
Ontem, quatro horas após 
matar a ex-sogra e ferir grave-
mente a ex-namorada, o moto-
rista da Prefeitura de Olivença, 
Elvison Silva Vilela Ferreira 
– o “Tripinha” – foi conde-
nado por porte ilegal de arma 
à prestação pecuniária de R$ 4 
mil (numa parcela) e prestação 

de um ano de serviço à Socie-
dade São Vicente de Paula. 
Ele já respondia a este crime 
mas, mesmo assim, andava 
armado com uma pistola. A 
mesma que usou para matar 
Damiana Correia de Mélo, de 
45 anos, e ferir com cinco tiros, 
a filha dela: Dayrla Correia, 

de 21. Esse crime de feminicí-
dio vinha sendo denunciado 
pelas vítimas, mas a polícia 
não adotou as providências. 
Agora tenta prender o crimi-
noso, após a tragédia ter 
sido consumada. Qualquer 
informação sobre o bandido 
deve ser repassada de forma 

anônima pelo Disque-Denún-
cia 181, sem riscos para quem 
der a informação que possa 
levar à prisão do criminoso. 
Até o final da tarde de hoje,  
Dayrla continuava internada 
no Hospital Doutor Clodolfo 
Rodrigues, em Santana do 
Ipanema.

PROCURA-SE!
MATADOR DO SERTÃO COMETE CRIME NO DIA QUE FOI CONDENADO POR PORTE ILEGAL DE  ARMA

5 Elvison está sendo procurado

Caiu como uma bomba a 
notícia da mudança de regime 
de Talvane Albuquerque de 
fechado para o semiaberto. 
Familiares de vítimas da 
Chacina da Gruta vão recursar 
da decisão da Justiça Federal, 
para ele voltar ao presídio.

Gasolina e diesel estão mais caros
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EM OPERAÇÃO CONJUNTA, POLÍCIAS DESARTICULAM BANDO CRIMINOSO E APREENDE R$ 3 MILHÕES EM DROGAS 5

Edvan Ferreira
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Talvane sai 
da prisão e 
gera revolta 
e indignação

“Bolsonaro 
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VALORIZA EDUCAÇÃO

JHC anuncia investimentos 
para servidores municipais

O prefeito de Maceió, 
JHC,  anunciou hoje  o 
processo seletivo com 576 
vagas para servidores da 
educação, além do paga-
mento de progressões. 
As ações fazem parte do 
Programa Valoriza Educa-

ção, que vai garantir uma 
série de benefícios para os 
servidores da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Em sua fala, o gestor desta-
cou que, agora, o servidor 
público é prioridade. “Eu 
nunca entendi porquê as 

antigas gestões tratavam 
tão mal o servidor público. 
Esses profissionais estão ali 
por mérito, mas pela falta de 
estímulo acabam desempe-
nhando suas ações aquém do 
que deveriam. Como é que 
vou trabalhar se meu exér-

cito está desamparado? Isso 
não é postura de um líder. 
O servidor é nossa priori-
dade. Na minha gestão, com 
muito comprometimento e 
seriedade, os servidores são 
o nosso principal investi-
mento”, disse o prefeito.

A NOTÍCIA É VELHA, MAS O PREÇO É NOVO
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Edberto Ticianeli  *História de Alagoas

Procuro sempre ler o que me 
agrada. Assuntos os mais diver-
sos que me eduquem e mostrem 
lições que foram transmiti-
das com sabor. São sabores de 
história que mais me prendem. 
Um amigo (Ticianeli) mantem 
uma página sobre “História de 
Alagoas”. Deparei-me hoje com 
uma interessante versão sobre 
Rás Gonguila, o príncipe etíope, 
como era chamado a famosa 
figura dos carnavais de outrora.

Como se aproximam os dias 
dedicados ao Rei Momo, vale a 
pena recordar uma passagem 
ligando o fundador do “Clube 
Cavaleiro dos Montes” ao 
folclore político.

Em 1950, decorria a campa-
nha política para governador de 
Alagoas. A fama do Gonguila 
era notória e valia a pena tirar 
partido, conquistando votos 
através do Rás e dos apanhadores 
de sururu! Theobaldo Barbosa, 
amigo e assessor de Arnon de 
Mello, teve a ideia de levá-lo ao 
encontro de Gonguila na sede do 
“Cavaleiro dos Montes” na Ponta 
Grossa.

“Assim no Vergel do Lago, 
entraram em um galpão mal 

iluminado e Rás Gonguila se 
dirigiu a eles para apresentá-los 
ao resto do grupo. Arnon de 
Mello perguntou no ouvido de 
Theobaldo o nome do negro alto 
e forte que caminhava na dire-
ção da comitiva. — Gonguila! 
— disse o assessor no exato 
momento em que “vivas” eram 
gritados para Arnon, o que o 
impediu de entender o nome da 
principal liderança do bairro. 
Boa noite, ‘seu’ Gorila, falou 
o candidato enquanto esten-
dia a mão para o carnavalesco. 
— Gorila é a puta que o pariu, 
Arnon! Meu nome é Gonguila! 
Rás Gonguila! A gafe foi tama-
nha que provocou risadas, 
desanuviando o clima tenso. 
Arnon pediu desculpas, abra-
çou Gonguila e conversou com 
ele e com os catadores. Saiu de lá 
com os votos daquela área e foi 
eleito governador do Estado.”

Não sei se foi bem assim como 
o narrado no site, mas posso ser 
testemunha de uma trapalhada 
incrível com o então governador 
Arnon de Mello.

Estudava em Recife e, de 
quando em vez, dava uma esca-
pada para ver meus pais. Em 1952 

foi uma delas. Era um domingo 
e fui assistir ao jogo no Mutange 
(CSA) entre os selecionados de 
Alagoas e Paraíba.

Na época, não havia campe-
onato regional de futebol entre 
clubes e quando aconteciam 
jogos entre eles, eram amisto-
sos. O campeonato de futebol 
era disputado em regiões. No 
Nordeste recaiam sempre as 
finais com jogo entre Pernam-
buco e Bahia e quase sempre a 
finalíssima era entre os estados 
da região Sul, com o jogo mais 
esperado de São Paulo contra o 
Rio de Janeiro.

Alagoas tinha como seu 
maior expoente o atacante Dida, 
o famoso craque que pontificou 
depois no Flamengo do Rio e 
terminou por ser campeão do 
mundo em 1958.

No selecionado da Paraíba, 
lembro-me bem do nome esqui-
sito do seu goleiro. Aliás, um 
ótimo arqueiro, como se chama-
vam também os golquíperes, 
Harry Carey.

O gramado do Mutange era 
reconhecido como melhor do 
que o do seu maior adversário, 
o Regatas. A arquibancada, em 

degraus de madeira, com uma 
tosca coberta de alumínio ou 
mesmo telha de zinco. A “geral” 
era de frente para o sol da tarde. 
Nos intervalos, percorriam os 
ambulantes vendendo rolete 
de cana, sorvete em casquinha, 
cachorro quente, entre outras 
guloseimas.

Sentado numa cadeira de 
madeira da então conhecida 
marca “Gerdau”, encontrava-se 
na “Tribuna e Honra” o governa-
dor Arnon de Mello e seus poucos 
acompanhantes. Interessante de 
se observar que os torcedores se 
confundiam com as autoridades, 
numa convivência exemplar.

Estava próximo à tribuna, 
torcendo, quando terminou o 
primeiro tempo da partida com 
a Paraíba ganhando! Que chate-
ação! Pensava na mangação que 
os amigos iriam fazer no meu 
retorno.

Estou absorvido com essa 
conjectura, quando ouço um 
alarido ao meu lado. O meu 
vizinho de arquibancada 
mostrava o picolé que chupava! 
Nele, que estava sendo degus-
tado com tanto prazer, estava 
presa no palito uma pequena 

rã (perereca)! Patas dianteiras 
agarradas na parte superior e 
traseiras próxima ao local onde 
costumeiramente pegamos 
como apoio.

O inusitado causou daí em 
diante uma algazarra enorme, 
e foi nesse tumulto que um 
torcedor aconselhou a mostrar a 
“suicida” perereca (com certeza 
pulara na fôrma metálica para 
confecção dos picolés) para ser 
mostrada ao Governador! Uma 
comitiva se formou para ir até a 
presença de Arnon.

Riu-se muito e ouvi quando 
ele, formalmente, sugeriu que o 
dono do picolé fosse mostrar na 
Secretaria de Saúde, cujo titular 
era o médico Armando Lages. 
O comportamento de então era 
que a autoridade deveria adotar 
as providencias requeridas e até 
para uma banal trapalhada como 
aquela!

Voltam as duas seleções e 
passou Alagoas a dominar o 
jogo. Ao terminar a partida com 
nossa vitória por 4×3, Dida tinha 
demonstrado que era um craque 
perfeito, sendo de sua autoria 
todos os gols alagoanos.

Eng. Vinícius Maia Nobre

Trapalhadas Históricas

Fernando Gambôa  *Sócio-líder de Consumo e Varejo da KPMG no Brasil e na América do Sul

O volume de vendas do 
comércio varejista no Brasil 
cresceu 1,2% em julho em 2021, 
na comparação com junho, 
atingindo a quarta alta positiva 
consecutiva e fazendo o setor 
alcançar recorde na série histórica 
desde 2000. Comparando com 
julho de 2020, o comércio vare-
jista cresceu 5,7%, sendo a quinta 
taxa positiva seguida, com bons 
resultados de tecidos, vestuário e 
calçados (42%), outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (36,8%), 
combustíveis e lubrificantes 
(6,4%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, perfuma-
ria e cosméticos (4,8%). Os dados, 
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), evidenciam a retomada 
deste mercado no Brasil.

Nesse setor, uma pauta cada 
vez mais relevante é a econo-
mia circular, prática absolu-
tamente necessária para que 
nossa sociedade consiga lidar 
com recursos naturais finitos e 
ecossistemas que precisam ser 
protegidos, que tem como obje-
tivo a circulação de materiais 
não orgânicos somente dentro 
das cadeias produtivas. Na 
direção certa, entre as práticas 
mais comuns no Brasil, pode-
mos citar a logística reversa e 
coletas seletivas, fundamentais 

para que aconteça a reciclagem. 
Essas práticas permitem uma 
menor produção de resíduos, e 
se bem planejadas, podem ainda 
ajudar a reduzir emissões de 
gases de efeito estufa, além de 
uso menor de água e energia, o 
que em conjunto protege mais 
nosso meio ambiente, contri-
buindo também para reduzir os 
impactos de nossas atividades 
de consumo sobre o clima.

Por fim, mas não menos 
importante, princípios da econo-
mia circular também ganharam 
uma grande relevância durante 
a pandemia da Covid-19, por 
exemplo com a venda de peças 
usadas. Essa perspectiva pode 
ser enquadrada como uma ação 
de consumo inteligente, além de 
promover geração de emprego 
e renda. Pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) 
revela que 76,5% das indústrias 
desenvolvem alguma iniciativa 
do tipo, sendo principais práticas 
otimização de processos (56%), 
uso de insumos circulares (37%) 
e recuperação de recursos (24%). 
Para a maioria dos entrevista-
dos (88%) a economia circular é 
importante ou muito importante 
para a indústria.

O tema é tão relevante que 
compõe um dos quatro temas 
de maior interesse indicados 

por líderes da Cadeia Nacional 
de Abastecimento em evento da 
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras). Além disso, 
este é um novo paradigma de 
consumo, por várias razões. 
A primeira é que a Revolução 
Industrial foi pensada com 
cadeias produtivas lineares, com 
a premissa que os recursos natu-
rais não eram finitos e de que os 
restos da produção e do consumo 
poderiam infinitamente ser 
acumulados em aterros e locais 
similares. Além disso, a produ-
ção tradicional pode demandar 
muita água, o que não é sustentá-
vel neste momento quando todas 
as regiões do planeta sofrem com 
restrições hídricas, inclusive o 
Brasil, e pode demandar muita 
energia.

Estamos em uma nova era 
com novas demandas, onde os 
consumidores, mais engajados 
do ponto de vista social e do 
cuidado ambiental, demandam 
processos mais limpos, fontes 
renováveis de energia e práticas 
alinhadas aos fatores ESG (Envi-
ronmental, Social and Gover-
nance). Neste contexto, vemos 
que as tradicionais cadeias 
lineares, pouco a pouco, têm 
sido substituídas por cadeias 
circulares, onde parte do que 
antes seria descartado ao final 

da cadeia, consegue voltar ao 
início, originando um novo ciclo 
para aquele insumo ou produto. 
O Brasil, aliás, é referência na 
reciclagem de alumínio, prática 
que preserva a natureza, benefi-
cia pessoas e diminuiu recursos 
de produção. Mas tem ainda 
muito o que fazer no estabele-
cimento de cadeias industriais 
totalmente circulares.

Outro ponto relacionado é 
que, cada vez mais, o consumi-
dor é também vendedor. E esta 
possibilidade de colocar à venda 
aquilo que não se quer mais foi 
potencializada com a digitaliza-
ção, onde hoje os consumidores 
vendedores têm uma série de 
aplicativos e sites para poder 
comercializar seus produtos e 
movimentar a economia. Há 
vários exemplos, desde brechós 
de roupas, calçados e acessórios, 
passando por empresas que 
coletam embalagens, e até carros 
por assinatura, com o uso substi-
tuindo a posse. Quando o varejo 
usa novas tecnologias, há voz, 
imagem e conexão de vendas não 
só no bairro, mas em todo o Brasil 
e até fora. O empreendedorismo 
digital está conectado com oferta 
de produtos personalizados, que 
encantam as novas gerações.

Embora a economia circular 
precise de melhorias de infraes-

trutura e atualização tributária 
para estimular ainda mais o uso 
consciente dos recursos natu-
rais, ela gera oportunidades 
que valorizam as boas práticas 
e os diferenciais das empresas. 
Uma matriz energética limpa e 
renovável beneficia as organiza-
ções em um mercado que quer 
sustentabilidade. Aproveitar 
oportunidades relacionadas à 
economia circular é estratégico 
pois desenvolve novos elos na 
cadeia produtiva, gera negócios 
e empregos.

A economia circular base-
ada em princípios ESG integra 
economia, tecnologia, digitaliza-
ção, personalização e escala. São 
negociações mais sustentáveis, 
com produtos mais acessíveis 
e que - pouco a pouco - aliviam 
os ecossistemas da pressão dos 
resíduos e emissões. Com a 
ampliação do escopo de atua-
ção organizacional, podemos 
construir um novo modelo de 
negócios mais moderno e conec-
tado com o que há de melhor em 
termos de inovação, sustentabili-
dade e tecnologia no mercado de 
consumo e varejo. Esta pauta tem 
que avançar, pois, o que é bom 
para o meio ambiente e toda a 
sociedade, acaba sendo positivo 
também para as empresas e o 
mercado. 

Economia circular em consumo e varejo
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Repórter

A soltura do 
e x - d e p u -
tado federal 

Talvane Albuquerque, por 
decisão Judicial, ocorrida 
ontem, deixou indignados 
os familiares das vítimas da 
“Chacina da Gruta”, na qual 
morreram a então deputada 
federal Ceci Cunha e seu 
marido Juvenal da Silva, além 
de Ítala Neide Maranhão 
Pureza e seu filho Iran Carlos 
Maranhão Pureza, que era 
casado com a irmã da parla-
mentar alvo dos bandidos. 

Para o senador Rodrigo 
Cunha (PSDB), que perdeu os 
pais na chacina, a soltura de 
Talvane, que foi condenado 
a mais de 100 anos de cadeia, 
depois de ele ter cumpriu 
apenas 10% da pena, é uma g 
injustiça. “Vamos novamente 
acionar o Judiciário buscando 
fazer com que Talvane Albu-
querque pague pelo crime 
cometido”, declarou o sena-
dor, em nota à imprensa. 

Familiares de dona Ítala 
Neide, que era sogra da irmã 
da deputada Ceci e perdeu 
o filho chacinado, também 
repudiaram a decisão da 
Justiça Federal, de relaxar a 
prisão de Talvane, que saiu do 
regime fechado, para o semia-
berto. Questionado sobre 
como tinha recebido a notícia 
da soltura de Talvane, um dos 
órfãos de dona Neide, João 
Maranhão Pureza Júnior, 
disse: “Com tristeza e certeza 
que a impunidade existe”.

Condenado a 103 anos 
de prisão, como mandante 
da chacina, Talvane vinha 
cumprindo pena no Presídio 

Baldomero Cavalcanti, desde 
que foi condenado pela Justiça 
Federal, em 2012. Até hoje ele 
nega ter tramado a morte da 
deputada Ceci, que foi assas-
sinada junto com o marido 
Juvenal e mais dois familiares, 
na noite de 16 de novembro de 
1998, momentos depois de ter 
sido diplomada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Segundo a investigação 
feita pela Polícia Federal, o 
crime teria sido planejado 
pelo ex-deputado por ques-
tões políticas. Talvane não 
tinha conseguido a reeleição 
para a Câmara Federal e por 
conta disso teria tramado a 
morte da deputada Ceci, para 
assumir a vaga dela, já que 
ele era o primeiro suplente da 
sua coligação. Por isso, com 
a morte de Ceci, ele assumiu 
a vaga da Câmara Federal, 
mas depois teve o mandato 
cassado. 

De acordo com informa-
ções da PF, o então depu-
tado federal Augusto Farias 
– irmão do empresário PC 
Farias, assassinado dois anos 
antes – denunciou à imprensa 
que o ele seria o alvo desse 
crime, mas se antecipou e 
denunciou o caso publica-
mente, o que teria frustrado 
a ação criminosa. Assim, 
a deputada Ceci Cunha, 
segundo a acusação, acabou 
sendo uma espécie de plano 
B dos assassinos. 

NOTA DE REPÚDIO
Em postagem feita ontem 

nas redes sociais, o senador 
Rodrigo Cunha reagiu com 
indignação a libertação de 
Talvane. Para ele, a soltura 
do ex-deputado representa 
“mais um capítulo na histó-

ria da impunidade em nosso 
Estado e em nosso País”. O 
senador declarou que sua 
família repudia a libertação 
de Talvane, implicado em um 
dos crimes mais bárbaros do 
final do século passado. 

“Não temos palavras 
capazes de expressar nosso 
lamento e nossa agonia”, 
protestou o senador, que lutou 
muito pelo julgamento de 
Talvane e dois demais envol-
vidos, como autores matérias, 
da chacina. Cunha disse ainda 
que vai recorrer da decisão 
e vai continuar lutando sem 
perder a fé na Justiça. Para ele, 
a vida humana não pode ser 
tratada com tamanho menos-
prezo e quem causou tanto 
mal merece punição.

DECISÃO DO STJ
O ex-deputado Talvane 

Albuquerque teve sua pena 
reduzida pela Sexta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), por isso ganhou direito 
à prisão semiaberta. A pena 
dele foi reduzida em mais de 
10 anos. Para o colegiado, o 
fato de o comportamento da 
vítima não ter contribuído 
para o crime não poderia ser 

utilizado para agravar a pena 
de Talvane, um entendimento 
já consolidado na jurispru-
dência da Corte.

Sobre a pena para o crime 
impune por 14 anos, a turma 
do STF afastou, por unanimi-
dade, a avaliação do compor-
tamento da vítima como 
fator a influenciar na pena. E 
ainda considerou despropor-
cional o aumento adotado 
pelas instâncias ordinárias na 
primeira fase do cálculo da 
pena, relativamente a três dos 
quatro homicídios, e reduziu 
o total da condenação de 103 
anos e quatro meses de prisão 
para 92 anos, nove meses e 27 
dias.

REGIME SEMIABERTO
Talvane também teve a 

pena atenuada por exercer a 
função de médico dentro do 
Presídio Baldomero Caval-
canti. Por isso, ele ganhou o 
direito ao regime semiaberto. 
Com a decisão judicial, ele será 
fiscalizado por meio de moni-
toramento eletrônico, com 
raio de abrangência zero. O 
réu não pode frequentar luga-
res públicos e deve compare-
cer, mensalmente, perante a 

Justiça, para informar e justi-
ficar suas atividades.

De acordo com o STF, se o 
reeducando quiser trabalhar 
deverá solicitar autorização 
à Justiça. Além disso, “o réu 
está proibido de frequentar 
bares, boates, botequins, pros-
tíbulos ou casas de reputação 
duvidosa, não pode praticar 
nenhum crime doloso, nem se 
ausentar da cidade sem prévia 
autorização da Justiça”.

Na decisão do STF consta 
ainda que Talvane também 
foi proibido de frequentar as 
dependências de quaisquer 
unidades do sistema prisio-
nal deste Estado, salvo com 
autorização judicial, e não 
poderá mudar de endereço, 
sem prévia comunicação.  “A 
audiência admonitória foi 
designada para o dia 22 de 
novembro deste ano, às 9h45, 
na 16ª Vara Criminal da Capi-
tal, ficando o reeducando inti-
mado a comparecer sob pena 
de regressão de regime prisio-
nal para o fechado”. 

A mudança de regime 
de fechado para semiaberto 
foi solicitada ao STF, mas 
decisão de liberar Talvane 
foi dada pelos juízes da 16ª 
Vara Criminal da Capital 
ontem, que entenderam 
que ele tinha direito por ter 
cumprido tempo suficiente 
para a progressão da pena. Os 
demais envolvidos no crime: 
José Piaba, Mendonça Medei-
ros e  Jadielson Barbosa.

Em 2013, outro condenado 
por envolvimento na Chacina 
da Gruta - Alécio César Alves 
Vasco - sentiu-se mal quando 
jogava bola no presídio, 
desmaiou, foi socorrido, mas 
morre em seguida. A conde-
nação dele era de 80 anos.
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Chacina da Gruta: soltura 
de Talvane gera indignação

“MAIS UM CAPÍTULO DE IMPUNIDADE”, escreveu o senador Rodrigo Cunha em suas redes sociais sobre o caso

O projeto de lei nº 711/2021, 
que trata da reestruturação do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Salários dos trabalhadores da 
Educação foi tema do pronun-
ciamento da deputada Jó 
Pereira (MDB) durante a sessão 
ordinária de hoje. A parlamen-
tar, que é presidente da Comis-
são de Educação da Casa, disse 

que votará a favor do PCCS, 
tendo em vista a importância da 
matéria. “Voto sim a favor da 
matéria, pois desde o primeiro 
mandato tenho a Educação 
como prioridade estratégica 
para este Estado”, declarou 
Jó, criticando, em seguida, a 
forma açodada que está sendo 
dada à tramitação da maté-

ria encaminhada pelo Execu-
tivo. No entendimento dela, o 
projeto chegou “muito tarde” 
ao Parlamento, prejudicando 
sua análise, discussão e vota-
ção. “Chega só agora, o que nos 
permite pensar em uma falta de 
prioridade na política de valori-
zação dos servidores da Educa-
ção”, declarou a parlamentar.

“Chega tarde e vem reves-
tida de urgência, como se fosse 
fazer justiça com os profissio-
nais da Educação no paga-
mento do mês de outubro de 
2021”, prosseguiu Jó Pereira. 
A deputada lamenta ainda 
que, apesar de ser encami-
nhado com atraso, o projeto 
de lei chega ao Parlamento 

sem as devidas informações 
de impacto financeiro no Orça-
mento do Estado nos próximos 
anos. “A ausência de informa-
ções já foi motivo de denún-
cia minha neste plenário. 
Denunciei e até já me abstive 
de votar, atitude que me cons-
trange, mas que fiz a título de 
protesto”, destacou. 

PARA OS IDOSOS

Jó Pereira analisa tramitação do projeto 
de lei que revisa o PCCS da Educação

Talvane tem direito à mudança de regime para o semiaberto e deixou o presídio



A Secretaria Municipal de 
Economia (Semec) informa que 
os atendimentos por telefone 
estão temporariamente suspen-
sos. Por outro lado, informa 
que os demais canais do órgão 
permanecem à disposição da 
população, que podem ser 
atendidos de forma presen-
cial, previamente agendada, e 
online.

Para quem a necessidade 
de atendimento presencial, 
basta acessar o site da Secreta-
ria, escolher o tipo de serviço e 
uma data disponível. O aten-
dimento ocorre de segunda a 
sexta, das 8h às 14h, na sede da 
Semec, localizada na Rua Pedro 
Monteiro, 47, Centro, para os 
serviços imobiliários, mercan-
tis, Sala do Empreendedor 
(Centro) e Procon Maceió. 

A Semec informa ainda que 
todos os serviços da Secretaria 
estão disponíveis no canal de 
serviços Online, onde é possível 
emitir guias, certidões, fichas 
cadastrais e notas fiscais de 

serviço. 
Já pelo Portal Cidadão, o 

contribuinte pode solicitar o 
parcelamento de débitos tribu-
tários, baixar boletins cadastrais 
e entrar com o pedido de emis-
são do Imposto sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI). 

Nesse caso, o contribuinte 
basta enviar sua demanda para 
o e-mail atendimento@semec.
maceio.al.gov.br. Os casos que 
necessitam da abertura de um 
processo administrativo de 
natureza mercantil ou imobi-
liária devem ser encaminha-
dos para o protocolosetorial@
maceio.al.gov.br com o formu-
lário de requerimento (dispo-
nível aqui) e a documentação 
exigida em anexo, no formato 
PDF. 

Em ambos os casos, o órgão 
tem até 72 horas para responder 
o contribuinte. Mais informa-
ções sobre processos adminis-
trativos podem ser conferidas 
no site da Secretaria Municipal 
de Economia. 

Em suas redes 
s o c i a i s ,  o 
p r e f e i t o  d e 

Maceió, JHC, anunciou hoje, 
que o pagamento dos servido-
res municipais, referente ao mês 
de outubro, será antecipado e 
que estará creditado na conta, 
amanhã. Dessa forma, a atual 
gestão mantém o calendário 
de pagamento rigorosamente 
dentro do mês trabalhado. 

A medida, anunciada pelo 
prefeito, visa fortalecer ainda 
mais a política de valorização 
dos servidores municipais da 
capital. O pagamento anteci-
pado da folha contempla os 
servidores do quadro efetivo, 
comissionados, contratados e 
estagiários. 

“Com planejamento, traba-
lho sério e responsabilidade, 
mostramos que é possível 

pagar em dia, valorizando 
sempre os servidores do muni-
cípio ”, ressalta o prefeito JHC. 

Durante a abertura do Mês 
do Servidor, comemorado em 
outubro, o prefeito JHC ssinou 
dois decretos: o que cria o 
Programa de Valorização dos 
Servidores do Poder Público 
Municipal, denominado de 
Reconhece MCZ, e outro que 
institui o Clube de Descontos.

PONTOS FACULTATIVOS
Em publicação na edição 

do Diário Oficial de hoje, a 
Prefeitura de Maceió deter-
mina que o ponto facultativo 
do Dia do Servidor Público, 
celebrado neste dia 28 de 
outubro (quinta-feira), será 
transferido para a próxima 
sexta-feira (29). A Prefei-
tura informa ainda que na 
proxima segunda-feira, 1º 

de novembro, também será 
considerada facultativa.

A medida, anunciada em 
publicação no Diário Oficial 
do Município de hoje (26), traz 
o decreto assinado prefeito de 
Maceió, JHC. A determinação se 
estende às Repartições Públicas 
Municipais da Administração 
Direta e Indireta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo 
Municipal.
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Prefeitura antecipa pagamento
dos servidores para amanhã

PREFEITO JHC anunciou que os salários dos servidores continuam sendo pagos rigorosamente dentro o mês trabalhado

C o m  p r o j e t o  u r b a -
n í s t i c o  e l a b o r a d o  p e l a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente, o trecho 2 
da Praça Sinimbú, no Centro, 
vai passar por reforma, a 
partir de hoje. De acordo com 
informação da Prefeitura de 
Maceió, as obras contem-
plam ajustes na pavimenta-
ção, recuperação do painel de 
azulejos e da área da escultura 
popularmente chamada de 
“mijãozinho”.

Com investimentos da 
ordem de R$ 176 mil, recur-
sos oriundos de outorga, a 
segunda etapa do projeto teve 
início hoje e a previsão é de 
que os trabalhos de melhorias 
da Praça estejam concluídos 
até a primeira quinzena do 
próximo mês de dezembro. 

De acordo com a coorde-
nadora geral do Patrimônio 
Histórico de Maceió, Maria 
Adeciany Souza, a interven-

ção será uma complementa-
ção do projeto, e que propõe 
um resgate da história e 
memória urbana da tradicio-
nal praça da capital.

“A Praça Sinimbú é um 
significativo espaço de valor 
histórico, marcada pelo perí-
odo de modernização das 
praças, e está inserida no 
polígono da Zona Especial 
de Preservação (ZEP-2) do 
Centro”, contextualiza Maria 
Adeciany.

Segundo o projeto urba-
nístico, parte do acesso da 
Rua Sargento Benevides, que 
interliga a Rua do Imperador 
com a Rua Marechal Roberto 
Ferreira, deixará de existir 
com a reforma da praça e será 
unida pela pavimentação. Já 
houve contato da Sedet com 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) para orientar a popu-
lação e motoristas sobre a 
mudança do tráfego no local.

PROJETO URBANÍSTICO

Sinimbú: Reformas
da praça iniciam hoje

Segunda etapa do projeto urbanístico será executada com recursos de outorga

Como parte das comemo-
rações ao Dia das Crianças, 
a Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável promove, hoje, 
um dia de lazer e recreação 
para crianças que vivem em 
abrigos na capital e outras que 
residem no Vale do Reginaldo. 
As atividades acontecem no 
Parque Municipal, no bairro 
de Bebedouro. 

A iniciativa, que conta com 
a participação de 120 pessoas, 
entre crianças, acompanhan-
tes e educadores, proporciona 
um dia diferente com trilha, 
com acompanhamento de 
guias, plantio de mudas de 
árvores nativas e ainda pales-
tras sobre educação ambiental 
voltadas para a fauna e flora, 
presentes na reserva. Além 
disso, as crianças tiveram a 
oportunidade de participar de 
um piquenique. 

Rafaela Brito, coordena-
dora dos parques de Maceió, 
afirma que iniciativas como 
essa tem grande importância 
no futuro na vida das crian-
ças, que alia educaçãoambien-
tal com momentos lúdicos. 
“Ficamos felizes em receber 
as pessoas no Parque Muni-
cipal, principalmente quando 
são crianças, o que se torna 
um momento muito rico em 
aprendizagem e diversão”.

Segundo Rafaela, a ação 
voltada para essas crianças 
possibilita um momento de 
recordações para toda vida. 
Para mais informações sobre o 
Parque Municipal de Maceió, 
o cidadão pode acessar as 
redes sociais (@parquemuni-
cipaldemaceio).

CRIANÇAS...

...Participam 
de recreação 
no Parque 
Municipal

Itawi Albuquerque / Secom Maceió
TEMPORARIAMENTE

Semec: Serviço via 
fone está suspenso

Ascom Semec

Serviços estão a disposição da população pela internet a qualquer hora do dia
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Deraldo Francisco
Repórter

On t e m  – 
q u a n d o 
deveia ser 

comunicado de sua conde-
nação por porte ilegal de 
arma – Elvison Silva Vilela 
Ferreira estava cometendo 
mais dois crimes bárbaros. 
Ele matou a dona de casa 
Damiana Roberto Correia 
de Mélo, de 45 anos, e feriu 
a tiros a filha dela, Dayrla 
Roberto Correia de Mélo, 21. 
A sentença foi prolatada pelo 
juiz Bruno Araújo Massoud, 
da 3ª  Vara Criminal  de 
Santana do Ipanema. Ele foi 
condenado a uma prestação 
pecuniária no valor de R$ 
4 mil (pagos numa parcela 
só) e a um ano de prestação 
de serviços à Sociedade São 
Vicente de Paula. A decisão 
consta nos Autos n° 0700779-
14.2020.8.02.0055, que trata 

de um crime de porte ilegal 
de arma.

Elvison Vilela é motorista 
da Prefeitura de Olivença 
e conhecido na cidade pelo 
apelido de “Tripinha”. Ele é 
reconhecido na cidade como 
uma pessoa violenta e que 
já se envolveu em agressões 
contra mulheres com quem 
teve algum tipo de relaciona-
mento. Esse era o motivo pelo 
qual Damiana Correia não 
aceitava o relacionamento da 
filha com ele e insistiu para 
que ela terminasse o namoro.
Mãe e filha eram muito afina-
das e Dayrla seguiu o conse-
lho de Damiana, encerrando 
a relação com o namorado. 

Foi quando começou a 
reação do bandido. Ele não 
aceitava o fim da relação, 
principalmente com a inter-
ferência da ex-sogra. Para 
esta situação, a jovem já 
tinha prestado queixa à Polí-
cia Civil e pediu garantias 

de vida porque, nas amea-
ças, Elvison Vilela dizia que 
iria matá-la. Para dar mais 
segurança à filha, Damiana 
passou a acompanhá-la até 
o local de trabalho. Ela ia, 
permanecia e voltava com 
Dayrla. Ou seja: houve um 
relaxamento por parte da 
polícia neste caso. O crime 
de femincídio estava prestes 
a acontecer. Só a polícia não 
viu.

Paralelo a tudo isso, Elvi-
son Vilela estava no meio de 
um processo por porte ilegal 
de arma. A sentença do magis-

trado foi concluída às 13h09, 
quando “Tripinha” já havia 
cometido os dois crimes: 
assassinado a ex-sogra e bale-
ado gravemente a ex-namo-
rada. Pelo hiato entre a hora 
do crime (9h) e a conclusão 
dos trabalhos do magistrado, 
o criminoso já estava com uma 
dianteira de no mínimo quatro 
horas. A sentença condenató-
ria por porte ilegal de arma 
foi obtida num acordo entre o 
juiz o advogado do réu, enten-
dimento previsto no Código 
de Processo Penal (CPP).

Ontem, dele deveria ser 
comunicado oficialmente 
da sentença condenatória. 
Mas, ao invés disso, estava à 
espreita no Cartório do Único 
Ofício de Olivença, espe-
rando a chegada das vítimas. 
Mãe e filha foram atacadas 
pelo criminoso no interior do 
cartório. As suspeitas são de 
que, como estava acompa-
nhando a filha para protegê-

-la do ex-namorado bandido, 
Damiana se atravessou na 
frente quando ele apontou a 
arma para a jovem, recebendo 
disparos na cabeça e tórax. Ela 
morreu dentro do cartório. 
Dayrla também foi ferida com 
cinco tiros.

O criminoso fugiu do local 
ainda encapuzado e numa 
motocicleta, cuja placa não 
foi anotada. A polícia alago-
ana espera esclarecer o crime 
o mais rápido possível e, com 
a identificação do criminoso, 
disponibilizou o Disque-
-Denúncia 181 para qualquer 
informação sobre o paradeiro 
desse criminoso. As imagens 
das câmeras que ficam nas 
proximidades do cartório 
devem ajudar no esclare-
cimento total do caso. Pela 
quantidade de tiros dispara-
dos nas vítimas e nas paredes 
do cartório, o criminoso usou 
uma pistola com capacidade 
para, no mínimo, 15 tiros.

Policiais civis e militares tentam 
prender o ‘Assassino do Sertão’

CONDENAÇÃO DE ELVISON VILELA por porte ilegal de arma foi publicada quatro horas depois da tragédia de Olivença

Suely Melo
Repórter

Alagoas registrou, no 
último domingo (24), a 
menor taxa de internações 
por Covid-19 deste ano. 
O Boletim de Ocupação 
Diária de Leitos, divulgado 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), mostrou 
que atualmente 78 pacien-
tes diagnosticados com a 
doença estão internados na 
rede hospitalar estadual. 
Em abril de 2020, a menor 
taxa registrada foi 64 inter-
nações em razão do novo 
coronavírírus. De acordo 
com o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
a diminuição significativa 
dos números de interna-
ções e mortes pela doença 
no Estado se deve ao avanço 
da vacinação.

“Temos trabalhado 
muito para vencermos a 
Covid-19 e temos visto os 
números nas internações 
e mortes caindo no estado. 
Isso é muito importante, 
um dado a comemorar. 

Esse resultado tão expres-
sivo que Alagoas vem tendo 
no combate à pandemia 
é fruto da vacinação que 
segue avançando em todo 
o Estado. Mas, mesmo com 
todos os números dimi-
nuindo, não podemos nos 
descuidar para continuar-
mos a vencer essa batalha”, 
salienta Ayres.

Desde  o  in í c io  da 
Campanha Estadual de 
Vacinação em Alagoas, em 
19 de janeiro deste ano, 
foram aplicadas 3.723.085 
doses de imunizantes 
contra o coronavírus. São 
2.250.785 pessoas vacinadas 
com a primeira dose (D1) e 
1.411.599 com a segunda 
dose (D2) e dose única (DU).

Vitória contra o corona-
vírus – No dia 7 de outubro 
deste ano, foi registrado o 
primeiro dia sem mortes 
pela Covid-19 em Alagoas, 
desde o começo da pande-
mia no Estado. Pouco 
tempo depois, no dia 15 
deste mês, também não 
houve nenhuma morte pela 
doença no Estado. 

INTERNAÇÕES POR COVID

Alagoas registra 
o menor número

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP) 
coordenou, hoje, uma opera-
ção integrada entre as Polícias 
Civil e Militar com o objetivo 
de prender integrantes de 
uma organização criminosa. 
A operação foi denominada 
de Sufoco e cumpre 10 manda-
dos de prisão e oito de busca 
e apreensão em Maceió e na 
zona rural de Garanhuns, em 
Pernambuco. 

A operação é coordenada 
pelo diretor da Divisão Espe-
cial de Investigações e Captu-
ras (DEIC), da Polícia Civil, 
delegado Gustavo Xavier, e 
pelo comandante do Batalhão 
de ROTAM, da Polícia Militar 
de Alagoas, tenente coronel 
Marlon. 

A operação resultou em 
seis prisões, sendo quatro 
em Maceió e duas em Gara-
nhuns. Lá em Pernambuco, 
os dois alvos ao receberem 
voz de prisão atiraram contra 
as equipes policiais, que revi-
daram. Eles foram baleados e 
não resistiram aos ferimentos, 
vindo a óbito. 

Em uma das residências de 

um dos alvos em Garanhuns, 
as equipes policiais apreende-
ram 70 quilos de cocaína, 1,150 
kg de pasta base de cocaína, 
1,8 kg de haxixe, além de duas 
prensas, uma pistola .40 e uma 
pistola calibre 765.  

As drogas apreendidas 
estão avaliadas em mais de R$ 
3 milhões. Os materiais apreen-
didos e os presos foram enca-
minhados para a sede da Deic, 
no bairro da Santa Amélia, em 
Maceió.  A operação Sufoco é 
fruto de um trabalho investi-
gativo realizado pela DEIC, de 
forma integrada com o Bata-
lhão de ROTAM. 

Os mandados, expedi-
dos pela 17ª vara Criminal da 
Capital, foram cumpridos em 
Maceió nos bairros do Santos 
Dumont e Pajuçara. Já em 
Pernambuco, a operação  
cumpre mandados na zona 
rural de Garanhuns. 

De acordo com as investiga-
ções, parte das drogas comer-
cializadas em Alagoas pela 
organização criminosa alvo da 
operação eram enviadas por 
um fornecedor de Garanhuns. 
A operação ganhou o nome 

de “Sufoco”, pois visa coibir 
de forma incisiva os grupos 
criminosos atuantes em nosso 
estado.

Para o cumprimento dos 
mandados durante a operação 
integrada, foram empregados 
policiais militares do Batalhão 
de ROTAM, do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE) 
e do Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran). A Polícia 
Civil empregou policiais da 
DEIC, do Tigre e da ASFIXIA. 
Também participa da operação 
o Grupamento Aéreo da SSP. 
A operação em Pernambuco 
contou com o apoio também 
da 8ª DPRN (DENARC) e do 
Delegado Paulo Bicalho. 

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime 
em Alagoas e pode contribuir 
com o trabalho das polícias 
realizando denúncias sobre 
homicídios, tráfico de drogas, 
roubos, organizações crimino-
sas e outros crimes por meio do 
Disque Denúncia. As informa-
ções podem ser repassadas, de 
forma anônima e gratuita, por 
meio de ligações para o 181.

OPERAÇÃO SUFOCO

Polícia apreende mais 
de R$ 3 mi em drogas

Redes Sociais

“Tripinha” está sendo procurado

A Secretaria Municipal de 
Economia (Semec) informa que 
os atendimentos por telefone 
estão temporariamente suspen-
sos. Por outro lado, informa 
que os demais canais do órgão 
permanecem à disposição da 
população, que podem ser 
atendidos de forma presen-
cial, previamente agendada, e 
online.

Para quem a necessidade 
de atendimento presencial, 
basta acessar o site da Secreta-
ria, escolher o tipo de serviço e 
uma data disponível. O aten-
dimento ocorre de segunda a 
sexta, das 8h às 14h, na sede da 
Semec, localizada na Rua Pedro 
Monteiro, 47, Centro, para os 
serviços imobiliários, mercan-
tis, Sala do Empreendedor 
(Centro) e Procon Maceió. 

A Semec informa ainda que 
todos os serviços da Secretaria 
estão disponíveis no canal de 
serviços Online, onde é possível 
emitir guias, certidões, fichas 
cadastrais e notas fiscais de 

serviço. 
Já pelo Portal Cidadão, o 

contribuinte pode solicitar o 
parcelamento de débitos tribu-
tários, baixar boletins cadastrais 
e entrar com o pedido de emis-
são do Imposto sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI). 

Nesse caso, o contribuinte 
basta enviar sua demanda para 
o e-mail atendimento@semec.
maceio.al.gov.br. Os casos que 
necessitam da abertura de um 
processo administrativo de 
natureza mercantil ou imobi-
liária devem ser encaminha-
dos para o protocolosetorial@
maceio.al.gov.br com o formu-
lário de requerimento (dispo-
nível aqui) e a documentação 
exigida em anexo, no formato 
PDF. 

Em ambos os casos, o órgão 
tem até 72 horas para responder 
o contribuinte. Mais informa-
ções sobre processos adminis-
trativos podem ser conferidas 
no site da Secretaria Municipal 
de Economia. 

Em suas redes 
s o c i a i s ,  o 
p r e f e i t o  d e 

Maceió, JHC, anunciou hoje, 
que o pagamento dos servido-
res municipais, referente ao mês 
de outubro, será antecipado e 
que estará creditado na conta, 
amanhã. Dessa forma, a atual 
gestão mantém o calendário 
de pagamento rigorosamente 
dentro do mês trabalhado. 

A medida, anunciada pelo 
prefeito, visa fortalecer ainda 
mais a política de valorização 
dos servidores municipais da 
capital. O pagamento anteci-
pado da folha contempla os 
servidores do quadro efetivo, 
comissionados, contratados e 
estagiários. 

“Com planejamento, traba-
lho sério e responsabilidade, 
mostramos que é possível 

pagar em dia, valorizando 
sempre os servidores do muni-
cípio ”, ressalta o prefeito JHC. 

Durante a abertura do Mês 
do Servidor, comemorado em 
outubro, o prefeito JHC ssinou 
dois decretos: o que cria o 
Programa de Valorização dos 
Servidores do Poder Público 
Municipal, denominado de 
Reconhece MCZ, e outro que 
institui o Clube de Descontos.

PONTOS FACULTATIVOS
Em publicação na edição 

do Diário Oficial de hoje, a 
Prefeitura de Maceió deter-
mina que o ponto facultativo 
do Dia do Servidor Público, 
celebrado neste dia 28 de 
outubro (quinta-feira), será 
transferido para a próxima 
sexta-feira (29). A Prefei-
tura informa ainda que na 
proxima segunda-feira, 1º 

de novembro, também será 
considerada facultativa.

A medida, anunciada em 
publicação no Diário Oficial 
do Município de hoje (26), traz 
o decreto assinado prefeito de 
Maceió, JHC. A determinação se 
estende às Repartições Públicas 
Municipais da Administração 
Direta e Indireta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo 
Municipal.
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Prefeitura antecipa pagamento
dos servidores para amanhã

PREFEITO JHC anunciou que os salários dos servidores continuam sendo pagos rigorosamente dentro o mês trabalhado

C o m  p r o j e t o  u r b a -
n í s t i c o  e l a b o r a d o  p e l a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Territorial 
e Meio Ambiente, o trecho 2 
da Praça Sinimbú, no Centro, 
vai passar por reforma, a 
partir de hoje. De acordo com 
informação da Prefeitura de 
Maceió, as obras contem-
plam ajustes na pavimenta-
ção, recuperação do painel de 
azulejos e da área da escultura 
popularmente chamada de 
“mijãozinho”.

Com investimentos da 
ordem de R$ 176 mil, recur-
sos oriundos de outorga, a 
segunda etapa do projeto teve 
início hoje e a previsão é de 
que os trabalhos de melhorias 
da Praça estejam concluídos 
até a primeira quinzena do 
próximo mês de dezembro. 

De acordo com a coorde-
nadora geral do Patrimônio 
Histórico de Maceió, Maria 
Adeciany Souza, a interven-

ção será uma complementa-
ção do projeto, e que propõe 
um resgate da história e 
memória urbana da tradicio-
nal praça da capital.

“A Praça Sinimbú é um 
significativo espaço de valor 
histórico, marcada pelo perí-
odo de modernização das 
praças, e está inserida no 
polígono da Zona Especial 
de Preservação (ZEP-2) do 
Centro”, contextualiza Maria 
Adeciany.

Segundo o projeto urba-
nístico, parte do acesso da 
Rua Sargento Benevides, que 
interliga a Rua do Imperador 
com a Rua Marechal Roberto 
Ferreira, deixará de existir 
com a reforma da praça e será 
unida pela pavimentação. Já 
houve contato da Sedet com 
a Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
(SMTT) para orientar a popu-
lação e motoristas sobre a 
mudança do tráfego no local.

PROJETO URBANÍSTICO

Sinimbú: Reformas
da praça iniciam hoje

Segunda etapa do projeto urbanístico será executada com recursos de outorga

Como parte das comemo-
rações ao Dia das Crianças, 
a Superintendência Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável promove, hoje, 
um dia de lazer e recreação 
para crianças que vivem em 
abrigos na capital e outras que 
residem no Vale do Reginaldo. 
As atividades acontecem no 
Parque Municipal, no bairro 
de Bebedouro. 

A iniciativa, que conta com 
a participação de 120 pessoas, 
entre crianças, acompanhan-
tes e educadores, proporciona 
um dia diferente com trilha, 
com acompanhamento de 
guias, plantio de mudas de 
árvores nativas e ainda pales-
tras sobre educação ambiental 
voltadas para a fauna e flora, 
presentes na reserva. Além 
disso, as crianças tiveram a 
oportunidade de participar de 
um piquenique. 

Rafaela Brito, coordena-
dora dos parques de Maceió, 
afirma que iniciativas como 
essa tem grande importância 
no futuro na vida das crian-
ças, que alia educaçãoambien-
tal com momentos lúdicos. 
“Ficamos felizes em receber 
as pessoas no Parque Muni-
cipal, principalmente quando 
são crianças, o que se torna 
um momento muito rico em 
aprendizagem e diversão”.

Segundo Rafaela, a ação 
voltada para essas crianças 
possibilita um momento de 
recordações para toda vida. 
Para mais informações sobre o 
Parque Municipal de Maceió, 
o cidadão pode acessar as 
redes sociais (@parquemuni-
cipaldemaceio).

CRIANÇAS...

...Participam 
de recreação 
no Parque 
Municipal

Itawi Albuquerque / Secom Maceió
TEMPORARIAMENTE

Semec: Serviço via 
fone está suspenso

Ascom Semec

Serviços estão a disposição da população pela internet a qualquer hora do dia
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A C o m i s s ã o 
Parlamentar 
de Inquérito 

(CPI) da Covid aprovou a 
quebra do sigilo telemático 
do presidente Jair Bolsonaro 
nas redes sociais pela live 
em que o chefe do Planalto 
relacionou a vacina contra a 
covid-19 à aids. O requeri-
mento foi aprovado no início 
da reunião da CPI hoje, data 
marcada para a votação do 
parecer final da comissão.

No requerimento, a CPI 
determina às  empresas 
Google, Facebook e Twitter 
o envio de dados sigilosos de 
Bolsonaro nas redes relativos 
a abril de 2020 até o momento 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e à Procuradoria-
-Geral da República (PGR). 
Outro requerimento apro-
vado pede uma investigação 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, relator do 

inquérito das fake news.
A declaração de Bolso-

naro, mentirosa, levou Face-
book, Instagram e Youtube 

a retirarem do ar o vídeo da 
transmissão e foi incluída 
no parecer da CPI. A comis-
são decidiu ainda acionar a 

Advocacia do Senado para 
protocolar uma represen-
tação contra Bolsonaro no 
Supremo e na PGR pedindo 

uma retratação e a suspensão 
das contas do presidente nas 
redes.

‘SERIAL KILLER’
O relator da CPI da Covid, 

Renan Calheiros (MDB-AL), 
decidiu pedir a responsabili-
zação do presidente Jair Bolso-
naro pela declaração da Live. 
“Tal episódio reforça a decisão 
do Presidente da República de 
continuar propagando infor-
mações falsas, em sua campa-
nha antivacina deletéria 
para a população brasileira”, 
escreveu Renan. O pedido 
do relator é que sejam adota-
das ações para afastar Bolso-
naro de todas as redes sociais, 
“para a proteção da popula-
ção brasileira”. Em entrevista 
a jornalistas, o relator chamou 
Bolsonaro de “serial killer que 
tem compulsão de morte” em 
função da postura do presi-
dente durante a pandemia.

CPI aprova quebra de sigilo 
das redes sociais de Bolsonaro

REQUERIMENTO FOI aprovado no início da reunião da CPI hoje, data marcada para a votação do parecer final da comissão

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
reforçou a responsabilidade 
de Jair Bolsonaro pela má 
condução no gerenciamento 
da pandemia do coronavírus e 
disse que ele tem “compulsão 
pela morte”. 

“A sociedade queria saber 
quem assumiria a responsabi-
lidade pelo agravamento das 
mortes, com esse morticínio 
que tomou conta do Brasil e por 
que não se evitou muitas das 
mortes que a CPI demonstrou 
que poderiam ter sido evita-
das. Essa responsabilidade é de 
muita gente, tem muitos indi-
ciados, mas é principalmente 
desse presidente da República, 
desse serial killer que tem 
compulsão pela morte e conti-
nua a repetir tudo que fez ante-
riormente”, disse.

“Agora com a declaração de 
que a vacina pode proporcionar 
Aids, ele demonstra claramente 
que não tem respeito nenhum 
com a vida dos brasileiros e 
nem zela pela saúde pública”, 
complementou.

A expressão “serial killer” 
citada por Renan ganhou reper-
cussão na imprensa nacional 

este ano, após as buscas por 
Lázaro Barbosa, conhecido 
como “serial killer do DF” e 
autor de crimes de homicídios 
em locais como Distrito Fede-
ral, Goiás e Bahia. Ele morreu 
em junho durante uma troca de 
tiros com a  polícia em Águas 
Lindas de Goiás (GO). 

A CPI da Covid impu-
tou nove crimes a Bolsonaro 
- infração de medida sanitá-
ria preventiva, epidemia com 
resultado morte, prevaricação, 
incitação ao crime, charlata-

nismo, emprego irregular de 
verbas públicas, falsificação 
de documento particular, 
crimes contra a humanidade, 
nas modalidades extermínio, 
perseguição e outros atos desu-
manos, e, por último, crimes de 
responsabilidade (violação de 
direito social e incompatibili-
dade com dignidade, honra e 
decoro do cargo).

O parlamentar disse, na 
semana passada, que levará as 
denúncias contra Bolsonaro ao 
Tribunal Penal Internacional. 

RELATOR DA CPI DEU O RECADO

Renan: “Bolsonaro tem 
compulsão pela morte”

Getty

Depois da última de Jair, relacionar AIDS com vacina da Covid, a CPI aprova quebra de sigilo nas redes sociais do presidente

Roque de Sá/Agência Senado

Rovena Rosa/Agência Brasil

Renan Calheiros colocou na conta do Bolsonaro a má gestão na pandemia

Virou rotina: Petrobras anuncia mais um aumento dos combustíveis no ano

Os preços da gasolina 
e do óleo diesel vendidos 
nas refinarias da Petrobras 
aumentam a partir de hoje 
(26), segundo anúncio feito 
nessa segunda-feira (25) 
pela estatal.

O litro da gasolina pura 
(ou seja, antes da mistura 
obrigatória com etanol 
anidro) sobe R$ 0,21 e chega 
a R$ 3,19 em média.

Considerando-se a gaso-

lina já misturada ao álcool, a 
alta é de R$ 0,15. Com isso, 
o litro do combustível passa 
a custar R$ 2,33 em média.

Já o óleo diesel puro 
(antes da mistura com 
biodiesel) teve aumento 
médio de R$ 0,28 por litro 
e passa a custar R$ 3,34. 
O litro do diesel já mistu-
rado ao biodiesel fica R$ 
0,24 mais caro, passando a 
custar R$ 2,94 em média.

GASOLINA E DIESEL

Preços aumentam
hoje nas refinarias
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Em  t e m p o s 
d e  p a n d e -
mia, quando 

o conhecimento científico 
foi tão essencial, os alunos 
da rede estadual de ensino 
demonstraram a importância 
de dedicação nesta área. Na 
edição 2021 da Olimpíada 
Nacional de Ciência (ONC), 
Alagoas conquistou um saldo 
de 15 medalhas, sendo 2 de 
ouro, 5 prata e 8 de bronze e 67 
menções honrosas, somando 
82 premiações.

Os medalhistas de ouro 
foram Adrian Dantas Dória 
e Mayara Lins, da Escola 
Estadual Pedro Joaquim de 
Jesus, em Teotônio Vilela, e 
da Escola Estadual Fernandes 
Lima, de Maceió, respectiva-
mente. 

O Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar (CPM) 
conquistou todas as meda-
lhas de prata, sendo uma na 
unidade Maceió e quatro para 
a unidade Agreste, e também 
as medalhas de bronze com 2 
em Maceió e seis no Agreste. 
Já as Menções Honrosas 

foram 59 para o CPM Agreste 
e duas para a unidade Maceió. 
A Escola Estadual Quintella 
Cavalcanti, em Arapiraca, 
também conquistou duas, 
enquanto as escolas esta-
duais Manoel de Matos, em 
Santana do Mundaú,  Pedro 
Joaquim de Jesus, Fernan-
des Lima e Alfredo Gaspar 
de Mendonça, tiveram uma 
cada.  A premiação está 
prevista para 7 de dezem-
bro e contará com a presença 
simbólica de apenas cinco 
estudantes por categoria. Os 

demais podem acompanhar 
apenas pelas redes sociais.

TRIMEDALHISTA
Com três medalhas conse-

cutivas na Olimpíada – bronze 
em 2019, prata em 2020 e ouro 
em 2021 -, Adrian Dória, aluno 
da 3ª série do ensino médio da 
Escola Estadual Pedro Joaquim 
de Jesus, de Teotônio Vilela, 
comemora o feito e agradece 
ao apoio recebido da família, 
amigos e escola. 

“Fico muito feliz com essa 
terceira conquista, pois, mesmo 

com as dificuldades impos-
tas pela pandemia, conse-
gui  montar um cronograma 
de estudos para o Enem e na 
ONC e isso ajudou bastante”,  
avaliou.

CONQUISTA EM FAMÍLIA
Mayara Lins, é bimeda-

lhista na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica 
(OBA), além de ser, juntamente 
com sua irmã Mariana, prata 
na edição 2021 da Mostra Brasi-
leira de Foguetes. O resultado 
foi uma surpresa para a estu-

dante, que confessa que não 
esperava o ouro.

“Sinceramente, eu espe-
rava uma medalha de bronze 
no máximo. Fiquei muito feliz 
quando vi o resultado. Pra mim 
a ciência é algo fundamental, 
graças aos avanços podemos 
compreender inúmeras coisas 
e melhorar nossa qualidade de 
vida.” 

Mariana Lins, irmã de 
Mayara, foi premiada com 
uma menção honrosa e conta 
como foi a sua preparação. “Eu 
pesquisei bastante, e o profes-
sor Geraldo fez aulas prepara-
tórias, o que ajudou muito”.

Geraldo Ferreira é o coorde-
nador da olimpíada na escola, 
e ressalta os benefícios de esti-
mular os alunos a participarem 
de olimpíadas. “Uma medalha 
olímpica pode abrir portas no 
meio universitário. O interesse 
pelas olimpíadas de conheci-
mento é cada vez maior. Antes, 
os professores chamavam os 
alunos para participar, hoje eles 
nos procuram. Para nós, profes-
sores, isso é muito bom, um estí-
mulo”, concluiu.

Alunos de AL são premiados na 
Olimpíada Nacional de Ciências

ALÉM DAS 15 MEDALHAS, também foram conquistados mais de 60 menções honrosas; premiação será em dezembro

Thiago Ataide

Luan Oliveira 
Ascom Semed

Alunos de escolas da rede 
municipal foram premiados 
ontem durante a oitava edição 
do Concurso de Redações da 
Escola Superior da Magistra-
tura de Alagoas (Esmal). O 
concurso é parte do Programa 
Cidadania e Justiça na Escola 
(PJCE) e envolveu as Escolas 
Municipais Antídio Vieira, 
Haroldo da Costa, João 
Sampaio, Pompeu Sarmento e 
Silvestre Péricles.

Foram premiados três colo-
cados em cada uma das cinco 
escolas, além de uma campeã 
geral da rede municipal. Os 
primeiros colocados das escolas 
foram recompensados com um 
kit composto de uma mochila 
com materiais escolares e 
tablets, e os segundos e terceiros 
colocados com o kit escolar.

O secretário municipal de 
Educação, Elder Maia, parabe-
nizou os vencedores e destacou 

o compromisso da pasta com 
a sua parceria com a Esmal. 
“Vamos continuar com esse 
convênio e vamos expandir. 
Queremos a Esmal como uma 
parceira ainda mais firme nessa 
empreitada de estimular o exer-
cício da leitura e da escrita”, 
afirma Elder.

“Todas as redações premia-
das abordaram questões de 
cunho social, como violên-

cia doméstica, discriminação 
racial. Isso é extraordinário, 
porque desenvolve a reflexão 
crítica nos estudantes ainda 
jovem, e faz com que as institui-
ções assumam essa responsabi-
lidade. Fortalece a luta de toda a 
sociedade”, pontua o secretário.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Programa Cidadania e Justiça 
na Escola, doutora Karolina 
Valões, incentivou os estudan-

tes presentes a continuarem no 
caminho da educação. “Eu fui 
reprovada em vários concursos 
e várias provas, eu precisei estu-
dar e ler, ler muito. Continuem 
e avancem na leitura, na escrita, 
para chegarem aonde vocês 
querem chegar. É por meio da 
educação que vocês vão conse-
guir fazer a diferença”, aconse-
lhou a juíza.

Além dos estudantes, 

também foi premiada com um 
tablet a professora Mirian Melo, 
que orientou a estudante que 
ficou em primeiro lugar na rede 
municipal de ensino, e a dire-
tora Andréa Martins de Mene-
zes Costa, da Escola Municipal 
Tradutor João Sampaio, que 
teve a maior média geral.

A primeira colocada geral, 
Everlin Vitório da Silva Alves, 
agradeceu seus professores e 
se disse gratificada. “Sempre 
gostei muito de escrever textos, 
e espero muito um dia ocupar 
o lugar de juíza. Acho muito 
importante esse incentivo dado 
aos alunos para serem alguém 
um dia”, conta.

Neste ano, o tema da reda-
ção foi “Cidadania: educando e 
construindo valores”. Além da 
redação, eles também recebe-
ram capacitações no decorrer 
do ano letivo no projeto “PCJE 
On-line”, onde ouviram sobre 
temas como direitos do idoso 
e a prevenção da violência 
doméstica.

TABLETS E KITS DE MATERIAIS ESCOLAR

Estudantes da rede municipal recebem 
prêmios em concurso de redação da Esmal

Luan Oliveira / Ascom Semed

Foram premiados três primeiros colocados em cada uma das cinco escolas; alunos receberam tablets e kits escolares
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A C o m i s s ã o 
Parlamentar 
de Inquérito 

(CPI) da Covid aprovou a 
quebra do sigilo telemático 
do presidente Jair Bolsonaro 
nas redes sociais pela live 
em que o chefe do Planalto 
relacionou a vacina contra a 
covid-19 à aids. O requeri-
mento foi aprovado no início 
da reunião da CPI hoje, data 
marcada para a votação do 
parecer final da comissão.

No requerimento, a CPI 
determina às  empresas 
Google, Facebook e Twitter 
o envio de dados sigilosos de 
Bolsonaro nas redes relativos 
a abril de 2020 até o momento 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e à Procuradoria-
-Geral da República (PGR). 
Outro requerimento apro-
vado pede uma investigação 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, relator do 

inquérito das fake news.
A declaração de Bolso-

naro, mentirosa, levou Face-
book, Instagram e Youtube 

a retirarem do ar o vídeo da 
transmissão e foi incluída 
no parecer da CPI. A comis-
são decidiu ainda acionar a 

Advocacia do Senado para 
protocolar uma represen-
tação contra Bolsonaro no 
Supremo e na PGR pedindo 

uma retratação e a suspensão 
das contas do presidente nas 
redes.

‘SERIAL KILLER’
O relator da CPI da Covid, 

Renan Calheiros (MDB-AL), 
decidiu pedir a responsabili-
zação do presidente Jair Bolso-
naro pela declaração da Live. 
“Tal episódio reforça a decisão 
do Presidente da República de 
continuar propagando infor-
mações falsas, em sua campa-
nha antivacina deletéria 
para a população brasileira”, 
escreveu Renan. O pedido 
do relator é que sejam adota-
das ações para afastar Bolso-
naro de todas as redes sociais, 
“para a proteção da popula-
ção brasileira”. Em entrevista 
a jornalistas, o relator chamou 
Bolsonaro de “serial killer que 
tem compulsão de morte” em 
função da postura do presi-
dente durante a pandemia.

CPI aprova quebra de sigilo 
das redes sociais de Bolsonaro

REQUERIMENTO FOI aprovado no início da reunião da CPI hoje, data marcada para a votação do parecer final da comissão

O relator da CPI da Covid, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
reforçou a responsabilidade 
de Jair Bolsonaro pela má 
condução no gerenciamento 
da pandemia do coronavírus e 
disse que ele tem “compulsão 
pela morte”. 

“A sociedade queria saber 
quem assumiria a responsabi-
lidade pelo agravamento das 
mortes, com esse morticínio 
que tomou conta do Brasil e por 
que não se evitou muitas das 
mortes que a CPI demonstrou 
que poderiam ter sido evita-
das. Essa responsabilidade é de 
muita gente, tem muitos indi-
ciados, mas é principalmente 
desse presidente da República, 
desse serial killer que tem 
compulsão pela morte e conti-
nua a repetir tudo que fez ante-
riormente”, disse.

“Agora com a declaração de 
que a vacina pode proporcionar 
Aids, ele demonstra claramente 
que não tem respeito nenhum 
com a vida dos brasileiros e 
nem zela pela saúde pública”, 
complementou.

A expressão “serial killer” 
citada por Renan ganhou reper-
cussão na imprensa nacional 

este ano, após as buscas por 
Lázaro Barbosa, conhecido 
como “serial killer do DF” e 
autor de crimes de homicídios 
em locais como Distrito Fede-
ral, Goiás e Bahia. Ele morreu 
em junho durante uma troca de 
tiros com a  polícia em Águas 
Lindas de Goiás (GO). 

A CPI da Covid impu-
tou nove crimes a Bolsonaro 
- infração de medida sanitá-
ria preventiva, epidemia com 
resultado morte, prevaricação, 
incitação ao crime, charlata-

nismo, emprego irregular de 
verbas públicas, falsificação 
de documento particular, 
crimes contra a humanidade, 
nas modalidades extermínio, 
perseguição e outros atos desu-
manos, e, por último, crimes de 
responsabilidade (violação de 
direito social e incompatibili-
dade com dignidade, honra e 
decoro do cargo).

O parlamentar disse, na 
semana passada, que levará as 
denúncias contra Bolsonaro ao 
Tribunal Penal Internacional. 

RELATOR DA CPI DEU O RECADO

Renan: “Bolsonaro tem 
compulsão pela morte”

Getty

Depois da última de Jair, relacionar AIDS com vacina da Covid, a CPI aprova quebra de sigilo nas redes sociais do presidente

Roque de Sá/Agência Senado

Rovena Rosa/Agência Brasil

Renan Calheiros colocou na conta do Bolsonaro a má gestão na pandemia

Virou rotina: Petrobras anuncia mais um aumento dos combustíveis no ano

Os preços da gasolina 
e do óleo diesel vendidos 
nas refinarias da Petrobras 
aumentam a partir de hoje 
(26), segundo anúncio feito 
nessa segunda-feira (25) 
pela estatal.

O litro da gasolina pura 
(ou seja, antes da mistura 
obrigatória com etanol 
anidro) sobe R$ 0,21 e chega 
a R$ 3,19 em média.

Considerando-se a gaso-

lina já misturada ao álcool, a 
alta é de R$ 0,15. Com isso, 
o litro do combustível passa 
a custar R$ 2,33 em média.

Já o óleo diesel puro 
(antes da mistura com 
biodiesel) teve aumento 
médio de R$ 0,28 por litro 
e passa a custar R$ 3,34. 
O litro do diesel já mistu-
rado ao biodiesel fica R$ 
0,24 mais caro, passando a 
custar R$ 2,94 em média.

GASOLINA E DIESEL

Preços aumentam
hoje nas refinarias
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Festas de Réveillon em Alagoas 
prometem agitar o início do verão 
Cecília Tavares
Repórter

Roteiros espe-
ciais, praias 
d e s l u m -

brantes, lagoas, rios, falésias, 
queimas de fogos e festas 
inesquecíveis. Para celebrar 
a chegada de 2022, Alagoas 
reúne uma série de encantos 
e promete ser o destino ideal 
e seguro para a virada do 
ano. Em decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) no dia 24 de setem-
bro, o Governo de Alagoas 
avançou todos os municípios 
alagoanos para a Fase Azul 
do Distanciamento Social 
Controlado a partir da 00:00h 
do dia 27 de setembro.

Com esta última atua-
lização, ficou autorizada a 
realização de eventos sociais, 
corporativos e celebrações com 
vendas de ingressos a partir 
do dia 1º de outubro, em locais 
abertos e fechados, com 50% da 
capacidade do local, público 
com vacinação comprovada ou 
teste negativo para Covid-19, 
e seguindo os protocolos sani-

tários. O uso da máscara nos 
eventos é obrigatório. Já a partir 
de novembro, os eventos pagos 
poderão ser realizados com até 
80% da capacidade do local; 
e em dezembro com 100%, 
mediante vistoria do Corpo de 
Bombeiros.

Mesmo durante a pande-
mia, o Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur/AL) seguiu 
trabalhando para promover o 
Estado como o melhor destino 
de Réveillon do país, por meio 
de mídias programáticas e 
parcerias com operadoras de 
viagens, companhias aéreas e o 
trade turístico de maneira geral, 
dando suporte e divulgando o 
que o Estado tem de melhor.

“Alagoas sempre foi um dos 
destinos mais procurados para 
o réveillon e, neste ano, com a 
procura por destinos com atra-
tivos ao ar livre, que propor-
cionam uma experiência mais 
segura, seguimos em destaque. 
Durante todo o ano, o Governo 
do Estado realizou um traba-
lho intenso para adequação do 
destino, habilitando diferentes 

municípios com o selo interna-
cional de segurança, além de um 
contínuo trabalho de promoção 
em todo o mercado nacional. 
Sem dúvida nenhuma, teremos 
um fim de ano bem-sucedido 
para o turismo, fomentando a 
geração de emprego, renda e 
oportunidade para os alago-
anos”, pontua o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Marcius 
Beltrão.

Vale ressaltar que os orga-
nizadores dos eventos devem 
fazer a aferição obrigatória 
da temperatura dos públicos 
interno e externo, contratan-
tes, staff e convidados. Os 
locais precisam ter pontos de 
higienização com álcool 70% 
nos acessos, locais de alimen-
tação e banheiros, entrada de 
brinquedos, corredores, esca-
das e rampas. Fica também 
proibida a venda presencial 
dos ingressos – que devem 
ser comercializados apenas 
por meios eletrônicos. A 
organização deverá fiscalizar 
o uso obrigatório de máscaras 
pelos participantes e traba-
lhadores.

O acesso aos eventos só será 
permitido para pessoas que 
tenham recebido a 1ª e a 2ª dose 
da vacina contra a Covid-19 ou 
que apresentem o teste antígeno 
ou RT-PCR negativo realizado 
com 72 horas de antecedência, 
junto a um documento de iden-
tificação com foto. A vacinação 
pode ser comprovada pela 
apresentação de carteira de 
vacinação ou através do aplica-
tivo ConecteSUS com um docu-
mento de identificação oficial 
com foto.

Quanto à realização de 
eventos gratuitos, as regras 
não mudaram: o decreto do 
Governo do Estado reforça 
que em locais abertos o limite 
máximo é de 200 pessoas e 
em locais fechados é de 100 
pessoas. Até o momento, a 
prefeitura de Maceió confir-
mou queima de fogos no dia 
do réveillon, com shows em 
sete palcos em diferentes bair-
ros da cidade. A previsão é de 
que recebam a festa da virada 
os bairros de Jatiúca, Ponta 
Verde, Pajuçara, Jacintinho, 
Vergel do Lago, Ipioca e Bene-
dito Bentes. Todas as atrações 

serão de artistas locais e de 
gêneros musicais diversos, 
selecionados por edital.

TURISMO RESPONSÁVEL
Com o avanço da vacinação 

do Brasil, a retomada segura e 
gradual do turismo em Alagoas 
conta com o selo Safe Travels 
da WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 
do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitários 
em padrão mundial. Alagoas 
já conta com sete cidades chan-
celadas com o selo – Maragogi, 
Porto de Pedras, Penedo, Japa-
ratinga, Piranhas, Delmiro 
Gouveia e Marechal Deodoro.  

O estado também registra 
cerca de 1.786 empreendimen-
tos turísticos com o selo do 
Turismo Responsável do Minis-
tério do Turismo, ocupando o 
segundo lugar no Nordeste, 
atrás apenas da Bahia. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança para turistas, 
trabalhadores e moradores das 
regiões turísticas.

COM PROTOCOLOS sanitários de segurança contra a Covid-19, os eventos irão celebrar a chegada de 2022
Ascom/Sedetur



O espetáculo de dança Zumbi dos Palmares entre duas prince-
sas, resgata e une momentos da história da luta pela conquista 
da liberdade dos negros escravizados no Brasil. Sexta-feira, 12 
de novembro, Teatro Deodoro. Inf.: 9.9997.2900.

Mariana Machado Pitão nasceu ontem, às 16h10, como 
fez questão de registrar o papai mais feliz do mundo, o 
DJ Pitão. 

Quem está de idade nova o BOSS do Grupo Pele, Fernando Costa. O 
empresário comemorou a chegada do novo ciclo entre seus amores a esposa 
Fayruss Costa e os filhos. 

A alagoana Macla já superou mais 7 mil inscritos no reality que vai escolher o novo 
integrante do Porta dos Fundos. Ela está entre os 10 finalistas que irão partici-
par do programa a partir do próximo sábado (30), e quem sabe sair vencedora. 
Estamos na torcida!!!

O Chef Serginho Jucá participou da edição 2021 do @farturabrasil junto com 
Chefs do Brasil inteiro. Por lá, encontro com amigos, vibe da boa e ... Muita comi-
lança. Nem precisa dizer que ele amou, né?

HISTÓRIA DE LUTA MARIANA CHEGOU!

PARABÉNS

FUTURA EX-PORTA

FARTURA BR 
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COACH EDJANE MELLO OFERECE ATENDIMENTO 
GRATUITO A PACIENTES ONCOLÓGICOS

Diante do diag-
nóst ico de um 
câncer a maio-

ria das pessoas perdem 
a capacidade de olhar 
para o futuro, entra numa 
espécie de universo para-
lelo em que tudo gira em 
torno da doença. Mas e se 
fosse possível passar por 
essa jornada de enfrenta-
mento com mais positivi-
dade e ação?

Para esclarecer como 
isso é possível, a coach 
Edjane Mello, especia-
lista em coaching oncoló-
gico, estará atendendo a 
pacientes e familiares de 
pacientes com câncer, nos 
dias 29 e 30 de outubro, no 
N3 Coworking, no Parque 
Shopping. 

O  a t e n d i m e n t o  é 
gratuito e as sessões são 
individuais. O agenda-
mento deve ser feito atra-
vés do WhastApp (82) 
9.9806.6009.
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Festas de Réveillon em Alagoas 
prometem agitar o início do verão 
Cecília Tavares
Repórter

Roteiros espe-
ciais, praias 
d e s l u m -

brantes, lagoas, rios, falésias, 
queimas de fogos e festas 
inesquecíveis. Para celebrar 
a chegada de 2022, Alagoas 
reúne uma série de encantos 
e promete ser o destino ideal 
e seguro para a virada do 
ano. Em decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) no dia 24 de setem-
bro, o Governo de Alagoas 
avançou todos os municípios 
alagoanos para a Fase Azul 
do Distanciamento Social 
Controlado a partir da 00:00h 
do dia 27 de setembro.

Com esta última atua-
lização, ficou autorizada a 
realização de eventos sociais, 
corporativos e celebrações com 
vendas de ingressos a partir 
do dia 1º de outubro, em locais 
abertos e fechados, com 50% da 
capacidade do local, público 
com vacinação comprovada ou 
teste negativo para Covid-19, 
e seguindo os protocolos sani-

tários. O uso da máscara nos 
eventos é obrigatório. Já a partir 
de novembro, os eventos pagos 
poderão ser realizados com até 
80% da capacidade do local; 
e em dezembro com 100%, 
mediante vistoria do Corpo de 
Bombeiros.

Mesmo durante a pande-
mia, o Governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur/AL) seguiu 
trabalhando para promover o 
Estado como o melhor destino 
de Réveillon do país, por meio 
de mídias programáticas e 
parcerias com operadoras de 
viagens, companhias aéreas e o 
trade turístico de maneira geral, 
dando suporte e divulgando o 
que o Estado tem de melhor.

“Alagoas sempre foi um dos 
destinos mais procurados para 
o réveillon e, neste ano, com a 
procura por destinos com atra-
tivos ao ar livre, que propor-
cionam uma experiência mais 
segura, seguimos em destaque. 
Durante todo o ano, o Governo 
do Estado realizou um traba-
lho intenso para adequação do 
destino, habilitando diferentes 

municípios com o selo interna-
cional de segurança, além de um 
contínuo trabalho de promoção 
em todo o mercado nacional. 
Sem dúvida nenhuma, teremos 
um fim de ano bem-sucedido 
para o turismo, fomentando a 
geração de emprego, renda e 
oportunidade para os alago-
anos”, pontua o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Marcius 
Beltrão.

Vale ressaltar que os orga-
nizadores dos eventos devem 
fazer a aferição obrigatória 
da temperatura dos públicos 
interno e externo, contratan-
tes, staff e convidados. Os 
locais precisam ter pontos de 
higienização com álcool 70% 
nos acessos, locais de alimen-
tação e banheiros, entrada de 
brinquedos, corredores, esca-
das e rampas. Fica também 
proibida a venda presencial 
dos ingressos – que devem 
ser comercializados apenas 
por meios eletrônicos. A 
organização deverá fiscalizar 
o uso obrigatório de máscaras 
pelos participantes e traba-
lhadores.

O acesso aos eventos só será 
permitido para pessoas que 
tenham recebido a 1ª e a 2ª dose 
da vacina contra a Covid-19 ou 
que apresentem o teste antígeno 
ou RT-PCR negativo realizado 
com 72 horas de antecedência, 
junto a um documento de iden-
tificação com foto. A vacinação 
pode ser comprovada pela 
apresentação de carteira de 
vacinação ou através do aplica-
tivo ConecteSUS com um docu-
mento de identificação oficial 
com foto.

Quanto à realização de 
eventos gratuitos, as regras 
não mudaram: o decreto do 
Governo do Estado reforça 
que em locais abertos o limite 
máximo é de 200 pessoas e 
em locais fechados é de 100 
pessoas. Até o momento, a 
prefeitura de Maceió confir-
mou queima de fogos no dia 
do réveillon, com shows em 
sete palcos em diferentes bair-
ros da cidade. A previsão é de 
que recebam a festa da virada 
os bairros de Jatiúca, Ponta 
Verde, Pajuçara, Jacintinho, 
Vergel do Lago, Ipioca e Bene-
dito Bentes. Todas as atrações 

serão de artistas locais e de 
gêneros musicais diversos, 
selecionados por edital.

TURISMO RESPONSÁVEL
Com o avanço da vacinação 

do Brasil, a retomada segura e 
gradual do turismo em Alagoas 
conta com o selo Safe Travels 
da WTTC (World Travel & 
Tourism Council), entidade 
de turismo internacional que 
reconhece destinos ao redor 
do mundo que tenham imple-
mentado protocolos sanitários 
em padrão mundial. Alagoas 
já conta com sete cidades chan-
celadas com o selo – Maragogi, 
Porto de Pedras, Penedo, Japa-
ratinga, Piranhas, Delmiro 
Gouveia e Marechal Deodoro.  

O estado também registra 
cerca de 1.786 empreendimen-
tos turísticos com o selo do 
Turismo Responsável do Minis-
tério do Turismo, ocupando o 
segundo lugar no Nordeste, 
atrás apenas da Bahia. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança para turistas, 
trabalhadores e moradores das 
regiões turísticas.

COM PROTOCOLOS sanitários de segurança contra a Covid-19, os eventos irão celebrar a chegada de 2022
Ascom/Sedetur
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SUV: Compass é líder 
com 315 mil unidades 
produzidas
Compass em inglês signi-
fica bússola, instrumento 
utilizado para navegação e 
orientação. De fato, o modelo 
foi como uma bússola que 
mostrou o caminho para 
a Jeep® chegar ao topo 
dos SUVs médios. Além 
de, no último mês, ter 
sido o segundo automóvel 
mais vendido no País pela 
primeira vez, ter alcançado 
seu segundo melhor mês 
na história e conquistado 
novamente a liderança entre 
os utilitários esportivos, o 
Jeep Compass tem outro 
motivo para comemorar: 
completa cinco anos desde 
que foi lançado e começou 
a ser produzido no Polo 
Automotivo de Goiana (PE). 
Com chegada ao mercado 
em outubro de 2016, o SUV 
médio da Jeep se mostrou 
pronto para o sucesso. E não 
é para menos: o desem-
penho do aniversariante é 
surpreendente, tanto em 
vendas, quanto nas ruas. 
Inclusive, ele é um dos mais 
tecnológicos automóveis 
produzidos no Brasil, junto 
com o recém-lançado Jeep 
Commander. 

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 desen-
volver um veículo totalmente 
conectado com as expecta-
tivas 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 produ-
zidos na região nos próxi-
mos três anos. Com muita 
versatilidade 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 
melhores espaços internos do 
segmento. E a sua concepção 
foi cuidadosamente pensada 
para facilitar o dia a dia dos 
clientes nas grandes cidades 
e também proporcionar 
momentos agradáveis e de 
bem-estar em trajetos mais 
longos, como viagens. 

Fim do mistério: o 
lançamento da nova 
Honda NT1100 acaba de 
ser anunciado
A máquina é uma espécie 
de irmã da Africa Twin e é 
voltada aos aventureiros 
que gostam de viajar de 
moto. Ela terá duas versões, 
uma manual e outra 
com transmissão DCT. A 
suspensão é leve, de fácil 
manuseio e curso alongado. 
Destaque para o motor de 
dois cilindros de 1.084 cm³, 
de 8 válvulas e refrigeração 
líquida, que gera 102 cv 
a 7.500 rpm, com torque 
máximo de 10,6 kgf.m 
em 6.250 giros, o mesmo 
empregado em sua “irmã 
aventureira”. A nova Honda 
NT1100 também tem um 
apelo versátil, oferecendo 
uma pilotagem divertida 
no turismo ou mesmo em 
um passeio mais rápido. O 
painel conta com uma tela 
ajustável em 5 direções 
e defletores superiores e 
inferiores, que protegem 
contra o vento. Como as 
dimensões são compactas, 
a condução urbana também 
é favorável. O assento 
possui 820 mm de altura 
e comporta duas pessoas 
com bastante conforto. 
A posição de pilotagem é 
mais flexível e permite que 
você consiga manter uma 
tocada relaxada. Além disso, 
a NT1100 é carregada com 
um tanque de combustível 
de 20L, que alcança cerca 
de 400 km no modo WMTC. 
Punhos aquecidos, controle 
de cruzeiro, soquetes USB/
ACC e suporte traseiro 
fazem parte do conjunto de 
opções. Ela pesa 238 kg em 
ordem de marcha. Sobre 
o preço, a versão NT1100 
2022 manual custará £ 
11.999, algo em torno de 
R$ 79.000. Já o modelo 
NT1100 DCT 2022 tem 
preço sugerido de £ 12.999, 
cerca de R$ 85.400 em 
conversão direta.

RODASDUAS

O Mitsubishi Motorsports, 
rally de regularidade mono-
marca mais tradicional do 
Brasil, acontecerá no próximo 
dia 30 de outubro, em meio 
à exuberante paisagem de 
Natal (RN), quando os partici-
pantes terão a oportunidade 
de explorar a capacidade 
todo terreno de seu Mitsubi-
shi entre as dunas e praias da 
capital potiguar. O Mitsubishi 
Motorsports oferece a todos 
os proprietários de SUVs 
Mitsubishi 4x4 a oportuni-
dade de desbravar as mais 
belas paisagens do Brasil a 
bordo de seus veículos, na 
companhia de seus familiares 
e amigos. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas a 
partir de amanhã no site www.
mitsubishimotors.com.br A 
prova que não exige nenhuma 
experiência dos participantes, 
nem mesmo carros prepara-
dos. Cada dupla ― formada 

por piloto e navegador ― faz 
um trajeto pré-definido pela 
organização, respeitando o 
tempo e a velocidade estipu-
lados na planilha distribuída 
antes da largada. As equipes 
mais regulares perdem menos 
pontos e são premiadas com 
troféus. Além deles, crianças 
a partir de 8 anos de idade até 

animais de estimação podem 
acompanhar tudo de dentro 
do carro. O rally é composto 
por três categorias que variam 
de acordo com a habilidade do 
participante: Turismo Light, 
Turismo e Pro, em ordem de 
experiência. Todas percorrem 
entre 140 km e 150 km em cada 
etapa.

Natal (RN) é o próximo destino 
do Mitsubishi Motorsports

Um dos veículos mais 
aguardados de 2021 chega ao 
mercado nacional depois de 
cumprir uma jornada diferente 
de qualquer outro lançamento 
que a Fiat tenha realizado em 
seus 45 anos de história no 
Brasil. Durante o ano, o público 
foi parte integrante e ativa junto 
ao primeiro SUV da marca 
totalmente criado, desen-
volvido e agora produzido 
no Polo Automotivo de Betim 
(MG). Em uma estratégia 
inédita na indústria automo-
tiva brasileira, a Fiat surpreen-
deu o mercado antecipando a 

revelação do modelo na final 
no BBB 21, além de engajar 
o público em uma votação 
nacional com participação de 
mais de 380 mil votantes que 
escolheram o nome Pulse. 
A Fiat também desvendou 
partes do desenvolvimento 
do modelo em uma websérie 
de cinco capítulos que levou 
o consumidor para dentro da 
fábrica de Betim por meio da 
plataforma digital exclusiva 
para interação com o público 
(pulse.suv.com.br), que conta 
com cerca de 70 mil inscritos. 
Líder do mercado brasileiro e 

sul-americano em 2021, com o 
Pulse a Fiat passa a disputar o 
segmento que mais cresce no 
país. De 2012 até 2021, o B-SUV 
aumentou de 2,8% para 22,8% 
sua participação de mercado; 
e saiu de dois para 18 concor-
rentes. Com um representante 
nesta categoria, a marca, que 
detém o maior crescimento 
nacional (7 pontos percentuais 
de janeiro a setembro contra 
o mesmo período de 2020), 
reforça sua posição ao ampliar 
a cobertura de mercado: de 
61% no ano passado para cerca 
de 90% em 2021.

Fiat Pulse, SUV mais 
esperado do Brasil
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