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TURISMO: FESTIVAL DE SABORES REÚNE CULTURA, GASTRONOMIA E ARTESANATO, NA PRAÇA MULTIEVENTOS

RISCO DE MORTE NA 
RUA DAS ÁRVORES

10

TRECHO OCUPADO POR AMBULANTES FOI PALCO DE UMA MORTE POR ESPANCAMENTO, EM PLENO CENTRO

Após o espancamento que 
resultou na morte do motorista 
por aplicativo, Bem Donson, 
na semana passada, a Rua das 
Árvores, no Centro, passou 
a ser considerada uma zona 
perigosa para transitar de 
carro. As cenas de barbárie – 
promovidas por ambulantes 
que vendem seus produtos, 
frutas em sua maioria, naquele 
trecho – ocorreram logo após 
uma discussão entre o moto-
rista e o dono de um carrinho 
de fruta que ele havia “atro-
pelado”. Criou-se o tumulto 
no local e um incidente bobo 
levou a uma morte estúpida de 
um trabalhador e pai de famí-
lia. Por enquanto, os ambulan-
tes estão separados por uma 
barreira formada por cones. 
Não há riscos de acidentes com 
carrinhos de frutas ou verdu-
ras. A Prefeitura de Maceió 
ainda estuda o que fazer para 
deixar aquela área do Centro 
livre para os condutores ou 
para os ambulantes.

Alberto Jorge/Semscs

 Aarão José

4

ARAPIRACA

Morre o 
‘senhor de 
todas as 
músicas’

5

OPINIÃONO RIO

REFORÇOVIOLÊNCIA SEXUAL 

Ministro 
“Xandão” 
foca agora 
em Carluxo

Militares que 
mataram 
músico são 
condenados

Policiais civis 
são chamados 
para a troca  
de coletes

Criminosos 
não podem 
ocupar cargos 
em comissão

26

53

“MEU PRIMEIRO RG”

O Instituto de Identificação de Alagoas lançou ontem 
o projeto Meu Primeiro RG. A ação, uma cooperação 

entre o Instituto de Identificação e prefeituras, irá emitir 
carteiras de identidade para estudantes de até 10 anos 
da rede pública de ensino dos 102 municípios alagoanos. 
O projeto foi lançado na Creche municipal Irmã Clemen-

tina Wouters, que fica no centro do município de Pão de 
Açúcar. Durante todo o dia, cerca de 250 estudantes, de 
várias escolas da cidade, foram levados para o local em 
ônibus escolares para realizar a abertura de processo para 
emissão da primeira via do RG. Na creche, uma equipe do 
Instituto de Identificação fez a coleta das digitais.

Paulo Lourenço tinha 89 anos
´Barreira´ com cones 
separa os ambulantes 
da pista de rolamento

4
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Antônio Pereira * Jornalista

O presidente Jair Bolso-
naro não esconde de ninguém 
que seu maior medo é ver 
um dos seus filhos preso. Em 
suposto bastidor da conversa 
entre o presidente, Michel 
Temer e o ministro Alexandre 
de Moraes, muitos acreditam 
que Bolsonaro chegou a chorar 
ao saber que seu filho número 
dois, o vereador Carlos Bolso-
naro, o Carluxo estaria na lista 

de presos no inquérito que 
apura disseminação de notí-
cias falsas e outros crimes.

Carluxo é apontado pelas 
investigações como sendo o 
grande mentor do chamado 
gabinete do ódio, instalado 
bem perto do pai presidente. 
Esse gabinete teria sido 
responsável pelos inúme-
ros ataques aos ministros do 
próprio Supremo Tribunal 

Federal (STF) e outras autori-
dades da República.

O ministro Alexandre 
de Moraes, apelidado pelo 
ex-deputado Roberto Jeffer-
son de Xandão, tem sido um 
dos poucos no Supremo a 
peitar a família Bolsonaro, 
impondo aos seus membros 
várias derrotas judiciais.

Não por menos, as mani-
festações do último dia sete 

de setembro teve na figura de 
Alexandre de Moraes o alvo 
predileto dos bolsonaristas, 
ávidos por verem instaurado 
no Brasil um novo regime 
militar, sem Supremo, sem 
nada.

Diante do enfraqueci-
mento cada vez maior do 
presidente Jair Bolsonaro e do 
seu bolsonarismo, há chances 
reais de Alexandre de Moraes 

decretar a prisão de Carlos 
Bolsonaro, como forma de 
conter a onda negacionista e 
de ataques sem precedentes 
às instituições nacionais.

Cabe a nós aguardamos 
os próximos capítulos desta 
treta e até que ponto o minis-
tro Alexandre de Moraes 
pretende ir para cima do clã 
Bolsonaro.

Quem viver verá.

Miguel Paiva  * Chargista e jornalista, hoje faz parte do coletivo Jornalistas Pela Democracia Gilvandro Filho  * Jornalista. Ganhou três Prêmios Esso.

De um lado temos o fana-
tismo religioso, o espírito 
terrivelmente evangélico, 
como eles costumam, dizer e a 
sisudez do pecado, da menta-
lidade xiita dos mandamentos 
obedecidos. Temos a violência 
das armas, a liberação do seu 
uso, o aumento das mortes e 
das agressões. O feminicídio 
crescendo, a perseguição aos 
gays e transgêneros e a into-
lerância religiosa. Tudo feito 
com sangue nos olhos, punhos 
crispados e dentes rangendo. 
O ódio é a herança que eles 
querem deixar.

Temos também a destrui-
ção da cultura do modo mais 
abrangente possível e nada no 
seu lugar. Não dá para dizer 
que hinos religiosos ou espe-
táculos cristãos sejam subs-
titutos da verdadeira cultura 
instigante e criativa. São 
manifestações religiosas que 
têm o seu espaço, mas que não 
podem ocupar todo o espaço. 
Além de serem assassinadas, 
as mulheres têm perdido o que 
conquistaram a duras penas. 
Seus lugares de fala podem 
virar locais infernais de perse-
guição.  São ofendidas como 
devassas, libertinas e imorais 
por ministras evangélicas que 
de questões femininas nada 
entendem. A demonização da 
política avança junto com as 
mentiras.

A terra vem sendo destru-
ída, queimada, invadida. 
Seus habitantes estão sendo 
expulsos, impossibilitados 
de viver do próprio cultivo 
e condenados à miséria e 
ao fim. As matas queimam, 
o cerrado é devastado, o 
pantanal abandonado a um 
destino que transformará o 
país numa fazenda exporta-
dora de commodities. Cadê 

a alegria, a música e o amor 
nisso tudo? Para onde vão os 
animais selvagens e os habi-
tantes do lugar?

Os trabalhadores cada 
dia mais pobres não conse-
guem rir nem mesmo de uma 
piada. Têm os olhos arrega-
lados de medo de morrer de 
fome. Os empregos somem, 
a pandemia devasta com o 
apoio do governo. O neolibe-
ralismo tão cantado e versos 
vai destruindo tudo o que 
foi socialmente conquistado. 
Cadê a cerveja no bar, a canto-
ria, o samba de fundo quin-
tal? Não esse que escapa do 
controle do distanciamento 
social, mas aquele espontâneo 
que surge de um sentimento 
forte que vem de dentro e sai 
pela boca cantando e sorrindo. 
Saúde, moradia e educação, 
tudo arrasado. Tudo triste e 
sem futuro.

Mas foi o que ele prometeu 
quando se elegeu. Não queria 
construir nada. Só destruir 
aquilo que já tinha sido feito. 
Faz sentido.

Já do outro lado temos um 
sentimento forte de amor ao 
próximo, de solidariedade, 
de parceria. Buscamos uma 
identificação indiscutível 
para que possamos dividir 
alegrias, amores e comida. 
O coração bate num ritmo 

que dá até pra dançar. Somos 
alegria, somos música e letra 
nos lábios, somos a memó-
ria de uma História rica em 
personagens e cultura. Somos 
a lembrança de conquistas, 
de mais gente sendo feliz 
podendo estudar, viajar e 
construir. E tudo isso com 
um sorriso nos lábios. Não 
a gargalhada debochada. O 
sorriso suave e profundo, 
aquele que nasce de um 
movimento de bem estar, de 
acreditar no futuro mesmo 
que a luta seja longa e difícil.  

Do lado de cá buscamos 
alguma coisa, questionamos 
mandamentos e rompemos 
barreiras para criar novos 
caminhos. Acreditamos no 
que construímos e nos alimen-
tamos dessa esperança, 
justamente. Amamos, nos 
reproduzimos, gostamos de 
sexo, de cerveja, de roquenrol 
e de samba. Cantamos hip-
-hop e pontos de candomblé. 
Somos ateus e umbandistas, 
cristãos, judeus e muçulma-
nos. E gostamos de nos reunir 
nesse parque das diferenças 
onde somos cada dia mais 
parecidos. É simples assim. 
Buscar a alegria da transfor-
mação, da conquista e do bem 
estar social.

Qual dos dois lados você, 
em sã consciência, prefere?

Durante um certo perí-
odo para cá, e movida pela 
condescendência que marca as 
pessoas de boa fé, muita gente 
que conheço tinha pena de 
Ciro Gomes. “Não gira bem 
da cabeça”, diziam umas. “É 
doentinho”, compadeciam-se 
outras. Até mesmo atribuíram a 
essa aparentemente debilidade 
o papel deplorável que desem-
penhou ao fugir para Paris, 
feito um coelho assustado, só 
para não ter que dar desculpas 
por não votar em Haddad e no 
PT, única opção decente e lógica 
para o eleitor com um mínimo 
de decência e de lógica dizer 
“não” à chegada do fascismo 
no Brasil. Reação que acabou 
não logrando êxito por conta de 
atitudes equivocadas feito as de 
Ciro.

Erraram todas e todos. Ciro 
Gomes, que hoje chegou ao 
fundo do abismo ao conceder 
umas das entrevistas mais irres-
ponsáveis da política brasileira, 
não é um doente. Doente se 
trata e, se tiver sorte e cuidados, 
melhora. Pelo contrário, ele sabe 
muito bem o que faz, embora 
não se possa dizer o mesmo 
do que diz. Como imaginar o 
que se passa na cabeça de um 
ser humano que acusa Lula de 
ser artífice do impeachment de 
Dilma Rousseff? Difícil...

A capacidade do ex-minis-
tro de produzir assertivas não 
verdadeiras só é comparável à 
sua ânsia desesperada de cres-
cer no gosto popular, o que não 
consegue. Uma estagnação 
que o deixa no ponto de ser 
chamado, em algumas rodas, 
de “Ciro Seis Por Cento” pelo 
seu índice mais alto nas pesqui-

sas. O problema de Ciro Gomes 
é ideológico. Assim como 
acontece com Jair Bolsonaro, a 
cada dia que passa, fica claro, o 
mentor do político cearense, em 
quesitos como arrogância, ódio 
e fakenews. No último quesito, 
então, Ciro tem se mostrado 
tão ou mais produtivo quanto 
todos os “zeros” de Bolsonaro, 
juntos.

Ciro Gomes é, hoje, um dos 
grandes fabricantes de loro-
tas em atividade, no País. E se 
o assunto é inventar sobre o 
próprio ego e contra um cida-
dão chamado Luiz Inácio Lula 
da Silva, aí que ele se torna 
imbatível. Aí, a vanguarda é 
dele, ninguém tasca, ele viu 
primeiro. A fixação por Lula 
beira a doença – embora, como 
aqui já dito, de doente ele não 
tem nada. Um misto de inveja 
com incompreensão da reali-
dade torna o pedetista uma 
figura odiosa, politicamente má 
e potencialmente bolsonarista. 
Ciro é hoje, se brincar, tão Bolso-
naro quanto o próprio Tenente 
reformado Jair.

No outro extremo da linha 
de tiro, Lula dá aula de como se 
portar. Político e paciente, duas 
características que Ciro Gomes 
não conseguiu lapidar (apesar 
da idade), o líder dos petis-
tas tem uma postura serena 
e compreensiva, malgrado 
o nível rasteiro de agressões 
que recebe do seu maior desa-
feto. Lula já estendeu a mão 
que afaga e recebeu de volta 
o apedrejamento que cantou 
uma vez Augusto dos Anjos. 
Mas, vida que segue. Com cada 
um dando o que tem, o que 
pode dar.

Dois lados de um mesmo País Bolsonarista na postura, 
Ciro é muito mais que um 
desastre comportamental

Terror da família Bolsonaro, 
Xandão coloca Carluxo na mira 



Foi aprovado 
em primeiro 
turno o projeto 

de lei ordinária nº 376/2020, 
que tem por objetivo alterar 
a lei nº 8.135/2019, que veda a 
nomeação para os cargos em 
comissão de livre nomeação e 
exoneração, de pessoas conde-
nadas pela lei Maria da Penha, 
para ampliar seus efeitos aos 

condenados pelos crimes de 
violência sexual e de pedofi-
lia. A matéria é de iniciativa 
da deputada Cibele Moura 
(PSDB), que também é autora 
da lei que está sendo modi-
ficada. Além deste, o plená-
rio da Casa deliberou sobre 
outros sete processos durante 
a sessão ordinária de hoje. 
Para justificar a propositura, 

Cibele Moura citou o caso da 
garotinha Ana Beatriz Rodri-
gues, de 6 anos, que foi barba-
ramente assassinada, após ser 
violentada por um vizinho.

No transcorrer do projeto 
de lei, a deputada Cibele 
Moura observa que as penas 
decorrentes dos processos 
criminais não servem apenas 
para a reeducação dos indi-

víduos, mas também para 
apresentar à sociedade uma 
resposta pela quebra dos 
pactos firmados, visando 
ainda a manutenção e a garan-
tia da ordem. “De natureza 
vil, torpe e repugnante, os 
crimes sexuais simbolizam 
uma clara e direta violação à 
integridade e intimidade das 
pessoas, mas a grande proble-

mática que se apresenta é que 
apenas dois segmentos sociais 
são profundamente atingidos 
por essa mácula: as mulhe-
res e as crianças”, observa a 
parlamentar, destacando que 
apesar dos avanços legisla-
tivos no combate a esse tipo 
de crime, ele continua aconte-
cendo de forma assustadora e 
em números alarmantes.
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Pedófilos e estupradores não 
podem ser ‘comissionados’ 

APROVADO EM 1º TURNO, projeto altera lei e amplia alcance da legislação para crimes de violência sexual e de pedofilia

Durante a sessão de hoje, 
os deputados Dudu Ronalsa 
(PSDB), Ricardo Nezinho 
(MDB) e Silvio Camelo (PV) 
saudaram a chegada do novo 
bispo diocesano de Penedo, 
Dom Valdemir  Ferreira 
dos Santos, que toma posse 
hoje no cargo em cerimônia 
naquela cidade ribeirinha. 
A programação solene terá 
início às 15 horas, ocasião em 
que Dom Valdemir terá um 
encontro com todo o clero 
diocesano. Já às 19h30, a 
reunião será com vereadores e 
demais autoridades no teatro 
7 de Setembro. Amanhã, a 
partir de meio-dia, haverá 
um almoço com a presença 
de bispos de diversas dioce-

ses, na Residência Episcopal. 
À tarde, a partir das 15h30, 
Dom Valdemir sairá em carro 
aberto em direção a Catedral. 
Encerrando os dois dias de 
programação, será realizada, 
às 17 horas, a Missa Solene de 
Posse, na Catedral Diocesana.  

O novo bispo substi-
tui Dom Valério Breda, que 
morreu no ano passado, 
vítima de um acidente vascu-
lar cerebral (AVC). “Quero 
parabenizar Dom Valde-
mir e desejar boa sorte a ele 
e toda diocese de Penedo. 
Que Deus o abençoe”, disse 
Dudu Ronalsa. Já o deputado 
Ricardo Nezinho fez ques-
tão de destacar o trabalho 
realizado por Dom Valério 

Breda no Agreste alagoano, 
além de parabenizar o novo 
bispo. “Dom Valério sempre 
foi um homem equilibrado, 
que deixa grandes obras e 
muita saudade. Ele, inclu-
sive, deu um grande apoio 
à Cavalgada Nossa Senhora 
de Bom Conselho, além de 
nos ajudar no programa 
Raízes de Arapiraca”, disse 
Nezinho. O deputado Silvio 
Camelo fez questão de ler 
um resumo do currículo do 
novo bispo e também dese-
jou boa sorte a ele e a todos 
os membros da diocese de 
Penedo. “Que Deus ilumine 
seu caminho à frente de uma 
diocese tão importante para 
nosso Estado”, afirmou. 

Com mais de 95 mil casos, 
o Brasil é o terceiro país no 
mundo em número de crianças 
e adolescentes diagnosticados 
com diabetes, a Diabetes Melli-
tus tipo 1. Pensando em forne-
cer informações e prevenir a 
doença em Alagoas, o depu-
tado estadual Ronaldo Medei-
ros (MDB) propôs um Projeto 
de Lei que institui o Programa 
de Prevenção ao Diabetes 
Infantojuvenil.

Esta iniciativa visa fornecer 
aos jovens do ensino médio de 
escolas da rede estadual um 
material didático, elaborado 
pela Secretaria de Estado da 

Saúde, que dispõe de infor-
mações básicas sobre a diabe-
tes, incluindo cuidados para 
prevenção, causas, sintomas, 
tratamento e pré-disposições.

“A informação é a melhor 
forma de prevenção. Conhe-
cendo a doença e o que pode 
causá-la, é possível reverter 
um quadro pré-diabético, por 
exemplo, e manter hábitos 
que não leve os jovens a este 
diagnóstico. A manutenção de 
uma alimentação saudável e 
a prática de atividades físicas 
são hábitos que previnem a 
diabetes e promovem saúde”, 
pontua o deputado.

Os sintomas da diabe-
tes tipo 1 são sede excessiva, 
vontade de urinar frequente, 
fome, cansaço e visão turva. O 
diagnóstico é feito através da 
dosagem sanguínea de glice-
mia ou da hemoglobina glicoli-
sada, o tratamento consiste em 
monitorar o nível de glicose no 
sangue e aplicação de insulina.

Além deste,  Ronaldo 
Medeiros é autor da Lei da 
Merenda Diferenciada, nº 
7.626/2012, que garante o forne-
cimento de alimentação escolar 
especial para diabéticos, celía-
cos e obesos, na rede estadual 
de ensino de Alagoas.

PENEDO

NA ASSEMBLEIA

ALE saúda a chegada do 
novo bispo da Diocese 

Projeto visa prevenir casos 
de diabetes entre jovens

Hoje, durante a sessão 
ordinária, o deputado Davi 
Maia (DEM) apresentou 
denúncias de má gestão 
da Casal (Companhia de 
Saneamento de Alagoas) no 
fornecimento de água para o 
município sertanejo de Mata 
Grande. Para comprovar seu 
posicionamento, o parlamen-
tar tomou como exemplo a 
postagem feita pelo verea-
dor do município, Rodolfo 
Izidoro (PTB), em rede social, 
informando o dia em que a 
água fornecida pela Casal iria 
chegar nas casas das pessoas. 
“Entrei em contato com o 
vereador, e o que ficou claro 
foi a triste realidade do povo 
sertanejo e a função social da 
Casal, que é zero”, disse Maia, 
rebatendo a narrativa de que 
a Casal seja uma empresa de 
cunho social, que beneficia as 
pessoas de baixa renda.

Na postagem do vereador 
Rodolfo Izidoro, prosseguiu 
Davi Maia, consta que cada 
bairro da cidade de Mata 
Grande terá fornecimento 
de água por apenas três dias 
durante o mês. “Apenas 
três dias para encher a caixa 
d’água. Vale lembrar que 
Mata Grande está inserida 
num microclima, dentro de 

um aquífero nacional. Inclu-
sive, do lado de Pernambuco, 
os municípios circunvizi-
nhos viraram o maior centro 
produtor de melancia irri-
gada do mundo. Enquanto 
isso, o matagrandense está 
passando sede”, destacou o 
parlamentar. “Não podemos 
esquecer do Canal do Sertão, 
que está a poucos quilômetros 
dali. Ao invés de fazer a distri-
buição (da água), o governa-
dor condena a população de 
Mata Grande a morrer de 
sede”, criticou Maia.

ENERGIA
Em aparte, o deputado 

Ronaldo Medeiros (MDB) 
esclareceu que o problema 
da falta de água na cidade em 
questão é devido a problemas 
de fornecimento de energia 
elétrica por parte da Equato-
rial. “A Casal tem um papel 
importantíssimo. Pode, como 
qualquer empresa, cometer 
algum equívoco, mas em 
Mata Grande, por exemplo, 
a água não está chegando 
devido a um problema com 
a energia da Equatorial, que 
foi resolvido ontem à tarde. A 
empresa está normalizando o 
serviço”, assegurou Medei-
ros.

MATA GRANDE

Deputado denuncia
‘desabastecimento’ 

Igor Pereira

Com base em informação de vereador, Maia acusa Casal de ‘má gestão’



A t r a d i c i o -
n a l  R u a 
A u g u s t a , 

no Centro, e popularmente 
conhecida como ‘Rua das 
Árvores’, onde registra um 
movimento significativo de 
lojistas, ambulantes e consu-
midores, começou a passar 
por um processo de alinha-
mento. A ação, executada 
pela Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, teve início, 
ontem, e visa facilitar o trân-
sito no local, bem como o 
deslocamento de pedestres. 

A iniciativa, que conta ainda 
com equipes da Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), vai garantir 

também uma melhor organiza-
ção para os comerciantes infor-
mais na área, que em horários 
de picos, provoca retidão no 
tráfego de ônibus e veículos ao 
longo da rua.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, 
inicialmente, para a demar-
cação da área destinada aos 
comerciantes informais, estão 
sendo utilizados cones, deli-
mitando o espaço de cada 
ambulante e restringindo o 
estacionamento irregular de 
veículos na conhecida ‘Rua das 
Árvores’.

Quem aprovou a ação da 
Prefeitura foi João do Nasci-
mento, de 63 anos, que vende 

frutas na Rua das Árvores 
desde 2002. Segundo ele, esse 
alinhamento vai diminuir os 
riscos de acidentes e espera que 
melhore o número de clientes.

“Achei muito legal essa 
iniciativa da Prefeitura, 
enquanto não chega a reforma 
definitiva. Porque a gente não 
precisou sair do nosso ponto 

para deixar organizado, isso é 
melhor para todo mundo. Vai 
ser bom para os comerciantes 
e também para os clientes que 
vao comprar as minhas frutas”, 
comemora o ambulante.

O alinhamento também 
traz um feito positivo para os 
lojistas da Rua Augusta, como 
no restaurante em que traba-
lha Thamires Araújo, 28 anos. 
O estabelecimento foi aberto 
pela mãe da jovem há mais de 
18 anos. “Nós, comerciantes 
da Rua das Árvores, ficamos 
felizes com essa ação, porque 
antes ficavam vários ambulan-
tes aqui na porta do restaurante, 
o que dificultava a passagem 
das pessoas e também a visibili-
dade da nossa loja”, explica. 
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‘Rua das Árvores’ passa por 
ordenamento de ambulantes

CONVÍVIO SOCIAL inicia alinhamento dos comerciantes informais; agentes da SMTT também participaram da ação

O bairro de Cruz das Almas, 
parte baixa da capital, passa 
ser mais um contemplado com 
obras de melhorias, executa-
das pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra). A 
Prefeitura concluiu os serviços 
de recapeamento na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes 
de Brito, garantindo melhorias 
para motoristas, moradores e 
pedestres, bem como, mobili-
dade na região. 

Como parte do programa 
Maceió Tem Pressa-Mais 
Asfalto, a Avenida Brigadeiro 
Brito, em Cruz das Almas, rece-
beu ao longo de sua extensão, 
de 1,2 km totalmente recupera-
dos com obras de saneamento e 
pavimentação, onde foram utili-
zados aproximadamente 800 
toneladas de massa asfáltica. 

A moradora da região, 
Simone Martins de Almeida, 
comentou sobre o serviço de 
recapeamento ao longo da 
via: “Antes do recapeamento 
ser feito, o trânsito era muito 
intenso na região e faltava sina-
lização. Estou gostando muito 
do resultado da obra. Agradeço 
a toda equipe envolvida nas 
ações”, afirmou.

Para o secretário de Infraes-
trutura, Vandebilto Magalhães, 
que esteve acompanhando de 
perto a evolução da obra, as 
ações são fundamentais para a 
região, que em breve receberá 
outros benefícios. Segundo 
ele, o local também receberá 
intervenções no trânsito para 
garantir a segurança viária dos 
condutores e pedestres.

“Executamos o recape-
amento desta via, que é tão 
importante para o tráfego de 
veículos nesta região e iremos 
seguir com mais melhorias por 
toda cidade. Essas obras fazem 
parte do projeto do binário, 
executado pela Seminfra. Em 
breve, os condutores que trafe-
gam pela região vão desfrutar 
de maior fluidez”, disse.

Também estão sendo 
contemplados no programa 
Maceió Tem Pressa, a Avenida 
Comendador Gustavo Paiva, 
em Cruz das Almas; a Rua 
Novo Horizonte (Grota do Ari), 
localizada entre o Jacintinho 
e Cruz das Almas; Conjunto 
Mutirão, na Chã da Jaqueira e 
o Conjunto Village Campestre 
com ações de recapeamento e 
pavimentação.

A parceria entre a Secreta-
ria de Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel) e a Associação de 
Pessoas com Câncer (Apecan) 
vai proporcionar uma edição 
especial do projeto ‘Praia Aces-
sível’. A ação, que ocorrerá na 
orla da Praia de Pajuçara, das 
9h às 13h, será realizada na 
Praça Gerônimo Cirqueira. O 
evento também faz parte da 
Campanha Outubro Rosa, que 
tem o objetivo de alertar sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama. 

Pela programação elaborada 
conjuntamente entre a Semtel e 
a Apecan, o evento contará com 
banho de mar assistido com 
cadeiras anfíbias – que garan-
tem deslocamento na areia e 
flutuação na água às pessoas 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida -,  alongamento, dança 
e funcional. As atividades são 

gratuitas e abertas ao público.  
De acordo com a secretária 

Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer, Patricia Mourão, a 
proposta é promover um dia 
de lazer para todos, reforçando 
a importância dos cuidados 
e da prática esportiva. “Junto 
com a Apecan, vamos realizar 
uma ação de integração, sobre-
tudo ressaltando a importância 
dos cuidados com a saúde”. 
Segundo ela, além das ativida-
des esportivas, haverá o apoio 
das cadeiras anfíbias, para garan-
tir mais liberdade e experiências 
para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida”.

Com o slogan “Sua melhor 
amiga é a prevenção”, a Prefei-
tura de Maceió tem realizado 
ações para chamar a atenção 
sobre a importância do autocui-
dado, das práticas saudáveis e 
da detecção precoce do câncer 
de mama. 

A partir de agora, os usuá-
rios de Maceió passam a contar 
com mais um canal de aten-
dimento. A Superintendência 
Municipal de Energia e Ilumi-
nação Pública (Sima) informa 
que já está disponível o novo 
número: (82) 3312-5319, que 
pode ser acionado das 08h às 
14h. A população pode usar 
para solicitações de manuten-
ção. 

A SIMA informa que a 
mudança ocorreu porque a 
ligação para o antigo contato 
(0800 031 9055) só podia ser 
realizada por telefone fixo, o 
que limitava a prestação do 
serviço. Com isso, a população 
tem três canais de atendimento 
para assuntos relacionados à 
iluminação pública.

Alem do novo número de 
contato, os usuários também 
podem entrar em qualquer 
hora do dia, pelo aplicativo 
Ilumina Maceió, disponível 
para Android e iOS. Além 
disso, para o envio de ofícios 
e abertura de processos, pode 
utilizar o e-mail atendimento@
sima.maceio.al.gov.br.

Para que as demandas conti-
nuem sendo atendidas com 
eficiência e precisão, o órgão 
pede que a população siga cola-
borando, fazendo a descrição 
detalhada do local que neces-
sita de reparo. 

PAVIMENTAÇÃO PRAIA ACESSÍVELSIMA

Seminfra conclui obra 
em Cruz das Almas

Projeto chega à 
praia de Pajuçara

Disque Luz 
oferece novo 
canal de 
atendimento

Alberto Jorge/Ascom Semscs

Cones vão delimitar espaço dos ambulantes e restringir estacionamento irregular

Arquivo Semtel 

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Ação será realizada na Praça Gerônimo Cirqueira, na orla da Praia de Pajuçara
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A região do Agreste 
perde uma de suas figuras 
mais cultas: Paulo Lourenço, 
o famoso Paulo do Bar.

Paulo Lourenço faleceu 
hoje, aos 89 anos. Ele estava 
internado há alguns dias 
no Complexo Hospitalar 
Manoel André (CHAMA), 
em Arapiraca.

Recentemente ,  Paulo 
havia sido diagnosticado 
com um câncer no esôfago. 
Ele já havia iniciado as 
sessões de radioterapia, mas 
devido a dificuldades para se 
alimentar e a fraqueza física, 
precisou ficar internado na 
unidade médica.

Nascido em Palmeira dos 
Índios, na Serra das Pias, 
Paulo foi morar na juventude 
em São Paulo, voltando para 
Alagoas após alguns anos, se 
radicando em Arapiraca.

Na cidade arapiraquense 
Paulo fundou um bar que 
levava seu nome e ganhou 

clientela por oferecer cerveja 
bem gelada e por seus petis-
cos, destacando-se a costela 
de porco.

Mas seu acervo de discos 
(em vinil) que encantava a 
todos no bar, ganhou notorie-

dade Brasil afora, tornando-
-se a maior discoteca de 
Alagoas. Além disso Paulo 
era um intelectual e debatia 
sobre os diversos temas do 
cotidiano com desenvoltura.

“Era raro você pedir uma 
música para o Paulo não 
tocar. Um papo excelente. 
Perdemos um notável”, 
conta o jornalista Vladimir 
Barros que frequentou por 
diversas vezes o bar.

Paulo era um dos mais 
i m p o r t a n t e s  n o m e s  d a 
cultura da região e mais 
recentemente foi cognomi-
nado como “DJ do Agreste” 
em razão da suas coleção de 
discos.

O prefei to de Arapi-
raca Luciano Barbosa, que 
possui similaridades com 
Paulo Lourenço (nasceu em 
Palmeira, mas se radicou em 
Arapiraca) se pronunciou 
pelas redes sociais sobre a 
morte do amigo.

ARAPIRACA

Morre Paulo Lourenço, 
o ‘homem das músicas’

Aarão José
Repórter

O Instituto de 
Identificação 
de Alagoas 

lançou ontem o projeto Meu 
Primeiro RG. A ação, uma 
cooperação entre o Instituto de 
Identificação e prefeituras, irá 
emitir carteiras de identidade 
para estudantes de até 10 anos 
da rede pública de ensino dos 
102 municípios alagoanos. 

O projeto foi lançado 
na Creche Municipal Irmã 
Clementina Wouters, que fica 
no centro do município de 
Pão de Açúcar. Durante todo 

o dia, cerca de 250 estudantes, 
de várias escolas da cidade, 
foram levados para o local em 
ônibus escolares para realizar 
a abertura de processo para 
emissão da primeira via do 
RG. 

Na creche, foram aten-
didos por uma equipe do 
Instituto de Identificação 
responsável pela coleta das 
digitais.

O superintendente do 
órgão,  Anízio  Amorim, 
destacou que o projeto Meu 
Primeiro RG é mais uma ação 
em celebração ao centenário 
do Instituto de Identificação 
de Alagoas. A estimativa da 

superintendência é de que, 
ao término dessa primeira 
edição, sejam emitidas gratui-
tamente mais de 25 mil cartei-
ras de identidade para os 
estudantes.  

“Este é um momento único 
no centenário do Instituto 
de Identificação, de proati-
vidade, responsabilidade e 
preocupação com os alunos 
da rede pública de ensino 

que não possuem carteiras de 
identidade. Essa parceria com 
as prefeituras dá um olhar 
diferenciado para a educação, 
para que esses alunos, dessa 
faixa etária, possam, de forma 
facilitada, segura e cômoda, 
ter o seu primeiro RG”, decla-
rou o superintendente Anízio 
Amorim. 

AGENDA MEU PRIMEIRO RG 
No próximo dia 19 de 

outubro,  o projeto Meu 
Primeiro RG estará na cidade 
de Murici. Já no dia 22 de 
outubro, a equipe do Instituto 
de Identificação levará a ação 
para o município do Pilar.

‘Meu primeiro RG’ incentiva 
a emissão do documento

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO estima confeccionar e entregar mais de 25 mil carteiras de identidade para alunos

 Aarão José

Projeto foi lançado em creche, em Pão de Açúcar; adesão total das crianças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONJUNTA DIGITAL 

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPEC inscrita no CNPJ 
sob nº 09.244.973/0001-40 e o Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 
SERTÃO ALAGOANO ASCOOB COCREAL inscrita no CNPJ sob nº 07.564.184/0001-61 
no uso de suas atribuições que lhes conferem os Estatutos Sociais, CONVOCAM todos 
os sócios das Cooperativas, para a Assembleia Geral Extraordinária Conjunta Digital 
a ser realizada no dia 24 de Outubro de 2021, sendo que por exigência legal de isola-
mento social, será na forma Digital, sendo transmitida diretamente das instalações da 
Sede Administrativa da ASCOOB COCREAL, localizada na Rua Aldemar de Mendonça, 
Nº 235, Centro, na cidade de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas, CEP 57.400-000, 
pelo Sistema Assemblex disponível através do link https://cresolcocreal.assemblex.
online. A instalação da Assembleia Geral Extraordinária Conjunta digital será às 09h 
(nove horas), em Primeira Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
do número dos associados em condições de votar, em Segunda Convocação às 10h 
(dez horas), com metade mais um dos associados em condições de votar, e em Ter-
ceira e Última Convocação às 11h (onze horas), com no mínimo 10 (dez) associados 
em condições de votar, para tratar da seguinte ordem do dia: 

1º- Ratificação dos membros da comissão mista nomeados pelos Conselhos de Ad-
ministração; 

2º- Aprovação do relatório confeccionado pela Comissão Mista, contendo: levanta-
mento patrimonial e balanço geral, plano de distribuição das quotas-partes, absor-
ção, pela cooperativa incorporadora, dos fundos constituídos pela cooperativa incor-
porada, projeto de novo estatuto social e outros assuntos que julgar necessário; 

3º- Deliberação sobre a incorporação da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB 
COOPEC pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SERTÃO ALAGOANO ASCOOB 
COCREAL; 

4º - Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com 
 a) Art. 1°, caput, alteração da denominação social; 
 b) Art. 1°, “a”, alteração de endereço; 
 c) Art. 1°, “b” alteração frente a incorporação e aumento da área de   
 ação da Cooperativa; 

5º - Discussão e deliberação acerca da composição do Conselho de Administração 
ante a incorporação; 

6° - Discussão e deliberação acerca da composição do Conselho Fiscal ante a incor-
poração; 

Para efeito de quórum legal, a ASCOOB COCREAL, nesta data, possui em seu quadro 
social 3.752 (três mil, setecentos e cinquenta e dois) associados em condições de 
votar e a ASCOOB COOPEC possui em seu quadro social 1.537 (um mil, quinhentos e 
trinta e sete) associados em condições de votar. 

NOTAS: 
1. Os associados poderão participar e votar a distância utilizando o navegador Google 
Chrome para acompanhar as assembleias pelo computador. Se estiverem acompan-
hando pelo celular, é necessário que o aplicativo Zoom Meet esteja instalado. Basta 
acessar o link a seguir: https://cresolcocreal.assemblex.online. 
2. Formato de acesso: número do CPF/CNPJ do cooperado para usuário e senha; 
3. Contato para suporte via WhatsApp (48) 3372-8910; 
4. O sistema eletrônico da assembleia, bem como os documentos referentes ao ato 
assemblear estarão disponíveis para acesso, visualização e download no dia anterior 
à assembleia através do link a seguir: https://cresolcocreal.assemblex.online.

Poço Verde/SE – Pão de Açúcar/AL, 13 de outubro de 2021. 

ELSON MORAES DE SOUZA 
PRESIDENTE 

ASCOOB COCREAL 

FAGNER DOS SANTOS ARAUJO 
PRESIDENTE 

ASCOOB COOPEC

Divulgação

Paulo estava internado no CHAMA

Policiais civis são convocados para troca de coletes
A Polícia Civil de Alagoas, por meio do Núcleo de Regu-
lação, Registro e Controle de Armas, Munições e Explo-
sivos (Nurrcame), está convocando os policiais civis 
que estejam de posse de coletes com data de validade 
vencida ou a vencer até 30 de junho de 2022, a realiza-
rem a troca do equipamento. O procedimento de subs-
tituição acontecerá entre os dias 18 e 22 deste mês, no 
horário das 8h às 14 h, no próprio Nurrcame, situado 
na sede da Delegacia Geral, no bairro de Jacarecica. 

A medida faz parte das ações da Polícia Civil para que 
seus integrantes estejam sempre com equipamentos 
apto para o uso. O assessor técnico responsável pelo 
Núcleo, Alexandre Henrique Pereira Lagos, destaca a 
preocupação da direção da Polícia Civil para que seus 
integrantes utilizem equipamentos com plena capaci-
dade de funcionamento. O policial deve verificar a data 
de validade que consta no colete antes de procurar o 
setor para realizar a troca.

A t r a d i c i o -
n a l  R u a 
A u g u s t a , 

no Centro, e popularmente 
conhecida como ‘Rua das 
Árvores’, onde registra um 
movimento significativo de 
lojistas, ambulantes e consu-
midores, começou a passar 
por um processo de alinha-
mento. A ação, executada 
pela Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, teve início, 
ontem, e visa facilitar o trân-
sito no local, bem como o 
deslocamento de pedestres. 

A iniciativa, que conta ainda 
com equipes da Superintendên-
cia Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT), vai garantir 

também uma melhor organiza-
ção para os comerciantes infor-
mais na área, que em horários 
de picos, provoca retidão no 
tráfego de ônibus e veículos ao 
longo da rua.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, 
inicialmente, para a demar-
cação da área destinada aos 
comerciantes informais, estão 
sendo utilizados cones, deli-
mitando o espaço de cada 
ambulante e restringindo o 
estacionamento irregular de 
veículos na conhecida ‘Rua das 
Árvores’.

Quem aprovou a ação da 
Prefeitura foi João do Nasci-
mento, de 63 anos, que vende 

frutas na Rua das Árvores 
desde 2002. Segundo ele, esse 
alinhamento vai diminuir os 
riscos de acidentes e espera que 
melhore o número de clientes.

“Achei muito legal essa 
iniciativa da Prefeitura, 
enquanto não chega a reforma 
definitiva. Porque a gente não 
precisou sair do nosso ponto 

para deixar organizado, isso é 
melhor para todo mundo. Vai 
ser bom para os comerciantes 
e também para os clientes que 
vao comprar as minhas frutas”, 
comemora o ambulante.

O alinhamento também 
traz um feito positivo para os 
lojistas da Rua Augusta, como 
no restaurante em que traba-
lha Thamires Araújo, 28 anos. 
O estabelecimento foi aberto 
pela mãe da jovem há mais de 
18 anos. “Nós, comerciantes 
da Rua das Árvores, ficamos 
felizes com essa ação, porque 
antes ficavam vários ambulan-
tes aqui na porta do restaurante, 
o que dificultava a passagem 
das pessoas e também a visibili-
dade da nossa loja”, explica. 
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‘Rua das Árvores’ passa por 
ordenamento de ambulantes

CONVÍVIO SOCIAL inicia alinhamento dos comerciantes informais; agentes da SMTT também participaram da ação

O bairro de Cruz das Almas, 
parte baixa da capital, passa 
ser mais um contemplado com 
obras de melhorias, executa-
das pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra). A 
Prefeitura concluiu os serviços 
de recapeamento na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes 
de Brito, garantindo melhorias 
para motoristas, moradores e 
pedestres, bem como, mobili-
dade na região. 

Como parte do programa 
Maceió Tem Pressa-Mais 
Asfalto, a Avenida Brigadeiro 
Brito, em Cruz das Almas, rece-
beu ao longo de sua extensão, 
de 1,2 km totalmente recupera-
dos com obras de saneamento e 
pavimentação, onde foram utili-
zados aproximadamente 800 
toneladas de massa asfáltica. 

A moradora da região, 
Simone Martins de Almeida, 
comentou sobre o serviço de 
recapeamento ao longo da 
via: “Antes do recapeamento 
ser feito, o trânsito era muito 
intenso na região e faltava sina-
lização. Estou gostando muito 
do resultado da obra. Agradeço 
a toda equipe envolvida nas 
ações”, afirmou.

Para o secretário de Infraes-
trutura, Vandebilto Magalhães, 
que esteve acompanhando de 
perto a evolução da obra, as 
ações são fundamentais para a 
região, que em breve receberá 
outros benefícios. Segundo 
ele, o local também receberá 
intervenções no trânsito para 
garantir a segurança viária dos 
condutores e pedestres.

“Executamos o recape-
amento desta via, que é tão 
importante para o tráfego de 
veículos nesta região e iremos 
seguir com mais melhorias por 
toda cidade. Essas obras fazem 
parte do projeto do binário, 
executado pela Seminfra. Em 
breve, os condutores que trafe-
gam pela região vão desfrutar 
de maior fluidez”, disse.

Também estão sendo 
contemplados no programa 
Maceió Tem Pressa, a Avenida 
Comendador Gustavo Paiva, 
em Cruz das Almas; a Rua 
Novo Horizonte (Grota do Ari), 
localizada entre o Jacintinho 
e Cruz das Almas; Conjunto 
Mutirão, na Chã da Jaqueira e 
o Conjunto Village Campestre 
com ações de recapeamento e 
pavimentação.

A parceria entre a Secreta-
ria de Turismo, Esporte e Lazer 
(Semtel) e a Associação de 
Pessoas com Câncer (Apecan) 
vai proporcionar uma edição 
especial do projeto ‘Praia Aces-
sível’. A ação, que ocorrerá na 
orla da Praia de Pajuçara, das 
9h às 13h, será realizada na 
Praça Gerônimo Cirqueira. O 
evento também faz parte da 
Campanha Outubro Rosa, que 
tem o objetivo de alertar sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama. 

Pela programação elaborada 
conjuntamente entre a Semtel e 
a Apecan, o evento contará com 
banho de mar assistido com 
cadeiras anfíbias – que garan-
tem deslocamento na areia e 
flutuação na água às pessoas 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida -,  alongamento, dança 
e funcional. As atividades são 

gratuitas e abertas ao público.  
De acordo com a secretária 

Municipal de Turismo, Esporte 
e Lazer, Patricia Mourão, a 
proposta é promover um dia 
de lazer para todos, reforçando 
a importância dos cuidados 
e da prática esportiva. “Junto 
com a Apecan, vamos realizar 
uma ação de integração, sobre-
tudo ressaltando a importância 
dos cuidados com a saúde”. 
Segundo ela, além das ativida-
des esportivas, haverá o apoio 
das cadeiras anfíbias, para garan-
tir mais liberdade e experiências 
para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida”.

Com o slogan “Sua melhor 
amiga é a prevenção”, a Prefei-
tura de Maceió tem realizado 
ações para chamar a atenção 
sobre a importância do autocui-
dado, das práticas saudáveis e 
da detecção precoce do câncer 
de mama. 

A partir de agora, os usuá-
rios de Maceió passam a contar 
com mais um canal de aten-
dimento. A Superintendência 
Municipal de Energia e Ilumi-
nação Pública (Sima) informa 
que já está disponível o novo 
número: (82) 3312-5319, que 
pode ser acionado das 08h às 
14h. A população pode usar 
para solicitações de manuten-
ção. 

A SIMA informa que a 
mudança ocorreu porque a 
ligação para o antigo contato 
(0800 031 9055) só podia ser 
realizada por telefone fixo, o 
que limitava a prestação do 
serviço. Com isso, a população 
tem três canais de atendimento 
para assuntos relacionados à 
iluminação pública.

Alem do novo número de 
contato, os usuários também 
podem entrar em qualquer 
hora do dia, pelo aplicativo 
Ilumina Maceió, disponível 
para Android e iOS. Além 
disso, para o envio de ofícios 
e abertura de processos, pode 
utilizar o e-mail atendimento@
sima.maceio.al.gov.br.

Para que as demandas conti-
nuem sendo atendidas com 
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Wilma Andrade/Ascom Seminfra
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Oito militares 
d o  E x é r -
cito foram 

condenados, no início da 
madrugada de hoje, por 
matar  o  músico Evaldo 
Rosa e o catador de latinhas 
Luciano Macedo, em 2019.

Por 3 votos a 2, a Justiça 
Militar os julgou culpados 
por duplo homicídio e tenta-
tiva de homicídio – o sogro 
de Evaldo, Sérgio, ficou 
ferido e sobreviveu. A defesa 
informou que vai recorrer e 
os réus respondem em liber-
dade até que o caso transite 
em julgado – ou seja, que se 
esgotem os recursos.

Outros quatro militares 
que estavam na ação foram 
absolvidos. Todos os 12 
foram absolvidos do crime 
de omissão de socorro.

“Eles não têm noção de 
como estão trazendo uma 
paz para a minha alma. Eu 
sei que não vai trazer o meu 
esposo de volta, mas não 
seria justo eu sair daqui sem 
uma resposta positiva”, disse 
Luciana, viúva de Evaldo, 
após o julgamento. “Hoje 
vou chegar em casa, vou 
tomar um banho e acho que 
hoje vou conseguir dormir.”

O advogado dos militares 
afirmou que vai recorrer da 
decisão.

“Essa condenação, ela não 
é definitiva. Ela não traz justiça 
aos autos. E a defesa, dentro 
do prazo legal, fará e apresen-
tara o recurso para instancia 
superior, aguardando que ali 
se faça justiça isenta. A justiça 
longe dos apelos e longe da 
interferência externa”, afir-

mou o advogado Paulo Henri-
que Pinto de Melo.

RELEMBRE O CASO
Evaldo teve o carro fuzi-

lado no dia 7 de abril daquele 
ano e morreu no local. No total, 
257 tiros foram disparados – 62 
atingiram o veículo. Luciano 
tentou ajudar o músico e foi 
atingido. Ele morreu 11 dias 
depois, no hospital.

O julgamento na Justiça 
Militar, na Ilha do Governa-
dor, Zona Norte, durou mais 
de 15 horas: começou às 9h17 
e terminou depois das 0h30.

Em votação, o conselho da 
Justiça Militar, composto por 
cinco magistrados – quatro 
deles militares –, considerou 
culpados oito réus por homi-
cídio e tentativa de homicí-
dio.

A princípio, o Ministé-
rio Público Militar (MPM) 
denunciou pelos crimes 12 
militares, todos praças.

Mas  o  próprio  MPM 
pediu a absolvição de quatro 
militares que não dispara-
ram, alegação aceita pela 
Justiça Militar.

A defesa pedia a absolvi-
ção dos militares alegando 
que houve um confronto e 
que a região era conflagrada.

Militares são condenados por 
mortes de músico e catador

OITO DOS 12 MILITARES envolvidos na ação foram condenados a quase 30 anos por duplo homicídio e tentativa de homicídio

Nicolás Satrian/g1

Viúva de Evaldo, Luciana, bebe água para se acalmar antes de dar entrevista após o julgamento dos militares

AS PENAS

•Tenente Ítalo da Silva 
Nunes, que chefiava a 
ação, foi condenado a 
31 anos e 6 meses;

•Outros sete militares 
receberam pena de 28 
anos;

•Quatro militares foram 
absolvidos.
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Ascom/Sefaz

A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

de Alagoas (Sefaz-AL) divul-
gou, ontem, o novo boletim 
do movimento econômico em 
Alagoas que constata que as 
atividadesde atacado, varejo e 
indústria obtiveram um cresci-
mento nominal, em conjunto, 
de 22% no mês de setembro 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

A Sefaz analisou os docu-
mentos fiscais eletrônicos emiti-
dos no período, avaliando os 
efeitos das medidas de regula-
ção das atividades econômicas 
durante a pandemia na econo-
mia do estado e como esta vem 
se comportando diante deste 
cenário. O crescimento ocorreu 
de forma diferente entre as três 
atividades econômicas.

ATACADO
O setor teve aumento de 

14% no seu total, com ênfase 
positiva nos segmentos repre-
sentativos de atacadistas de 

produtos químicos (28%), 
combustíveis (27%), atacadista 
de alimentos (9%) e atacadista 
de mercadorias em geral (5%), 
que representaram 78% dos 
valores totais emitidos.

VAREJO
Já o Varejo também apre-

sentou um crescimento de 
19% no seu total, destacando 
os valores mais significati-
vos de emissões: o comércio 
varejista de cosméticos (59%), 
combustíveis (32%), hiper-
mercados, supermercados e 
alimentos (27%), medicamen-
tos (14%) e veículos (12%), que 
representam 73% do total de 
emissões do período.

Em especial, alguns setores 
tiveram um crescimento repre-
sentativo, como: frigoríficos 
e peixarias (76%), varejista de 
tecidos (33%), bebidas (24%), 
dentre outros. Essas ativida-
des, somadas, representam 
apenas 1% do total de emissões 
do período. Na ocasião, houve 
um aumento significativo em 
termos percentuais nas ativi-
dades econômicas, havendo 

uma volta gradativa ao funcio-
namento destas, obedecendo 
aos decretos estaduais emiti-
dos, objetivando o controle 
da pandemia da Covid-19 em 
Alagoas.

As atividades econômicas 
que apresentaram resultados 
negativos foram os varejistas 
de móveis (-13%), as lojas de 
departamentos (-12%) e os arti-
gos de armarinho (-2%), que 
representam apenas 5% do total 
de emissões do período.

INDÚSTRIA
O segmento industrial teve 

crescimento de 35% no total, 
tendo se destacado positiva-

mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
cloro e álcalis (430%), petróleo e 
gás (89%), fabricação de produ-
tos químicos (43%), fabricação 
de açúcar (48%), fabricação de 
alimentos (14%) e a fabricação 
de resinas (10%), representando 
um total de 70% dos valores de 
emissões no período. As ativi-
dades que tiveram resultados 
negativos foram fabricação de 
álcool (-40%), fumo (-32%) e 
moagem de alimentos (-16%), 
representando 5% do total de 
emissões no período.

BARES E RESTAURANTES
A atividade econômica 

de bares e restaurantes está 
enquadrada em prestação de 
serviços, porém, devido ao fato 
desta ter sido afetada direta-
mente pelos decretos estaduais 
que restringiram as atividades 
econômicas, faz-se necessária 
uma análise desta atividade 
de forma específica. Fazendo 
uma análise comparativa de 
janeiro a setembro/2021 com o 
mesmo período do ano ante-
rior, verifica-se um crescimento 
médio nominal nesta atividade 
de 93%.

Além disso, foi constatado 
que a atividade econômica de 
bares e restaurantes está em 
crescente evolução, tendo em 
vista que no exercício anterior 
estes estavam com suas ativi-
dades lentamente voltando à 
normalidade. Observa-se um 
crescimento nominal mensal 
de 4% em janeiro, 9% em feve-
reiro, 6% em março, 133% em 
abril, 181% em maio, 152% em 
junho, 194% em julho/2021, 
92% em agosto/2021 e 68% em 
setembro quando comparados 
com estes mesmos meses do 
ano anterior. 

Setores econômicos de AL 
crescem 22% em setembro

SEGUNDO BOLETIM DA SEFAZ, o crescimento ocorreu de forma diferente entre as três atividades econômicas

 Ascom/Sefaz

6 O DIA DIGITAL  l  14 de outubro  I  2021

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

Oito militares 
d o  E x é r -
cito foram 

condenados, no início da 
madrugada de hoje, por 
matar  o  músico Evaldo 
Rosa e o catador de latinhas 
Luciano Macedo, em 2019.

Por 3 votos a 2, a Justiça 
Militar os julgou culpados 
por duplo homicídio e tenta-
tiva de homicídio – o sogro 
de Evaldo, Sérgio, ficou 
ferido e sobreviveu. A defesa 
informou que vai recorrer e 
os réus respondem em liber-
dade até que o caso transite 
em julgado – ou seja, que se 
esgotem os recursos.

Outros quatro militares 
que estavam na ação foram 
absolvidos. Todos os 12 
foram absolvidos do crime 
de omissão de socorro.

“Eles não têm noção de 
como estão trazendo uma 
paz para a minha alma. Eu 
sei que não vai trazer o meu 
esposo de volta, mas não 
seria justo eu sair daqui sem 
uma resposta positiva”, disse 
Luciana, viúva de Evaldo, 
após o julgamento. “Hoje 
vou chegar em casa, vou 
tomar um banho e acho que 
hoje vou conseguir dormir.”

O advogado dos militares 
afirmou que vai recorrer da 
decisão.

“Essa condenação, ela não 
é definitiva. Ela não traz justiça 
aos autos. E a defesa, dentro 
do prazo legal, fará e apresen-
tara o recurso para instancia 
superior, aguardando que ali 
se faça justiça isenta. A justiça 
longe dos apelos e longe da 
interferência externa”, afir-

mou o advogado Paulo Henri-
que Pinto de Melo.

RELEMBRE O CASO
Evaldo teve o carro fuzi-

lado no dia 7 de abril daquele 
ano e morreu no local. No total, 
257 tiros foram disparados – 62 
atingiram o veículo. Luciano 
tentou ajudar o músico e foi 
atingido. Ele morreu 11 dias 
depois, no hospital.

O julgamento na Justiça 
Militar, na Ilha do Governa-
dor, Zona Norte, durou mais 
de 15 horas: começou às 9h17 
e terminou depois das 0h30.

Em votação, o conselho da 
Justiça Militar, composto por 
cinco magistrados – quatro 
deles militares –, considerou 
culpados oito réus por homi-
cídio e tentativa de homicí-
dio.

A princípio, o Ministé-
rio Público Militar (MPM) 
denunciou pelos crimes 12 
militares, todos praças.

Mas  o  próprio  MPM 
pediu a absolvição de quatro 
militares que não dispara-
ram, alegação aceita pela 
Justiça Militar.

A defesa pedia a absolvi-
ção dos militares alegando 
que houve um confronto e 
que a região era conflagrada.

Militares são condenados por 
mortes de músico e catador

OITO DOS 12 MILITARES envolvidos na ação foram condenados a quase 30 anos por duplo homicídio e tentativa de homicídio

Nicolás Satrian/g1

Viúva de Evaldo, Luciana, bebe água para se acalmar antes de dar entrevista após o julgamento dos militares

AS PENAS

•Tenente Ítalo da Silva 
Nunes, que chefiava a 
ação, foi condenado a 
31 anos e 6 meses;

•Outros sete militares 
receberam pena de 28 
anos;

•Quatro militares foram 
absolvidos.



8 O DIA DIGITAL  l  14 de outubro  I  2021

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

Allana Dias e
Rodrigo Fabrício
Repórteres

Oito escolas 
d a s  r e d e s 
municipais 

e estadual representarão 
Alagoas na etapa semifinal da 
7ª edição da Olimpíada Brasi-
leira de Língua Portuguesa 
(OLP) Escrevendo o Futuro. 
O encontro será online e 
começou ontem, prosse-
guindo até 12 de novembro. 
Na ocasião, cada profes-
sor e sua turma participam 
de atividades formativas e 
culturais e, no último dia do 
evento, será realizada uma 
live para divulgar os classifi-
cados para a etapa nacional.

NÚMEROS
Ao todo, 4.929 estudantes 

dos 102 municípios alagoa-
nos se inscreveram nas cinco 
categorias do concurso. Em 
2021, 1.166 escolas da rede 
pública de Alagoas efetuaram 
a inscrição na OLP: 265 da 
rede estadual, 898 das redes 
municipais e três do Instituto 
Federal de Alagoas (Ifal).

O estado ficou entre as 
sete unidades da federação 
que conseguiram manter ou 
superar o número de municí-
pios participantes em relação 
à edição de 2019 e entre as 

três – ao lado de Pernambuco 
e Rio Grande do Norte – que 
tiveram 100% de adesão de 
seus municípios.

Alagoas também foi o 
único estado que conseguiu 
expandir a participação 
do número de escolas no 
concurso. Já, em todo o país, 
3.877 municípios realizaram 

adesão para participar do 
evento, que representa 70% 
das redes municipais brasi-
leiras e nas redes estaduais a 
adesão foi de 100%.

O u t r o  n ú m e r o  q u e 
aumentou foi o de professo-
res participantes, com 2.905 
educadores inscritos, sendo 
1.240 para categoria Poema, 

1.376 para Memórias Literá-
rias, 1.309 para Crônica, 674 
para Documentário e 330 
para Artigos de Opinião. Ao 
lado do Tocantins, o estado 
foi um dos que conseguiu 
ampliar o número de inscri-
ções de professores. Em todo 
o Brasil, foram 59.177 profes-
sores inscritos.

Oito escolas representam 
Alagoas na semifinal da OLP

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE LÍNGUA PORTUGUESA acontece online entre os dias 13 de outubro e 12 de novembro

Dharana Vieira
Repórter

O concurso para a Secre-
taria de Estado da Educação 
de Alagoas (Seduc-AL), que 
oferta 3 mil vagas para o 
cargo de professor, acontece 
no próximo domingo. Com 
mais de 29.300 inscritos, o 
certame terá suas provas 
aplicadas às 14 horas, nos 
municípios de Maceió e 
Arapiraca.

De acordo com o edital 
do processo seletivo, serão 
3 horas e 30 minutos para a 
realização da prova objetiva. 
No dia do exame, os parti-
cipantes deverão compa-

recer munidos de caneta 
esferográfica de tinta preta 
fabricada em material trans-
parente, do comprovante de 
inscrição e do documento de 
identidade com foto.

Visando à segurança dos 
candidatos e a manutenção 
dos protocolos contra o novo 
coronavírus, os candidatos 
deverão manter o distancia-
mento social e passar pela 
verificação de temperatura. 
Além disso, deverão usar 
máscara e fazer a higieni-
zação das mãos durante a 
realização do certame.

Segundo o Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoções 

de Eventos (Cebraspe), aces-
sando o site https://www.
cebraspe.org.br/, os inscri-
tos já podem conferir tanto 
os locais de prova, quanto a 
demanda de candidatos por 
vaga do certame.

Desenvolvido pela Secre-
taria de Estado do Planeja-
mento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), o processo sele-
tivo para a Seduc faz parte 
do Ciclo de Concursos do 
Governo de Alagoas e é o 
que possui a maior oferta de 
vagas para a área na história 
do estado. A previsão é que 
todos os candidatos classifi-
cados sejam nomeados até o 
início de 2022.

PROVAS EM MACEIÓ E ARAPIRACA

Maior concurso da Educação de Alagoas 
acontece neste domingo: 29.300 inscritos

 Reprodução

Thiago Ataíde

Em 2021, 1.166 escolas da rede pública de Alagoas efetuaram a inscrição na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa

Semifinalistas
Participam da semifinal da OLP as 
seguintes instituições de ensino:
•Categoria Poema (turmas de 5º 
ano) - Escola de Ensino Funda-
mental Professor Luiz Alberto de 
Melo – Arapiraca (rede municipal) - 
Professora Claudia Cícera Barbosa 
da Silva;
•Categoria Memórias Literárias 
(6º e 7º anos)- Escola Municipal 
Laura Pereira da Silva – União 
dos Palmares- Professor William 
Jeferson da Silva;
•Categoria Crônica (8º e 9º anos) 
- Escola Municipal de Educação 
Básica Maria Iraci Teófilo de Castro 
– Taquarana – Professora Josefa 
Maria de Oliveira Santos;
•Categoria Documentário (1ª e 2ª 
séries do ensino médio) - Escola 
Estadual Nossa Senhora da 
Conceição (Lagoa da Canoa) - 
Professora Angela Maria dos Santos 
Nascimento e Escola Estadual 
Padre Cabral (Maceió)- Professora 
Marilene Rego dos Santos;
•Categoria Artigo de Opinião (3ª 
séries do ensino médio) - Escola 
Estadual Professor José Quintella 
Cavalcanti (Arapiraca)- Professora 
Lívia de Oliveira Silva; Escola 
Estadual Deputado José Medeiros 
(Paulo Jacinto) - Professor Melqui 
Zedeque Lopes Ribeiro e Escola 
Estadual Rocha Cavalcanti (União) 
com Professor Gilmar de Oliveira 
Silva;
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Estadual Deputado José Medeiros 
(Paulo Jacinto) - Professor Melqui 
Zedeque Lopes Ribeiro e Escola 
Estadual Rocha Cavalcanti (União) 
com Professor Gilmar de Oliveira 
Silva;
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Seguro AUTO: descubra a diferença dos preços para usados e 0km

Ao adquirir um veículo 
é necessário fazer uma 
extensa pesquisa de 

manutenção, reposição de 
peças, consumo, seguro, e 
outros gastos que uma hora ou 
outra deverão ser acionados.

Além disso, hoje, com a 
escassez de semicondutores 
e outras matérias-primas, o 
preço de um carro novo 0 km 
está elevado. Segundo o levan-
tamento da tabela Fipe, entre 
fevereiro de 2020, mês que ante-
cedeu a pandemia, e agosto 
desse ano, o segmento teve alta 
19,9%.

Dessa forma, como solução, 
muitos compradores migram 
para o mercado de seminovos 
e usados. Embora os seminovos 
e usados também enfrentem 
a alta nos preços. Por exem-
plo, segundo a Fipe, durante 
o mesmo período, o setor de 
usados teve elevação de 24,4% 
a mais no preço do mesmo 
veículo.

Ao adquirir um veículo é 
necessário fazer uma extensa 
pesquisa de manutenção, 
reposição de peças, consumo, 
seguro, e outros gastos que uma 
hora ou outra deverão ser acio-
nados.

Além disso, hoje, com a 
escassez de semicondutores 
e outras matérias-primas, o 
preço de um carro novo 0 km 
está elevado. Segundo o levan-
tamento da tabela Fipe, entre 

fevereiro de 2020, mês que ante-
cedeu a pandemia, e agosto 
desse ano, o segmento teve alta 
19,9%.

Dessa forma, como solução, 
muitos compradores migram 
para o mercado de seminovos 
e usados. Embora os seminovos 
e usados também enfrentem 
a alta nos preços. Por exem-
plo, segundo a Fipe, durante 
o mesmo período, o setor de 
usados teve elevação de 24,4% 
a mais no preço do mesmo 
veículo.

A alta dos preços e escassez 
de peças, bem como o aumento 
de roubos e furtos de veículos 
estão ligados a diferença do 
valor do seguro entre veículos 
novos e usados.

Essa diferença de valor se 
explica, principalmente, pelos 
altos índices de roubo e furto. 
Segundo levantamento feito 
pela Ituran, a Região Metro-
politana de São Paulo repre-
senta 75% dos roubos e furtos 
do Estado de São Paulo e 30% 
quando falamos no nível Brasil. 

Hoje estimamos que o roubo 
e furto represente algo em torno 
de 60% do valor do seguro que 
é pago na região. Além da utili-
zação de peças novas, as segu-
radoras estão sofrendo com a 
escassez e alta de preço generali-
zada do mercado de auto peças 
ocasionado pela pandemia.

CONCLUSÃO
Em suma, o valor do carro 

interfere mais no caso de um 
sinistro de roubo e furto para 
a seguradora. Ou seja, se você 

comprar um carro mais barato 
e um mais caro, mas contratar 
o mesmo tipo de plano para 
ambos os veículos no seu nome, 
vai perceber que o segundo 
ficará mais caro. Então, em caso 
de roubo a seguradora terá que 
reembolsá-lo de acordo com o 
valor da Fipe. 

Mas, se você comprar um 
carro mais barato e antigo, não 
significa que vai pagar menos 
do que seu amigo pagará por 
um carro novo. Afinal, carros 
antigos podem gerar um custo 
elevado para a seguradora, em 
caso de reposição de peças. 
Então, não importa muito se a 
cotação é para carros usados 
baratos ou caros, ou veículos 
novos. 

Portanto, para saber quais 
são os seguros de carros mais 
baratos, você precisa realizar 
uma cotação personalizada em 
cada seguradora com seu corre-
tor de seguros. Assim, você 
poderá comparar o que cada 
empresa oferece e contratar o 
seguro de carro mais barato e 
com as coberturas certas.

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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Festival Sabores reúne cultura, 
gastronomia e artesanato
Isabella Padilha
Repórter

Gastronomia 
local, cultura 
a l a g o a n a 

e artesanato. O melhor de 
Alagoas estará reunido na 
5ª edição do Festival Sabo-
res de Alagoas, que acontece 
a partir de hoje, a partir das 
18h, na praça Multieventos, 
em Maceió.

Realizado pela Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes de Alagoas 
(Abrasel-AL) com o apoio 
da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), o Festi-
val valoriza a gastronomia e a 
cultura alagoana.

O Sabores de Alagoas 
conta com a participação de 
18 bares e restaurantes asso-
ciados à Abrasel. Na ocasião, 
pratos criados representando 
as regiões do estado – litoral, 
sertão, agreste – vão ser comer-
cializados com preço único de 
R$ 20 em barracas montadas 
na praça Multieventos.

Além das ações de gastro-
nomia, artesãos apoiados 
pelo programa Alagoas Feita 
à Mão estarão expondo e 

comercializando suas produ-
ções no Brasil Sabores.

“Esse é o primeiro Festi-
val Gastronômico desde o 
começo da pandemia, e, é 
muito importante para o 
Governo do Estado, através 
da Sedetur, conceder esse 
apoio para que o setor possa 
se fortalecer cada vez mais, 
gerando emprego e renda 
para os alagoanos. Alagoas é 
um Estado rico em gastrono-
mia, cultura e outras poten-
cialidades, e é necessário 
impulsionar cada vez mais a 
cadeia do turismo para cres-
cer cada vez mais” ressalta 

o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Marcius Beltrão.

ECONOMIA
A gastronomia é  um 

segmento capaz de produ-
zir receita em larga escala e 
de gerar empregos diretos 
e indiretos, além de inúme-
ras outras oportunidades 
para diversos segmentos 
do turismo. Segundo um 
levantamento real izado 
pela Abrasel-AL, em 2019 o 
setor gastronômico teve um 
impacto de cerca de R$ 150 
milhões na economia alago-

ana, valor 66,7% maior do que 
o registrado em 2018.

A 5ª edição do Festi-
val Sabores de Alagoas foi 
pensada e adaptada para 
seguir os protocolos de segu-
rança e saúde exigidos no 
momento, desde o distan-
ciamento à higienização das 
mãos, tornando o momento 
uma experiência segura para 
todos os presentes.

O evento acontece através 
do termo de fomento assinado 
pela Sedetur e Abrasel, que 
garante ação promocional da 
gastronomia de Alagoas em 
eventos e festivais.

COM O APOIO DA SEDETUR, evento acontece a partir de hoje e vai até domingo, na Praça Multieventos

Ascom Abrasel/AL


