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MEDALHA SÍLVIO VIANNA: HONRARIA VAI HOMENAGEAR SERVIDORES QUE SE DESTACARAM PELA DEDICAÇÃO, INOVAÇÃO E ZELO

PROCON MACEIÓ ‘VISITA’ 
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
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ESTABELECIMENTOS AUTUADOS PELOS FISCAIS DEVEM APRESENTAR DEFESA NOS PRÓXIMOS DEZ DIAS

Denúncias de preços abusi-
vos nos postos de combustí-
veis levaram fiscais do Procon 
Maceió a desencadearem uma 
operação de inspeção nos esta-
belecimentos. As denúncias 
foram feitas logo depois do 
anúncio de mais uma alta nos 
preços da gasolina e do diesel, 
feito na segunda-feira. O órgão 
está apurando se houve prática 
abusiva no repasse desses 
preços aos consumidores, bem 
como foi realizado testes de 
quantidade e de qualidade dos 
combustíveis, a fim de verifi-
car se o consumidor está sendo 
lesado nas bombas. Houve 
autuação de alguns postos de 
gasolina.

MINHA CASA PRÓPRIA

Foi aberta hoje pela manhã, 
no Shopping Pátio, a Feira 

Minha Casa Própria. O evento 
é uma realização do Sindicato 
da Indústria da Construção do 
Estado de Alagoas (Sinduscon-
-AL) e tem a correalização da 
Ademi-AL e apoio da CAIXA. No 
local os visitantes encontram 
imóveis prontos e em construção 
de sete construtoras, com preços 
a partir de R$ 135 mil. 

Assessoria

4

O PAM Salgadinho abrirá 
normalmente, no próximo 
sábado        , com a oferta de 
todos os serviços que habi-
tualmente acontecem neste 
dia da semana, como exames 
laboratoriais e de imagem, 
pequenas cirurgias e atendi-
mento médico. A previsão 
da unidade é prestar assis-
tência a 332 usuários no dia. 
Desde março deste ano, o 
PAM ampliou a oferta de seus 
serviços para os sábados, com 
o intuito de reforçar os atendi-
mentos e proporcionar maior 
comodidade aos usuários. A 
mudança permitiu que muitos 
pacientes que encontravam 
dificuldades em procurar 
por atendimento durante a 
semana tivessem acesso aos 
serviços da unidade.

O 13º salário do funciona-
lismo público do Estado de 
Alagoas será pago no dia 10 
de novembro e em parcela 
única. O anúncio foi feito 
pelo governador Renan Filho 
hoje, Dia do Servidor Público. 
Receberão o abono natalino 
cerca de 70 mil funcionários 
públicos ativos, inativos e 
pensionistas de todas as faixas 
salariais. De acordo com 
dados da Secretaria de Estado 
da Fazenda de Alagoas, o 
pagamento do 13º em 2021 
injeta no mercado alagoano 
mais de R$ 350 milhões, o que 
deve impulsionar as vendas 
no comércio e o desenvolvi-
mento da economia local.

PAM SALGADINHO

13º SALÁRIO

Mantido o 
atendimento 
no sábado, 
de 7h às 12h

Renan Filho 
anuncia o 
pagamento 
para dia 10

O Restaurante Popular 
de Maceió abrirá as portas 
normalmente amanhã e na 
segunda-feira, dia 1º. Devido 
à pandemia do coronavírus, o 
estabelecimento público ainda 
está funcionando com 70% da 
ocupação. Os clientes podem 
almoçar no local seguindo 
todas as normas do protocolo 
de segurança sanitária. 

COMIDA BOA

Restaurante 
Popular abre
amanhã e 
na segunda

LAGOA DA CANOA

Dois mortos em grave  
acidente na AL-115

Um grave acidente auto-
mobilístico ocorrido hoje pela 
manhã, na rodovia AL-115, 
perímetro urbano de Lagoa 
da Canoa, resultou em duas 
mortes. Morreram neste 
acidente Hélio Caetano dos 
Santos, de 39 anos, e Claudi-

nete Messias dos Santos, 56. 
O casal estava na motocicleta 
Honda CG 125cc, de placa 
NMG-0871/AL, que bateu de 
frente com o caminhão-pipa 
de placa JOS-8945/AL. No 
local, houve a informação de 
que o caminhão apresentou 

uma falha mecânica (quebra 
da barra de direção), ficou sem 
controle e foi para a contramão, 
atingindo a moto. Marcas de 
frenagem no asfalto mostram 
que o condutor do caminhão – 
que fugiu do local do acidente 
– ainda tentou parar o veículo.

Caminhão “invadiu” a faixa contrária e colidiu de frente com a motocicleta; ocupantes morreram no local do acidente
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Marcelo Firmino * Jornalista

No desmanche das polí-
ticas públicas brasileiras, em 
conjuntura de altas de preços 
e inflação, nada está tão ruim 
que não possa piorar. Triste, 
mas é real.

A população mais pobre 
em cada recanto de periferia 
do País e que está a reclamar do 
preço do gás de cozinha, acima 
de R$ 100, que se prepare.

A tendência é de que até 
março de 2022 o preço do 
botijão fique 30% mais caro.

A projeção é das empresas 
distribuidoras. O relato foi 
feito por Sérgio Bandeira de 
Mello, presidente do  Sindi-
cato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Gás Lique-
feito de Petróleo (Sindigás).

Segundo ele, tudo aponta 

para futuras altas, dada 
à conjuntura negativa do 
mercado, que associa petró-
leo em alta no exterior e dólar 
em disparada no Brasil.

Lembrando que quando o 
dólar dispara, alguém ganha 
e não é pouco. Principal-
mente se tiver offshore em 
algum paraíso…

Mas, em se tratando do 

gás, conforme Bandeira de 
Mello, o problema se agrava 
no mercado brasileiro por 
que 25% do que é comercia-
lizado no Brasil é importado.

O dir igente  patronal 
defende agora que se faça 
uma campanha educativa 
dirigida ao consumidor para 
racionalizar o consumo do 
gás de cozinha, conside-

rando que o País consome 
mensalmente 35 milhões de 
botijões.

Se a saída é o raciona-
mento de gás, só falta agora 
alguém aparecer para dizer 
parem de cozinhar.

Isso para quem pode 
comprar o gás.  Imagine 
quem não tem panela, nem 
comida.

Joaquim de Carvalho *Ganhou os prêmios Esso (equipe, 1992), Vladimir Herzog e Jornalismo Social (revista Imprensa). Leonardo Attuch  *Jornalista e editor-responsável pelo 247

O  e m p r e s á r i o  Pa u l o 
Marinho publicou nesta 
quarta-feira um post amea-
çador  a  Ja ir  Bolsonaro, 
depois que este participou 
de uma baixaria na Jovem 
Pan que envolveu seu filho, 
André ,  part ic ipante  do 
programa.

“Quando você estiver 
chorando no  banhei ro , 
l e m b r e - s e  d e  G u s t a v o 
Bebianno, capitão”, disse 
Paulo Marinho a Bolsoanro. 
“Ele não lhe esqueceu.”

Bebianno morreu  de 
forma misteriosa alguns 
meses depois de fazer insi-
nuações sobre a presença de 
Carlos Bolsonaro em Juiz 
de Fora, no dia 6 de setem-
bro de 2018, quando houve 
a facada ou suposta facada.

Presidente nacional do 
PSL na época e coordena-
dor da campanha, Bebianno 
disse que o ato na cidade foi o 
único a que Carlos Bolsonaro 
compareceu e declarou que 
sua presença atrapalhou o 
planejamento de segurança.

Também informou que, 
depois da posse,  Carlos 
Bolsonaro  quis  indicar 
quatro nomes para a Abin. 
Bebianno disse que o projeto 
do segundo filho de Jair 
Bolsonaro era montar uma 
equipe paralela de investi-
gação.

“Isso dá impeachment”, 
teria dito o então ministro 
responsável pela Secretaria-
-Geral da Presidência. Por 
que daria poderia resultar 
na queda de Bolsonaro se 
a nomeação de nomes para 
cargos em comissão é de 

livre escolha do governo?
A resposta talvez esteja 

nas revelações que fizemos 
no documentário “Bolso-
naro e Adélio — Uma fake-
ada no coração do Brasil”. 
E também em outras desco-
bertas que fizemos na apura-
ção do novo documentário, 
sobre a máquina de fake 
news da extrema direita.

Depois que Bebianno 
e o general Santos Cruz 
foram demitidos de postos 
que ocupavam no Palácio 
do Planalto, por pressão de 
Carlos Bolsonaro, a Abin 
foi ocupada por policiais 
federais que tiveram papel 
destacado no esquema de 
segurança em Juiz de Fora.

Alexandre Ramagem, 
amigo do agente Marcelo 
Bormevet, organizador da 
segurança paralela em Juiz 
de Fora, assumiu a direção-
-geral da Abin. Logo depois, 
Ramagem chamou dois 
agentes lotados na cidade 
mineira, um deles o próprio 
Bormevet ,  que assumiu 
cargo de chefia.

Na semana  passada , 
descobri que o agente da 
PF Luiz Felipe Barros Félix 
foi flagrado em operação 
de monitoramento de um 
parceiro comercial de Jair 
Renan Bolsonaro. 

O personal trainer Allan 
Lucena é  supostamente 
detentor de informações 
que poderiam resultar em 
processo criminal contra o 
quarto filho do presidente.

Em 16 de março deste 
ano, Allan Lucena denun-
ciou o caso à polícia e, uma 

semana depois, renunciou 
ao direi to  de represen-
tar contra o agente da PF, 
apesar de a operação, ao que 
tudo indica, ser ilegal.

A Abin paralela denun-
ciada por Bebianno, sem 
citar nomes, guarda rela-
ção com o episódio de Juiz 
de Fora. Em qualquer lugar 
do mundo, seguranças que 
supostamente  fa lharam 
jamais ocupariam um lugar 
de confiança junto à Presi-
dência da República.

A menos que não tenham 
f a l h a d o ,  m a s  t e n h a m 
cumprindo um plano à risca. 
Se foi este o caso, Bebianno 
sabia, mas não sobreviveu 
para contar. Paulo Marinho 
era seu amigo e confidente. 
Chegou a dizer que o celu-
lar de Bebianno tinha sido 
depositado nos EUA e seria 
trazido de volta ao Brasil.

Paulo Marinho já  foi 
questionado sobre o caso, 
durante  a  apuração  do 
documentário “Bolsonaro 
e Adélio — Uma fakeada 
no coração do Brasil”, mas 
descartou ter havido farsa 
no episódio de Juiz de Fora. 
Com o tuíte desta quarta-
-feira, ele sinaliza que pode 
abrir a caixa preta e revelar 
segredos capazes de implo-
dir a república bolsonarista.

Q u e  o  c o m p r o m i s s o 
dele com a verdade seja 
mais forte do que eventu-
ais acordos políticos. Não 
pode haver dúvida sobre o 
que ocorreu em Juiz de Fora, 
naquela trágica tarde de 6 
de setembro. Trágica para o 
Brasil.

A estreia da Jovem Pan na 
TV por assinatura, com sua 
Panflix, serviu para demons-
trar um fato incontestável: Jair 
Bolsonaro terá que fugir de 
qualquer debate, caso queira 
se reeleger em 2022. Ficou claro 
que nem quando joga em casa 
ele consegue suportar a pres-
são. 

Para quem não viu, a confu-
são ocorreu quando o come-
diante André Marinho, filho 
do empresário Paulo Marinho, 
que é suplente de Flávio Bolso-
naro no Senado, o questionou 
sobre o tema das rachadinhas, 
esquema de corrupção utili-
zado pelo clã presidencial para 
desviar parte dos salários dos 
servidores públicos.

A pergunta revoltou o 
comentarista bolsonarista 
Adrilles Jorge e constrangeu 
o apresentador Emílio Surita. 
Em meio à confusão, Bolso-
naro se levantou e abandonou 
a entrevista. Diante do vexame, 
o jornalista William de Lucca 
colocou uma questão relevante: 
“Rapaz, se o Bolsonaro não 
aguenta segurar uma entre-

vista na Jovem Pan, a emissora 
oficial do fascismo no Brasil, 
imagina se vai aguentar conver-
sar com a imprensa de verdade, 
com quem diverge dele, se vai 
ter estrutura pra participar de 
debates eleitorais, né?”, disse.

De fato, Jair Bolsonaro não 
tem estrutura para falar fora do 
cercadinho. Não tem controle 
emocional e, mais impor-
tante do que isso, não possui 
argumentos para responder 
ao fiasco monumental de seu 
desgoverno, marcado por fome, 
miséria, inflação e destruição da 
própria identidade brasileira.

Para a Jovem Pan, a polê-
mica talvez renda alguns 
cliques, mas não creio que esta 
fosse a expectativa de seus 
donos ao lançar uma operação 
destinada a ser o veículo oficial 
da extrema direita no Brasil. É 
possível até que o canal receba 
pressões de Brasília para afas-
tar André Marinho, uma vez 
que seu pai, além de suplente 
de Flávio Bolsonaro, é também 
um dos grandes articuladores 
da candidatura presidencial de 
João Doria, do PSDB.

Paulo Marinho deveria revelar tudo o 
que Bebianno lhe contou, inclusive 
sobre a facada ou suposta facada

Pânico na extrema direita: 
Bolsonaro não aguenta um debate 

nem mesmo na Jovem Pan

Gás de cozinha fica 30% mais caro até 
março e distribuidor manda racionalizar



At r a v é s  d a 
indicação nº 
1177/2021, o 

deputado Ronaldo Medeiros 
(MDB) apelou ao Governo do 
Estado que estude a viabili-
dade de implementar medi-
das especiais de amparo por 
psicólogos e assistentes sociais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) às crianças e adolescen-
tes órfãos da Covid-19. A maté-
ria foi votada em turno único e 
segue para análise do Execu-
tivo. Além deste, o plenário 
da Casa apreciou e deliberou 
sobre 19 processos durante 
a sessão ordinária de terça-
-feira, 26. Ao justificar o pleito, 
o deputado Ronaldo Medeiros 
observa que no Brasil ao menos 
130 mil crianças e adolescentes 
perderam os pais ou responsá-
veis para a pandemia do coro-
navírus. Em Alagoas, segundo 
o parlamentar, o número de 
órfãos da Covid-19 passa de 26 
mil. Essa perda afetiva, o luto 
e o desgaste emocional causa-
dos pelas mortes provocaram 

o aumento da vulnerabilidade 
social.

Entre as várias considera-
ções propostas que justificam 
a necessidade de adoção de 
medidas de interesse público, 
que incumbe a cada um dos 
Poderes constituídos no 
Estado, Medeiros cita que a 
vulnerabilidade social resul-
tante dessas perdas afeta ques-
tões de ordem não somente 
econômica, mas também 
psíquica, haja vista que a 
morte, por vezes repentina, 

não prepara os menores para 
o luto. Observa ainda que o 
“acompanhamento por meio 
de psicólogos e assistentes 
sociais proporcionam alívio 
para o sofrimento infanto-juve-
nil, eventual descoberta das 
causas de comportamentos 
atípicos, desenvolvimento de 
repertório de enfrentamento, 
dentre outras coisas que auxi-
liarão as crianças e os adoles-
centes a atravessar a perda 
com o menor dano possível à 
sua saúde mental”.
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“Órfãos da Covid em Alagoas 
precisam de apoio psicológico”

DEPUTADO RONALDO MEDEIROS solicita ao Estado que preste esse serviço bem como o de assistência social

Após a aprovação do 
projeto de lei 711/2021, que 
trata do Plano de Cargos e 
Carreira do magistério público 
estadual, na sessão de ontem, 
os deputados parabenizaram 
todos os servidores públicos, 
tendo em vista que hoje, se 
comemora o Dia do Servi-
dor Público. O presidente 
da Casa, deputado Marcelo 
Victor, ressaltou a importân-
cia da categoria e lembrou que 
vários deputados são oriun-
dos do serviço público. “Em 
nome destes parlamentares, 
quero parabenizar todos os 
servidores públicos do Estado 
de Alagoas”.

A deputada Jó Pereira 
(MDB) também parabenizou 
toda a categoria em nome dos 
servidores da Educação, da 
Saúde e da Assistência Social. 
“Quero deixar aqui meu abraço 
a todos os servidores públicos. 
O meu desejo é que possamos 
avançar em novas conquistas 
e valorização profissional”. O 
deputado Ronaldo Medeiros 
(MDB) aproveitou o momento 

para destacar a importância do 
servidor público. “Sem esses 
trabalhadores não há prestação 
de serviço por parte do Estado. 
Uma categoria bastante impor-
tante para a realização de polí-
ticas públicas e que tem, lá na 
ponta, o contato com a popula-
ção”, disse.

O l íder  do Governo, 
deputado Silvio Camelo 
(PV), ressaltou a partici-
pação do servidor público 
na história do país. “Uma 
data muito importante por 

tudo que esses funcionários 
representam nas ações que 
são colocadas em prática 
pelos governos, para atender 
a sociedade”, afirmou. Já o 
deputado Francisco Tenório 
(PMN) cobrou maior reco-
nhecimento pelo trabalho 
executado pelos servido-
res. “Quero parabenizar aos 
funcionários públicos de 
Alagoas que, na hora das 
dificuldades, como acontece 
nesta pandemia, ficam na 
linha de frente”, destacou.

SERVIDOR PÚBLICO

ALE destaca trabalho 
e parabeniza a classe

Igor Pereira

Igor Pereira

Igor Pereira

Medeiros disse que milhares de pessoas ficaram órfãs em Alagoas na pandemia

Durante a sessão ordinária 
de ontem, a deputada Fátima 
Canuto (PSC) destacou a 
sanção da lei que institui a 
Política de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher no Estado, 
publicada no Diário Oficial de 
hoje. De acordo com o artigo 
4º da lei, “é direito de todas 
as mulheres receberem aten-
dimento humanizado e de 
qualidade no Sistema Público 
de Saúde de Alagoas”.

“Gostaria de agradecer aos 

deputados e à bancada femi-
nina por terem aprovado, por 
unanimidade, esse projeto de 
lei. Hoje esse programa tão 
importante para as mulheres 
de Alagoas foi sancionado 
pelo Poder Executivo”, come-
morou a parlamentar, comple-
mentando que são ações 
como essa que fazem valer o 
seu mandato. “A gente luta 
todos os dias para melhorar a 
vida das pessoas”, assegurou 
Fátima Canuto.

SAÚDE DA MULHER

Deputada destaca 
a sanção de lei

Marcelo Victor iniciou as mensagens de parabéns aos servidores públicos

Fátima Canuto, autora do Projeto de Lei, agradeceu o apoio do Parlamento

Matérias aprovadas em 2º turno:
 - Projeto de lei ordinária  nº 652/2021, de autoria do 
deputado Antonio Albuquerque (PTB), denominando de 
“Rodovia Antônio Batista de Melo” a estrada que liga a 
cidade de Mata Grande à BR-316.
-  Projeto de lei ordinária nº 653/2021, de autoria do 
deputado Antonio Albuquerque (PTB), dispondo sobre 
a inclusão da Expo Bacia Leiteira da cidade de Batalha 
no calendário turístico e de eventos oficiais do Estado 
de Alagoas.
- Projeto de lei ordinária nº 664/2021, de autoria do 
deputado Gilvan Barros Filho (PSD), considerando de 
utilidade pública estadual o Movimento Jesus O Bom 
Pastor, do município de Arapiraca.

Matérias aprovadas em turno único:
- Veto Parcial ao projeto de lei ordinária nº 398/2020, de 
autoria do deputado Davi Maia (DEM), instituindo a polí-
tica estadual de investimentos e negócios de impacto 
socioambiental no Estado de Alagoas. (VETO MANTIDO)
- Veto Parcial ao projeto de lei ordinária nº 432/2020, 
de autoria do Poder Executivo, autorizando o Governo 
do Estado a celebrar termo aditivo ao contrato firmado 
com a união, amparado pela lei federal 9.496/1997, 
para estabelecimento das alterações autorizadas pela 
lei complementar federal 173/2020. (VETO MANTIDO)
 - Indicação nº 1153/2021, de autoria da deputada 
Cibele Moura (PSDB), solicitando ao Governo do Estado 
e à Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano 
a implementação do Programa Pró-Estrada no municí-
pio de Delmiro Gouveia.
- Indicação nº 1156/2021, de autoria da deputada 
Cibele Moura (PSDB), solicitando ao Governo do Estado 
e à Secretaria de Infraestrutura a construção de uma a 
orla ribeirinha do povoado Ilha do Ferro, localizado no 
município de Pão de Açúcar.
- Indicação nº 1169/2021, de autoria do deputado Fran-
cisco Tenório (PMN), solicitando ao Governo do Estado e 

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas 
(DER/AL) a pavimentação da rua Sérgio de Barros, no 
trecho entre o balneário Xiringa e a comunidade Meirim, 
no município de Santana do Mundaú.
- Indicação nº 1170/2021, de autoria do deputado Fran-
cisco Tenório (PMN), solicitando ao Governo do Estado e 
ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas 
(DER/AL) a construção de uma ciclovia e de uma pista 
de caminhada da cidade de Jundiá.
 - Requerimento nº 879/2021, de autoria do deputado 
Sílvio Camelo (PV), solicitando Moção de Aplauso pelos 
90 anos do monumento do Cristo Redentor.
- Requerimento nº 881/2021, de autoria do deputado 
Ronaldo Medeiros (MDB), solicitando a realização de 
sessão especial para a entrega do Título de Cidadão 
Honorário do Estado de Alagoas ao sr. João Batista da 
Silva Neto.

Matérias discutidas em turno único:
 - Indicação nº 1157/2021, de autoria da deputada 
Cibele Moura (PSDB), solicitando ao Governo do Estado 
e à Secretaria de Saúde a realização de um mutirão de 
saúde no município de Major Izidoro.
- Indicação nº 1158/2021, de autoria da deputada 
Cibele Moura (PSDB), solicitando ao Governo do Estado, 
à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e à 
Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos a implan-
tação de um Plano Estadual de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil.
- Indicação nº 1171/2021, de autoria do deputado Fran-
cisco Tenório (PMN), solicitando ao Governo do Estado e 
ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas 
(DER/AL) a construção de um pista de caminhada da 
cidade de Colônia Leopoldina até a BR-316.
- Indicação nº 1179/2021, de autoria do deputado Davi 
Maia (DEM), solicitando que o Governo do Estado forma-
lize a retirada do Estado de Alagoas como membro do 
Consórcio Nordeste.



As Avenidas 
Br igadeiro 
E d u a r d o 

G o m e s  e  C o m e n d a d o r 
Gustavo Paiva, no bairro da 
Cruz das Almas, começaram 
a receber a sinalização para 
a implantação do binário. 
A ordem de serviço foi assi-
nada, ontem, pelo prefeito 
de Maceió, JHC, e a previsão 
é que a partir do próximo 
dia 06 de novembro, já inicie 
o tráfego de veículos pelo 
sistema binário. 

Com investimentos da 
ordem de mais de R$ 2 milhões, 
recursos do tesouro municipal, 
serão implantadas 141 placas 
verticais, 2.672 metros quadra-
dos de sinalização horizontal 

e 712 dispositivos auxiliares, 
como tachões, prismas, entre 
outros, além da pavimentação 
asfáltica que visa melhorar o 
fluxo do trânsito na região. 

Como ressalta o prefeito de 
Maceió, JHC, todos que passam 
por essas avenidas sabem do 
trânsito caótico, principalmente 
no final do dia, e as melhorias já 
são esperadas há muito tempo 
pela população. “O pleito era 
de um binário, que é pegar duas 
vias paralelas tendo cada uma 
sentido único e estamos concre-
tizando esse antigo sonho da 
comunidade”.

De acordo com a SMTT, 
para uma melhor compreensão 
das mudanças autorizadas na 
região, um binário é formado 

por duas vias próximas e para-
lelas, com fluxos que operam 
em mão única, mas com senti-
dos opostos entre si. A adoção 
desse tipo de intervenção 
resulta numa melhor utiliza-
ção do espaço viário e contribui 

para a redução das áreas de 
conflitos entre veículos, pedes-
tres e ciclistas, reduzindo o risco 
de acidentes e proporcionando 
maior segurança.

Com a implantação do 
novo binário, a avenida Briga-

deiro Eduardo Gomes de Brito 
que atualmente dispõe de duas 
faixas de rolamento em direções 
opostas, passará a funcionar 
apenas no sentido Jacarecica, no 
trecho que vai desde a Churras-
caria Sal e Brasa até a Pousada 
Coqueiral.

Já na Avenida Comenda-
dor Gustavo Paiva, no trajeto 
que vai desde o Posto Shell/
Mar Azul até a Avenida João 
Davino, das quatro faixas que 
existem na via, três funciona-
rão exclusivamente no sentido 
Centro, a última irá operar em 
esquema de contrafluxo priori-
tariamente para a circulação do 
transporte público e não afetará 
o ir e vir dos usuários dos coleti-
vos urbanos.
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Cruz das Almas: vias serão 
modificadas para ‘mão única’

MUDANÇA DARÁ SENTIDO único às Avenidas Comendador Gustavo Paiva e Brigadeiro Eduardo Gomes

A partir de hoje (28), a 
capital alagoana será sede da 
maior conferência de futebol 
do Nordeste, a Confut, evento 
que se estenderá até o proximo 
sábado, no hotel Ritz Lagoa 
da Anta, na praia de Cruz das 
Almas. O evento, que conta com 
o apoio da Prefeitura de Maceió, 
é o primeiro do segmento do 
turismo de negócios que Maceió 
recebe desde o início da pande-
mia. O encontro vai reunir os 
principais nomes do mercado 
futebolístico, investidores, dire-
tores esportivos e gerentes de 
clubes de futebol para debater 
sobre as tendências, desafios 
e cases de sucesso do esporte 
mais popular do mundo. Entre 
os grandes temas debatidos no 
encontro estão: finanças, direito 
desportivo, gestão e governança, 
negócios, gestão do futebol, 
marketing, inovação, aspectos 
técnicos – táticos e resultados. 

De acordo com a titular da 
Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer, Patricia Mourão, o 
Confut além de colocar Maceió 
em evidência no cenário espor-
tivo, também vai movimentar 
a economia da cidade e marca 
um momento importante de 
retomada do setor. “Além de 
valorizar o setor de turismo, o 
evento também coloca Maceió 
nas principais pautas do cená-
rio esportivo”.

A Secretaria Municipal de 
Economia informa que, o site 
de serviços e o Portal do Cida-
dão de Maceió serão, tempora-
riamente, suspensos a partir de 
amanhã, às 18h. A paralisação 
se dará em consequência de 
uma atualização no software 
do sistema tributário da Prefei-
tura, e os serviços estarão 
funcionando normalmente na 
próxima quarta-feira, dia 03 de 
novembro. 

Em razão disso, como escla-
rece a Secretaria Municipal 
de Economia, os tributos com 
prazo de vencimento no perí-
odo da suspensão serão prorro-
gados para o dia 3 de novembro, 
sem incidência de juros e multa. 
Para garantir o novo prazo de 
pagamento, é necessário emitir 
uma nova guia, com a nova 
data, quando o sistema estiver 
disponível. 

A Semec informa ainda 
que dentro desse período, os 
serviços de emissão de guias 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), do 
Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), do 
Boletim de Cadastro Imobiliá-
rio e Mercantil, da Declaração 
Simplificada das Instituições 
Financeiras (DSIF) e o parce-
lamento e consulta de débitos 
tributários ficarão indisponí-
veis à população. 

ATÉ SÁBADO SEMEC

Maceió sedia 
conferência
de futebol do
Nordeste

Serviços 
ficarão fora 
do ar para 
manutenção

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Sinalização já está sendo instalada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes

Órgão de proteção e prote-
ção do consumidor, o Procon 
Maceió, iniciou operação para 
fiscalizar os  preço dos combus-
tíveis nos postos de Maceió,  
após denúncias de consumido-
res devido ao último reajuste 
da Petrobras anunciado na 
última segunda-feira. O órgão 
está apurando se houve prática 
abusiva no repasse desses 
preços aos consumidores, bem 
como foi realizado testes de 
quantidade e de qualidade dos 
combustíveis, a fim de verifi-
car se o consumidor está sendo 
lesado nas bombas.

Durante  a  operação, 
os fiscais solicitaram notas 
fiscais de venda e compra dos 
combustíveis do dia 25 ao dia 
27 de outubro (dias antes do 
reajuste da Petrobras) para fazer 
a comparação dos preços e se 
houve alguma irregularidade. 
Os postos notificados terão, a 
partir de agora, um prazo de 10 
dias para encaminhar os docu-
mentos ao departamento do 
setor jurídico do Procon.

Como informa Leandro 
Almeida, diretor do Procon 
Maceió, a equipes do órgão está 
acompanhando as variações 
de preços e ainda orientando 
os consumidores que ooptem 
por abastecer em um posto que 
tenha combustível mais barato 
e que sempre peça a nota fiscal. 
“Dessa forma a forçar,  através 

da livre concorrência, a redu-
ção espontânea dos preços de 
combustíveis”, explica.

Leandro informa ainda 
que além dessas orientações, 
o Procon Maceió se coloca à 
disposição dos maceioenses 
e para fazer denúncias, obter 
mais informações e orientações, 
o consumidor pode entrar em 
contato pelos telefones 0800 082 
4567, das 8h às 14h, ou no What-
sApp (82) 98882-8326.

Para quem prefere o aten-
dimento presencial, pode se 
dirigir à qualquer uma das 

unidades do Procon Maceió: no 
Centro Universitário Uninas-
sau, no bairro do Farol; na sede 
da antiga FAT, atual Centro 
Universitário Mário Pontes 
Jucá (UMJ), no Barro Duro; e na 
sede do Procon Maceió, na Rua 
Dr. Pedro Monteiro, 47, Centro 
de Maceió.

O horário de funcionamento 
na sede do Procon Maceió é de 
8h às 14h, de segunda a sexta-
-feira. Já os núcleos da UMJ 
e Uninassau estão abertos 
ao público das 8h às 13h, de 
segunda a sexta-feira.

APÓS REAJUSTE DA PETROBRAS

Procon Maceió fiscaliza 
postos de combustíveis 

Ascom / Procon 

Procon fiscalizou postos de combusíveis após denúncias de consumidores
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ONU-Habitat

Es p e c i a l i s t a s 
nacionais vão 
d e b a t e r ,  n a 

próxima quarta-feira, como 
os projetos estratégicos do 
Governo de Alagoas estão 
alinhados às principais agen-
das internacionais de desenvol-
vimento urbano sustentável, 
como a Nova Agenda Urbana 
e a Agenda 2030 da ONU. Com 
transmissão ao vivo na internet, 
o evento “Uma Visão de Futuro 
para Alagoas – Projetos Estra-
tégicos e Observatório de Polí-
ticas Públicas”, realizado pelo 
ONU-Habitat em parceria com 
o Governo do Estado e o Centro 
Brasileiro de Análise e Planeja-
mento (Cebrap), começa às 10h 
e pode ser acompanhado por 
meio do canal do ONU-Habitat 
no Youtube.

Com a participação da 
Oficial Nacional do ONU-
-Habitat Brasil, Rayne Ferretti, 
de secretários de Estado de 

Alagoas, especialistas do 
Cebrap e outras instituições 
da sociedade civil, o evento 
vai apresentar as experiências 
locais e discutir a criação de 
um Observatório de Políticas 
Públicas em Alagoas, ferra-
menta essencial para colocar 
as iniciativas do Estado dentro 
dos parâmetros de desenvol-
vimento sustentável. O obje-
tivo é garantir que as medidas 
e programas implementados 
pelo poder público tenham 
efeitos concretos na melhoria 
de vida da população e dos 
territórios.

Para sistematizar os progra-
mas estratégicos do Governo 
de Alagoas, articulá-los às 
agendas de desenvolvimento 
sustentável e apoiar a criação 
de um Observatório de Políti-
cas Públicas no estado, o ONU-
-Habitat conta com a parceria 
do Cebrap. Para esta análise, 
dez programas estratégicos do 
Governo foram selecionados 
pela Secretaria da Fazenda 

(Sefaz) em conjunto com o 
ONU-Habitat, entre eles o 
Vida Nova nas Grotas, o Minha 
Cidade Linda e a Estratégia de 
Segurança Pública Integrada.

Através do registro das 
principais ações desses progra-
mas e dos resultados atingidos, 
recursos empregados, benefi-
ciários, processos de decisão, 
entre outras características, o 
Cebrap ajudará a estruturar e 
materializar os impactos das 
dez iniciativas.  

SEMANA DE ATIVIDADES
Além do evento de quarta-

-feira, o ONU-Habitat e o 
Cebrap realizarão uma série 
de atividades com equipes do 
Governo de Alagoas e institui-
ções parceiras. Nos dias 4 e 5, 
acontecerão oficinas com servi-
dores alagoanos para colher 
insumos sobre os projetos 
públicos estratégicos seleciona-
dos.

A partir das reflexões gera-
das por essas atividades, no 

dia 9 serão discutidos modelos 
possíveis de Observatórios de 
Políticas Públicas adequados 
à realidade de Alagoas, assim 
como cenários e condições para 
sua implementação.

Os participantes realiza-
rão uma avaliação conjunta 
do presente, passado e futuro 
da produção de indicadores e 
informações públicas no Estado 
para concluir como criar uma 
estrutura de avaliação em longo 
prazo. O objetivo é desenvolver 
mecanismos que tornem os 
princípios do desenvolvimento 
urbano sustentável um norte 
permanente para os tomadores 
de decisão em Alagoas.

ONU-HABITAT EM ALAGOAS
Desde 2017, o ONU-Habi-

tat atua em parceria com o 
Governo do Estado de Alagoas 
na elaboração de diagnósti-
cos, estratégias e ampliação 
das capacidades técnicas que 
contribuam para o desenvol-
vimento urbano sustentável. 

A agência tem cooperado com 
dados, informações e diretri-
zes para apoiar os atores locais 
a implementar iniciativas que 
melhorem os indicadores urba-
nos e socioeconômicos locais, 
sobretudo dos assentamen-
tos mais precários da capital, 
Maceió.

Neste trabalho, o estímulo 
a políticas públicas embasadas 
em dados e informações qualifi-
cadas é um vetor fundamental. 
Cidades bem planejadas, admi-
nistradas e financiadas contri-
buem para a prosperidade 
econômica, a sustentabilidade 
ambiental, a igualdade social e 
o fortalecimento de instituições 
cívicas e culturais.

Dessa forma, as iniciativas 
de monitoramento de políticas 
públicas em Alagoas são passos 
importantes na promoção de 
um modelo de desenvolvi-
mento que não deixe “nenhuma 
pessoa e nenhum território para 
trás”, lema principal da Agenda 
2030.

ONU-Habitat e Governo de AL  
discutem projetos estratégicos

COM TRANSMISSÃO ON-LINE, “Uma Visão de Futuro para Alagoas” acontece em parceria com o Cebrap

Bia Alexandrino
Repórter

Hoje, o governador Renan 
Filho e o secretário de Estado da 
Saúde, Alexandre Ayres, assi-
naram a ordem de serviço para 
a construção de mais um equi-
pamento de saúde de grande 
porte: o Hospital Metropolitano 
e o Hemocentro do Agreste, na 
cidade de Arapiraca, no bairro 
Canafístula.

A unidade será construída 
em uma área de aproximada-
mente 25 mil m², situada na 
AL-220, e a obra está orçada 
em R$ 169 milhões. Contará 
com um total de 256 leitos, 
sendo 38 leitos de urgência 
e emergência, 38 leitos para 
a Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e sala de recupera-
ção. Serão mais 180 leitos de 
internação e isolamento. Terá 
também um bloco cirúrgico, 
além do setor de diagnóstico 
por imagem, com aparelhos 
como tomógrafo, Raios-X e 
ressonância magnética.

Já o Hemocentro contará 
com atendimento ao doador 
na sala de coleta, laboratório de 
processamento de sangue, sala 

de transfusão coletiva adulta 
e pediátrica, e consultórios. 
Possuirá também um setor 
de diagnóstico por imagem 
com ultrassonografia e outros 
exames.

O secretário Alexandre 
Ayres considera a construção 
do Hospital Metropolitano e 
Hemorrede do Agreste uma 
conquista na ampliação dos 
serviços assistenciais do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Nosso compromisso com a 
saúde pública em Alagoas visa 
o acesso a serviços de qualidade 
e a integralização do cuidado 
às pessoas. Em menos de dois 
anos, entregamos cinco hospi-
tais, para reduzir, cada vez 
mais, os vazios assistenciais”, 
ressaltou.

HOSPITAL DO AGRESTE

Governador assina 
hoje ordem de serviço

 Carla Cleto

O Governo de Alagoas 
já selecionou os servidores 
que vão receber a Meda-
lha do Mérito Silvio Carlos 
Luna Vianna, maior honra-
ria concedida ao funcio-
nalismo do Executivo. A 
definição dos nomes se deu 
por votação, realizada pela 
comissão técnica designada, 
e foi divulgada na última 
terça-feira pela Secretaria do 
Planejamento, Gestão e Patri-
mônio (Seplag).

Composta por membros 
indicados por ato do gover-
nador do estado, a comissão 
avaliou todas as fichas de 
indicação que foram envia-
das por processo adminis-
trativo pelos gestores de 
Valorização de Pessoas dos 
órgãos do Executivo, tal 
como proposto pelo Decreto 
nº 3.986 de 2008. Neste ano, 
o evento, que é mediado 
pela Escola de Governo de 
Alagoas (Egal), recebeu mais 
de 100 inscrições.

“A medalha é o símbolo 
supremo de valorização e 
reconhecimento do servi-

dor público civil, daqueles 
que se destacam em suas 
atividades, que trazem um 
diferencial em tudo o que se 
propõem a fazer e que engra-
decem o órgão e a comuni-
dade em que estão inseridos. 
Nunca é uma escolha fácil 
definir quem são os meda-
lhistas do ano, mas ao final 
das análises, sempre temos 
a certeza de que os demais 
servidores estão muito bem 
representados pelos novos 
medalhistas”, pontua a supe-
rintendente da Egal, Lavínia 
Guimarães.

A outorga da medalha, 
desta vez, acontecerá no 
próximo dia 9 de novembro 
e o Palácio República dos 
Palmares será o palco prin-
cipal para os dez homena-
geados da noite. Visando à 
proteção de todos os convi-
dados, o evento cumprirá 
c o m  o s  p r o t o c o l o s  d e 
combate ao coronavírus, 
como distanciamento social, 
uso obrigatório de mascara e 
álcool 70%, além de medição 
de temperatura na entrada.

MEDALHA SÍLVIO VIANNA

Confira os agraciados 
com medalha do mérito

Servidores homenageados com 
a Medalha Silvio Vianna em 2021

Francisca Elizabeth Apôlonio da Silva 
– SEFAZ

Evanio da Silva – SESAU (Hospital de 
Emergência Dr. Daniel Houly)

Emmanuelle de Araújo Pacheco – PGE

Paulo Castro Cardoso Silva – SEFAZ

Carlos Eduardo de Miranda Vascon-
celos – UNCISAL (Hospital Portugal 

Ramalho)

Marivan Moura Coutinho – SEPLAG

Alexandre Simões Galvão – SSP

Edla Maria Cardoso Veras – UNCISAL 
(Hospital Escola Dr. Hélvio Auto)

José Dercy dos Santos – SEDUC 
(Escola Estadual de Educação Básica 

Pedro Joaquim)

Renato de Menezes Pereira – SEDUC 
(Escola Estadual Atanagildo Brandão)

As Avenidas 
Br igadeiro 
E d u a r d o 

G o m e s  e  C o m e n d a d o r 
Gustavo Paiva, no bairro da 
Cruz das Almas, começaram 
a receber a sinalização para 
a implantação do binário. 
A ordem de serviço foi assi-
nada, ontem, pelo prefeito 
de Maceió, JHC, e a previsão 
é que a partir do próximo 
dia 06 de novembro, já inicie 
o tráfego de veículos pelo 
sistema binário. 

Com investimentos da 
ordem de mais de R$ 2 milhões, 
recursos do tesouro municipal, 
serão implantadas 141 placas 
verticais, 2.672 metros quadra-
dos de sinalização horizontal 

e 712 dispositivos auxiliares, 
como tachões, prismas, entre 
outros, além da pavimentação 
asfáltica que visa melhorar o 
fluxo do trânsito na região. 

Como ressalta o prefeito de 
Maceió, JHC, todos que passam 
por essas avenidas sabem do 
trânsito caótico, principalmente 
no final do dia, e as melhorias já 
são esperadas há muito tempo 
pela população. “O pleito era 
de um binário, que é pegar duas 
vias paralelas tendo cada uma 
sentido único e estamos concre-
tizando esse antigo sonho da 
comunidade”.

De acordo com a SMTT, 
para uma melhor compreensão 
das mudanças autorizadas na 
região, um binário é formado 

por duas vias próximas e para-
lelas, com fluxos que operam 
em mão única, mas com senti-
dos opostos entre si. A adoção 
desse tipo de intervenção 
resulta numa melhor utiliza-
ção do espaço viário e contribui 

para a redução das áreas de 
conflitos entre veículos, pedes-
tres e ciclistas, reduzindo o risco 
de acidentes e proporcionando 
maior segurança.

Com a implantação do 
novo binário, a avenida Briga-

deiro Eduardo Gomes de Brito 
que atualmente dispõe de duas 
faixas de rolamento em direções 
opostas, passará a funcionar 
apenas no sentido Jacarecica, no 
trecho que vai desde a Churras-
caria Sal e Brasa até a Pousada 
Coqueiral.

Já na Avenida Comenda-
dor Gustavo Paiva, no trajeto 
que vai desde o Posto Shell/
Mar Azul até a Avenida João 
Davino, das quatro faixas que 
existem na via, três funciona-
rão exclusivamente no sentido 
Centro, a última irá operar em 
esquema de contrafluxo priori-
tariamente para a circulação do 
transporte público e não afetará 
o ir e vir dos usuários dos coleti-
vos urbanos.
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Cruz das Almas: vias serão 
modificadas para ‘mão única’

MUDANÇA DARÁ SENTIDO único às Avenidas Comendador Gustavo Paiva e Brigadeiro Eduardo Gomes

A partir de hoje (28), a 
capital alagoana será sede da 
maior conferência de futebol 
do Nordeste, a Confut, evento 
que se estenderá até o proximo 
sábado, no hotel Ritz Lagoa 
da Anta, na praia de Cruz das 
Almas. O evento, que conta com 
o apoio da Prefeitura de Maceió, 
é o primeiro do segmento do 
turismo de negócios que Maceió 
recebe desde o início da pande-
mia. O encontro vai reunir os 
principais nomes do mercado 
futebolístico, investidores, dire-
tores esportivos e gerentes de 
clubes de futebol para debater 
sobre as tendências, desafios 
e cases de sucesso do esporte 
mais popular do mundo. Entre 
os grandes temas debatidos no 
encontro estão: finanças, direito 
desportivo, gestão e governança, 
negócios, gestão do futebol, 
marketing, inovação, aspectos 
técnicos – táticos e resultados. 

De acordo com a titular da 
Secretaria de Turismo, Esporte 
e Lazer, Patricia Mourão, o 
Confut além de colocar Maceió 
em evidência no cenário espor-
tivo, também vai movimentar 
a economia da cidade e marca 
um momento importante de 
retomada do setor. “Além de 
valorizar o setor de turismo, o 
evento também coloca Maceió 
nas principais pautas do cená-
rio esportivo”.

A Secretaria Municipal de 
Economia informa que, o site 
de serviços e o Portal do Cida-
dão de Maceió serão, tempora-
riamente, suspensos a partir de 
amanhã, às 18h. A paralisação 
se dará em consequência de 
uma atualização no software 
do sistema tributário da Prefei-
tura, e os serviços estarão 
funcionando normalmente na 
próxima quarta-feira, dia 03 de 
novembro. 

Em razão disso, como escla-
rece a Secretaria Municipal 
de Economia, os tributos com 
prazo de vencimento no perí-
odo da suspensão serão prorro-
gados para o dia 3 de novembro, 
sem incidência de juros e multa. 
Para garantir o novo prazo de 
pagamento, é necessário emitir 
uma nova guia, com a nova 
data, quando o sistema estiver 
disponível. 

A Semec informa ainda 
que dentro desse período, os 
serviços de emissão de guias 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), do 
Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), do 
Boletim de Cadastro Imobiliá-
rio e Mercantil, da Declaração 
Simplificada das Instituições 
Financeiras (DSIF) e o parce-
lamento e consulta de débitos 
tributários ficarão indisponí-
veis à população. 

ATÉ SÁBADO SEMEC

Maceió sedia 
conferência
de futebol do
Nordeste

Serviços 
ficarão fora 
do ar para 
manutenção

Edvan Ferreira/Secom Maceió

Sinalização já está sendo instalada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes

Órgão de proteção e prote-
ção do consumidor, o Procon 
Maceió, iniciou operação para 
fiscalizar os  preço dos combus-
tíveis nos postos de Maceió,  
após denúncias de consumido-
res devido ao último reajuste 
da Petrobras anunciado na 
última segunda-feira. O órgão 
está apurando se houve prática 
abusiva no repasse desses 
preços aos consumidores, bem 
como foi realizado testes de 
quantidade e de qualidade dos 
combustíveis, a fim de verifi-
car se o consumidor está sendo 
lesado nas bombas.

Durante  a  operação, 
os fiscais solicitaram notas 
fiscais de venda e compra dos 
combustíveis do dia 25 ao dia 
27 de outubro (dias antes do 
reajuste da Petrobras) para fazer 
a comparação dos preços e se 
houve alguma irregularidade. 
Os postos notificados terão, a 
partir de agora, um prazo de 10 
dias para encaminhar os docu-
mentos ao departamento do 
setor jurídico do Procon.

Como informa Leandro 
Almeida, diretor do Procon 
Maceió, a equipes do órgão está 
acompanhando as variações 
de preços e ainda orientando 
os consumidores que ooptem 
por abastecer em um posto que 
tenha combustível mais barato 
e que sempre peça a nota fiscal. 
“Dessa forma a forçar,  através 

da livre concorrência, a redu-
ção espontânea dos preços de 
combustíveis”, explica.

Leandro informa ainda 
que além dessas orientações, 
o Procon Maceió se coloca à 
disposição dos maceioenses 
e para fazer denúncias, obter 
mais informações e orientações, 
o consumidor pode entrar em 
contato pelos telefones 0800 082 
4567, das 8h às 14h, ou no What-
sApp (82) 98882-8326.

Para quem prefere o aten-
dimento presencial, pode se 
dirigir à qualquer uma das 

unidades do Procon Maceió: no 
Centro Universitário Uninas-
sau, no bairro do Farol; na sede 
da antiga FAT, atual Centro 
Universitário Mário Pontes 
Jucá (UMJ), no Barro Duro; e na 
sede do Procon Maceió, na Rua 
Dr. Pedro Monteiro, 47, Centro 
de Maceió.

O horário de funcionamento 
na sede do Procon Maceió é de 
8h às 14h, de segunda a sexta-
-feira. Já os núcleos da UMJ 
e Uninassau estão abertos 
ao público das 8h às 13h, de 
segunda a sexta-feira.

APÓS REAJUSTE DA PETROBRAS

Procon Maceió fiscaliza 
postos de combustíveis 

Ascom / Procon 

Procon fiscalizou postos de combusíveis após denúncias de consumidores
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Em uma carta 
e s c r i t a  d o 
complexo peni-

tenciário de Bangu , na Zona 
Oeste do Rio, o ex-deputado 
federal Roberto Jefferson criti-
cou o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e seu filho, o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Patriota-
-RJ) por “vício nas facilidades 
do dinheiro público”.

Ele diz que ao se aproximar 
de figuras do Centrão, como 
o ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, e Valdemar da Costa 
Neto (PL), Bolsonaro cercou-se 
de “viciados” e, consequen-
temente, se tornou um deles: 
“Quem anda com lobo, lobo 
vira, lobo é. Vide Flávio”.

“O presidente tentou uma 
convivência impossível entre o 
bem e o mal. Acreditou nas faci-
lidades do dinheiro público. 
Esse vício é pior que o vício 
em êxtase. Quem faz sexo com 
êxtase tem o maior orgasmo 
ou ejaculação que o corpo 
humano de Deus pode propor-

cionar. Gozou com êxtase, 
para sempre dependente dele. 
Desfrutou do prazer decor-
rente do dinheiro público, 
ganho com facilidade, nunca 
mais se abdica desse gozo paro-
xístico que ele proporciona. 
Bolsonaro cercou-se com vicia-
dos em êxtase com dinheiro 
público; Farias, Valdemar, 
Ciro Nogueira, não voltará 
aos trilhos da austeridade de 
comportamento. Quem anda 
com lobo, lobo vira, lobo é. 
Vide Flávio”, escreveu.

Jefferson diz ainda que 
o PTB deve ter candidatura 
própria no ano que vem, 
e orienta as lideranças do 
partido a convidarem o vice-
-presidente Hamilton Mourão 
(PRTB) para disputar a presi-
dência da República, contra o 
atual mandatário.

“ Va m o s  c o n v i d a r  o 
Mourão. O PTB terá candida-
tura própria, quem sabe apoia-
mos o Bolsonaro no segundo 
turno”.

O deputado voltou a defen-
der os atos antidemocráticos 
de 7 de Setembro, e diz que 
o presidente “fraquejou” ao 
não avançar nas demandas do 
“povo que foi às ruas”. Nos 
atos, os manifestantes pediam a 
intervenção militar e a destitui-
ção dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“ Todo o povo saiu às ruas 
para dizer, eu autorizo, não 
havia volta, não havia transi-

gência com as velhas práticas. 
Mas por algum motivo, Bolso-
naro fraquejou. Não teve como 
seguir. Escrevo isso insone. 
Não preguei meus olhos. Esse 
pensamento queimou minhas 
pestanas, não consegui fechar 
meus olhos e dormir. Vamos 
por nós mesmos”.

O ex-deputado precisou 
ser internado no domingo (24) 
no hospital do complexo de 
Bangu 8 em razão de compli-

cações em seu estado de saúde, 
como febre alta, taquicardia e 
baixa pressão.

Jefferson voltou para a 
prisão no último dia 14 por 
determinação do ministro 
Alexandre de Moraes, depois 
que o político recebeu alta 
hospitalar. Ele estava inter-
nado desde o início de setem-
bro com um quadro de infecção 
urinária e dores na lombar e foi 
submetido também a um cate-
terismo para desobstrução de 
uma artéria.

Além de estar preso, ele já 
foi denunciado pela Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) por seus ataques às insti-
tuições. Na noite de domingo, 
ele pediu licença da presidên-
cia do PTB  por tempo inde-
terminado enquanto durar a 
prisão preventiva. Em carta, o 
dirigente disse que não pode 
assinar documentos e faz 
ataques a parlamentares do 
partido que pediram seu afas-
tamento.

Jefferson: “Jair Bolsonaro se 
viciou em dinheiro público”

ROBERTO JEFFERSON ACUSA FLÁVIO BOLSONARO Centrão e diz que “quem anda com lobo, lobo vira, lobo é” 

Nicolás Satrian/g1

Roberto Jefferson revoltado com Bolsonaro: “quem anda com lobo, lobo vira”
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O i n í c i o  d o 
quarto trimes-
tre do ano 

pode ser marcado pela recupe-
ração na tendência de consumo. 
É que a pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
aponta que, em Maceió, este 
indicador teve crescimento de 
2,9%, em outubro, chegando a 
patamares registrados no início 
deste ano. O levantamento foi 
realizado pelo Instituto Feco-
mércio AL em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Embora ainda fique abaixo 
de 100 pontos, o que ainda 
caracteriza pessimismo, o ICF 
registrou 92,2 pontos este mês, 
o que representa um aumento 
de 3,2% comparado a agosto 
passado, quando foi registrado 
o pior desempenho com 89,3 
pontos. Essa trajetória recoloca 
a intenção de consumo no ritmo 
do crescimento.

Além de refletir o avanço da 
vacinação contra a Covid-19 e a 
consequente flexibilização no 
distanciamento social, fazendo 

com que as pessoas frequentem 
mais ambientes externos ao lar 
e ao trabalho, esse movimento 
de alta caracteriza o final de ano, 
como explica Victor Hortencio, 
assessor econômico da Federa-
ção do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL). “Os 

últimos meses são marcados 
pela Black Friday e pelo período 
natalino, trazendo uma movi-
mentação maior ao comércio 
devido à injeção do 13º salário 
e à contração de trabalhadores 
temporários; comportamento 
consolidado e visto todos os 
anos”, afirma.

Ainda de acordo com o 
levantamento, a maioria dos 
subíndices seguiu a tendência 
de recuperação, o que cria uma 
perspectiva otimista de conti-
nuidade de crescimento do 
consumo até o final de dezem-
bro, gerando uma expectativa 
de que chegue a uma média 

próxima dos 100 pontos no 
decorrer desse período.

O único subíndice que teve 
variação negativa foi o de Pers-
pectiva Profissional, com queda 
de 0,3%. Mas vale lembrar 
que essa variação é de pouca 
expressão ou de baixo impacto 
do ponto de vista percentual, 
recaindo em um subindicador 
que se baseia em questões subje-
tivas como promoções, comis-
sões sobre vendas, crescimento 
da carreira e outras situações.

Com este cenário geral, a 
perspectiva é mais positiva do 
que os meses passados, mesmo 
em meio a uma complicada 
conjuntura econômica nacio-
nal. “Estamos com a inflação e o 
desemprego em alta e sofremos 
o impacto de fatores externos 
como a crise hídrica e energética. 
Ainda assim, podemos esperar 
que o movimento e o volume de 
consumo em Alagoas se eleve 
seguindo a tendência sazonal 
de final de ano, potencializado 
pelo início da primavera/verão 
e o aumento da alta temporada 
do Turismo no Estado”, avalia o 
economista.

4o trimestre deve ser marcado 
por alta no consumo da família

INDICADOR SUBIU 2,9%, em outubro, e deve subir ainda mais puxado pela Black Friday, pelo 13º terceiro e pelo período natalino

Com mais de 70% de 
aumento no ano, as altas 
frequentes no preço da gaso-
lina têm gerado muita discus-
são no país. Só em outubro, 
a Petrobras anunciou dois 
reajustes,  sendo o mais 
recente na última segunda-
-feira, o qual eleva o valor do 
combustível para as distribui-
doras, em média, em R$ 0,21 
por litro, segundo a própria 
empresa. Para tentar minimi-
zar o impacto disso no bolso 
do consumidor alagoano, a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Feco-
mércio AL) participou, na 
terça-feira, de uma reunião 
na Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz) 
para discutir as possíveis 
medidas que podem ser 
adotadas.

No encontro, que contou 
ainda com a presença do Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 

Estado de Alagoas (Sindicom-
bustíveis AL) e do Instituto de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon), o superintendente 
Especial da Receita Estadual, 
Francisco Suruagy, ressaltou 
que, mediante publicação de 
portaria, o PMPF (Preço Médio 
Ponderado ao Consumidor 
Final), valor que serve de refe-
rência para o cálculo do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços), está 
congelado a cem dias, em R$ 
6,0151.

Segundo Suruagy, para se 

chegar ao PMPF é realizada 
uma apuração com base nas 
informações da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica (NFC-
e) que é emitida pelos mais de 
500 postos de combustíveis em 
operação no estado. Contudo, 
de acordo com ele, a medida 
tomada pela Sefaz impediu que 
houvesse, nos últimos cem dias, 
alguma influência da arrecada-
ção estadual no aumento do 
preço do combustível. “Mesmo 
com o congelamento do PMPF, 
o preço continua subindo para 
o consumidor. Essa é uma 

demonstração inequívoca que 
esse tipo de variação não é uma 
atribuição do Estado”, obser-
vou.

Para o presidente do Sindi-
combustíveis AL, James Thorp 
Neto, os aumentos constantes 
estão ocorrendo devido a um 
conjunto de fatores, dentre os 
quais estão a crise internacional, 
a variação do preço do barril de 
petróleo e a cotação do dólar. “O 
percentual da alíquota [hoje em 
29%] não teve aumento desde 
o início da gestão do Renan 
[Filho, governador de Alagoas], 

mas a arrecadação aumentou 
por causa do preço final”, argu-
mentou. Diante disso, o líder 
sindical defende que o PMPF 
se mantenha congelado e pediu 
apoio da Fecomércio AL para 
defender a prorrogação da 
portaria.

O presidente da Federa-
ção, Gilton Lima, ciente do 
impacto da elevação do preço 
do combustível tanto no bolso 
do empresário quanto no 
bolso da sociedade em geral, 
prontamente declarou apoio 
ao pleito. “A sociedade está 
cobrando e isso é importante 
até para nos nortear. Essa é uma 
medida que é necessária para o 
momento”, ressaltou. Ainda na 
reunião, que foi realizada com 
a equipe técnica da Sefaz, Lima 
se comprometeu a entregar um 
ofício ao governo, como medida 
emergencial, solicitando a 
prorrogação do congelamento 
do PMPF, que se estende, de 
acordo com Suruagy, até o dia 
15 de novembro.

GASOLINA

Fecomércio, Sindicombustíveis e Sefaz 
discutem medidas para conter alta em AL

Divulgação

Divulgação
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Em uma carta 
e s c r i t a  d o 
complexo peni-

tenciário de Bangu , na Zona 
Oeste do Rio, o ex-deputado 
federal Roberto Jefferson criti-
cou o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e seu filho, o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Patriota-
-RJ) por “vício nas facilidades 
do dinheiro público”.

Ele diz que ao se aproximar 
de figuras do Centrão, como 
o ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, e Valdemar da Costa 
Neto (PL), Bolsonaro cercou-se 
de “viciados” e, consequen-
temente, se tornou um deles: 
“Quem anda com lobo, lobo 
vira, lobo é. Vide Flávio”.

“O presidente tentou uma 
convivência impossível entre o 
bem e o mal. Acreditou nas faci-
lidades do dinheiro público. 
Esse vício é pior que o vício 
em êxtase. Quem faz sexo com 
êxtase tem o maior orgasmo 
ou ejaculação que o corpo 
humano de Deus pode propor-

cionar. Gozou com êxtase, 
para sempre dependente dele. 
Desfrutou do prazer decor-
rente do dinheiro público, 
ganho com facilidade, nunca 
mais se abdica desse gozo paro-
xístico que ele proporciona. 
Bolsonaro cercou-se com vicia-
dos em êxtase com dinheiro 
público; Farias, Valdemar, 
Ciro Nogueira, não voltará 
aos trilhos da austeridade de 
comportamento. Quem anda 
com lobo, lobo vira, lobo é. 
Vide Flávio”, escreveu.

Jefferson diz ainda que 
o PTB deve ter candidatura 
própria no ano que vem, 
e orienta as lideranças do 
partido a convidarem o vice-
-presidente Hamilton Mourão 
(PRTB) para disputar a presi-
dência da República, contra o 
atual mandatário.

“ Va m o s  c o n v i d a r  o 
Mourão. O PTB terá candida-
tura própria, quem sabe apoia-
mos o Bolsonaro no segundo 
turno”.

O deputado voltou a defen-
der os atos antidemocráticos 
de 7 de Setembro, e diz que 
o presidente “fraquejou” ao 
não avançar nas demandas do 
“povo que foi às ruas”. Nos 
atos, os manifestantes pediam a 
intervenção militar e a destitui-
ção dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“ Todo o povo saiu às ruas 
para dizer, eu autorizo, não 
havia volta, não havia transi-

gência com as velhas práticas. 
Mas por algum motivo, Bolso-
naro fraquejou. Não teve como 
seguir. Escrevo isso insone. 
Não preguei meus olhos. Esse 
pensamento queimou minhas 
pestanas, não consegui fechar 
meus olhos e dormir. Vamos 
por nós mesmos”.

O ex-deputado precisou 
ser internado no domingo (24) 
no hospital do complexo de 
Bangu 8 em razão de compli-

cações em seu estado de saúde, 
como febre alta, taquicardia e 
baixa pressão.

Jefferson voltou para a 
prisão no último dia 14 por 
determinação do ministro 
Alexandre de Moraes, depois 
que o político recebeu alta 
hospitalar. Ele estava inter-
nado desde o início de setem-
bro com um quadro de infecção 
urinária e dores na lombar e foi 
submetido também a um cate-
terismo para desobstrução de 
uma artéria.

Além de estar preso, ele já 
foi denunciado pela Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) por seus ataques às insti-
tuições. Na noite de domingo, 
ele pediu licença da presidên-
cia do PTB  por tempo inde-
terminado enquanto durar a 
prisão preventiva. Em carta, o 
dirigente disse que não pode 
assinar documentos e faz 
ataques a parlamentares do 
partido que pediram seu afas-
tamento.

Jefferson: “Jair Bolsonaro se 
viciou em dinheiro público”

ROBERTO JEFFERSON ACUSA FLÁVIO BOLSONARO Centrão e diz que “quem anda com lobo, lobo vira, lobo é” 

Nicolás Satrian/g1

Roberto Jefferson revoltado com Bolsonaro: “quem anda com lobo, lobo vira”
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Finados: Maceió é o destino 
mais procurado do Nordeste

LEVANTAMENTO DA BOOKING.COM aponta que a capital alagoana é o segundo lugar mais reservado do país no feriadão

Cecília Tavares
Repórter

Um levanta-
m e n t o  d e 
dados reali-

zado pela Booking.com para 
saber onde os brasileiros irão 
aproveitar o próximo feriado, 
revelou que Maceió é o destino 
mais reservado do Nordeste 
para o feriado prolongado do 
Dia de Finados. A revelação 
vem ao encontro de resulta-
dos de um estudo recente da 
plataforma, realizado apenas 
em território nacional, que 
aponta que o litoral do país é 

muito cobiçado pelos viajantes 
brasileiros: 60% declaram que 
querem viajar para destinos de 
praia em suas futuras viagens.

Na pesquisa sobre o próximo 
feriadão foram analisadas as 
reservas feitas na Booking.com 
pelos brasileiros, em destinos de 
praia de todo o país, com esta-
dias entre 29 de outubro e 2 de 
novembro de 2021. Os destinos 
estão localizados em estados 
diferentes e pertencem às regi-
ões Nordeste, Sudeste e Sul – nos 
cinco primeiros lugares estão 
Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), 
Florianópolis (SC), Salvador 
(BA) e Porto de Galinhas (PE).

Para o secretario de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, o excelente posiciona-
mento de Maceió no ranking 
da Booking.com é resultado da 
capacidade atrativa do destino 
alagoano, com o trabalho de 
reestruturação dos equipamen-
tos feitos pelo trade turístico e as 
ações promocionais desenvol-
vidas pelo Governo de Alagoas.

“Este desempenho de 
Alagoas é fruto de muito traba-
lho e responsabilidade com a 
atividade turística. Maceió é 
um destino pronto, com praias 
urbanas belíssimas, estrutura 

adequada e uma rota turística 
segura. Importante salientar 
que, mesmo durante a pande-
mia, o Governo de Alagoas 
manteve as ações promocionais 
e de marketing, promovendo o 
Destino Alagoas junto às princi-
pais operadoras e em constante 
diáologo com as companhias 
aéreas, para ampliação da 
malha aérea do estado, sempre 
com o apoio do trade turístico, 
que atualizou protocolos que 
garantiram o selo Safe Travels 
da WTTC”, explica Beltrão.            

RETOMADA SEGURA 
A retomada 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 implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial. Já em nível 
nacional, Alagoas registra 
cerca de 1.786 empreendi-
mentos turísticos com o selo 
do Turismo Responsável do 
Ministério do Turismo. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas e 
moradores.

Divulgação

 Ascom/Sedetur
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Outubro Rosa: Entenda como funciona o seguro de vida para mulher

Este mês de outubro é 
mundialmente traba-
lhado pela campanha 

Outubro Rosa, onde a cons-
cientização pelo diagnóstico 
precoce do câncer de mama é 
o principal foco.

O câncer  de mama é 
o segundo tipo que mais 
acomete mulheres no Brasil, 
representando em torno de 
25% de todos os cânceres 
que afetam o sexo feminino, 
conforme aponta pesquisa 
do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). Ao saber do 
diagnóstico positivo, muitas 
mulheres enfrentam proble-
mas para conseguir um trata-
mento eficaz a tempo, tanto na 
rede pública quanto da rede 
privada de saúde.

Essa realidade tem aumen-
tado a procura ao Seguro Vida 
Mulher. Isso porque o seguro 
é desenvolvido para prote-
ger, exclusivamente, o público 
feminino com idade entre 16 a 
65 anos, uma forma exclusiva 
e personalizada que oferece 
coberturas tradicionais por 
morte e invalidez e, também, 
doenças graves como câncer de 
mama.

E você sabia que em caso 
de diagnóstico positivo, sua 
cobertura de seguro pode 
garantir parte do valor do seu 
tratamento? É exatamente sobre 
isso que vamos falar em nossa 
coluna dessa semana!

O QUE É O SEGURO DE 
VIDA PARA MULHER?
Os seguros “vida mulher” 

são contratados tanto para 
morte acidental, natural ou 
ainda invalidez total ou parcial 
por acidentes, quanto para 
cobertura em caso de diagnós-
tico positivo de câncer de mama, 
ovário e útero.

Assim, poderá ter o valor de 
sua cobertura revertido para o 
tratamento. Por exemplo, se seu 
seguro contratado tem cober-
tura básica (morte) de R$50mil, 
este mesmo valor será indeni-
zado em caso de incidência de 
câncer, basta ter o diagnóstico 
positivo, podendo ou não ser 
usados no tratamento, a sua 
escolha.

A indenização paga em 
vida, no caso de um câncer 
primário, pode servir como 
apoio financeiro para suprir 
diversas necessidades em um 
momento de dificuldade da 
vida da mulher, auxiliando no 
custeio de tratamentos ou até 
mesmo no sustento da família 
devido a possível afastamento 
do trabalho. E mais, a forma 
como o valor será aplicado na 
sua recuperação não precisa ser 
comprovada para a seguradora.

O Seguro Vida Mulher cobre 
as doenças que mais afetam esse 
público: infarto, acidente vascu-
lar cerebral (AVC) e Alzhei-
mer. Qualquer tipo de câncer, 
cirurgia de revascularização 

do miocárdio com implante 
de Bypass e transplantes de 
coração, fígado, rim, pâncreas, 
medula e pulmão também estão 
na cobertura básica do Vida 
Mulher. A cobertura adicional 
inclui morte acidental e assis-
tência funeral.

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
O Brasil registra cerca de 

16 mil novos casos da doença 
anualmente. Comparada com 
a população feminina do país, 
pode parecer um número irrisó-
rio, mas quem pretende contra-
tar um seguro deve ter em mente 
que coisas ruins não acontecem 
apenas com os outros. Além 
disso, a apólice serve para prote-
ger a segurada de riscos futuros 
e incertos, e esse não deve ser 
descartado.

O número mencionado 
significa a incidência em 15,43 
casos a cada 100 mil mulheres, 
o que talvez ajude a vislumbrar 
que não é uma doença rara ou 
incomum. Ela atinge o aparelho 
reprodutor feminino, e pode 
existir de forma assintomática 
ou causando dor ou sangra-
mento menstrual irregular. 
Portanto, é imprescindível reali-
zar exames periodicamente, 
ainda que não se verifique 
nenhuma anormalidade.

CÂNCER DE OVÁRIO
É outra doença que atinge o 

aparelho reprodutor feminino 

e cerca de 6 mil mulheres todos 
os anos em nosso país. É uma 
condição assintomática em seu 
estágio inicial, mas que pode 
gerar perda de apetite e peso 
com seu avanço.

O diagnóstico precoce ajuda 
no tratamento e faz com que 
a doença não se espalhe para 
outros órgãos, o que é conhe-
cido como metástase.

OUTRAS COBERTURAS
Além da cobertura espe-

cífica para doenças próprias 
do sexo feminino, ela também 
pode cobrir a morte acidental, 
que, quando verificada, gera 
indenização aos beneficiários 
que constam da apólice, no 
valor total segurado.

A invalidez também gera 
indenização, seja permanente 
total, seja parcial, por acidente, 
e pode resultar no pagamento 
de até 100% do capital segurado 
da cobertura de óbito, o que é 
determinado de acordo com o 
grau de invalidez verificado.

Também poderá ser paga 
a indenização por invalidez 
funcional por acidente e por 
doenças terminais, além de 
haver cobertura de gastos 
funerários.

QUAIS OS CUSTOS E 
AS VANTAGENS?
O preço varia de acordo com 

o valor segurado, que, geral-
mente, está entre R$ 50 e R$ 500 

mil. Embora o perfil seja anali-
sado individualmente, o que 
gera um produto sob medida 
para a contratante, o valor 
mensal a ser pago fica entre R$ 
40 e R$ 170 reais, o que também 
considera as coberturas que 
constarão da apólice. Quanto 
mais coberturas, maior o preço.

CONCLUSÃO
Em suma, tudo isso faz 

com que o seguro de vida para 
mulher seja um produto finan-
ceiro de excelente custo-benefí-
cio, que garante a tranquilidade 
da segurada e o apoio necessá-
rio em tempos difíceis. Em geral, 
a cobertura só é válida para o 
primeiro câncer que a segurada 
tiver diagnosticado após 90 dias 
de vigência da apólice.

Algumas seguradoras 
podem incluir ainda uma 
assistência de segunda opinião 
médica, em que a segurada 
com suspeita ou diagnóstico de 
câncer, ou mesmo uma indica-
ção de tratamento, tem direito a 
uma segunda opinião gratuita, 
providenciada pelo seguro.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na rádio 
98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a 
partir das 9h. Participem com 
suas perguntas!  Até a próxima 
se Deus quiser! Um grande 
abraço! 
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Finados: Maceió é o destino 
mais procurado do Nordeste

LEVANTAMENTO DA BOOKING.COM aponta que a capital alagoana é o segundo lugar mais reservado do país no feriadão

Cecília Tavares
Repórter

Um levanta-
m e n t o  d e 
dados reali-

zado pela Booking.com para 
saber onde os brasileiros irão 
aproveitar o próximo feriado, 
revelou que Maceió é o destino 
mais reservado do Nordeste 
para o feriado prolongado do 
Dia de Finados. A revelação 
vem ao encontro de resulta-
dos de um estudo recente da 
plataforma, realizado apenas 
em território nacional, que 
aponta que o litoral do país é 

muito cobiçado pelos viajantes 
brasileiros: 60% declaram que 
querem viajar para destinos de 
praia em suas futuras viagens.

Na pesquisa sobre o próximo 
feriadão foram analisadas as 
reservas feitas na Booking.com 
pelos brasileiros, em destinos de 
praia de todo o país, com esta-
dias entre 29 de outubro e 2 de 
novembro de 2021. Os destinos 
estão localizados em estados 
diferentes e pertencem às regi-
ões Nordeste, Sudeste e Sul – nos 
cinco primeiros lugares estão 
Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), 
Florianópolis (SC), Salvador 
(BA) e Porto de Galinhas (PE).

Para o secretario de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Marcius 
Beltrão, o excelente posiciona-
mento de Maceió no ranking 
da Booking.com é resultado da 
capacidade atrativa do destino 
alagoano, com o trabalho de 
reestruturação dos equipamen-
tos feitos pelo trade turístico e as 
ações promocionais desenvol-
vidas pelo Governo de Alagoas.

“Este desempenho de 
Alagoas é fruto de muito traba-
lho e responsabilidade com a 
atividade turística. Maceió é 
um destino pronto, com praias 
urbanas belíssimas, estrutura 

adequada e uma rota turística 
segura. Importante salientar 
que, mesmo durante a pande-
mia, o Governo de Alagoas 
manteve as ações promocionais 
e de marketing, promovendo o 
Destino Alagoas junto às princi-
pais operadoras e em constante 
diáologo com as companhias 
aéreas, para ampliação da 
malha aérea do estado, sempre 
com o apoio do trade turístico, 
que atualizou protocolos que 
garantiram o selo Safe Travels 
da WTTC”, explica Beltrão.            

RETOMADA SEGURA 
A retomada 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 implementado 
protocolos sanitários em 
padrão mundial. Já em nível 
nacional, Alagoas registra 
cerca de 1.786 empreendi-
mentos turísticos com o selo 
do Turismo Responsável do 
Ministério do Turismo. As duas 
certificações levam em conside-
ração a prática de condutas que 
tragam segurança a turistas e 
moradores.

Divulgação

 Ascom/Sedetur



Amanda Vilela prestigiou o 
evento promovido pela @

casafabricatto que trouxe a 
Maceió o designer @sergioj-

matos, o mestre das cadeiras. 
O designer brasileiro de 

renome internacional valoriza 
o potencial do artesanato em 

todas as suas criações. As 
peças unem diversas técnicas 

e materiais que resultam em 
produtos exclusivos e cheios de 

conceito.

Manu Mortari está vivendo 
um momento de esplendor 

e exuberância. Uma energia 
boa que irradia a tudo e todos 

por onde passa nos últimos 
tempos. Será que tem a ver 

com o amor ou com a arte? Ou 
seriam as duas coisas? 😉😉

O que podemos ver e sentir 
é que seus dons artísticos e 

sua vontade de realizar estão 
mais ativos que nunca. E prova 
disse é essa obra de arte cheia 
de alto astral que ela criou em 

frente ao ateliê Endy Mesquita. 
A palmeira mais colorida da 

cidade. 

A iniciativa global World Travel Awards, principal referência em excelência em 
viagens e turismo do planeta, acaba de eleger o Dom Pedro Laguna Beach Resort & 
Golf, complexo localizado na costa litoral leste do Ceará, entre os melhores empreen-
dimentos hoteleiros da América Latina, conferindo o primeiro lugar na categoria 
South America’s Leading Beach Resort 2021.
Na foto, o sócio da WAM Group, Frederico Palmerston juntamente com Joel Pais 
diretor do grupo VIOLAS, Dennis de Souza, diretor do grupo SAVIOTTI/DomPedro e 
CIF e do diretor executivo da WAM Hotéis, Eduy Azevedo.

No último domingo, 24, os primos Marina e 
Rafael Brandão, ela primogênita do saudoso 
Guilherme Brandão e ele, o caçula de Bran-
dão Junior, reuniram familiares e amigos mais 
próximos para celebrar mais uma virada de 
calendário. 
Por conta da pandemia, a festa que marcou 
os 15 anos da dupla, foi comemorada com 
um ano de atraso, mas nada mudou. A boa 
energia e as melhores recordações estiveram 
presentes no Maikai, casa de eventos da 
família, durante toda a noite.

ENCONTRO

AMOR E ARTE

PRÊMIO

DEBUT EM DOSE DUPLA
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Elzlane Santos
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CENÁRIO MKT COM DNA ALAGOANO

É AMANHÃ!

O Trakto MKT Show, que acontece 
de 18 a 20 de novembro, no Centro 
de Convenções de Maceió, é enca-
beçado pelo arapiraquense e CEO 
da startup, Paulo Tenório. O evento, 
que conta com diversos nomes do 
mundo dos negócios, se tornou 
uma referência nacional no setor, 
atraindo pessoas do Brasil inteiro 
para Alagoas. Isso se tornou possí-
vel graças ao esforço de Paulo, 
que criou a Trakto em 2013, com a 
ideia de ajudar outros profissionais 
do setor e, em 2016, já colheu os 
frutos, quando foi convidado pelo 
então presidente dos EUA, Barack 
Obama, para se apresentar no 
Global Entrepreneurship Summit 
(GES), em Stanford.

Para comemorar 19 anos de 
carreira da Drag Queen Paty Maio-
nese, os melhores humoristas de 
Alagoas se reúnem depois de um 
ano e nove meses num “Encontro 
com Humor”. O espetáculo que 
promete boas risadas, acontece 
nesta sexta-feira (29), às 20h, no 
Teatro Deodoro.

O Boticário acaba de lançar Celebre sua Força, duas novas 
fragrâncias inspiradas na força do povo do nordestino. E o 
filme da campanha de lançamento foi gravado em Alagoas, 
tendo como cenário a histórica arquitetura de Penedo e as 
belezas naturais de Piaçabuçu. E não para por aí, o diretor 
– responsável pela ideia de filmar por aqui – também é alago-
ano, o premiado @gabiel.novis.


