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EM AUTO RODAS: FIAT PULSE É LANÇADO PARA SER O MOTOR TURBO 1.0 MAIS POTENTE DO BRASIL

BOPE PRENDE ASSALTANTE QUE  
ATACOU FARMÁCIA E FEZ REFÉNS

10

CRIMINOSO TINHA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, EM SERGIPE, E JÁ FOI PRESO POR ASSALTO

Redes Sociais

AMBULANTES RECEBEM ALVARÁS

Para legalizar a situação de ambulantes que atuam na capital alago-
ana, a Semscs fez a entrega hoje de 100 alvarás, no Mirante de São 

Gonçalo, no bairro do Farol. O local foi escolhido por ser um ponto turís-
tico da cidade e por reunir vários comerciantes informais que vendem 
artigos de artesanato, água de coco e água mineral. Entre as comer-
ciantes informais que receberam o alvará de funcionamento, está a 
senhora Ana Maria Ventura, de 55 anos, que comercializa chapéus há 
seis anos no Mirante de São Gonçalo. Para a ambulante, o documento 
entregue pela Prefeitura de Maceió é uma injeção de ânimo e de alívio 
para todos que tiram o sustento do comércio informal. “Foi ótimo rece-
ber o meu alvará, essa liberação representa tudo para mim, porque 
vou conseguir trabalhar mais sossegada, sem aquele receio de passar 
uma fiscalização e recolher meus materiais”, comemorou Ana Maria 
Ventura, que é moradora do Eustáquio Gomes.

AGRESTE SEFAZ

Casal realiza 
manutenção 
no sistema  
de adutoras

Locais de 
provas para 
o concurso  
disponíveis

5 5

Marcos André da Silva, de 35 anos, foi preso hoje pela 
manhã, após assaltar a Drogasil, da Avenida Fernandes 
Lima, próxima ao Palato Farol. Com ele, policais do Bope 
apreenderam R$ 2.888,95 (em cédulas e moedas), um deso-
dorante e um sabonete líquido, um telefone celular e um 
revólver Rossi, calibre 22, com capacidade para sete tiros, 
mas com apenas uma munição no tambor. O inspetor da 
Guarda Municipal, Robson Correia, foi quem percebeu o 
assalto, no momento em que entrava na farmácia. Ele disse 
que ficou frente a frente com assaltante que estava com a 
arma apontada para uma vendedora. Robson conseguiu 
sair da farmácia e acionar a Polícia Militar. Duas guarni-
ções do Bope que passavam pelo local, perceberam a situ-
ação, desembarcaram e cercaram a farmácia. O assaltante 
concordou em se entregar e não houve a necessidade de 
disparos de armas de fogo. Marcos André foi levado para a 
Central de Flagrantes I, onde foi autuado em flagrante por 
roubo majorado (assalto), pelo delegado Francisco Amorim 
Terceiro. Marcos André disse que mora em Messias e a polí-
cia confirmou que ele tem mandado de prisão em aberto, 
em Sergipe, e passagem na polícia por assalto. 4

Alberto Jorge/Ascom Semscs
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Silvestre Péricles era um troglo-
dita. Constituía ele um risco perma-
nente as pessoas. Pertencia, porém, 
a uma família de grande prestigio 
nacional. Seu irmão fora Ministro 
da Guerra do Presidente Getúlio 
Vargas e nesse período Silvestre 
Péricles se tornara senhor de baraço 
e cutelo em Alagoas, governou 
aquele Estado umas duas vezes, 
fosse como interventor ou como 
governador.

Os fatos de que participou 
eram de tal forma incríveis, absur-
dos, cercados de uma violência sem 
nome, que se pode hoje dizer que 
seriam lendas, pois ninguém que 
não os haja conhecido neles acre-
ditaria.

Não obstante esse tempera-
mento, foi membro do Tribunal de 
Justiça Militar e, se não me engano, 
imortal de alguma academia, talvez 
em Alagoas ou no Distrito Federal.

Durante a primeira metade 
do seu mandato, os seus discur-
sos se referiam ao Sr. Arnon de 
Mello por uma forma tão violenta 
e tão antiparlamentar que eu preci-
sava censurar-lhe as expressões, 
conforme determinava o regi-
mento interno. Ele não se confor-
mava com isso, e foi-se tomando 
de um ódio mortal contra a minha 
pessoa.

Quando o Sr. Arnon de Mello 
foi eleito, Silvestre Péricles estabe-
leceu que o mataria no dia em que 
fizesse o primeiro discurso. Era 
impossível evitar uma desgraça 
deliberada. O Sr. Arnon de Mello 
também era alagoano e tinha suce-
dido no Governo do Estado ao Sr. 
Silvestre Péricles. Prestou jura-
mento, e como havia uma missão 
interparlamentar a ser realizada na 
Europa, eu, sem nada dizer-lhe, o 
indiquei para ela, a fim de ganhar 
tempo, pois era absoluta a iminên-
cia do assassinato.

Regressou da Europa, mas 
foi mantido no Rio de Janeiro por 
seus amigos e familiares até fins de 
novembro. Depois disso, nada e 
ninguém conseguiu segurá-lo. De 
janeiro, quando tomara posse, até 
3 de dezembro, Arnon de Mello se 
mantivera ausente do Senado. Não 
podia mais suportar essa situação. 
Havia resolvido enfrentar todas as 
consequências de um passado de 
ódios, que nasceram em Alagoas e 
se transportaram agora para Brasí-
lia. O Senado Federal ia transfor-
mar-se numa caatinga, no palco do 
mais despudorado cangaço.

Em 3 de dezembro de 1963, 
uma terça-feira, encerrou o prazo 
da licença do Senador José Guio-
mard. O General José Guiomard 
representava o Estado do Acre no 
Senado. Seu suplente era o senhor 
José Kairala. Foi, por isso, o último 
dia do Sr. José Kairala na cadeira 
senatorial.

Terminada a sessão, o Senador 
José Kairala procurou-me na Presi-
dência. Era um homem do interior 
do Acre, daquelas remotas e selvá-
ticas paragens do país. Seus pais 

haviam ido para lá construído uma 
numerosa família de que então se 
tornara chefe o filho José Kairala, 
nascido na Amazônia, e que gran-
jeara o respeito e a amizade dos 
habitantes daquela região.

Quando ele chegou para tomar 
posse, em virtude da licença do 
Senador José Guiomard, trouxe 
uma porção de coisas da sua terra, 
com as quais presenteou os seus 
colegas. A cada um ofertou alguns 
cajus maduros e enormes, “que 
um só dava para fazer um copo de 
suco ou uma cajuada para quatro 
pessoas”, como informara.

Na ocasião em que se apresen-
tou à Presidência, antes de prestar 
o compromisso, presenteou-me 
com uma faca de mato, fabricada 
na sua cidade. E durante o tempo 
em que permaneceu em Brasília 
pronunciou alguns discursos sobre 
a sua terra, a riqueza que nela exis-
tia, pediu para ela mais atenção do 
Governo e do Congresso. Tudo 
com a comovente simplicidade 
de um homem que se devotara ao 
lugar em que nascera, onde estava 
sepultado o seu pai, onde nasceram 
os seus filhos, onde pretendia viver 
e morrer.

Naquele dia 3 de dezembro, 
porém, encerrava-se o tempo de 
seu mandato. Veio dizer-me que 
voltava para o Acre com mãe, a 
mulher e os filhos, pois trouxera 
todos para Brasília. Mas somente 
iria no dia 5, que era o dia em que 
havia melhor voo para Rio Branco. 
Ao final da conversa, quase timi-
damente, perguntou-me se pode-
ria vir ao Senado no dia seguinte. 
E com receio de que eu recusasse, 
prosseguiu explicando o motivo: 
“que acreditava que o Senador 
José Guiomard não chegaria no dia 
4; que não havia levado a família 
nenhuma vez ao Senado e queria 
que ela tivesse uma lembrança do 
tempo em que ele foi Senador”.

Eu lhe respondi que pode-
ria permanecer no recinto no dia 
seguinte, desde que não fizesse uso 
da palavra nem votasse na ordem 
do dia. Perguntou-me se a famí-

lia poderia ocupar a Tribuna de 
Honra, e eu lhe respondi que isto 
era natural, pois ele era um Senador 
e tinha esse direito. Explicou-me 
ainda que o filho havia ganho uma 
Kodak com flash, que ia tirar um 
retrato dele sentado no Plenário e, 
portanto, talvez precisasse mudar 
de lugar para facilitar a fotografia.

Eu lhe disse que fizesse tudo o 
que quisesse. Saiu da minha sala 
alegre e agradecido.

No dia seguinte, à hora regi-
mental, já se achavam na Tribuna 
de Honra a mãe, o filho e a esposa. 
E ele conversava com os três anima-
damente, no momento em que me 
sentei na Presidência e fiz soar a 
campainha. Fiquei a observá-lo 
enquanto o Senador Gilberto Mari-
nho procedia a leitura do expe-
diente. Conversava com o filho e 
por duas vezes mudou de cadeira.

O Senador Gilberto Marinho 
terminou a leitura do expediente. 
O primeiro orador inscrito era o 
Senador Arnon de Mello. Nesse 
instante o Senador Lino de Mattos 
sobe à Presidência e me avisa que o 
Senador Silvestre Péricles de Góes 
Monteiro lhe dissera “que ia encher 
de balas a boca do Senador Arnon 
de Mello, assim que ele começasse 
a falar”.

Agradeci ao Senador Lino de 
Matos e me dirigi ao Plenário:

“O Expediente está encer-
rado.” — declarei: “O primeiro 
orador inscrito é o Senador Arnon 
de Mello“. E diante da informação 
que acabara de receber, acrescentei 
o seguinte: “Antes de dar a pala-
vra a S. Exa., a Presidência precisa 
declarar que manterá a ordem e o 
respeito indispensáveis no Senado, 
nos limites máximos de sua força. 
Se, porventura, entre a assistên-
cia, ou nos corredores desta Casa, 
alguém perturbar a ordem, será 
posto imediatamente em custódia. 
Se, desatendidas as advertências 
da Mesa, houver qualquer delito, 
será imediatamente aberto inqué-
rito e promovida a responsabili-
dade, inclusive com a lavratura do 
auto de flagrante indispensável e 

entrega às autoridades competen-
tes”.

O Senado, porém, não era isto 
que eu estava dizendo. Parecia-me 
que eu estava a violentá-lo com 
estas palavras, pois aquela Casa 
sempre fora a de homens respeitá-
veis, que entraram para a história 
parlamentar ou do Brasil como 
patriotas responsáveis, honrados 
cidadãos que vinham com sereni-
dade e patriotismo realizando o 
equilíbrio da Federação. Eu devia 
o máximo respeito aquela Casa, 
cuja representação era-me segui-
damente confiada. Precisei, porém, 
falar com aquela energia, quase 
violência, do contrário seríamos 
destruídos pelo ódio, que armava 
cruelmente as piores mãos assas-
sinas.

Terminada aquela advertência, 
dei a palavra ao Senador Arnon 
de Mello. Este apenas conseguiu 
pronunciar em atropelo as seguin-
tes palavras: “Sr. Presidente, 
permita V. Exa. que eu faça o meu 
discurso olhando na direção do Sr. 
Senador Silvestre Péricles de Góes 
Monteiro, que ameaçou me matar, 
hoje ao começar o meu discurso”.

Ouve-se um grito colérico: 
“Crápula!”

(Estampidos. Tumulto)
Transcrevo o que se seguiu:
“O SR. PRESIDENTE (Fazenda 

soar insistentemente as campai-
nhas) — Os guardas retirem do 
Plenário os srs. Senadores Silvestre 
Péricles e Arnon de Mello.

(Pausa. Tumulto)
Atenção. Srs. Senadores! 

Lamentavelmente tenho a comu-
nicar aos senhores que está ferido o 
Senador José Kairala. A sessão está 
suspensa para ser socorrido aquele 
Senador.”

Determinei providências para 
que fosse socorrido o Senador 
Kairala, que foi removido com 
urgência para o Hospital Distrital 
de Brasília.

Dirigi-me ao Senador Arnon 
de Mello, que ainda se achava no 
Plenário, cercado de senadores e 
guardas de segurança. Dei-lhe voz 

de prisão, determinando que fosse 
recolhido ao Quartel da Aeronáu-
tica. Em seguida dirigi-me à sala 
do líder da maioria, Filinto Muller, 
onde se achava o Senador Silves-
tre Péricles de Góes Monteiro, e 
ali também lhe dei voz de prisão, 
mandando que fosse recolhido ao 
Quartel do Exército.

Silvestre deu uma garga-
lhada selvagem. Sua fisionomia se 
decompôs completamente. Olhou-
-me com olhos vermelhos, injeta-
dos de sangue, e disse: “Não me 
mande para o Quartel do Exército, 
pois de lá saio assim que chegue, e 
volto para matá-lo“.

Silvestre Péricles saiu, levado 
pelo seu condutor, e acompanhado 
dos guardas do Senado. Foi debla-
terando, ria nervosamente: “Assim 
que voltar mato Auro, antes de 
Arnon“.

Designei o Senador Eurico 
Rezende, conhecido advogado 
criminalista do Espirito Santo, 
senhor de muitas vitórias judiciá-
rias, penalista e processualista de 
mérito, para proceder a lavratura 
do auto de prisão em flagrante.

Tudo isso se passara entre 
15h3min e 16h5min. Uma hora 
exatamente depois de haver 
suspendido a sessão, provi-
denciado socorro ao infeliz José 
Kairala, e efetuado a prisão dos 
dois senadores e os mandado reco-
lher, reabri a sessão, às 16h5min. 
Apenas para comunicar as provi-
dências adotadas.

“Está reaberta a sessão, esta 
Presidência comunica que efetuou 
a prisão dos senhores Arnon de 
Mello e Silvestre Péricles, fazendo-
-os recolher, o primeiro, ao Quar-
tel General da Aeronáutica e o 
segundo ao Quartel General do 
Exército, em Brasília.

Neste instante estão sendo 
elaborados os respectivos autos 
de flagrância do delito, que são a 
base do processo a ser instaurado 
contra ambos. Uma vez ultima-
dos, o Senado se reunirá em sessão 
extraordinária, secreta para tomar 
as providências indispensáveis. 
Esta Presidência, nos termos do 
Regimento Interno, vai destinar 
um membro da Mesa para presi-
dir o inquérito relativo aos fatos 
verificados no Plenário desta Casa 
hoje”.

Kairala tinha sido baleado 
na última fila do primeiro lance, 
diante da Tribuna de Honra. Ele 
nunca se sentara naquele lugar. 
Havia escolhido aquela cadeira, 
depois de experimentar outras, 
porque era a que melhor convinha 
para a fotografia que o filho ia bater.

A Casa estava deserta. Havia 
sangue no tapete e no mármore do 
hall. Já vinha chegando o pessoal 
da limpeza. chamado pelo dire-
tor Evandro Vianna, para lavar os 
locais que já tinham sido fotogra-
fados pela polícia. Segui aquele 
rastro de tragédia. Ele chegava 
ao hospital, onde Kairala estava 
morrendo.

Crime no senado



Voney Malta
Cada Minuto

Ai n d a  s e m 
revelar se vota 
em um dos 

três pré-candidatos do PSDB à 
Presidência em 2022, a depu-
tada federal Tereza Nelma (AL)  
mantém as suas exigências: 
“Temos ainda que incorporar 
programas e ações de combate 
à violencia e à discriminação 
das mulheres, das pessoas 
com deficiência, dos negros e 
dos LGBTQIA+. Aquele que 
defender essas bandeiras terá o 
meu apoio. E o que incorporar 
o bolsonarismo disfarçado sem 
Bolsonaro enfrentará minha 
oposição. A hora é de defender 
a vida.”

Tereza também disse que 

“Eles (os candidatos) tem que 
se posicionar sobre o governo 
do Bolsonaro, indicar saidas 
para estimular a criação de 
empregos, propor medidas 
concretas de combate à fome, 
de redução da violência, parti-
cularmente contra jovens 
e mulheres, de medidas de 
inclusão social, e de superação 
do racismo e da discriminação. 
Esse é o Brasil real, que pede 
urgência de politicas públicas 
na defesa da vida. O candidato 
que defender propostas como 
essas, de redução da concen-
tração da riqueza, terá meu 
voto e empenho”.

De acordo com a parlamen-
tar, até a convenção do partido, 
marcada para 21 de novem-
bro,  haverá tempo para ouvir 
as propostas de Eduardo Leite 

(PSDB-RS), João Doria (PSDB-
-SP) e do ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio. “O PSDB não 
pode vacilar mais, temos que 
apresentar um programa pra 
atacar problemas como desem-
prego, a fome, a carestia. É 
preciso revisitar a social demo-
cracia, que surgiu defendendo 
os trabalhadores. Não pode-
mos continuar com um Estado 
que só serve aos poderosos, e 
que não se preocupa nem com o 
meio ambiente agredido diaria-
mente”.  

EM TEMPO
1 - Na eleição de 2018 o 

governador do Rio Grande 
do Sul Eduardo Leite apoiu 
Jair Bolsonaro na disputa pela 
presidência. Em seu governo há 
secretários bolsonaristas. Leite 

se afastou do governo federal, 
de quem é crítico.

2 - Critico do presidente, 
João Doria foi eleito governa-
dor na onda ‘BolsoDoria’. Se 
afastou também e é um duro 
opositor de Bolsonaro.

3 -  Senadores e, principal-
mente, deputados federais 
do partido votam  a favor das 
pautas do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro. As vozes 
contrárias são minoria dentro 
da sigla no Congresso.

4 - O calendário das prévias 
para escolher o candidato do 
partido tem as seguintes datas 
e fases: começou no dia 14  
de outubro e segue até 14 de 
novembro o cadastramento do 
filiado eleitor no sistema eleito-
ral eletrõnico.

5 - Está marcado para hoje 

(19) o início dos debates entre 
os candidatos. A realização 
da votação do primeiro turno 
acontece no dia 21 de novembro 
e o segundo turno no dia 28.

6 - Podem votar todos 
que se filiaram até 31 de maio 
deste ano, e serão divididos em 
grupos.  

7 - Filiados estão no grupo I; 
prefeitos e vice-prefeitos estão 
no II; no III estão vereadores,  
deputados estaduais e distri-
tais - nesse grupo os deputa-
dos representam 50% do peso 
total do grupo e vereadores os 
outros 50% -; no grupo IV, por 
fim, ficam governadores, vice-
-governadores, ex-presidentes 
e o atual pesidente da Comissão 
Executiva Nacional do partido, 
e ainda senadores e deputados 
federais.
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Tereza quer candidato ‘não 
bolsonarista’ para o PSDB

PRÉVIAS DA LEGENDA TUCANA reúnem três pré-candidatos à Presidência para as eleições de 2022

Nesta terça-feira, 19, 
o aeroporto internacional 
de Brasília foi tomado por 
representações dos servido-
res públicos de todo o País 
em protesto contra a PEC 32, 
que, na prática acaba com o 
serviço público federal, esta-
dual e municipal.

As representações de 
servidores, com faixas e 
cartazes, aguardavam o 
desembarque dos parlamen-
tares da Câmara e do Senado, 
oriundos dos Estados.

A  m a n i f e s t a ç ã o  s e 
estende até a quarta-feira, 
20. A esperança das lideran-
ças dos servidores públicos é 
que o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), se convença que 
a PEC é um desserviço ao 
funcionalismo público e ao 
País e desista de colocá-la 
em votação.

Para passar em plená-
rio, a PEC precisa de 308 
votos dos parlamentares da 
Câmara. Como ainda não 
os tem, Lira tem atrasado o 
processo de votação.

REFORMA ADMINISTRATIVA 
É MAIS UM GOLPE
Segundo o deputado 

federal Paulão (PT-AL), 
essa PEC que recebe o 

nome de Reforma Admi-
nistrativa é mais um golpe 
contra os servidores públi-
cos, pois abre o espaço para 
o desmonte dos serviços 
públicos no País e nas unida-
des federativas.

“Não há outro termo a ser 
utilizado. É de fato mais um 
golpe contra pais e mães de 
famílias que estão em seus 
postos de trabalho e podem 
perdê-los a partir dessa 
reforma preparada pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes”, disse o deputado.

Pulão declarou que 
bancada do seu partido 
fechou questão contra a PEC 
e “eu, como alagoano estou 
apelando para o presidente 
Arthur Lira para retirar de 
pauta essa PEC nociva aos 
interesses dos servidores 
públicos de todo o País”.

No entanto, diz o depu-
tado, que essa PEC será 
derrubada se houver uma 
mobilização de toda socie-
dade.  Segundo ele,  as 
pessoas estão acomodadas 
por que ainda não percebe-
ram que essa reforma acaba 
com os serviços públicos nas 
escolas, no SUS “e em todos 
os segmentos que lidam com 
políticas públicas essenciais 
ao País”.

PARA PAULÃO

PEC 32 é um golpe 
no serviço público

 O Dia Nacional do Idoso, 
celebrado no início deste mês, 
motivou uma discussão promo-
vida pela Câmara Municipal de 
Maceió, ontem à tarde, sobre a 
necessidade da efetivação e o 
aprimoramento de políticas que 
atendam essa parcela da popu-
lação. A presidente da Comissão  
de Defesa do Idoso, vereadora 
Gabby Ronalsa (DEM), foi 
a propositora da audiência 
pública que reuniu lideranças, 
especialistas  e técnicos. Na opor-
tunidade enfatizou a impor-
tância de se garantir  ações que 
privilegiem essa pauta e que os 
vereadores assumam o compro-
misso com a causa. 

“Já propusemos projetos 
de Lei que se tornaram lei e 
outros que tramitam na casa, 
incluindo um PL que institui o 
Centro Municipal para o Idoso. 
Se aprovado, vai se tornar um 
local de interação e socialização 
entre pessoas idosas. Para isso, 
precisamos ouvir vocês”, disse 
Gabby.  

O vereador Dr. Cléber Costa 
(PSB), vice presidente da CDI, 
destacou aspectos importantes 
das doenças que mais afetam 
a vida dos idosos e a necessi-
dade da prevenção, bem como 
o controle após diagnóstico. Ele 
lembrou que a acompanha com 
o seu mandato e atuação profis-

sional as ações municipais em 
saúde também para a pessoa 
idosa. “É importante pesquisar 
dentro da família sobre os casos 
de morte: câncer, derrame, 
diabetes entre outras.  Isso 
vai ajuda a ter atenção maior 
com o problema principal. A 
atividade física é fundamen-
tal. Cuidar da pressão arterial 
algo imprescindível e que pode 
ser tratado com o que o SUS 
oferece”, explicou Costa.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Programa de Saúde do Idoso, 
Denise Maia, da Secretaria 
Municipal de Saúde falou sobre 
o desafio do envelhecimento na 
cidade. Isto porque dados indi-
cam que, a capital Maceió tem 
12% da população idosa. Sendo 
assim há uma necessidade real 
de aprimoramento dos serviços, 
principalmente, pelo fato das 
políticas públicas não estarem 
preparadas para essa realidade 
próxima. “Na área técnica do 
Ministério da saúde se percebe 
que o repasse de recursos é 
muito pequeno. Aqui mesmo 
na SMS conseguimos acom-
panhar alguns avanços, mas 
precisamos ainda de novas 
conquistas. Temos contato com 
muitos cuidadores idosos, ou 
seja, idosos cuidando de idosos. 
Temos conhecimento das ques-
tões do envelhecimento e reco-

nhecemos que precisam de 
um atendimento diferenciado. 
Trabalhamos com a caderneta 
de acompanhamento da pessoa 
idosa que envolve a família e 
os profissionais de saúde. Ela 
consta de dados muito relevan-
tes desde as quedas, doenças 
e alergias. No momento traba-
lhamos isso nas unidades de 
saúde”, explicou. 

A representante da Cruz 
Vemelha Brasileira em Alagoas, 
advogada Elenice de Moraes 
não questionou a falta de leis, 
mas sim que sejam colocadas 
em prática, em especial, que 
levem em conta o respeito a 
condição da pessoa idosa. Os 
governos precisam observar a 
necessidade da prioridade para 
os processos que tenham idosos 
como titulares. 

“Muitas vezes os idosos não 
têm acesso à Justiça. Já habi-
litei muitos parentes porque 
os idosos morreram sem ter o 
seu pedido atendido. O idoso 
sofre muita violência patrimo-
nial e psicológica. O INSS tem 
um sistema que afasta o idoso, 
em especial o idoso analfabeto. 
Precisamos ter opções para os 
que não conseguem utilizar 
o sistema”, destacou Elenice 
defendendo que isso pudesse 
integrar alguma política 
pública. 

PARA OS IDOSOS

Câmara abre debate 
sobre políticas públicas



Um homem foi preso 
depois de manter pelo menos 
cinco pessoas reféns durante 
uma tentativa de assalto a uma 
farmácia no bairro do Farol, em 
Maceió, durante a manhã de 
hoje. Ninguém se feriu e o outro 
criminoso conseguiu fugir do 
local.

De acordo com infor-
mações de testemunhas, o 
acusado invadiu a farmácia 
Drogasil, que fica localizada 
ao lado do supermercado 
Palato, armado e anunciou 
o crime. Um segundo assal-
tante estaria esperando do 
lado de fora e cinco vítimas 
teriam ficado trancadas em 
um banheiro.

Militares do Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(Bope) e o inspetor Robson 
José Correia dos Santos, que 
integra a Guarda Municipal 
de São Miguel dos Campos, 

conseguiram negociar com 
o acusado e liberar os reféns. 
Robson José estava indo a 
farmácia comprar remédios 
para a esposa quando perce-
beu o assalto.

“Sempre compro nesta 
farmácia. Achei estranho o 
fato do estabelecimento estar 
vazio, já que nesse horário 
sempre tem muita gente. Foi 
quando vi o assaltante com a 
arma apontada para a funcio-
nária. Eu estava armado e 
consegui negociar com ele”, 
afirmou o inspetor.

Aos militares, o assaltante 
afirmou que cometeu o crime 
porque estava precisando. Ele 
entregou a arma e liberou os 
reféns depois da negociação. 
Ele foi detido e encaminhado 
à Central de Flagrantes, na 
Avenida Fernandes Lima. O 
segundo acusado conseguiu 
fugir.

Visando atuar 
mais próximo 
da comuni-

dade e com ações de preven-
ção à violência, a Prefeitura 
de Maceió, por intermédio 
da Guarda Municipal, fez o 
lançamento, ontem, no bairro 
do Benedito Bentes, do projeto 
Ronda Comunitária, em evento 
promovido na Escola Munici-
pal José Maria de Melo. 

Com a iniciativa, os agen-
tes de segurança pública vão 

estar presentes com rondas 
nos espaços públicos do bairro 
do Benedito Bentes, e dando 
apoio em praças, escolas 
municipais, postos de saúde, 
conselhos tutelares e Centro 
de Referência da Assistência 
Social (CRAS).

Como explica Francisco 
Braga, inspetor da GMM, o 
projeto Ronda Comunitária 
está iniciando no Benedito 
Bentes e futuramente será 
expandido para os bairros do 

Jacintinho e o Vergel do Lago. 
Segundo ele,  para a população 
do bairro do Benedito Bentes 
entrar em contato com os 
guardas municipais do projeto 
Ronda Comunitária, basta ligar 
para o número: (82)98882-8065.

“O projeto chamado de 
quadrante de segurança comu-
nitária faz parte de um convê-
nio firmado entre a Prefeitura 
de Maceió e o Ministério da 
Justiça. Os guardas municipais 
vão atuar, preventiva e perma-

nentemente para proteção da 
população nos equipamentos 
urbanos”, afirma o inspetor 
Braga. 

Para Thiago Prado, secre-
tário municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, 
a guarda municipal vai ser 
um elo de comunicação com a 
comunidade do bairro, e colabo-
rando de forma integrada com 
os demais órgãos de segurança 
pública. “A Guarda Municipal 
de Maceió faz parte do Sistema 

de Segurança Pública, e com 
esse projeto vamos estar ainda 
mais próximos da população, 
interagindo com a sociedade 
para buscar solucionar proble-
mas”.

Prado ressalta ainda que 
presente no bairro, é possível 
reduzir o tempo resposta nas 
ocorrências que precisarem de 
uma intervenção mais rápida, 
ganhando confiança da popu-
lação e prestando um serviço 
ainda mais eficiente.
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Prefeitura lança projeto Ronda 
Comunitária no Benedito Bentes

AÇÕES DE PREVENÇÃO à violência serão feitas por guardas municipais em equipamentos públicos do bairro

Como parte da Campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue, a Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou, ontem, Muti-
rão de Coleta de Pneus inserví-
veis pelos bairros da capital. A 
ação, que visa eliminar os poten-
ciais criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, prossegue até o 
proximo sábado, quando ocorre 
o Dia ‘D’ da campanha. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que durante toda a 
semana, agentes de combate 
às endemias e educadores 
ambientais percorrerão pelo 
menos 204 borracharias, pontos 
de descarte irregular e outros 
locais onde possa haver pneus 
acumulados para fazer a coleta. 
As equipes também farão visi-
tas domiciliares para reforçar 
a prevenção contra o Aedes 
Aegypti.

Coordenada pela Gerên-
cia de Controle de Vetores e 
Animais Peçonhentos da Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
ação teve início às 8h de ontem 
(18), em borracharias de dife-
rentes pontos da capital, onde 
os proprietários já haviam sido 
informados sobre o mutirão 
e deixaram os pneus a serem 

descartados separados para 
recolhimento. 

O coordenador da Campa-
nha, Erivaldo Raimundo, 
orienta a população para que 
redobre o cuidado com qual-
quer material ou resíduo que 
possa se tornar um depósito de 
qualquer quantidade de água, 
desde uma tampinha de refri-
gerante até uma caixa d’água, 
e que sempre faça o descarte 
correto dos pneus.

“A gente pede à população 
que evite descartar pneus em 
terrenos baldios, porque com 
isso, prejudica a todos. O pneu 
é um dos materiais com maior 
potencial de se tornar um depó-
sito de água e de consequente 
proliferação do mosquito, além 
de ser um dos resíduos de maior 
dificuldade de desgaste”, alerta 
Erivaldo. 

DIA D
O Mutirão de Coleta de 

Pneus vai até sábado (23), com 
a realização do Dia D da mobi-
lização. Neste dia, as atividades 
estarão voltadas para a popu-
lação, a fim de conscientizar a 
todos para o descarte adequado 
de resíduo. 

MUTIRÃO

Saúde faz coleta de 
pneus inservíveis

Em publicação no Diário 
Oficial do Município, de ontem, 
a Prefeitura de Maceió, por 
meio da Fundação Munici-
pal de Ação Cultural (FMAC) 
divulgou o resultado final do 
edital “Credenciamento Festi-
val Bumba Meu Boi”, visando 
a realização do projeto “Ginga 
Maceió – II Edição”. A lista 
completa contendo os nomes dos 
contemplados pode ser acessada 
nas páginas 24 e 25 do D.O.M.

Com foco na produção 
cultural dos bairros da capital, 
serão investidos R$ 2,5 milhões 
por meio de dez editais lança-
dos pela FMAC, e o fomento 
vai beneficiar segmentos da arte 
cênica, literatura, música, dança, 
artesanato, cultura popular e 
sociedade civil. 

Os incentivos à cultura local 
estão ofertados nos editais: 
Credenciamento de grupos 
culturais, Xangô rezado alto, 
Cortejo do Natal dos folguedos, 
Credenciamento de cultura 
popular, oficinas de folguedos,  
fornecimento de figurinos, 
Credenciamento de festival 
bumba meu boi, entre outros. 

Ao todo, foram habilitados 
24 grupos, sendo eles Bumba 
Meu Boi Fenix, Bumba Meu 
Boi Força Bruta, Bumba Meu 
Boi Trovão, Bumba Meu Boi 
Vingador, Bumba Meu Boi 
Treme Terra, Bumba Meu Boi 
Imperador, Bumba Meu Boi 
Anaconda, Bumba Meu Boi 
Cobra Negra, Bumba Meu Boi 
Rottweiler, Bumba Meu Boi 
Bumbá Alagoano, Bumba Meu 
Boi Axé, Bumba Meu Boi Afri-
cano e Bumba Meu Boi Tigre.

CULTURA

FMAC divulga 
resultado 
final de edital
no D.O.M.

Ascom SMS
TENTATIVA DE ASSALTO NO FAROL

Homem é preso após 
manter cinco reféns

Vacinação contra Covid-19 é realizada no Casarão do CRB

Uma parceria entre a Prefeitura de Maceió e os clubes de futebol possibili-
tou, hoje, um dia de vacinação contra a Covid-19, no Casarão do Clube de 
Regatas Brasil (CRB), no bairro do Jaraguá. A atividade, que ocorre das 9h às 
16h, a princípio direcionada para os sócios torcedores do clube, também foi 
aberta à população em geral. 
Uma equipe da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) aplicou doses da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 
12 anos, que ainda não foi vacinada com a 1ª dose ou que precisa completar 
seu ciclo vacinal com a 2ª dose ou a dose de reforço.
A vacinação itinerante ocorre devido a uma parceria firmada entre a Prefei-
tura de Maceió e os clubes de futebol, no que diz respeito a adoção de rigo-
rosas medidas sanitárias para o retorno gradual da presença do público aos 
jogos realizados no Estádio Rei Pelé. A vacinação realizada nesses locais visa 
demonstrar o apoio dos times à campanha de vacinação contra a Covid-19.
Para garantir a 1ª dose é preciso levar a seguinte documentação: documento 
de identificação com CPF ou cartão SUS e comprovante de residência de 
Maceió. Adolescentes que não tenham RG podem apresentar a certidão de 
nascimento. 
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Kaue Costa
Repórter

O M i n h a 
C i d a d e 
L i n d a , 

programa de requalificação 
de espaços urbanos presente 
em mais de 60 cidades alago-
anas, agora se une ao maior 
programa de transferência de 
renda de Alagoas, também 
criado pelo Governo do 
Estado, o Cria, para, juntos, 
fazerem intervenções e adap-
tações nos espaços de lazer 
que receberão crianças e pais. 
O objetivo é fortalecer o conví-
vio social e os cuidados com a 
primeira infância, que são duas 
importantes bandeiras do Cria. 

Os espaços terão play-
grounds de madeira, carra-
manchões, bancos de concreto 
e serão totalmente pintados 
com a identidade visual do 
programa, que estará presente 
nos muros e nos brinquedos 
lúdicos - como a amarelinha 
-, além da implantação de 
totens coloridos, tornando o 
ambiente ainda mais acolhe-
dor para os pequenos. Os brin-
quedos infantis implantados 

irão garantir o acesso a brin-
cadeiras,  além de auxiliar o 
desenvolvimento psicossocial 
e cognitivo das crianças, e de 
fortalecer o vínculo familiar.

A assistente social da 
Secretaria Estadual de Assis-
tência Social, Aline Rodrigues, 
afirma que o Cria vai além 
da transferência de renda 
e destaca que o programa 
engloba ações que contem-
plam políticas públicas de 
diferentes pastas. “O Cria 
não é apenas um programa 

de transferência de renda, ele 
é intersetorial, porque está 
na educação com as creches, 
na saúde com a vacinação, 
na assistência com os espaços 
lúdicos nos CRAS e, agora, 
no desenvolvimento urbano, 
com o Minha Cidade Linda, 
que vai garantir o conví-
vio sociofamiliar e oferecer 
opções de sociabilidade para 
as crianças da primeira infân-
cia”, explicou.

Os serviços do Minha 
Cidade Linda contemplam 

todas as cidades alagoanas e 
ocorrem de forma persona-
lizada para cada município, 
levando em consideração as 
dimensões que variam de 
acordo com cada espaço. 
Agora, com o Cria unindo-se 
ao Minha Cidade Linda, será 
mantida a identidade visual e 
a usabilidade dos equipamen-
tos para as crianças e seus pais 
conforme determina o Cria, 
como ressaltou a urbanista e 
superintendente especial de 
Transporte e Desenvolvimento 

Urbano, Andreia Estevam.
“Os equipamentos de 

convívio social urbano são 
importantes enquanto pontos 
de encontro, pois contribuem 
no fortalecimento da relação 
entre pais e filhos, entre cida-
dãos e melhoram a qualidade 
de vida urbana. Agora, com 
o Cria unindo-se ao Minha 
Cidade Linda, vamos execu-
tar as intervenções buscando 
destacar os elementos e as 
diretrizes do Cria, garantindo, 
assim, que esses benefícios 
alcancem o maior número 
possível de famílias em todo o 
estado”, frisou.

A primeira cidade a rece-
ber as obras do Minha Cidade 
Linda em parceria com o Cria 
será Pariconha, no Sertão 
alagoano, cujos serviços de 
urbanização estão em anda-
mento. A ideia é que, assim 
como o Minha Cidade Linda, 
as obras dos parques infan-
tis com as diretrizes do Cria 
cheguem a todas as cidades 
alagoanas, primeiramente 
naquelas com até 50 mil 
habitantes, que representa 
90% delas, e, em seguida, nas 
demais. 

Projetos se unem para promover 
melhorias nos espaços de lazer

MINHA CIDADE LINDA E CRIA se unem para promoção de intervenções urbanas destinadas à primeira infância

Ascom Sefaz

O concurso público da 
Secretaria da Fazenda de 
Alagoas (Sefaz-AL) já está em 
sua fase final e os candidatos 
já podem conferir os locais em 
que realizarão o exame através 
do site do Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Eventos 
(Cebraspe). Conforme previsto 
no edital, os candidatos só 
poderão fazer as provas no 
local indicado na consulta indi-
vidual. As provas serão aplica-
das nos dias 23 e 24 de outubro 
na cidade de Maceió.

As provas objetivas serão 
realizadas no primeiro dia, às 
14 horas, e os candidatos terão 
o tempo máximo de 4 horas e 
30 minutos para concluí-las. A 
prova discursiva, por sua vez, 
será aplicada no dia seguinte, 
às 8 horas, contando com 3 
horas de duração.

No momento dos exames, 

os inscritos devem estar muni-
dos de caneta esferográfica 
de tinta preta fabricada em 
material transparente, do 
comprovante de inscrição e 
do documento de identidade 
original. É obrigatório o uso de 
máscara, bem como o cumpri-
mento de todas as outras medi-
das de combate ao coronavírus 
estabelecidas.

O certame prevê 25 vagas 
para o cargo de auditor fiscal 
da Receita Estadual, com 
média salarial de R$ 9.899,81, 
e 10 para auditor de Finanças 
e Controle de Arrecadação da 
Fazenda Estadual, que tem a 
remuneração inicial prevista 
de R$ 8.638,75.

Para saber mais sobre o 
concurso desenvolvido pela 
Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag) que integra o Ciclo 
de Concursos do Governo de 
Alagoas, acesse: http://seplag.
al.gov.br/concursos-editais

CONCURSO DA SEFAZ

Locais de provas 
estão disponíveis

A Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal) e 
a empresa parceira Agreste 
Saneamento vão efetuar, da 
zero hora de hoje até a meia-
-noite de amanhã, trabalhos 
de manutenção preven-
tiva nos equipamentos do 
Sistema Adutor do Agreste 
(SAA). Durante os serviços, 
será necessário paralisar 
as atividades do sistema 
durante esse período de 48 
horas.

A iniciativa tem por obje-
tivo garantir a continuidade 
do abastecimento da região 
Agreste e a segurança opera-
cional dos equipamentos 
do SAA. Entre os trabalhos 
previstos estão inspeções, 
limpezas e manutenções de 
conjuntos motobombas, além 
de manutenções preventi-
vas de bancos de capacitores 
tanto na estação de captação 
de Traipu como na Esta-

ção de Tratamento de Água 
(ETA) Arapiraca. Também a 
adutora do Sistema passará 
por manutenção preven-
tiva em válvulas, registros e 
ventosas.

Devido à paralisação do 
SAA, o abastecimento dos 
bairros da parte alta de Arapi-
raca e dos municípios de Craí-
bas e Igaci ficará deficiente. 

Após o sistema ser reativado, 
na noite de amanhã, o forne-
cimento de água entrará em 
fase de regularização. Em 
alguns locais, poderá levar 
até 48 horas para ser norma-
lizado.

A manutenção será efetu-
ada por profissionais da 
empresa parceira Agreste 
Saneamento com acompa-
nhamento de técnicos da 
Unidade de Negócio Agreste, 
da Casal. Pelos transtornos, as 
empresas pedem desculpas 
aos seus clientes e reforçam 
que a manutenção é necessá-
ria para a melhoria operacio-
nal, o que consequentemente 
garante a oferta de água.

Essas ações estão previs-
tas no contrato de Parceria 
Público-Privada (PPP) exis-
tente entre as empresas. Para 
outras informações, a Casal 
disponibiliza o Call Center 
0800 082 0195.

AGRESTE

Sistema Adutor passa 
hoje por manutenção

 Ascom/Setrand

 Ascom Casal

Um homem foi preso 
depois de manter pelo menos 
cinco pessoas reféns durante 
uma tentativa de assalto a uma 
farmácia no bairro do Farol, em 
Maceió, durante a manhã de 
hoje. Ninguém se feriu e o outro 
criminoso conseguiu fugir do 
local.

De acordo com infor-
mações de testemunhas, o 
acusado invadiu a farmácia 
Drogasil, que fica localizada 
ao lado do supermercado 
Palato, armado e anunciou 
o crime. Um segundo assal-
tante estaria esperando do 
lado de fora e cinco vítimas 
teriam ficado trancadas em 
um banheiro.

Militares do Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(Bope) e o inspetor Robson 
José Correia dos Santos, que 
integra a Guarda Municipal 
de São Miguel dos Campos, 

conseguiram negociar com 
o acusado e liberar os reféns. 
Robson José estava indo a 
farmácia comprar remédios 
para a esposa quando perce-
beu o assalto.

“Sempre compro nesta 
farmácia. Achei estranho o 
fato do estabelecimento estar 
vazio, já que nesse horário 
sempre tem muita gente. Foi 
quando vi o assaltante com a 
arma apontada para a funcio-
nária. Eu estava armado e 
consegui negociar com ele”, 
afirmou o inspetor.

Aos militares, o assaltante 
afirmou que cometeu o crime 
porque estava precisando. Ele 
entregou a arma e liberou os 
reféns depois da negociação. 
Ele foi detido e encaminhado 
à Central de Flagrantes, na 
Avenida Fernandes Lima. O 
segundo acusado conseguiu 
fugir.

Visando atuar 
mais próximo 
da comuni-

dade e com ações de preven-
ção à violência, a Prefeitura 
de Maceió, por intermédio 
da Guarda Municipal, fez o 
lançamento, ontem, no bairro 
do Benedito Bentes, do projeto 
Ronda Comunitária, em evento 
promovido na Escola Munici-
pal José Maria de Melo. 

Com a iniciativa, os agen-
tes de segurança pública vão 

estar presentes com rondas 
nos espaços públicos do bairro 
do Benedito Bentes, e dando 
apoio em praças, escolas 
municipais, postos de saúde, 
conselhos tutelares e Centro 
de Referência da Assistência 
Social (CRAS).

Como explica Francisco 
Braga, inspetor da GMM, o 
projeto Ronda Comunitária 
está iniciando no Benedito 
Bentes e futuramente será 
expandido para os bairros do 

Jacintinho e o Vergel do Lago. 
Segundo ele,  para a população 
do bairro do Benedito Bentes 
entrar em contato com os 
guardas municipais do projeto 
Ronda Comunitária, basta ligar 
para o número: (82)98882-8065.

“O projeto chamado de 
quadrante de segurança comu-
nitária faz parte de um convê-
nio firmado entre a Prefeitura 
de Maceió e o Ministério da 
Justiça. Os guardas municipais 
vão atuar, preventiva e perma-

nentemente para proteção da 
população nos equipamentos 
urbanos”, afirma o inspetor 
Braga. 

Para Thiago Prado, secre-
tário municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, 
a guarda municipal vai ser 
um elo de comunicação com a 
comunidade do bairro, e colabo-
rando de forma integrada com 
os demais órgãos de segurança 
pública. “A Guarda Municipal 
de Maceió faz parte do Sistema 

de Segurança Pública, e com 
esse projeto vamos estar ainda 
mais próximos da população, 
interagindo com a sociedade 
para buscar solucionar proble-
mas”.

Prado ressalta ainda que 
presente no bairro, é possível 
reduzir o tempo resposta nas 
ocorrências que precisarem de 
uma intervenção mais rápida, 
ganhando confiança da popu-
lação e prestando um serviço 
ainda mais eficiente.
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Prefeitura lança projeto Ronda 
Comunitária no Benedito Bentes

AÇÕES DE PREVENÇÃO à violência serão feitas por guardas municipais em equipamentos públicos do bairro

Como parte da Campa-
nha Maceió Unida Contra a 
Dengue, a Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou, ontem, Muti-
rão de Coleta de Pneus inserví-
veis pelos bairros da capital. A 
ação, que visa eliminar os poten-
ciais criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, prossegue até o 
proximo sábado, quando ocorre 
o Dia ‘D’ da campanha. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que durante toda a 
semana, agentes de combate 
às endemias e educadores 
ambientais percorrerão pelo 
menos 204 borracharias, pontos 
de descarte irregular e outros 
locais onde possa haver pneus 
acumulados para fazer a coleta. 
As equipes também farão visi-
tas domiciliares para reforçar 
a prevenção contra o Aedes 
Aegypti.

Coordenada pela Gerên-
cia de Controle de Vetores e 
Animais Peçonhentos da Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
ação teve início às 8h de ontem 
(18), em borracharias de dife-
rentes pontos da capital, onde 
os proprietários já haviam sido 
informados sobre o mutirão 
e deixaram os pneus a serem 

descartados separados para 
recolhimento. 

O coordenador da Campa-
nha, Erivaldo Raimundo, 
orienta a população para que 
redobre o cuidado com qual-
quer material ou resíduo que 
possa se tornar um depósito de 
qualquer quantidade de água, 
desde uma tampinha de refri-
gerante até uma caixa d’água, 
e que sempre faça o descarte 
correto dos pneus.

“A gente pede à população 
que evite descartar pneus em 
terrenos baldios, porque com 
isso, prejudica a todos. O pneu 
é um dos materiais com maior 
potencial de se tornar um depó-
sito de água e de consequente 
proliferação do mosquito, além 
de ser um dos resíduos de maior 
dificuldade de desgaste”, alerta 
Erivaldo. 

DIA D
O Mutirão de Coleta de 

Pneus vai até sábado (23), com 
a realização do Dia D da mobi-
lização. Neste dia, as atividades 
estarão voltadas para a popu-
lação, a fim de conscientizar a 
todos para o descarte adequado 
de resíduo. 

MUTIRÃO

Saúde faz coleta de 
pneus inservíveis

Em publicação no Diário 
Oficial do Município, de ontem, 
a Prefeitura de Maceió, por 
meio da Fundação Munici-
pal de Ação Cultural (FMAC) 
divulgou o resultado final do 
edital “Credenciamento Festi-
val Bumba Meu Boi”, visando 
a realização do projeto “Ginga 
Maceió – II Edição”. A lista 
completa contendo os nomes dos 
contemplados pode ser acessada 
nas páginas 24 e 25 do D.O.M.

Com foco na produção 
cultural dos bairros da capital, 
serão investidos R$ 2,5 milhões 
por meio de dez editais lança-
dos pela FMAC, e o fomento 
vai beneficiar segmentos da arte 
cênica, literatura, música, dança, 
artesanato, cultura popular e 
sociedade civil. 

Os incentivos à cultura local 
estão ofertados nos editais: 
Credenciamento de grupos 
culturais, Xangô rezado alto, 
Cortejo do Natal dos folguedos, 
Credenciamento de cultura 
popular, oficinas de folguedos,  
fornecimento de figurinos, 
Credenciamento de festival 
bumba meu boi, entre outros. 

Ao todo, foram habilitados 
24 grupos, sendo eles Bumba 
Meu Boi Fenix, Bumba Meu 
Boi Força Bruta, Bumba Meu 
Boi Trovão, Bumba Meu Boi 
Vingador, Bumba Meu Boi 
Treme Terra, Bumba Meu Boi 
Imperador, Bumba Meu Boi 
Anaconda, Bumba Meu Boi 
Cobra Negra, Bumba Meu Boi 
Rottweiler, Bumba Meu Boi 
Bumbá Alagoano, Bumba Meu 
Boi Axé, Bumba Meu Boi Afri-
cano e Bumba Meu Boi Tigre.

CULTURA

FMAC divulga 
resultado 
final de edital
no D.O.M.

Ascom SMS
TENTATIVA DE ASSALTO NO FAROL

Homem é preso após 
manter cinco reféns

Vacinação contra Covid-19 é realizada no Casarão do CRB

Uma parceria entre a Prefeitura de Maceió e os clubes de futebol possibili-
tou, hoje, um dia de vacinação contra a Covid-19, no Casarão do Clube de 
Regatas Brasil (CRB), no bairro do Jaraguá. A atividade, que ocorre das 9h às 
16h, a princípio direcionada para os sócios torcedores do clube, também foi 
aberta à população em geral. 
Uma equipe da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) aplicou doses da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 
12 anos, que ainda não foi vacinada com a 1ª dose ou que precisa completar 
seu ciclo vacinal com a 2ª dose ou a dose de reforço.
A vacinação itinerante ocorre devido a uma parceria firmada entre a Prefei-
tura de Maceió e os clubes de futebol, no que diz respeito a adoção de rigo-
rosas medidas sanitárias para o retorno gradual da presença do público aos 
jogos realizados no Estádio Rei Pelé. A vacinação realizada nesses locais visa 
demonstrar o apoio dos times à campanha de vacinação contra a Covid-19.
Para garantir a 1ª dose é preciso levar a seguinte documentação: documento 
de identificação com CPF ou cartão SUS e comprovante de residência de 
Maceió. Adolescentes que não tenham RG podem apresentar a certidão de 
nascimento. 
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Pr o m o v e r 
networking e 
apresentar os 

diferenciais do cooperativismo 
de crédito estão entre as discus-
sões que serão estabelecidas na 
primeira edição do “Juntos & 
Prósperos”, promovido pela 
Sicredi Expansão, que acontece 
no próximo dia 21, em Palmeira 
dos Índios, Agreste de Alagoas. 
A data, inclusive, é comemo-
rativa ao Dia Internacional do 
Cooperativismo de Crédito. 

O evento também vai 
apresentar os diferenciais dos 
produtos e soluções financeiras 
da Sicredi a empresários locais. 
A edição da próxima quinta-
-feira vai contar com a presença 
do Gerente Regional de Desen-
volvimento da Sicredi Expan-
são, Alandson Araújo. 

Além de Palmeira dos 
Índios, as cidades de Arapi-
raca, no dia 11 de novembro, e 
Santana do Ipanema, em 2 de 
dezembro, serão as próximas 

paradas do “Juntos & Próspe-
ros”.

De acordo com a progra-
mação do evento em Palmeira 
dos Índios, a partir das 19h30, 
acontece exibição de vídeo 
institucional sobre a Sicredi 
Expansão; às 19h45, está 

prevista a palestra “Contri-
buindo com o crescimento da 
sua empresa através de solu-
ções financeiras”; já às 20h05, 
será a apresentação do Portfó-
lio Sicredi e  bate-papo com 
participantes, um momento 
informativo e mais descontra-

ído. Por fim, o evento oferece 
um coquetel e entrega de brin-
des aos participantes.

A Sicredi Expansão é uma 
instituição financeira coope-
rativa regulada pelo Banco 
Central e tem agências em 
Maceió, Arapiraca, Palmeira 

dos Índios, Penedo e Santana 
do Ipanema, e ainda em Salva-
dor (BA). 

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de asso-
ciados, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 24 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Cata-
rina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins.

Sicredi Expansão leva evento 
para Palmeira dos Índios

EDIÇÃO DO “JUNTOS & PRÓSPEROS” ACONTECE NA próxima quinta-feira, Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito

Divulgação
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O p r e s i -
d e n t e  d a 
C o m i s s ã o 

de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR), deputado 
Paulo Dantas (MDB), e o 
deputado Ronaldo Medeiros 
(MDB), receberam na tarde 
de ontem, representantes do 
Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação de Alagoas 
(Sinteal) para discutir sobre 
o projeto de lei, de origem 
governamental, que trata da 
revisão do Plano de Cargos 
e Salários (PCS) dos servi-
dores da Educação. Com 
o projeto proposto, o piso 
salarial médio do magisté-
rio de Alagoas passa para 
R$ 4.500,00, superando o 
piso nacional, que é de R$ 
2.886,00, para 40 horas sema-
nais. Durante a reunião, 
o deputado Paulo Dantas 
reafirmou o compromisso 
assumido pelo  Legis la-
tivo com os trabalhadores, 
quando do recebimento da 
mensagem governamental, 
e informou aos sindicalis-
tas que protocolou requeri-
mento solicitando urgência 
na tramitação do projeto, 
que passará pela CCJR, pela 
Comissão de Orçamento, 

Finanças e Planejamento e 
pela Comissão de Educação.

Os parlamentares destaca-
ram a importância da valoriza-
ção da categoria que, segundo 
Paulo Dantas, é de grande 
importância para o desen-
volvimento do Estado, sobre-
tudo na capacitação das novas 
gerações para o ingresso no 
mercado de trabalho. “Com 
certeza avançamos em Educa-
ção ao longo desses últimos 

anos e agora vamos dar um 
salto ainda maior”, assegu-
rou. “Hoje tive a satisfação de 
protocolar um requerimento 
para tramitarmos com a maté-
ria em regime de urgência e 
criarmos as condições para 
aprovar o projeto o quanto 
antes”, informou, acrescen-
tando que é um compromisso 
do presidente da Casa, depu-
tado Marcelo Victor, e de 
todos os parlamentares, entre-

gar esse projeto aprovado 
aos servidores da Educação 
o mais rápido possível. Para 
tanto, Paulo Dantas informou 
que irá articular com os líderes 
das demais comissões onde a 
matéria tramitará, para que 
seja realizada uma reunião 
conjunta.

O deputado Ronaldo 
Medeiros destacou que o 
Governo investiu na infraes-
trutura das escolas, construiu 

ginásios e agora vai valorizar 
os professores e demais traba-
lhadores da Educação. “O 
presidente Marcelo Victor e o 
deputado Paulo Dantas rece-
beram o projeto e é impor-
tante acompanharmos aqui 
na Assembleia”, disse. 

A presidente do Sinteal, 
Maria Consuelo Correia, 
agradeceu ao Parlamento por 
recebê-los e disse que, mesmo 
a p r e s e n t a n d o  a l g u m a s 
conquistas, o projeto de lei 
tem alguns pontos que preci-
sam ser discutidos junto ao 
Legislativo. “Foi um grande 
passo. Precisamos melho-
rar para que conquistemos o 
que queremos e assim valo-
rizemos os educadores do 
Estado”, disse a sindicalista. 
“Contamos com essa Casa 
para que tenhamos celeri-
dade na aprovação, discutido 
e dialogado com o sindicato 
e com a categoria”, destacou 
Consuelo.

Ao final da reunião, um 
novo encontro com os traba-
lhadores ficou agendado para 
o próximo dia 21, a partir das 
14 horas. Uma audiência 
pública para tratar sobre o 
tema também deve ser agen-
dada.

CCJR recebe Sinteal e discute
tramitação do PCS da Educação

COM O PROJETO PROPOSTO,  o piso salarial médio do magistério de Alagoas passa para R$ 4.500

Igor Pereira

Deputados Paulo Dantas e Ronaldo Medeiros receberam representantes do Sinteal para discutir PL da Educação
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Pr o m o v e r 
networking e 
apresentar os 

diferenciais do cooperativismo 
de crédito estão entre as discus-
sões que serão estabelecidas na 
primeira edição do “Juntos & 
Prósperos”, promovido pela 
Sicredi Expansão, que acontece 
no próximo dia 21, em Palmeira 
dos Índios, Agreste de Alagoas. 
A data, inclusive, é comemo-
rativa ao Dia Internacional do 
Cooperativismo de Crédito. 

O evento também vai 
apresentar os diferenciais dos 
produtos e soluções financeiras 
da Sicredi a empresários locais. 
A edição da próxima quinta-
-feira vai contar com a presença 
do Gerente Regional de Desen-
volvimento da Sicredi Expan-
são, Alandson Araújo. 

Além de Palmeira dos 
Índios, as cidades de Arapi-
raca, no dia 11 de novembro, e 
Santana do Ipanema, em 2 de 
dezembro, serão as próximas 

paradas do “Juntos & Próspe-
ros”.

De acordo com a progra-
mação do evento em Palmeira 
dos Índios, a partir das 19h30, 
acontece exibição de vídeo 
institucional sobre a Sicredi 
Expansão; às 19h45, está 

prevista a palestra “Contri-
buindo com o crescimento da 
sua empresa através de solu-
ções financeiras”; já às 20h05, 
será a apresentação do Portfó-
lio Sicredi e  bate-papo com 
participantes, um momento 
informativo e mais descontra-

ído. Por fim, o evento oferece 
um coquetel e entrega de brin-
des aos participantes.

A Sicredi Expansão é uma 
instituição financeira coope-
rativa regulada pelo Banco 
Central e tem agências em 
Maceió, Arapiraca, Palmeira 

dos Índios, Penedo e Santana 
do Ipanema, e ainda em Salva-
dor (BA). 

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa compro-
metida com o crescimento dos 
seus associados e com o desen-
volvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de asso-
ciados, os quais exercem papel 
de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 24 estados* e no Distrito 
Federal, com mais de 2.000 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Cata-
rina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins.

Sicredi Expansão leva evento 
para Palmeira dos Índios

EDIÇÃO DO “JUNTOS & PRÓSPEROS” ACONTECE NA próxima quinta-feira, Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito

Divulgação
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Procura por tratamento contra 
gordura localizada aumenta

REDUXPOWER é o queridinho entre as mulheres, reunindo massagem modeladora, redutora e drenagem linfática

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Fazer um trata-
mento inten-
s i v o  c o n t r a 

celulite e gordura localizada 
agora está mais descompli-
cado. Com a chegada do SPA 
Express a Maceió, os clientes 
não precisam mais se deslo-
car até uma clínica de estética 
e perder tempo na recepção 
esperando a sua vez de ser 
atendida. As fisioterapeutas, 
massoterapeutas e esteticis-
tas especialmente treinadas 
atendem no conforto do lar da 
cliente, com hora marcada e 
seguindo todos os protocolos 
sanitários.

O procedimento queridi-
nho das clientes é um serviço 
exclusivo do SPA Express e 
atende pelo nome de Redux-
POWER. “É um tratamento 
intensivo contra celulite 
e gordura localizada, que 
reúne massagem modela-
dora, redutora e drenagem 
linfática”, descreve a empre-
sária Geisa Barbosa.

A especialista destaca que 
no ReduxPOWER são utiliza-
dos produtos da linha fran-
cesa Anna Pegova, cosméticos 

de altíssima qualidade que 
usam a nanotecnologia a 
favor da saúde e da beleza. 
“Nas regiões onde há concen-
tração de gordura são apli-

cados o esfoliante e o creme 
redutor à base de cafeína e 
que tem em sua composição 
outros agentes estimulantes, 
o produto auxilia nas mano-

bras redutoras, modelado-
ras e de drenagem linfática, 
além do uso do borrifador, 
que potencializa a queima de 
gordura”, assinala.

O ReduxPOWER pode 
ser  fe i to  por  homens  e 
mulheres, a frequência reco-
mendada para um resultado 
mais eficiente é de três vezes 
por semana, sem esquecer da 
importância da alimentação 
e dos exercícios físicos para 
um melhor desempenho. 
Geisa Barbosa faz um alerta: 
quem já teve trombose, está 
fazendo quimioterapia, é 
cardiopata ou lactante não 
pode desfrutar dos benefí-
cios deste tratamento.

O ReduxPOWER faz 
parte dos serviços premium 
do SPA Express, que incluem 
ainda o DrenoPOWER e o 
DetoxPOWER+Pantaleds. 
A franquia disponibiliza 
mais de 20 serviços, entre 
procedimentos corporais 
e faciais, como limpeza de 
pele, massagens com pedras 
quentes, drenagem linfática, 
liberação miofascial, banho 
de lua plus e Spa Day.

Para obter mais informa-
ções, basta acessar o @spaex-
press_mcz  no Instagram 
ou entrar em contato pelo 
98217-7767. O SPA Express 
atende em Maceió, praia 
do Francês e Barra de São 
Miguel.

Divulgação

Empresária destaca que produto de origem francesa carrega cosméticos de alta qualidade que usam nanotecnologia
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Procura por tratamento contra 
gordura localizada aumenta

REDUXPOWER é o queridinho entre as mulheres, reunindo massagem modeladora, redutora e drenagem linfática

Iracema Ferro
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Fazer um trata-
mento inten-
s i v o  c o n t r a 

celulite e gordura localizada 
agora está mais descompli-
cado. Com a chegada do SPA 
Express a Maceió, os clientes 
não precisam mais se deslo-
car até uma clínica de estética 
e perder tempo na recepção 
esperando a sua vez de ser 
atendida. As fisioterapeutas, 
massoterapeutas e esteticis-
tas especialmente treinadas 
atendem no conforto do lar da 
cliente, com hora marcada e 
seguindo todos os protocolos 
sanitários.

O procedimento queridi-
nho das clientes é um serviço 
exclusivo do SPA Express e 
atende pelo nome de Redux-
POWER. “É um tratamento 
intensivo contra celulite 
e gordura localizada, que 
reúne massagem modela-
dora, redutora e drenagem 
linfática”, descreve a empre-
sária Geisa Barbosa.

A especialista destaca que 
no ReduxPOWER são utiliza-
dos produtos da linha fran-
cesa Anna Pegova, cosméticos 

de altíssima qualidade que 
usam a nanotecnologia a 
favor da saúde e da beleza. 
“Nas regiões onde há concen-
tração de gordura são apli-

cados o esfoliante e o creme 
redutor à base de cafeína e 
que tem em sua composição 
outros agentes estimulantes, 
o produto auxilia nas mano-

bras redutoras, modelado-
ras e de drenagem linfática, 
além do uso do borrifador, 
que potencializa a queima de 
gordura”, assinala.

O ReduxPOWER pode 
ser  fe i to  por  homens  e 
mulheres, a frequência reco-
mendada para um resultado 
mais eficiente é de três vezes 
por semana, sem esquecer da 
importância da alimentação 
e dos exercícios físicos para 
um melhor desempenho. 
Geisa Barbosa faz um alerta: 
quem já teve trombose, está 
fazendo quimioterapia, é 
cardiopata ou lactante não 
pode desfrutar dos benefí-
cios deste tratamento.

O ReduxPOWER faz 
parte dos serviços premium 
do SPA Express, que incluem 
ainda o DrenoPOWER e o 
DetoxPOWER+Pantaleds. 
A franquia disponibiliza 
mais de 20 serviços, entre 
procedimentos corporais 
e faciais, como limpeza de 
pele, massagens com pedras 
quentes, drenagem linfática, 
liberação miofascial, banho 
de lua plus e Spa Day.

Para obter mais informa-
ções, basta acessar o @spaex-
press_mcz  no Instagram 
ou entrar em contato pelo 
98217-7767. O SPA Express 
atende em Maceió, praia 
do Francês e Barra de São 
Miguel.

Divulgação

Empresária destaca que produto de origem francesa carrega cosméticos de alta qualidade que usam nanotecnologia

Os mestres João Bastos e Sonia Onuki 
já estão com tudo pronto para receber 
consteladores de várias partes do Brasil 
para a Imersão em Constelação Familiar do 
Instituto Onukisan 2021. Entre os dias 3 e 
6 de novembro eles estarão reunidos para 
um aprofundamento no método.

James Silver e Viviane Ferreira capricharam no 
look e mostraram que estão atentos à importância 
do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Celebre, lançamento do Boticário, nasceu 
para homenagear a força e a energia 
otimista dentro de cada um. Inspirada no 
Nordeste, a novidade ganhou forma a partir 
de verdades contadas por pessoas nativas 
da região, tornando-se uma fragrância 
solar, luminosa e potente.

Carolina Gaia esteve entre os convidados para 
a abertura oficial do Salão do Imóvel Ademi 40 
anos. O maior evento do segmento acontece até 
o dia 24 de outubro, das 16h às 22h, em uma 
estrutura de mais de 2.000 metros quadrados 
na orla da Ponta Verde. Ao todo, 26 estandes 
reunirão não só lançamentos das principais 
construtoras alagoanas, como também institui-
ções financeiras e fornecedores.

IMERSÃO ONUKISAN OUTUBRO ROSACELEBRE SALÃO DO IMÓVEL
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TRINTOU QUASE NOS ENTA PRIMEIRO ANINHO

Taiane Celice entrou para o time das balza-
quianas, esbanjando felicidade e pronta 
para chegar ainda melhor aos 4.0. Thaise Cavalcante, por sua vez, fez 3.9! Com 

leveza, coração preenchido e saúde, ela é 
“Só gratidão a Deus por mais um ano de 

vida”. E que venham os “ENTA”!
Enquanto isso, o pequeno João Guilherme 

está só começando as comemorações pela 
vida. No último dia 16, a mamãe @julliana-

fernanda armou uma super festa para comemo-
rar o seu primeiro aniversário.  

CHICO BRANDÃO
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Novas edições exclu-
sivas da Ram 1500 são 
reveladas nos EUA
A Ram exibe até este 
domingo (17/10) na Feira 
Estadual do Texas três 
novidades baseadas na Ram 
1500: a TRX Ignition Edition, 
a Longhorn SouthFork e a 
(RAM) RED. Cada uma delas 
oferece aos compradores 
de picapes uma gama ainda 
mais ampla de conteúdos e 
acabamentos. “Os consu-
midores exigem uma picape 
bonita com recursos fáceis 
de usar. Eles nos dizem que 
suas Ram são uma exten-
são de sua personalidade e 
querem se destacar da multi-
dão”, disse Mike Koval Jr., 
CEO global da marca Ram. 
“Os clientes da Ram exigem 
ainda mais e nossos novos 
modelos oferecem isso com 
uma seleção de conteúdos 
externos e internos para uma 
personalização ainda maior”.  
O Texas foi o palco escolhido 
para o lançamento dessas 
edições especiais pois se 
trata do estado norte-ameri-
cano com o maior volume 
de vendas de caminhonetes. 
Os novos modelos estarão 
à venda nos Estados Unidos 
ainda neste trimestre.

Novo Citroën C3 vai 
trazer desenvolvimento 
local e plataforma 
moderna e flexível
O Novo Citroën C3, que 
será produzido na fábrica 
de Porto Real (RJ), teve, 
desde a sua concepção, o 
protagonismo das equipes 
de engenharia da América 
Latina para desenvolver um 
veículo totalmente conectado 
com as expectativas dos 
clientes brasileiros e latino-
-americanos. Além disso, 
traz a responsabilidade de 
ser o primeiro de uma família 
de três veículos que serão 
desenvolvidos e produzidos 
na região nos próximos três 
anos.  Com muita versati-
lidade e personalidade, o 
Novo C3 chegará com uma 
excelente altura livre do solo, 
capô elevado e uma posição 
alta para o motorista, além 
do conforto característico da 
Citroën, com um dos melho-
res espaços internos do 
segmento. E a sua concep-
ção foi cuidadosamente 
pensada para facilitar o dia a 
dia dos clientes nas grandes 
cidades e também propor-
cionar momentos agradáveis 
e de bem-estar em trajetos 
mais longos, como viagens. 

Yamaha dá continuidade à 
Collab com Marvel e lança 
MT-03 Homem de Ferro
Em novembro de 2019, a 
Yamaha Motor do Brasil 
anunciou a inédita Collab 
com a Marvel, associando 
o universo duas rodas ao 
universo do entretenimento 
Marvel, onde pessoas reais 
se tornam extraordinárias. 
Uma homenagem e 
um chamamento aos 
motociclistas que 
encontram na pilotagem 
diária o prazer na jornada 
heroica de suas próprias 
vidas. Para a Yamaha, 
mobilidade vai além de 
chegar a um destino, está 
relacionada a como se vive 
cada dia, a desafiar-se a 
apreciar cada pequeno 
momento da jornada. 
Avançar, repensar e 
transformar (ART for Human 
Possibilities), observando 
o entorno com atitudes 
positivas e infinitas 
possibilidades, assumindo 
o protagonismo de sua 
história. É sob este contexto 
que a Yamaha lança seu 
quarto modelo Yamaha | 
Marvel: a MT-03 Homem 
de Ferro, com carenagem 
inspirada na armadura do 
Homem de Ferro, trazendo 
a cor vermelha como base 
e grafismos em dourado. 
É a combinação perfeita 
entre a ousadia e design 
Master of Torque e a 
genialidade do Homem de 
Ferro-  grande Herói do 
Universo Marvel. A escolha 
da MT-03 deve-se ao seu 
potente motor 321 cc, 42 
cv, 3,0 kgf.m de torque e 
exclusiva tecnologia DiASil, 
que contribui para uma 
menor vibração e ganho 
de performance para os 
desafios do dia a dia. À 
tecnologia inovadora do 
painel 100% digital, o único 
da categoria a possuir a 
luz indicativa Shift Light 
personalizável, que indica 
o melhor momento para 
a troca de marchas nas 
aventuras pelas pistas.

RODASDUAS

A série limitada Lute-
cia acaba de chegar à gama 
Renault Clio, para substituir 
a versão de acabamento 
Initiale Paris. Agora, a gama 
Clio passa a contar com as 
versões Zen, Limited, Intens e 
duas versões de acabamento 
topo de linha: a esportiva R.S. 
Line e a sofisticada Lutecia.  
A versão de acabamento 
Lutec ia  é  d i r ig ida  aos 

clientes que desejam um 
design marcante, com o 
melhor nível de equipamen-
tos de série. Esta mesma clien-
tela é sensível à qualidade dos 
materiais, mas se preocupa 
com o meio ambiente. A 
série limitada Lutecia prima 
pela sofisticação, com itens 
personalizados na cor cobre 
tanto na parte externa como 
interna. Do lado de fora, ela 

se diferencia 
c o m 

os toques na cor cobre fosco 
nos aros de rodas diamanta-
dos pretos de 17 polegadas 
Vivastella, as linhas em torno 
do logo e da grade frontal, 
saídas de ar, emblema lateral 
e retrovisores das portas.  Do 
lado de dentro, a sobriedade e 
a sofisticação andam de mãos 
dadas, com um painel forrado 
com tecido 100% produzido a 
partir de materiais de origem 
biológica, revestimentos dos 
bancos de tecido / revesti-
mento premium, além de uma 

faixa colorida na cor cobre.  

Renault revela série limitada 
Lutecia de seu modelo Clio

Com o objetivo de expandir 
o conceito de downsizing em 
sua gama de produtos com um 
propulsor de última geração, 
que entrega performance sem 
abrir mão da eficiência, a Fiat 
trouxe para o seu primeiro 
SUV desenvolvido e produz-
ido no país o motor Turbo 
200 Flex, que gera 130 cv de 
potência máxima abastecido 
com etanol (125 cv com gaso-
lina), sendo o motor 1.0 turbo 
mais potente de sua categoria 
no Brasil. A performance 
superior se estende também 
para o torque máximo, que 
atinge 20,4 kgfm a 1.750 rpm 

tanto com etanol quanto com 
gasolina. Esses números são 
possíveis graças a itens como 
o uso do turbocompressor 
com wastegate eletrônica, da 
injeção direta de combustível e 
do exclusivo sistema MultiAir 
III, que possibilita um controle 
mais flexível e eficiente das 
válvulas de admissão. As 
tecnologias são as mesmas 
do premiado motor Turbo 
270 Flex, que equipa a Nova 
Fiat Toro. Outro ponto de 
destaque do novo Turbo 200 
Flex diz respeito à aceleração. 
A maior potência e torque 
aliados a uma estrutura 

robusta, porém leve, arranca 
o SUV de 0 a 100 km/h em 9,4 
segundos, o que representa o 
menor tempo comparado aos 
seus principais concorrentes. 
A performance eficiente do 
novo motor traz ainda outros 
atributos ao seu desempenho. 
Aliado ao câmbio automático 
CVT de sete marchas, o 
propulsor Turbo 200 Flex 
entrega também o melhor 
consumo de combustível 
entre seus concorrentes com 
transmissão automática: 12 
km/l na cidade e 14,6 km/l na 
estrada quando abastecido 
com gasolina.

Fiat Pulse: O motor 1.0 turbo 
mais potente do Brasil
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