aprovadas 
pelo plenário da Assembleia 
Legislativa.

“A CNH Social é um 
exemplo de uma lei não 
regulamentada”, disse a 
parlamentar, citando outras 
leis de grande importância 
para Alagoas que ainda não 
foram postas em prática pelo 
Executivo, tais como a “Lei 
da Carteirinha Estudantil 
Digital”, que visa entregar 
o documento de maneira 
gratuita ao estudante. “Eu 
me pergunto o porquê dessa 
não regulamentação. Pode-
ríamos achar que seria um 
desprestígio com a Assem-
bleia ou com os deputados, 
mas não quero pensar isso. 
Mas isso me leva a crer que 
não foi regulamenta por não 
querer abrir mão de impos-
tos”,  completou Cibele 
Moura.

Com 22 deputados presen-
tes na sessão de hoje, o plená-
rio da Casa discutiu e votou 14 
matérias, dentre elas o projeto 
de lei nº 299/2020, de autoria do 
deputado Cabo Bebeto (PTC), 
que dispõe sobre a inclusão no 
calendário escolar da realiza-
ção anual de exames de visão 
e audição de todos os alunos 
e profissionais de educação 
da rede pública de ensino e dá 
outras providências. A matéria 
foi aprovada em segundo turno 
e por unanimidade.

Pelo projeto, os alunos e 
servidores que forem identifi-
cados com alguma deficiência 
receberão assistência imediata 
do Estado. “Dados oficiais 
mostram que as deficiências 
auditivas e visuais, mesmo 
pequenas, são fatores decisivos 
para o baixo aprendizado dos 
alunos e o baixo rendimento 
dos profissionais. Desta forma, 
tornar, por força de lei, a obri-
gatoriedade da realização dos 
exames é consolidar o respeito 
aos cidadãos”, destaca o autor 
da proposição.     

DE CNH SOCIAL A SELO ARTESANALPL APROVADO

ALE cobra a regulamentação 
das leis aprovadas na Casa 

Exames de 
audição e 
visão para 
estudantes

Igor Pereira

José Carlos Gomes presta esclarecimentos sobre situação da Vice-Governadoria, após a saída de Luciano Barbosa



Com valores 
que variam 
entre R$ 70 a 

R$ 300, a Prefeitura de Maceió 
inicia, hoje (09), os paga-
mentos referentes à terceira 
parcela do Bolsa Escola 
Municipal (BEM). Os valo-
res correspondentes dessa 
parcela do benefício contem-
plam todos os alunos matri-
culados regularmente na rede 
municipal de educação, e são 
feitos de acordo com o mês de 
nascimento do responsável e 
se estenderão até o proximo 
dia 24.

De acordo com o calendário 
estabelecido pela Prefeitura de 
Maceió,  os primeiros benefi-
ciados a receber são os nascidos 
entre janeiro e fevereiro, que 
terão o depósito feito hoje (09). 
Os responsáveis com nasci-
mento entre março e abril rece-
berão na próxima segunda-feira 

(13), seguidos pelos nascidos em 
maio e junho (15), julho e agosto 
(20), setembro e outubro (22) e 
novembro e dezembro (24).

O pagamento está sendo 
feito na conta do Caixa TEM dos 
responsáveis pelos estudantes. 
Caso o beneficiado não tenha 
conta no aplicativo, o saque 
pode ser feito em agências da 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
e em casas lotéricas, munido de 
identidade com foto.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que as famílias 
também podem fazer consul-
tas em um site preparado pela 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed). Lá, por meio do 
CPF, é possível verificar o status 
do pagamento da atual parcela, 
acessando o site: consultado-
bem.maceio.al.gov.br. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones 82 3312-5630 / 
3312-5631
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Prefeitura inicia o pagamento 
da 3a parcela do Bolsa Escola 

CALENDÁRIO começa pelas iniciais de A a G e segue até sábado, quando se vacinam os integrantes dessa faixa etária de O a Z

As obras do Programa 
Maceió Tem Pressa - Mais 
Asfalto seguem em ritmo 
acelerado na pelos bairros da 
capital. Com 2,5 quilômetros 
de vias para serem recupera-
das, a comunidade que vem 
sendo beneficiada é o conjunto 
Eustáquio Gomes de Mello, no 
bairro da Cidade Universitária. 
As equipes da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura estão 
atuando na região desde de 
ontem (08).

A ação da Prefeitura de 
Maceió passa beneficiar o prin-
cipal corredor de ônibus da 
região, Doutor Fábio Wander-
ley, rua Juraci Pereira e Rua X, 
o que vai possibilitar melhor 
trafegabilidade e segurança aos 
condutores e pedestres, numa 
extensão de 2,5 km de pavimen-
tação asfáltica. 

Como informa Luiz Antô-
nio Maciel, coordenador de 
manutenção de vias públicas 
da Seminfra, o trabalho consiste 
em retirar todo asfalto deterio-
rado do Conjunto Eustáquio 
Gomes e aplicar nova pavimen-
tação asfáltica, com aplicação de 
250 toneladas de novo asfalto. 
“Essas ações representam quali-
dade de vida e segurança tanto 
para os moradores, como para 
condutores”, afirma. 

Também estão sendo 
contemplados com as obras do 
programa Maceió Tem Pressa – 
Mais Asfalto, a Avenida Comen-
dador Gustavo Paiva, em Cruz 
das Almas; a Rua Novo Hori-
zonte (Grota do Ari), localizada 
entre o Jacintinho e Cruz das 
Almas; Conjunto Mutirão, na 
Chã da Jaqueira e o Conjunto 
Village Campestre.

MAIS ASFALTO

Programa chega no
Eustáquio Gomes

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Conjunto Eustáquio Gomes de Mello recebe obras do programa Mais Asfalto

Edvan Ferreira

O pagamento está sendo feito 
na conta do Caixa TEM dos 
responsáveis pelos estudantes

O calendário de vacina-
ção da primeira dose contra a 
Covid-19 em Maceió avança 
para os adolescentes da capi-
tal. A Prefeitura de Maceió 
começa a vacinar adolescentes 
de 14 anos sem comorbidades, 
hoje (09), quando atenderá as 
pessoas dessa faixa etária com 
nomes iniciados pelas letras de 
‘A’ a ‘G’.  O calendário segue, 
amanhã (10), quando a primeira 
dose será disponibilizada para 
adolescentes de 14 anos com 
iniciais de ‘H’ a ‘N’.

De acordo com o calendário 
feito pela Secretaria Municipal 
de Saúde, a vacinação prosse-
gue, no próximo sábado (11), 
com a imunização para adoles-

centes com 14 anos de idade, 
com iniciais de ‘O’ a ‘Z’. 

Ja os adolescentes de 12 a 
17 anos, com comorbidades ou 
deficiência, além de grávidas e 
puérperas nessa faixa etária com 
prescrição médica, também 
podem receber a primeira dose 
da vacina em qualquer um dos 
oito pontos fixos.

O Corujão da Vacina 
funciona até sábado, das 9h às 
21h, nos drive-thrus de Jaraguá 
e Justiça Federal (Serraria) e nos 
shoppings Maceió (Mangabei-
ras) e Pátio (Cidade Univer-
sitária).  Nos outros quatro 
pontos – Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal do 
Osman Loureiro (Clima Bom), 

Papódromo (Vergel) e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho) –, o 
funcionamento é das 9h à 16h.

Adolescentes de 12 a 15 
anos têm que estar acompanha-
dos de pai, mãe ou responsá-
vel legal e na ausência destes, 
de um adulto com declaração 
de autorização assinada pelos 
pais, podendo ser escrita a mão.

Para atender solicitação 
dos moradores do Residencial 
José Aprigio Vilela, hoje (09), 
haverá vacinação itinerante no 
local, com disponibilidade da 
primeira dose para pessoas de 
14 anos (com iniciais de A a Z) 
ou mais, e a segunda dose para 
atualização do calendário de 
vacinação. 

COVID-19

Adolescentes de 14 já 
podem se vacinar hoje

Secretaria de Economia fará atendimento presencial por agendamento 
A Secretaria de Economia informa aos contribuintes com proces-
sos em aberto para a emissão do Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), que já podem agendar atendimento 
presencial para receber atualizações sobre a sua solicitação. O 
agendamento deve ser feito no site de serviços da Semec, na 
opção Atendimento Geral. Ao chegar na Secretaria, o cidadão 
deve informar no guichê o atendimento para ITBI. A medida tem 
como finalidade gilizar os processos de emissão do imposto 
responsável pela oficialização da compra e venda de um imóvel, 
uma das principais demandas do Município. A Secretaria ainda 
reforça que o agendamento será exclusivo para os casos de ITBI 
que ainda estão tramitando e que a solicitação do tributo deve 
ser feita, exclusivamente, pelo ITBI-e, no Portal do Cidadão.
O coordenador-geral de Atendimento ao Contribuinte, Philippe 

Félix, explica que o cidadão deve ficar atento ao dia e horário 
agendado, devendo chegar ao local com 15 minutos de antece-
dência. Segundo ele, a decisão de retornar com o atendimento 
presencial para os casos de ITBI, caracteriza a reabertura da 
sede para o público. Para tanto, a Semec seguirá, rigorosa-
mente, com todos protocolos sanitários de combate à Covid-19. 
“O atendimento é exclusivo para os processos em andamento e 
somente para fornecer atualizações e corrigir dados e documen-
tos. É necessário que o contribuinte entenda que a solicitação 
do ITBI é feita, unicamente, pela internet’’, alerta Philippe.  O 
número de atendimentos diários na sede do órgão é limitado e 
só serão recebidos aqueles que estiverem com hora marcada. A 
Semec atende de segunda a sexta, das 8h às 14h, na Rua Pedro 
Monteiro, 47, no Centro de Maceió.
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A Polícia Civil de Alagoas 
disponibilizou um formulário 
para que os cidadãos de Campo 
Grande possam fazer denún-
cias de crime eleitoral. No 
próximo dia 12, o município do 
Agreste alagoano realizará elei-
ções para eleger novo prefeito.

Segundo Medson Maia, 
Gerente de Informática e Esta-
tística da Polícia Civil, o objetivo 
da ferramenta é garantir um 
pleito tranquilo e democrático 
no município. “Para que isso 
ocorra, abrimos um canal para 
o cidadão poder comunicar 
qualquer tipo de crime ou situ-
ação irregular que veja, antes e 
durante o período do pleito”, 

explica.
O formulário para denún-

cias pode ser encontrado ao 
clicar no banner disponível no 
site da Polícia Civil (https://pc.al.
gov.br/) ou no da Secretaria da 
Segurança Pública (http://segu-
ranca.al.gov.br/). Lá, o usuário 
deverá fornecer todas as infor-
mações que tiver sobre casos de 
boca de urna, compra de voto, 
concentração de eleitores, bem 
como outros crimes, e poderá 
também anexar imagens, vídeos 
e documentos que comprovem 
a irregularidade.

Todo o conteúdo denun-
ciado será encaminhado para 
a Delegacia Virtual que, após 

análise das informações, fará o 
direcionamento para delegacia 
responsável pela investigação. 
Para agilizar o andamento das 
investigações, a delegacia de 
Campo Grande contará com 
o apoio de unidades especiais 
que colaborarão durante o perí-
odo eleitoral.

“Esse é um momento de 
cidadania. Além de votar, o 
cidadão pode também colaborar 
trazendo ao conhecimento do 
Poder Público qualquer situação 
de irregularidade. Então, a parti-
cipação da população é muito 
importante para que tenhamos 
eleições limpas e regulares no 
município”, disse Maia.

Nos últimos dias, o Sindipe-
tro AL/SE tomou ciência de alte-
rações na escala de trabalho de 
alguns operadores na Tabela de 
Turno deste mês de setembro, 
que estão sendo escalados para 
trabalharem por seis noites 
seguidas, enquanto outros 
operadores seguem com suas 
atividades laborais em turnos 
diurnos.

Para o sindicato, essas alte-
rações configuram uma perse-
guição política evidente da 

Petrobrás, já que os trabalha-
dores prejudicados também 
atuam nas atividades sindicais, 
movimentos grevistas e demais 
iniciativas de luta pelos direitos 
da categoria, como, por exem-
plo, denúncias de operações 
inseguras com a imposição do 
POS (Passagem de Operação 
Segura) em que os trabalhado-
res próprios são obrigados pela 
empresa a treinarem os empre-
gados terceirizados.

“Tal conduta não pode ser 

tolerada, especialmente em se 
tratando de uma Sociedade de 
Economia Mista, cujas ações 
dos gestores devem se pautar 
pela estrita observância dos 
princípios constitucionais do 
caput do Artigo 37 da Consti-
tuição Federal”, diz Luciano 
Alves, diretor do Sindipetro 
AL/SE.

O sindicato cobrou à Petro-
brás o reajuste da tabela e 
depois de alguns dias recebeu o 
retorno da tabela revisada. 

ELEIÇÕES EM CAMPO GRANDE

DENÚNCIA DO SINDPETRO AL/SE

PC oferece canal para
denúncias de crime 

Petrobras é acusada de
perseguição política

A p r i m e i r a 
reunião com 
a  e q u i p e 

responsável pelo desenvolvi-
mento do projeto de pesquisa 
para criar um novo modelo 
de gestão para o plano 
Ipaseal Saúde aconteceu 
nesta semana. As ações terão 
aplicação dos mecanismos de 
compliance e governança e a 
implementação é através de 
uma parceria com a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Alagoas (Fapeal).

O trabalho de estudo e 
pesquisa segue a orienta-

ção do Doutor em Direito 
e professor no mestrado e 
na graduação em Direito 
da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), do Cesmac e 
da Escola Superior da Magis-
tratura em Alagoas (ESMAL), 
Filipe Lôbo Gomes, que 
também é pesquisador líder 
do grupo de pesquisa Núcleo 
de Estudos da Regulação e da 
Nova Gestão Pública; além de 
sócio fundador do Instituto 
de Direito Administrativo do 
Estado de Alagoas – IDAA e 
procurador-geral do TJ-AL.

De acordo com ele, esse 

novo modelo de trabalho 
para a gestão trará benefí-
cios com relação aos serviços 
ofertados à população, assim 
como uma diminuição no 
controle de gastos.

“Nossa finalidade é dimi-
nuir custos, aumentar a quali-
dade dos serviços e investir 
em tecnologia. Acredito que 
essa equipe apontará o cami-
nho certo e seguro para o 
plano de saúde”, enfatizou o 
diretor-presidente do Ipaseal, 
Adeilson Bezerra, que esteve 
reunido na quarta-feira (8) 
com a equipe de trabalho.

Ipaseal avança para criação 
de um novo modelo de gestão

EXPECTATIVA É diminuir custos e aumentar a qualidade do serviço ofertado através de uma parceria com a Fapeal

Divulgação

As ações terão aplicação dos mecanismos de compliance e governança

Bia Alexandrino
Repórter

O Governo do Estado 
recebe do Ministério da Saúde 
(MS) duas novas remessas 
de vacinas contra a Covid-
19 hoje. Desta vez são 54.690 
doses que desembarcam no 
Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares, sendo 
34.800 da CoronaVac e 19.890 
da Pfizer.

O Secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
comemora o avanço da vaci-
nação e a redução da ocupa-
ção hospitalar. “Mas, mesmo 
com a queda na curva de 
contágio, não podemos deixar 
de tomar os cuidados neces-
sários. O uso de máscara, a 
higienização das mãos e o 
distanciamento social conti-
nuam sendo indispensáveis 
para que a variante delta não 
provoque uma nova onda”, 
ressalta.

Após a chegada a Alagoas, 
os imunizantes terão a tempe-
ratura aferida, serão conta-
bilizados e armazenados na 

sede do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado à 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau). A retirada das vaci-
nas por parte das Secretarias 
Municipais de Saúde (SMSs) 
acontece somente depois que 
o PNI realizar o cadastro dos 
imunizantes.

BALANÇO
Até agora Alagoas rece-

beu do Ministério da Saúde 
3.839.336 doses das vaci-
nas CoronaVac, AstraZe-
neca, Pfizer e Janssen. No 
total, o Programa Nacional 
de Imunização (PNI) em 
Alagoas, órgão vinculado à 
Sesau, já distribuiu 3.174.803 
doses de vacinas para os 102 
municípios. Desde o início 
da Campanha Estadual de 
Vacinação em Alagoas, em 19 
de janeiro deste ano, foram 
aplicadas 2.778.376 doses. 
Deste total, 1.875.916 pessoas 
tomaram a primeira dose (D1) 
e 902.460 já foram imunizadas 
com a segunda dose (D2) ou 
dose única (DU).

COVID-19

Alagoas recebe hoje 
mais 54.690 doses

Jovem é presa por tentar furtar sete pacotes de leite

Uma jovem, de 19 anos, foi presa ao ser flagrada tentando furtar 
mercadorias em um mercado localizado no bairro Cidade Univer-
sitária, em Maceió, capital alagoana. O caso foi registrado nesta 
quarta-feira (08/09). De acordo com informações policiais, a 
acusada foi flagrada por funcionários do estabelecimento tentando 
furtar sete pacotes de leite em pó. Ela foi detida até a chegada das 
guarnições de Força Tarefa 29 e 30. A mulher foi levada para a 
Central de Flagrantes e autuada pelo crime de furto simples.

Com valores 
que variam 
entre R$ 70 a 

R$ 300, a Prefeitura de Maceió 
inicia, hoje (09), os paga-
mentos referentes à terceira 
parcela do Bolsa Escola 
Municipal (BEM). Os valo-
res correspondentes dessa 
parcela do benefício contem-
plam todos os alunos matri-
culados regularmente na rede 
municipal de educação, e são 
feitos de acordo com o mês de 
nascimento do responsável e 
se estenderão até o proximo 
dia 24.

De acordo com o calendário 
estabelecido pela Prefeitura de 
Maceió,  os primeiros benefi-
ciados a receber são os nascidos 
entre janeiro e fevereiro, que 
terão o depósito feito hoje (09). 
Os responsáveis com nasci-
mento entre março e abril rece-
berão na próxima segunda-feira 

(13), seguidos pelos nascidos em 
maio e junho (15), julho e agosto 
(20), setembro e outubro (22) e 
novembro e dezembro (24).

O pagamento está sendo 
feito na conta do Caixa TEM dos 
responsáveis pelos estudantes. 
Caso o beneficiado não tenha 
conta no aplicativo, o saque 
pode ser feito em agências da 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
e em casas lotéricas, munido de 
identidade com foto.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que as famílias 
também podem fazer consul-
tas em um site preparado pela 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed). Lá, por meio do 
CPF, é possível verificar o status 
do pagamento da atual parcela, 
acessando o site: consultado-
bem.maceio.al.gov.br. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones 82 3312-5630 / 
3312-5631
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Prefeitura inicia o pagamento 
da 3a parcela do Bolsa Escola 

CALENDÁRIO começa pelas iniciais de A a G e segue até sábado, quando se vacinam os integrantes dessa faixa etária de O a Z

As obras do Programa 
Maceió Tem Pressa - Mais 
Asfalto seguem em ritmo 
acelerado na pelos bairros da 
capital. Com 2,5 quilômetros 
de vias para serem recupera-
das, a comunidade que vem 
sendo beneficiada é o conjunto 
Eustáquio Gomes de Mello, no 
bairro da Cidade Universitária. 
As equipes da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura estão 
atuando na região desde de 
ontem (08).

A ação da Prefeitura de 
Maceió passa beneficiar o prin-
cipal corredor de ônibus da 
região, Doutor Fábio Wander-
ley, rua Juraci Pereira e Rua X, 
o que vai possibilitar melhor 
trafegabilidade e segurança aos 
condutores e pedestres, numa 
extensão de 2,5 km de pavimen-
tação asfáltica. 

Como informa Luiz Antô-
nio Maciel, coordenador de 
manutenção de vias públicas 
da Seminfra, o trabalho consiste 
em retirar todo asfalto deterio-
rado do Conjunto Eustáquio 
Gomes e aplicar nova pavimen-
tação asfáltica, com aplicação de 
250 toneladas de novo asfalto. 
“Essas ações representam quali-
dade de vida e segurança tanto 
para os moradores, como para 
condutores”, afirma. 

Também estão sendo 
contemplados com as obras do 
programa Maceió Tem Pressa – 
Mais Asfalto, a Avenida Comen-
dador Gustavo Paiva, em Cruz 
das Almas; a Rua Novo Hori-
zonte (Grota do Ari), localizada 
entre o Jacintinho e Cruz das 
Almas; Conjunto Mutirão, na 
Chã da Jaqueira e o Conjunto 
Village Campestre.

MAIS ASFALTO

Programa chega no
Eustáquio Gomes

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Conjunto Eustáquio Gomes de Mello recebe obras do programa Mais Asfalto

Edvan Ferreira

O pagamento está sendo feito 
na conta do Caixa TEM dos 
responsáveis pelos estudantes

O calendário de vacina-
ção da primeira dose contra a 
Covid-19 em Maceió avança 
para os adolescentes da capi-
tal. A Prefeitura de Maceió 
começa a vacinar adolescentes 
de 14 anos sem comorbidades, 
hoje (09), quando atenderá as 
pessoas dessa faixa etária com 
nomes iniciados pelas letras de 
‘A’ a ‘G’.  O calendário segue, 
amanhã (10), quando a primeira 
dose será disponibilizada para 
adolescentes de 14 anos com 
iniciais de ‘H’ a ‘N’.

De acordo com o calendário 
feito pela Secretaria Municipal 
de Saúde, a vacinação prosse-
gue, no próximo sábado (11), 
com a imunização para adoles-

centes com 14 anos de idade, 
com iniciais de ‘O’ a ‘Z’. 

Ja os adolescentes de 12 a 
17 anos, com comorbidades ou 
deficiência, além de grávidas e 
puérperas nessa faixa etária com 
prescrição médica, também 
podem receber a primeira dose 
da vacina em qualquer um dos 
oito pontos fixos.

O Corujão da Vacina 
funciona até sábado, das 9h às 
21h, nos drive-thrus de Jaraguá 
e Justiça Federal (Serraria) e nos 
shoppings Maceió (Mangabei-
ras) e Pátio (Cidade Univer-
sitária).  Nos outros quatro 
pontos – Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal do 
Osman Loureiro (Clima Bom), 

Papódromo (Vergel) e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho) –, o 
funcionamento é das 9h à 16h.

Adolescentes de 12 a 15 
anos têm que estar acompanha-
dos de pai, mãe ou responsá-
vel legal e na ausência destes, 
de um adulto com declaração 
de autorização assinada pelos 
pais, podendo ser escrita a mão.

Para atender solicitação 
dos moradores do Residencial 
José Aprigio Vilela, hoje (09), 
haverá vacinação itinerante no 
local, com disponibilidade da 
primeira dose para pessoas de 
14 anos (com iniciais de A a Z) 
ou mais, e a segunda dose para 
atualização do calendário de 
vacinação. 

COVID-19

Adolescentes de 14 já 
podem se vacinar hoje

Secretaria de Economia fará atendimento presencial por agendamento 
A Secretaria de Economia informa aos contribuintes com proces-
sos em aberto para a emissão do Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), que já podem agendar atendimento 
presencial para receber atualizações sobre a sua solicitação. O 
agendamento deve ser feito no site de serviços da Semec, na 
opção Atendimento Geral. Ao chegar na Secretaria, o cidadão 
deve informar no guichê o atendimento para ITBI. A medida tem 
como finalidade gilizar os processos de emissão do imposto 
responsável pela oficialização da compra e venda de um imóvel, 
uma das principais demandas do Município. A Secretaria ainda 
reforça que o agendamento será exclusivo para os casos de ITBI 
que ainda estão tramitando e que a solicitação do tributo deve 
ser feita, exclusivamente, pelo ITBI-e, no Portal do Cidadão.
O coordenador-geral de Atendimento ao Contribuinte, Philippe 

Félix, explica que o cidadão deve ficar atento ao dia e horário 
agendado, devendo chegar ao local com 15 minutos de antece-
dência. Segundo ele, a decisão de retornar com o atendimento 
presencial para os casos de ITBI, caracteriza a reabertura da 
sede para o público. Para tanto, a Semec seguirá, rigorosa-
mente, com todos protocolos sanitários de combate à Covid-19. 
“O atendimento é exclusivo para os processos em andamento e 
somente para fornecer atualizações e corrigir dados e documen-
tos. É necessário que o contribuinte entenda que a solicitação 
do ITBI é feita, unicamente, pela internet’’, alerta Philippe.  O 
número de atendimentos diários na sede do órgão é limitado e 
só serão recebidos aqueles que estiverem com hora marcada. A 
Semec atende de segunda a sexta, das 8h às 14h, na Rua Pedro 
Monteiro, 47, no Centro de Maceió.
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Caminhoneiros protestam 
em 15 Estados; polícia atua

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA afirmou que pontos de bloqueio total no RS e em SP já foram liberados pela PRF

Caminhonei-
ros realizam 
desde o fim 

da tarde de ontem, parali-
sações em estradas de ao 
menos 15 Estados. São eles: 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul,  Paraná, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Minas Gerais, Tocan-
tins, Rio de Janeiro, Rondô-
nia. Maranhão, Roraima, São 
Paulo e Pará.

E m  n o t a  d i v u l g a d a 
nas primeiras horas desta 
quinta-feira, 9, o Ministério 
da Infraestrutura afirmou 
que pontos de bloqueio total 
no Rio de Grande do Sul e 
em São Paulo foram libera-
dos pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), além de 
trechos de retenção no norte 
de Santa Catarina. Segundo 
o órgão, agentes ainda estão 
atuando em pontos de inter-
dição em Minas Gerais.

Em boletim anterior, às 
17h30, o ministério afirmou 
que a PRF negociava para 
liberar o fluxo nas rodovias 
até a meia noite. No comu-
nicado divulgado às 20h40, 
no entanto, não havia mais 
essa previsão.  “Agentes 
encontram-se nos locais 
identificados e iniciaram o 
procedimento de desobs-
trução com a orientação de 
liberar todos que quiserem 
seguir viagem”, afirmava o 
segundo boletim. Às 22h30, 
a PRF informou que havia 
pontos de concentração em 
rodovias de 16 Estados. O 
número foi reduzido para 15 
no último informe, às 0h30.

Os bloqueios começaram 
durante as manifestações do 
7 de Setembro convocadas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro e seguiram durante o 
dia.

“Ao todo, já foram debe-
ladas 117 ocorrências com 
concentração de popula-
res e tentativas de bloqueio 
total ou parcial de rodovias 
durante as últimas horas”, 
afirmou o ministério. “A 
disseminação de vídeos 
e fotos por meio de redes 
sociais não necessariamente 
reflete o estado atual da 
malha rodoviária.”

Em boletim, o ministério 
destacou que a composição 
das mobilizações é hetero-
gênea, “não se limitando a 
demandas ligadas à cate-
goria” e chegou a afirmar 
não haver previsão de que 
os bloqueios nas rodovias 

afetem o abastecimento de 
produtos no País. No último 
informe, porém, ao anunciar 
a liberação dos trechos na 
região norte de Santa Cata-
rina disse que a mobilização 
no local “chegou a ameaçar” 
as condições de abasteci-
mento.

As concentrações já preo-
cupam distribuidoras de 
combustíveis, que temem 
desabastecimento de produ-
tos como gasolina e óleo 
diesel. A situação mais crítica 
é nos Estados de Santa Cata-
rina e Mato Grosso.

Às 17h30, o ministério 
informou que foram regis-
trados pontos de concen-
tração em rodovias federais 
com abordagem a veícu-
los de cargas nos seguin-
tes Estados: Bahia, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná, Maranhão e Rio 
Grande do Sul. No boletim 
das 0h30, não houve detalha-
mento dos Estados.

Segundo a Polícia Rodo-
viár ia  Estadual  de  São 
Paulo, houve paralisação de 
caminhoneiros na Rodovia 
Anhanguera, no km 188. Já 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo (DER) informa que 
houve uma manifestação de 
caminhoneiros em Anga-
tuba, na SP-270 (km 204).

Na manhã desta quinta-
-feira, no Rio de Janeiro, há 
três pontos com registro 
de protestos: Campos dos 
Goytacazes (km 75 da BR 
101, sentido Rio); Itaboraí 
(km 1 da BR 493, em ambos 
os sentidos); e na capital 
fluminense (km 113 da BR 
040), segundo a PRF, que 
está presente nesses pontos. 

Nos locais, a Polícia Rodovi-
ária Federal está realizando 
tratativas para liberação das 
estradas. Nesses pontos, o 
trânsito está fluindo mesmo 
com a interdição, informa a 
PRF.

Em Roraima, ao menos 
20 caminhões estaciona-
ram no quilômetro 482 da 
BR-174, em Boa Vista, em um 
protesto contra o aumento no 
preço dos combustíveis, em 
especial o Diesel, e a favor do 
governo Bolsonaro. A ação 
faz parte do pacote de mobi-
lização dos caminhoneiros 
pós 7 de setembro e iniciou 
por volta das 17 horas, horá-
rio local.

A rodovia federal é a 
única via de acesso do estado 
roraimense à Manaus (AM), 
e é utilizada para o envio 
de alimentos, combustí-
vel e outras mercadorias, 
de forma mais barata e por 
terra. A Polícia Rodoviária 
Federal enviou uma equipe 
para o local.

U m  d o s  l í d e r e s  d o 
movimento intitulado de 
Caminhoneiros Patriotas, 
Francisco Burgardt, conhe-
cido como Chicão Caminho-
neiro, disse que entregará 
um documento ao presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
( D E M - M G ) ,  p e d i n d o  a 
destituição de ministros do 
STF. “O povo brasileiro não 
aguenta mais esse momento 
que País está atravessando 
através da forma imposi-
tiva que STF vem se posi-
cionando. O povo brasileiro 
está aqui (na Esplanada dos 
Ministérios) buscando solu-
ção e só vamos sair daqui 
com solução na mão”, disse 
Chicão, que preside União 
Brasileira dos Caminhonei-

ros (UBC), em vídeo que 
circula pelas redes sociais.

Segundo ele,  o docu-
mento também será entregue 
ao presidente Jair Bolsonaro. 
Em outro vídeo, Burgardt 
fala em um prazo de 24 horas 
para a resposta das autori-
dades ao pedido. Ele não foi 
localizado na quarta.

Diante dos protestos, a 
Frente Parlamentar Mista do 
Caminhoneiro Autônomo e 
Celetista enviou na quarta 
ofícios ao diretor-geral da 
PRF, ao Ministério da Infra-
estrutura, à Presidência da 
República e outros órgãos, 
em que pede ação imediata 
das forças de segurança 
pública para garantir o trân-
sito nas rodovias. A frente 
afirma que, em decorrên-
cia dos atos iniciados no 7 
de Setembro, ainda ocor-
rem obstruções de trânsito 
em estradas federais “com 
madeiras, pedras e pneus”.

Presidente da frente, o 
deputado Nereu Crispim (PSL-
RS) afirmou haver “ameaça à 
integridade física e danos ao 
patrimônio com lançamento 
de pedras contra caminhões 
de caminhoneiros e transpor-
tadores e contra a nossa Consti-
tuição, no que se refere ao livre 
direito de ir e vir”.

O fato de o ofício ter 
sido enviado pela Frente 
reforça a falta de unanimi-
dade da categoria sobre as 
paralisações. Entidades que 
representam caminhoneiros 
autônomos e que chamam 
mobilizações a favor de 
demandas específicas da 
categoria não aderiram aos 
atos. Na semana passada, 
representantes da categoria 
consideravam que poderia 
haver presença pontual de 

transportadores nos atos, 
mas de forma isolada, sem 
organização associativa.

Ao menos nove enti-
dades, entre associações, 
confederações e sindicatos 
ligados à categoria informa-
ram ontem que não apoiam a 
paralisação e não estão parti-
cipando dos atos.

A Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística), 
que diz congregar cerca de 
4.000 empresas de trans-
porte e mais de 50 entidades 
patronais, manifestou repú-
dio aos bloqueios. Em nota, 
a entidade afirma que as 
paralisações poderão causar 
graves consequências para o 
abastecimento, que poderão 
atingir o consumidor final e 
o comércio de produtos de 
todas as naturezas, incluindo 
essenciais, como alimentos, 
medicamentos e combustí-
veis.

O presidente da Associa-
ção Brasileira dos Conduto-
res de Veículos Automotores 
(Abrava), Wallace Landim, 
conhecido como Chorão, 
avalia que o movimento é 
de cunho político com parti-
cipação de empresários de 
transporte e seus funcio-
nários celetistas, e não de 
transportadores autônomos. 
“Os caminhoneiros estão 
sendo usados como massa de 
manobra”, disse Chorão, que 
foi um dos principais líde-
res da categoria na greve de 
2018. “Está claro que a pauta 
não é da categoria”.

O diretor da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores em Transportes e 
Logística (CNTTL), Carlos 
Dahmer, relatou ter visto 
alguns pontos de manifes-
tações de caminhoneiros, 
“conforme era esperado” 
diante de manifestações de 
Bolsonaro. “Vimos veículos 
do agronegócio, como trato-
res e máquinas agrícolas, e a 
ala de patriotas apoiadores 
do presidente Bolsonaro. O 
transportador autônomo vai 
continuar tentando traba-
lhar”, disse.

A CNTTL enviou recen-
temente ofício ao presidente 
do STF, Luiz Fux, repu-
diando atos “extremistas”, 
as declarações do cantor 
Sérgio Reis e do que chamou 
de “pseudo lideranças” de 
caminhoneiros, dizendo que 
não compactua com atos 
antidemocráticos.

Reuters / Paulo Whitaker

Os bloqueios começaram durante as manifestações do 7 de Setembro convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro
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Caminhoneiros protestam 
em 15 Estados; polícia atua

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA afirmou que pontos de bloqueio total no RS e em SP já foram liberados pela PRF

Caminhonei-
ros realizam 
desde o fim 

da tarde de ontem, parali-
sações em estradas de ao 
menos 15 Estados. São eles: 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul,  Paraná, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Minas Gerais, Tocan-
tins, Rio de Janeiro, Rondô-
nia. Maranhão, Roraima, São 
Paulo e Pará.

E m  n o t a  d i v u l g a d a 
nas primeiras horas desta 
quinta-feira, 9, o Ministério 
da Infraestrutura afirmou 
que pontos de bloqueio total 
no Rio de Grande do Sul e 
em São Paulo foram libera-
dos pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), além de 
trechos de retenção no norte 
de Santa Catarina. Segundo 
o órgão, agentes ainda estão 
atuando em pontos de inter-
dição em Minas Gerais.

Em boletim anterior, às 
17h30, o ministério afirmou 
que a PRF negociava para 
liberar o fluxo nas rodovias 
até a meia noite. No comu-
nicado divulgado às 20h40, 
no entanto, não havia mais 
essa previsão.  “Agentes 
encontram-se nos locais 
identificados e iniciaram o 
procedimento de desobs-
trução com a orientação de 
liberar todos que quiserem 
seguir viagem”, afirmava o 
segundo boletim. Às 22h30, 
a PRF informou que havia 
pontos de concentração em 
rodovias de 16 Estados. O 
número foi reduzido para 15 
no último informe, às 0h30.

Os bloqueios começaram 
durante as manifestações do 
7 de Setembro convocadas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro e seguiram durante o 
dia.

“Ao todo, já foram debe-
ladas 117 ocorrências com 
concentração de popula-
res e tentativas de bloqueio 
total ou parcial de rodovias 
durante as últimas horas”, 
afirmou o ministério. “A 
disseminação de vídeos 
e fotos por meio de redes 
sociais não necessariamente 
reflete o estado atual da 
malha rodoviária.”

Em boletim, o ministério 
destacou que a composição 
das mobilizações é hetero-
gênea, “não se limitando a 
demandas ligadas à cate-
goria” e chegou a afirmar 
não haver previsão de que 
os bloqueios nas rodovias 

afetem o abastecimento de 
produtos no País. No último 
informe, porém, ao anunciar 
a liberação dos trechos na 
região norte de Santa Cata-
rina disse que a mobilização 
no local “chegou a ameaçar” 
as condições de abasteci-
mento.

As concentrações já preo-
cupam distribuidoras de 
combustíveis, que temem 
desabastecimento de produ-
tos como gasolina e óleo 
diesel. A situação mais crítica 
é nos Estados de Santa Cata-
rina e Mato Grosso.

Às 17h30, o ministério 
informou que foram regis-
trados pontos de concen-
tração em rodovias federais 
com abordagem a veícu-
los de cargas nos seguin-
tes Estados: Bahia, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná, Maranhão e Rio 
Grande do Sul. No boletim 
das 0h30, não houve detalha-
mento dos Estados.

Segundo a Polícia Rodo-
viár ia  Estadual  de  São 
Paulo, houve paralisação de 
caminhoneiros na Rodovia 
Anhanguera, no km 188. Já 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo (DER) informa que 
houve uma manifestação de 
caminhoneiros em Anga-
tuba, na SP-270 (km 204).

Na manhã desta quinta-
-feira, no Rio de Janeiro, há 
três pontos com registro 
de protestos: Campos dos 
Goytacazes (km 75 da BR 
101, sentido Rio); Itaboraí 
(km 1 da BR 493, em ambos 
os sentidos); e na capital 
fluminense (km 113 da BR 
040), segundo a PRF, que 
está presente nesses pontos. 

Nos locais, a Polícia Rodovi-
ária Federal está realizando 
tratativas para liberação das 
estradas. Nesses pontos, o 
trânsito está fluindo mesmo 
com a interdição, informa a 
PRF.

Em Roraima, ao menos 
20 caminhões estaciona-
ram no quilômetro 482 da 
BR-174, em Boa Vista, em um 
protesto contra o aumento no 
preço dos combustíveis, em 
especial o Diesel, e a favor do 
governo Bolsonaro. A ação 
faz parte do pacote de mobi-
lização dos caminhoneiros 
pós 7 de setembro e iniciou 
por volta das 17 horas, horá-
rio local.

A rodovia federal é a 
única via de acesso do estado 
roraimense à Manaus (AM), 
e é utilizada para o envio 
de alimentos, combustí-
vel e outras mercadorias, 
de forma mais barata e por 
terra. A Polícia Rodoviária 
Federal enviou uma equipe 
para o local.

U m  d o s  l í d e r e s  d o 
movimento intitulado de 
Caminhoneiros Patriotas, 
Francisco Burgardt, conhe-
cido como Chicão Caminho-
neiro, disse que entregará 
um documento ao presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
( D E M - M G ) ,  p e d i n d o  a 
destituição de ministros do 
STF. “O povo brasileiro não 
aguenta mais esse momento 
que País está atravessando 
através da forma imposi-
tiva que STF vem se posi-
cionando. O povo brasileiro 
está aqui (na Esplanada dos 
Ministérios) buscando solu-
ção e só vamos sair daqui 
com solução na mão”, disse 
Chicão, que preside União 
Brasileira dos Caminhonei-

ros (UBC), em vídeo que 
circula pelas redes sociais.

Segundo ele,  o docu-
mento também será entregue 
ao presidente Jair Bolsonaro. 
Em outro vídeo, Burgardt 
fala em um prazo de 24 horas 
para a resposta das autori-
dades ao pedido. Ele não foi 
localizado na quarta.

Diante dos protestos, a 
Frente Parlamentar Mista do 
Caminhoneiro Autônomo e 
Celetista enviou na quarta 
ofícios ao diretor-geral da 
PRF, ao Ministério da Infra-
estrutura, à Presidência da 
República e outros órgãos, 
em que pede ação imediata 
das forças de segurança 
pública para garantir o trân-
sito nas rodovias. A frente 
afirma que, em decorrên-
cia dos atos iniciados no 7 
de Setembro, ainda ocor-
rem obstruções de trânsito 
em estradas federais “com 
madeiras, pedras e pneus”.

Presidente da frente, o 
deputado Nereu Crispim (PSL-
RS) afirmou haver “ameaça à 
integridade física e danos ao 
patrimônio com lançamento 
de pedras contra caminhões 
de caminhoneiros e transpor-
tadores e contra a nossa Consti-
tuição, no que se refere ao livre 
direito de ir e vir”.

O fato de o ofício ter 
sido enviado pela Frente 
reforça a falta de unanimi-
dade da categoria sobre as 
paralisações. Entidades que 
representam caminhoneiros 
autônomos e que chamam 
mobilizações a favor de 
demandas específicas da 
categoria não aderiram aos 
atos. Na semana passada, 
representantes da categoria 
consideravam que poderia 
haver presença pontual de 

transportadores nos atos, 
mas de forma isolada, sem 
organização associativa.

Ao menos nove enti-
dades, entre associações, 
confederações e sindicatos 
ligados à categoria informa-
ram ontem que não apoiam a 
paralisação e não estão parti-
cipando dos atos.

A Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística), 
que diz congregar cerca de 
4.000 empresas de trans-
porte e mais de 50 entidades 
patronais, manifestou repú-
dio aos bloqueios. Em nota, 
a entidade afirma que as 
paralisações poderão causar 
graves consequências para o 
abastecimento, que poderão 
atingir o consumidor final e 
o comércio de produtos de 
todas as naturezas, incluindo 
essenciais, como alimentos, 
medicamentos e combustí-
veis.

O presidente da Associa-
ção Brasileira dos Conduto-
res de Veículos Automotores 
(Abrava), Wallace Landim, 
conhecido como Chorão, 
avalia que o movimento é 
de cunho político com parti-
cipação de empresários de 
transporte e seus funcio-
nários celetistas, e não de 
transportadores autônomos. 
“Os caminhoneiros estão 
sendo usados como massa de 
manobra”, disse Chorão, que 
foi um dos principais líde-
res da categoria na greve de 
2018. “Está claro que a pauta 
não é da categoria”.

O diretor da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores em Transportes e 
Logística (CNTTL), Carlos 
Dahmer, relatou ter visto 
alguns pontos de manifes-
tações de caminhoneiros, 
“conforme era esperado” 
diante de manifestações de 
Bolsonaro. “Vimos veículos 
do agronegócio, como trato-
res e máquinas agrícolas, e a 
ala de patriotas apoiadores 
do presidente Bolsonaro. O 
transportador autônomo vai 
continuar tentando traba-
lhar”, disse.

A CNTTL enviou recen-
temente ofício ao presidente 
do STF, Luiz Fux, repu-
diando atos “extremistas”, 
as declarações do cantor 
Sérgio Reis e do que chamou 
de “pseudo lideranças” de 
caminhoneiros, dizendo que 
não compactua com atos 
antidemocráticos.

Reuters / Paulo Whitaker

Os bloqueios começaram durante as manifestações do 7 de Setembro convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro

7O DIA DIGITAL  l  9 de setembro  I  2021

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

Gabriela Lyra
Ascom FMAC

On t e m ,  a 
presidente 
da Fundação 

Municipal de Ação Cultural 
(FMAC), Mirian Monte, se 
reuniu na sede da Prefeitura 
de Maceió, no Jaraguá, com 
algumas das principais lide-
ranças culturais de Maceió 
para discutir sobre os dez 
editais lançados pela Funda-
ção no mês de agosto.

No encontro, a presidente 
explicou a importância da 
inscrição dos artistas e expli-
cou o passo a passo sobre como 
os editais são planejados e 
elaborados até chegarem à sua 
publicação, enfatizando dessa 
forma o trabalho que a Prefei-
tura de Maceió tem feito para 
ajudar a alavancar ainda mais 
a cultura do município.

Estavam presentes na 
reunião os representantes da 
Liga do Bumba meu Boi, da 
Associação dos Folguedos 
Populares de Alagoas (Asfo-
pal), da Liga das Escolas de 
Samba Independentes de 
Maceió (Lessim) e também 
representantes de grupos de 
guerreiro, pastoril e de capo-
eira.

Mirian Monte frisou a 
importância dos artistas para 

a condução do trabalho da 
Fundação, assim como a neces-
sidade de um fortalecimento 
do setor cultural.

“Quem faz a cultura são os 
artistas, nós servimos a eles, 
e são eles que precisam nos 
ajudar a entender como condu-
zir nossos trabalhos. E de que 
forma eles podem fazer isso? Se 
estruturando e se capacitando 
para alçar voos ainda mais 
altos” explicou a presidente, 
complementando ainda que 
para haver um serviço público 
cultural eficiente, e necessá-
rio que os artistas se regulari-

zem para se inscreverem nos 
editais lançados agora, assim 
como em outros que virão a ser 
lançados futuramente.

Os artistas também apro-
veitaram a reunião para tirar 
suas dúvidas sobre as inscri-
ções nos editais com a asses-
soria jurídica da FMAC, e 
também para dar sugestões 
que ajudarão a Fundação 
a planejar suas próximas 
ações, aumentando assim 
a visibilidade da cultura 
maceioence e a participa-
ção dos artistas nas políticas 
culturais do município.

“A  c u l t u r a  p o p u l a r 
precisa se apresentar em 
todos os bairros, todos os 
finais de semana, ela precisa 
ser fortalecida, e nós, como 
servidores públicos, estamos 
trabalhando diuturnamente 
para fazer com que os artistas 
locais tenham a estrutura e a 
visibilidade que eles mere-
cem. A Fundação está aberta 
para tirar toda e qualquer 
dúvida que surja na comu-
nidade cultural sobre nosso 
trabalho”, destacou a presi-
dente da FMAC.

“ N ã o  l a n ç a m o s  d e z 

editais em um mês à toa. 
Sabemos que a aderência 
dos artistas é fundamental 
para que toda a cultura de 
Maceió se fortaleça”, finali-
zou Monte.

Na reunião ainda foi anun-
ciada a solenidade formal de 
lançamento dos editais, que irá 
acontecer no dia 15 de setem-
bro no auditório do prédio 
da Prefeitura, no Jaraguá. Na 
ocasião, também serão entre-
gues as cartilhas físicas elabora-
das pela FMAC destrinchando 
os trâmites para facilitar as 
inscrições nos editais.

FMAC e lideranças culturais 
discutem editais lançados

NO ENCONTRO, comunidade cultural foi orientada da importância da regularização para poder se inscrever nos editais 

Daniel Marinho / Ascom FMAC

Reunião entre lideranças culturais 
e a FMAC aconteceu no auditório da 
Prefeitura de Maceió, no Jaraguá
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Ana Paula Lins e 
Joyce Andrea (sob supervisão)
Repórteres

Estudantes de 
51 escolas de 
ensino médio 

integral da rede estadual 
contarão com uma importante 
aliada na preparação para a 
prova de redação do Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(Enem): a plataforma Letrus, 
ferramenta virtual que permi-
tirá a melhoria da produção 
textual. A conquista é fruto 
de uma parceria entre a Secre-
taria de Estado da Educa-
ção de Alagoas (Seduc) e o 
‘Programa Letrus de Desen-
volvimento de Escrita’, cujo 
acordo de cooperação técnica 
foi publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) do dia 13 de 
agosto.

A ferramenta permitirá 
o aprimoramento do ensino 
de redação do gênero disser-
tativo-argumentativo, bene-
ficiando sete mil alunos do 
ensino médio. A plataforma 
também auxiliará os profes-
sores de língua portuguesa 
a preparar seus estudantes 
para o exame. Para isso, foram 
realizadas capacitações com os 

educadores, incluindo o forne-
cimento de materiais didáti-
cos e assessoria pedagógica, 
para orientar as intervenções 
didáticas e suporte no planeja-
mento de aulas, como também 
suporte técnico da plataforma.

“Esta plataforma de produ-
ções de textos auxiliará no 
empoderamento dos profes-
sores e na personalização da 
aprendizagem dos estudan-
tes, ofertando atividades de 
produção de textos e análises 
instantâneas da escrita dos 
estudantes com o acompanha-
mento pedagógico especia-
lizado do professor. Estarão 
envolvidos nesta ação todos os 
estudantes da 3ª série das esco-
las do ensino médio integral 
e alguns estudantes de 1ª e 2ª 
séries, selecionados a partir de 
dados de avaliações externas, 
como o SAEB”, conta Danielly 
Verçosa, gerente das Modali-
dades da Educação Básica da 
Seduc.

COMO FUNCIONA
Para auxiliar no desenvol-

vimento da escrita, a plata-
forma trabalha com avaliações 
individuais instantâneas. A 
cada produção textual entre-
gue pelos alunos, a inteligên-

cia artificial gera uma análise 
que identifica dificuldades e 
oportunidades de melhoria 
dos textos, e ainda prepara um 
diagnóstico para o professor 
responsável. Dessa forma, é 
gerada uma análise personali-
zada de cada aluno, e também 
da turma, que permite uma 
orientação pedagógica mais 
assertiva.

“Os professores têm acesso 
a acervos para apoiar o traba-
lho, dentre os quais, relatórios 

de estudantes que propicia-
rão o acompanhamento em 
tempo real do que os alunos 
estão fazendo. Esses, por sua 
vez, produzem na plataforma 
e recebem nota para o texto 
e devolutivas baseadas nas 
5 competências da matriz de 
referência da redação do Enem.

Até a data da prova de reda-
ção do Enem, o professor terá 
acesso a diversas propostas de 
redação e trabalhará quatro 
ciclos de escrita com seus estu-

dantes”, explica Danielly.
Ela informa ainda que, a 

partir do resultado alcançado 
com as 51 escolas envolvidas, 
o projeto pode se expandir 
para outras escolas e séries. 
“Após a análise do impacto da 
utilização dessa ferramenta 
na preparação dos estudan-
tes para o Enem, por meio de 
dados relacionados ao engaja-
mento e ao avanço na produ-
ção escrita dos estudantes, a 
Seduc avaliará a possibilidade 
de ofertar a ferramenta para os 
estudantes de todas as escolas 
da rede estadual de Alagoas”, 
adianta.

LETRUS
Fundada em 2015, na 

cidade de São Paulo, a Letrus é 
a primeira entidade brasileira 
a oferecer um programa de 
letramento que une inteligên-
cia artificial com conhecimento 
linguístico e acompanhamento 
pedagógico humano. Por isso, 
tornou-se a única organiza-
ção do país a receber o prêmio 
global da Unesco “King 
Hamad Bin Isa Al-Khalifa 
ICT in Education Prize``, o 
qual reconhece as tecnologias 
educacionais mais transforma-
doras do mundo.

Secretaria de Educação firma 
parceria com Programa Letrus

PLATAFORMA VIRTUAL será ofertada para 51 escolas de ensino médio integral e auxiliará tanto professores quanto estudantes

 Jonathan Lins
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Novas regras e critérios para o Seguro Auto começam a valer a partir desse mês
A partir de setembro entrou 

em vigor as novas normas para 
o seguro automotivo estabele-
cidas pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). 
As medidas têm o objetivo de 
aumentar o acesso dos consu-
midores ao serviço e flexibili-
zar o seguro auto.

Entre as mudanças, o 
consumidor pode persona-
lizar 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 neces-
sariamente de aderir ao serviço 
contra furto e roubo. O preço 
cobrado será de acordo apenas 
com o seguro contratado.

É  p o s s í ve l ,  a i n d a ,  a 
contratação de coberturas 
das despesas em consequ-
ência de danos corporais ou 
materiais causados a tercei-
ros, independentemente de 
quem seja o proprietário do 
veículo. A medida tem como 
objetivo aumentar, por exem-
plo, o acesso a motoristas de 
aplicativos e condutores que 
já adotam o compartilha-
mento de automóveis, utili-
zam carros por assinatura ou 
alugados. 

CONCLUSÃO
Em suma, de modo geral, a 

nova norma simplifica e flexi-

biliza o produto voltado para 
veículos automotivos, que 
é uma das principais moda-
lidades do país, tendo arre-
cadado, 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 formata-
ção de combos de coberturas, 
abrangendo diferentes situa-
ções de risco para o veículo, de 
forma isolada ou combinada, 

e ainda será possível ofertar 
o produto com atendimento 
exclusivo em rede referen-
ciada, até então vedada para o 
segmento de automóveis. 

Esperamos novos produ-
tos e mais segurados, sempre 
com boas práticas de conduta 
e total transparência por parte 
das seguradoras. Gostou 

do tema de hoje? Acompa-
nhe 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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Ana Paula Lins e 
Joyce Andrea (sob supervisão)
Repórteres

Estudantes de 
51 escolas de 
ensino médio 

integral da rede estadual 
contarão com uma importante 
aliada na preparação para a 
prova de redação do Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(Enem): a plataforma Letrus, 
ferramenta virtual que permi-
tirá a melhoria da produção 
textual. A conquista é fruto 
de uma parceria entre a Secre-
taria de Estado da Educa-
ção de Alagoas (Seduc) e o 
‘Programa Letrus de Desen-
volvimento de Escrita’, cujo 
acordo de cooperação técnica 
foi publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) do dia 13 de 
agosto.

A ferramenta permitirá 
o aprimoramento do ensino 
de redação do gênero disser-
tativo-argumentativo, bene-
ficiando sete mil alunos do 
ensino médio. A plataforma 
também auxiliará os profes-
sores de língua portuguesa 
a preparar seus estudantes 
para o exame. Para isso, foram 
realizadas capacitações com os 

educadores, incluindo o forne-
cimento de materiais didáti-
cos e assessoria pedagógica, 
para orientar as intervenções 
didáticas e suporte no planeja-
mento de aulas, como também 
suporte técnico da plataforma.

“Esta plataforma de produ-
ções de textos auxiliará no 
empoderamento dos profes-
sores e na personalização da 
aprendizagem dos estudan-
tes, ofertando atividades de 
produção de textos e análises 
instantâneas da escrita dos 
estudantes com o acompanha-
mento pedagógico especia-
lizado do professor. Estarão 
envolvidos nesta ação todos os 
estudantes da 3ª série das esco-
las do ensino médio integral 
e alguns estudantes de 1ª e 2ª 
séries, selecionados a partir de 
dados de avaliações externas, 
como o SAEB”, conta Danielly 
Verçosa, gerente das Modali-
dades da Educação Básica da 
Seduc.

COMO FUNCIONA
Para auxiliar no desenvol-

vimento da escrita, a plata-
forma trabalha com avaliações 
individuais instantâneas. A 
cada produção textual entre-
gue pelos alunos, a inteligên-

cia artificial gera uma análise 
que identifica dificuldades e 
oportunidades de melhoria 
dos textos, e ainda prepara um 
diagnóstico para o professor 
responsável. Dessa forma, é 
gerada uma análise personali-
zada de cada aluno, e também 
da turma, que permite uma 
orientação pedagógica mais 
assertiva.

“Os professores têm acesso 
a acervos para apoiar o traba-
lho, dentre os quais, relatórios 

de estudantes que propicia-
rão o acompanhamento em 
tempo real do que os alunos 
estão fazendo. Esses, por sua 
vez, produzem na plataforma 
e recebem nota para o texto 
e devolutivas baseadas nas 
5 competências da matriz de 
referência da redação do Enem.

Até a data da prova de reda-
ção do Enem, o professor terá 
acesso a diversas propostas de 
redação e trabalhará quatro 
ciclos de escrita com seus estu-

dantes”, explica Danielly.
Ela informa ainda que, a 

partir do resultado alcançado 
com as 51 escolas envolvidas, 
o projeto pode se expandir 
para outras escolas e séries. 
“Após a análise do impacto da 
utilização dessa ferramenta 
na preparação dos estudan-
tes para o Enem, por meio de 
dados relacionados ao engaja-
mento e ao avanço na produ-
ção escrita dos estudantes, a 
Seduc avaliará a possibilidade 
de ofertar a ferramenta para os 
estudantes de todas as escolas 
da rede estadual de Alagoas”, 
adianta.

LETRUS
Fundada em 2015, na 

cidade de São Paulo, a Letrus é 
a primeira entidade brasileira 
a oferecer um programa de 
letramento que une inteligên-
cia artificial com conhecimento 
linguístico e acompanhamento 
pedagógico humano. Por isso, 
tornou-se a única organiza-
ção do país a receber o prêmio 
global da Unesco “King 
Hamad Bin Isa Al-Khalifa 
ICT in Education Prize``, o 
qual reconhece as tecnologias 
educacionais mais transforma-
doras do mundo.

Secretaria de Educação firma 
parceria com Programa Letrus

PLATAFORMA VIRTUAL será ofertada para 51 escolas de ensino médio integral e auxiliará tanto professores quanto estudantes

 Jonathan Lins



 Fernando Teles e Débora Silva de 
Farias inauguram, nesta sexta-feira 
(10), a primeira unidade da franquia 
Unhas Cariocas, no shopping Pátio 
Maceió.  

DJ Peixe volta ao comando das 
pick-ups neste sábado, a partir das 
11h, no bar do Seu Manoel/Carli-
nhos na Garça Torta.

Catarina Canales está esplêndida, 
plena em seus últimos dias de 
gestação. Agora é contar as horas 
para a chegada do Leonardo.  

Deia Leite comanda a super LIVE 
da BOTI PROMO Semana do Brasil, 
no perfil do  @oboticario_maceio, 
logo mais às 19h.  Oportunidade 
para garantir descontos que podem 
chegar a 60%, frete grátis, além de 
muitos brindes e surpresas. Tipo 
imperdível.

A empresária Geisa Barbosa 
anuncia a chegada do Spa Express 
a Maceió. Franquia especializada 
em saúde, beleza e bem-estar em 
domicílio.

Quem nasce em 7 de setembro 
canta “parabéns pra você” ou o 
hino da independência? Amélia 
vai ter que descobrir isso depois, 
por enquanto ela é só dengo nos 
braços do papai Júnior e da mamãe 
Ísis.

Logo mais a partir das 19h, estará disponível no Youtube, o segundo episódio 
do Festival Sururu, que destaca manifestações culturais e artísticas de 
Alagoas e ainda relação histórica e social da população com o Sururu, 
molusco tradicionalmente encontrado nas lagoas que cortam o estado.  As 
atrações musicais do segundo dia de festival são Tião Marcolino, Eliezer 
Setton e Chau do Pife. 

INAUGURAÇÃO PRAIA E SOM CONTANDO AS HORAS

SUPER LIVE

SPA EXPRESS AMÉLIA CHEGOU!

FESTIVAL SURURU

10 O DIA DIGITAL  l  9 de setembro  I  2021

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

Elzlane Santos
elzlane@espalhai.com

TRILHA DO CANGAÇO

Manu Mortari fez uma imersão na região do 
Cangaço no interior de Alagoas. Tudo para 
entrar no clima do lançamento da sua nova cole-

ção, inspirada nas mulheres do Cangaço.


