
A Secretaria  Munici-
pal de Trabalho, Abasteci-
mento e Economia Solidária 
(Semtabes) informa que os 
mercados públicos e feiras 
livres de Maceió funcio-
nam, amanhã, no feriado de 
Finados, em horários altera-
dos. Confira os horários em 
matéria nesta edição.

Revista reconhece peso político do Estado e confirma papel de Renan Filho 
como sendo o “fiel da balança” para as eleições de 2022 no Estado

Elvison Vilela foi preso 
no final de semana, num 
cumprimento a mandado 
de prisão num endereço 
i n u s i t a d o :  C e m i t é r i o 
Público de Olivença. Foi 
para onde ele correu após 
matar a ex-sogra, Damiana 

Correia, e ferir com cinco 
tiros a ex-namorada, Dayrla 
Correia, crime ocorridos 
há oi to  dias .  A pol íc ia 
chegou ao endereço após 
prender e interrogar a atual 
namorada do criminoso. 
Ela é suspeita de ser o pivô 

do crime. Mas, quando foi 
interrogado, Elvison contou 
que no dia do crime tinha 
ido ao Cartório do Único 
Ofício de Olivença, onde 
a ex-namorada trabalha, 
acertar uma dívida com 
ela. Segundo ele, a jovem 

lhe deve R$ 10 mil e só 
quer pagar R$ 3 mil.  A 
polícia não acredita muito 
nessa versão, investiga o 
envolvimento de outras 
pessoas e tenta localizar 
a pistola usada nos dois 
crimes.
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AMIGO DA MORTE
ASSASSINO DE OLIVENÇA SE ESCONDE EM CEMITÉRIO E DORME NA CATACUMBA DA AVÓ

3 Elvison foi preso no final de semana

SÉRIE B

FERIADO

Quem ‘cola’  
no G4 e quem  
fica perto do  
rebaixamento

Mercados e  
feiras livres  
terão horário 
especial
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VAMOS SUBIR A SERRA

Cultura, arte, reconhecimento, visibilidade e 
geração de renda. Palavras que resumem bem o 

projeto “Vamos Subir a Serra”, que chega à 5ª edição, 
apresentando a história, o talento e as potencialidades 
da população negra em Maceió e União dos Palmares. 

Realizado sempre no mês de novembro, em alusão às 
celebrações do Dia da Consciência Negra, em 2021, ele 
ocorre entre os dias 12 e 19. Em Maceió, o “Vamos Subir 
a Serra” acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, 
na Praça Multieventos, na orla da Pajuçara.
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EM ALAGOAS

destaca disputa acirrada pelo Senado

O subcomandante do 
BPRv não pode dirigir pelos 
próximos 12 meses. Ele teve 
a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) apreendida 
pela Lei seca, numa operação 
ocorrida no final de semana, 
em Flexeiras, durante a festa 
de São Benedito. O oficial 
graduado foi multado em R$ 
2.934,70, por infração gravís-
sima. Ele se negou a fazer o 
teste do bafômetro, quando foi 
parado na operação. Policiais 
da Lei Seca e servidores do 
Detran disseram que o major 
Levy não apresentava sinais 
de ingestão de bebida alcoó-
lica mas, cumprindo a legisla-
ção, para o caso da recusa ao 
etilômetro, ele foi autuado por 
infração prevista no Artigo 
165-A, do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

AUTUAÇÃO

Sub do BPRv 
tem a CNH 
apreendida 
na Lei Seca

3
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Marcelo Firmino  *Jornalista

A pedalada fiscal que o 
governo Bolsonaro pretende 
com a PEC dos precatórios, 
além do calote nos credores, é 
também um golpe nos direitos 
dos professores.

A proposta enviada à 
Câmara dos Deputados 
mudando as regras para o 
pagamento dos precatórios, 
negando o débito  de R$ 89,1 
bilhões e assumindo menos 
da metade, mas com foco no 
pagamento do “novo bolsa 
família”, colocará no fim da 
fila a causa dos professores 
da rede estadual e municipal 

em vários Estados do País.
Ou seja, o sonho do dinheiro 

dos precatórios no fim do ano de 
2022 passará a ser apenas mais 
um sonho, caso o Congresso 
aprove a PEC idealizada pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

A ideia do governo e seus 
aliados é pagar apenas R$ 41 
bilhões em 2022, sendo que esse 
montante seria, em maior parte, 
destinado ao “Auxílio Brasil”, o 
bolsa família do Bolsonaro, para 
sustentar o espólio eleitoral na 
campanha para a reeleição do 
mandatário do Planalto.

Só que, obrigatoriamente, 
desses R$ 41 bilhões, o governo 
precisa tirar R$ 16 bilhões 
para pagar aos Estados da 
Bahia, Pernambuco, Ceará e 
Amazonas, de causa transitada 
em julgado.

Isso por que o próprio 
governo errou nos cálculos 
dos valores de repasses para 
esses Estados do antigo 
F u n d o  d e  M a n u t e n ç ã o 
e  D e s e n v o l v i m e n t o  d o 
Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério 
(Fundef ), que depois foi 
substituído pelo Fundo de 

Manutenção da Educação 
Básica (Fundeb).

Em suma, o governo com 
o apoio dos parlamentares 
g o ve r n i s t a s ,  va i  f a z e r 
assistencialismo em ano 
eleitoral com os recursos que 
não são dele.

A PEC em um dos seus itens 
destaca que a dívida não paga 
agora ficará para o ano seguinte, 
mas com um desconto de 40% 
para Estados e municípios.

Quer dizer, lá se foi o 
dinheiro legal dos professores 
em 2022 e se houver garantias 
de pagamento em 2023 sofrerá 

a redução de 40%.
Assim, valendo para 2022, 

o governo terá R$ 41 bilhões, 
de onde terá que deduzir os 
valores dos 4 estados. A sobra, 
então, seguirá para o sucessor 
do Bolsa Família.

Só que há um detalhe: 
Em meio a essa negociação 
parlamentar terá que ter 
também uma sobrinha para 
o “auxílio luxuoso” da base 
governista que vai concorrer às 
eleições em seus Estados.

E aí cabe a pergunta: E como 
ficam os professores?

Só com o pó de giz…

PEC dos precatórios não paga professores 
em 2022 e reduz 40% em 2023

Milton Alves  *Jornalista e sociólogo Paulo Moreira Leite * Colunista do Brasil247

O governo neoliberal e 
autoritário do presidente 
B o l s o n a r o  e x t i n g u i u  o 
programa Bolsa Família, uma 
medida que afeta a existência 
imediata de 13,9 milhões de 
famílias, que integram a base 
mais vulnerável da sociedade.

Após 18 anos de uma 
política de transferência de 
renda bem sucedida, com 
inegáveis resultados no 
combate à pobreza extrema — 
e que foi uma porta de saída 
para milhões de brasileiros, 
garantindo as condições 
mínimas para a permanência 
na escola, o acesso ao consumo 
de algumas proteínas, o ciclo 
completo do calendário vacinal 
para as crianças e a redução da 
mortalidade infantil.

A decisão criminosa do 
governo da extrema direita 
acontece na fase mais aguda 
da crise econômica, social e 
sanitária em curso no país, com 
mais de 600 mil mortos pela 
Covid, com mais de 20 milhões 
de brasileiros padecendo 
de fome, 14 milhões de 
desempregados, 6 milhões 
de desalentados e milhões de 
trabalhadores precarizados 
e explorados de maneira 
brutal na informalidade — 
sem perspectivas de emprego 
formalizado e de uma mínima 
rede de proteção social.

A destruição do Bolsa 
Família coincide com o fim 
do auxílio emergencial , 
que atualmente atende 39 
milhões de pessoas.  Ou 
seja, o governo Bolsonaro 

promove um violento e duplo 
ataque ao povo mais pobre: 
elimina a transferência de 
renda do Bolsa Família e 
termina também com auxílio 
emergencial instituído pelo 
Congresso Nacional no início 
da pandemia.

No lugar do Bolsa Família, 
o  governo bolsonaris ta 
promete a criação de um vago, 
improvisado e datado Auxílio 
Brasil, que deve alcançar cerca 
de 17 milhões de pessoas, uma 
parcela menor do número de 
brasileiros pauperizados pelo 
garrote do teto de gastos — a 
intocável vaca sagrada do 
credo neoliberal.

A destruição do Bolsa 
Família revela a natureza 
perversa da política econômica 
neoliberal executada pelo 
governo Bolsonaro, que 
prioriza o arrocho fiscal 
contra os pobres e o contra 
i n ve s t i m e n t o s  s o c i a i s , 
operando a concentração 
dos recursos do orçamento 
do estado nacional a favor 
do rentismo e facilitando 
aquisição e a captura das 
empresas públicas e estatais 
pelos grupos econômicos 
monopolistas estrangeiros e 
nacionais.

A medida provisória 
do chamado Auxílio Brasil, 
que ainda será submetida 
ao Congresso, dominado 
pela maioria do Centrão 
pró-Bolsonaro,  enfrenta 
a  incerteza  quanto aos 
s e u s  m e c a n i s m o s  d e 
financiamento, o que implica 

no engendro do adiamento 
do pagamento de precatórios. 
Uma “pedalada bolsonarista” 
aceita pelos defensores do 
rigor fiscal.

O áudio vazado de uma 
palestra do banqueiro André 
Esteves para investidores e 
funcionários do BTG Pactual, 
divulgado com exclusividade 
pelo portal de notícias Brasil 
247 no fim de semana passado, 
apresenta de forma cristalina 
o modo de pensar e agir das 
classes dominantes do país.

A fala do banqueiro, 
oscilando entre momentos de 
realismo e desejo, defendeu a 
pertinência e o acerto da agenda 
neoliberal selvagem aplicada 
pelo governo Bolsonaro, de 
privatização do aparelho estatal 
e de desmonte dos programas 
sociais, o que atinge em cheio as 
condições de vida da população 
trabalhadora.

Uma saída democrática 
e  p e l a  e s q u e r d a  d a 
a t u a l  c r i s e  b r a s i l e i r a 
demanda uma vigorosa 
agenda antineoliberal, de 
reconstrução nacional, de 
reversão das privatizações, 
de inclusão social – como a 
adoção de uma renda básica 
universal e permanente para 
os setores mais vulneráveis 
da população – e enquadrar o 
orçamento e os bancos estatais 
sob a ótica dos interesses da 
maioria do povo, rompendo 
com as amarras fiscais que 
garantem a imposição do 
estado mínimo para o andar 
de baixo.

Ao anunciar um aumento de 
1,5 pontos na taxa básica de juros, o 
Banco Central mergulhou o Brasil 
num oceano de incertezas. Além 
de quebrar a economia e  impor 
sacrifícios pesados a maioria da 
população, especialmente os 
mais pobres, uma medida dessa 
natureza costuma punir os próprios 
governantes.

Com o aumento, a taxa básica 
de juros fica em 7,5% -- patamar 
altíssimo num país com desemprego 
nas alturas e um padrão social 
pavoroso.  A derrota  de José Serra 
para Lula, em 2002, que deu início 
a um ciclo de quatro mandatos 
consecutivos de governos do Partido 
dos Trabalhadores no Planalto, foi  
pavimentada por um conjunto de 
vários fatores combinados. 

Um dos mais importantes foi 
uma taxa de  juros de 22% no índice 
Selic -- a mais alta de nossa história 
--  que estrangulou a atividade 
econômica, produzindo um desastre 
que funcionou como o golpe final 
contra a herança do PSDB. Num 
esforço máximo de submissão da 
política econômica aos projetos 
de austeridade do  império, FHC 
entregou o país ao monitoramento 
do FMI.  

Dez anos antes, uma experiência 
semelhante ocorreu nos Estados 
Unidos. A vitória do democrata 
Bill Clinton sobre o republicano 
George Bush, pai, foi produto numa 
virada histórica, explicada por uma 
frase que entrou para os anais do 
marketing político: “é a economia, 
estúpido!”, como dizia o publicitário 
James Carville, titular da campanha 
democrata.

O curioso é que  ao longo 
do mandato Bush chegou a ter a 
popularidade em 90% de aprovação,  
patamar vitaminado por operações 
militares no exterior, como a vitória 
na primeira Guerra do Golfo, 
no Kuwait.  Com a economia 
submetida a taxa de juros do  Federal 

Reserve, referência de banco central 
independente em todo o planeta, os 
negocios permaneciam mornos e a 
taxa de emprego não saía do chão. 
Os juros chegaram a 10% no início 
do mandato, caíram para 3% no 
final, quatro anos depois, com várias 
oscilações no caminho,  e nem assim 
a economia se aprumou.  

O ambiente econômico tornou-se 
tão ruim que, num episódio inédito, o 
bilionário Ross Perot chegou a lançar 
uma candidatura independente à 
Casa Branca, alcançando 18% dos 
votos -- marca inédita para uma 
candidatura à margem dos partidos 
tradicionais.  Depois de iniciar o pleito 
como candidato a perdedor, Bill 
Clinton venceu Bush pai com 43% dos 
votos contra 37%. Inconformado,  o 
candidato republicano amaldiçoou o 
presidente do FED, Allan Greenspan, 
a quem chamou de “preguiçoso” 
pela demora em rebaixar a taxa de 
juros para recuperar a economia. 

A lição foi esta. Entregue 
ao mercado financeiro, o Banco 
Central cuidou dos interesses do 
mercado, abandonando o presidente 
republicano à própria sorte. 

Anunciando,  desde já, um novo 
aumento na taxa de  juros para o fim 
do ano, o Banco Central de Roberto 
Campos Neto deixa claro que 
pretende seguir o mesmo caminho. 

D e t a l h e .  M e s m o  q u e , 
confirmando todas pesquisas 
eleitorais de hoje, Lula seja vitorioso 
em 2022, pela  legislação em vigor 
o mandato de Campos de Neto na 
presidência do BC irá prolongar-se 
até 2024, como um enclave neo-liberal 
no coração financeiro de um possível 
governo petista. 

Isso quer dizer que Lula terá de 
enfrentar um inimigo dentro de casa 
nos dois primeiros anos de mandato, 
armadilha celebrada sem pudores 
pelo banqueiro André Esteves no 
escandaloso diálogo divulgado com 
exclusividade pelo 247.

Alguma dúvida? 

A destruição do Bolsa Família é 
o Estado mínimo para os pobres

Juros do BC podem enterrar 
reeleição de Bolsonaro



Deraldo Francisco
Repórter

Uma catacumba 
o n d e  e s t á 
sepultado o 

corpo da avó de Elvison Silva 
Vilela Ferreira, o “Tripinha”, 
foi o local que ele escolheu para 
se esconder da polícia após 
cometer um assassinato e uma 
tentativa de morte dentro do 
Cartório do Único Ofício, em 
Olivença. Os crimes ocorreram 
na segunda-feira (25) e o crimi-
noso se escondeu no Cemitério 
Municipal. A motocicleta que 
ele usava na fuga teria apresen-
tado falha mecânica. 

De posse de um mandado 
de prisão, a Polícia Civil fez 
uma incursão no cemitério, 
ontem pela manhã, localizou 
e prendeu o criminoso. Ele 
assumiu o crime e ofereceu 
a sua versão para o caso. No 
entanto, o criminoso já esteve 

preso por porte ilegal de arma 
e já foi incurso na Lei Maria da 
Penha. Ele é reconhecido em 
Olivença como sendo uma 
pessoa violenta

Na segunda (25), “Tripinha” 
– como é conhecido o criminoso 
– invadiu o cartório armado 
com uma pistola e abriu fogo 
contra a ex-namorada, Dayrla 
Roberto Correia de Mélo, 
21, e a mãe dela, Damiana 
Roberto Correia d Mélo, 45. No 
atentado, Damiana foi atingida 
com tiros no tórax e cabeça e 
morreu no local. Dayrla foi 
ferida com cinco disparos, 
ficou gravemente ferida e foi 
socorrida ao Hospital Doutor 
Clodolfo Rodrigues, em 
Santana do Ipanema.

O crime ganhou repercussão 
no Estado e a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) 
iniciou uma caçada ao matador. 
No mesmo dia, um homem 
acusado de ter emprestado a 

arma usada no crime foi preso. 
No entanto, a Polícia Civil 
informou que essa suspeita 
ainda não foi comprovada. 

Na quinta-feira (28), a atual 
namorada de “Tripinha” – uma 
mulher de 39 anos – foi presa 
sob a acusação de envolvimento 
no crime.  Conforme as 
investigações do delegado 
Hugo Leonardo – presidente do 
Inquérito Policial – essa mulher 
teria incentivado o namorado 
a executar a ex-namorada. Há 
uma linha que indica que era 
ela quem estava ameaçando 
Dayrla Correia e, por isso 
motivo, a escrevente estava 
indo ao cartório – onde trabalha 
– na companhia da mãe.

“A CULPA É DA VÍTIMA”
No depoimento que prestou 

ao delegado Hugo Leonardo, 
“Tripinha” contou que a 
tragédia – praticamente – foi 
provocada por Dayrla Correia. 

Segundo ele, a ex-namorada 
lhe deve R$ 10 mil e, quando 
foi cobrada para quitar a 
dívida, teria dito que iria pagar 
apenas R$ 3 mil. Em seu relato, 
disse que foi ao cartório para 
conversar com a ex-namorada 
para resolver  a situação e o 
caso teria evoluído para uma 
discussão mais séria e resultado 
na tragédia.

No entanto, conforme a 
polícia apurou o encontro não 
estava combinado com mãe e 
filha, muito menos no local de 
trabalho da escrevente. Além 
disso, “Tripinha” foi ao local 
para um encontro com duas 
mulheres armado com uma 
pistola. Isso remete a uma 
premeditação do crime, o que 
“derruba” a versão que ele 
apresentou. O caso está sendo 
investigado.

Sobre a pistola usada 
nos dois crimes, “Tripinha” 
o f e r e c e u  i n f o r m a ç õ e s 

desencontradas à polícia. Num 
momento ele disse que a tinha 
atirado numa barragem; em 
outro, que tinha descartado 
a arma num matagal. Hoje, 
a Polícia Civil fará umas 
buscas nos locais indicados 
pelo criminoso no sentido de 
localizar a arma.

Uma informação que está 
intrigando a Polícia Civil tem 
a ver com a avaliação das 
imagens de câmeras próximas 
ao cartório, onde ocorreu a 
tragédia. Após cometer o crime, 
o autor saiu do local correndo e 
subiu em sua motocicleta que 
estava estacionada a poucos 
metros do local.

A presença de dois homens 
– um em cada moto – que saíram 
acompanhando o criminoso 
remete à interpretação de 
cobertura ao assassino. Agora, 
a polícia tenta identificar quem 
são esses dois homens, o que 
deve acontecer esta semana.
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Matador de Olivença estava
escondido em cemitério

ESCONDERIJO FOI REVELADO pela atual companheira do criminoso; polícia investiga se mulher foi o pivô do crime

A Polícia Militar fez mais 
uma apreensão de grande 
quantidade de maconha em 
Maceió. Ontem, uma incursão 
num apartamento do Residen-
cial Cidade Jardim, Tabuleiro 
do Martins, resultou na apre-
ensão de 12,2kg de maconha 
e na prisão de traficante que a 
PM identificou apenas pelas 
iniciais A.B.A. de 31 anos. 
Droga e traficante foram leva-

dos para a Central de Flagran-
tes I, onde os procedimentos 
foram adotados pelo delegado 
Francisco Assis de Amorim 
Terceiro, que estava de plantão.

A ação foi executada por 
policiais das Rondas Ostensi-
vas Tático Móvel (Rotam), após 
levantamento de investigação 
feito pelo Serviço de Inteligên-
cia da SPP e da própria Rotam. 
As informações davam conta 

da existência de tráfico de 
drogas no residencial. 

Identificado o aparta-
mento, os policiais estiveram 
no local, fizeram a abordagem 
do morador  e  pediram 
autorização para a revista. 
Os policiais teriam sido 
autorizados e, na revista, 
a droga foi encontrada em 
sacolas e em tabletes, num dos 
quartos do apartamento. (D.F)

Dois homens suspeitos de 
praticar um assalto presos com 
um revólver e duas espingardas 
durante uma ação policial 
realizada ontem pala manhã, 
no bairro Manoel Teles, em 
Arapiraca.

 D e  a c o r d o  c o m  a s 
informações, equipes do 
Pe l o t ã o  d e  O p e r a ç õ e s 
Especiais (Pelopes) receberam 
a  i n f o r m a ç ã o  d e  u m a 

movimentação suspeita em 
uma mata no local conhecido 
como ‘Caboge’. As guarnições 
foram até o local  onde 
encontraram os indivíduos 
próximos a uma árvore. Após 
busca nas imediações, a polícia 
encontrou o material suspeito.

A o  t o d o ,  a  p o l í c i a 
apreendeu duas espingardas 
calibre 12,  um revólver 
calibre 32, munições e uma 

motocicleta Honda Pop 110 
que teria sido tomada em 
um assalto praticado pelos 
suspeitos.

Os suspeitos, de 19 e 49 anos 
assumiram a propriedade dos 
objetos e foram conduzidos 
para a Central de Polícia Civil, 
onde foram autuados em 
flagrante pelo crime de porte 
ilegal de arma de fogo.

Fonte: AL24H

EM APARTAMENTO

EM ARAPIRACA

Rotam apreende mais 
de 12kg de maconha

Suspeitos de assalto 
são presos com armas

O major PM Levy Monteiro 
teve a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) apreendida 
por um ano e o carro retido por 
se recusar a se submeter ao teste 
de etilômetro, na Operação Lei 
Seca, ocorrida entre sábado e 
ontem, em Flexeiras, durante a 
Festa de São Benedito, padro-
eiro da cidade. Major Levy 
recebeu uma multa gravís-
sima, no valor de R$ 2.934,70. 
Com a apreensão da CNH, ele 
está impedido de dirigir por 12 
meses. O oficial é subcoman-
dante do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv).

Para o caso de recusa, há 
dois procedimentos: prisão em 
flagrante quando os sinais de 
ingestão de bebida alcoólica são 
visíveis ou a autuação em infra-
ção prevista no Artigo 165-A, do 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) que se refere à “recusar-se 
a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou procedimento 
que permita certificar influência 
de álcool ou outra substância 
psicoativa”.

Os agentes da Lei Seca não 
constataram sinais visíveis de 
ingestão de bebida alcoólica 
no episódio com o major, mas, 
diante da recusa, a CNH foi 
recolhida e o veículo dele entre-

gue a uma pessoa habilitada e 
submetida ao teste do etilôme-
tro. Um policial do BPRv – do 
qual o major é subcomandante 
– foi quem conduziu o carro 
do oficial. A reportagem não 
conseguiu confirmar se o mili-
tar estava de serviço por ocasião 
da festa que ocorria na cidade e 
fez esse “favor” ao seu superior.

A reportagem questionou 
ainda à Major Josiene – coman-
dante do BPRv – sobre a situa-
ção mas, até o fechamento da 
edição, ela não havia respon-
dido. A pergunta foi se have-
ria algum posicionamento da 
unidade em relação à ocorrên-
cia com o subcomandante da 
unidade. Até porque o BPRv é 
uma unidade de trânsito, com 
a finalidade de fiscalizar veícu-
los e condutores nas rodovias 
alagoanas. 

Conforme informações 
colhidas pela reportagem, 
outro PM também teve a 
CNH recolhida na mesma 
operação. No entanto, o nome 
do militar não foi informado. 
O procedimento foi o mesmo: 
recolhimento da CNH, multa 
gravíssima e retenção do veículo 
para ser entregue a um condutor 
habilitado e submetido ao teste 
do etilômetro. (D.F.)

SUBCOMANDANTE DO BPRV

Lei Seca apreende 
CNH de major PM



A Prefeitura de 
Maceió, por 
intermédio 

da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes), 
informa que os mercados 
públicos e feiras livres de 
Maceió funcionam, amanhã 
(2), no feriado de Finados, em 
horários alterados.

A medida visa atender os 
consumidores, que mesmo nos 
feriados, ainda reservam um 
tempo para ir às compras nos 
bairros da capital. 

Pelo calendário divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária, o Centro 

Pesqueiro de Jaraguá, o horário 
de funcionamento será até às 
19h, porém, as tarimbas de 
vendas de pescado fecham às 
14h. 

Na Feira da Jatiúca, o 
funcionamento será das 7h 
às 12h; no Mercado e feira do 
Jacintinho, será das 5h às 14h; no 
Mercado do Benedito Bentes, 
das 7h às 14h; Mercado dos 
Caetés, das 6h às 12h; Shopping 
Popular dos Caetés, das 8h às 
12h; Mercado da Produção, 
das 05h às 13h; Mercado 
do Jaraguá, das 07h às 15h; 
Mercado do Artesanato, das 8h 
às 13h; Shopping Popular, das 
08h às 14h e Mercado e feira do 
Tabuleiro, das 5h às 14h.
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Mercados e feiras funcionam 
em horário especial no feriado

MEDIDA VISA atender os consumidores que reservam um tempo para ir às compras nos bairros da capital

Para os que ainda procuram 
uma vaga no mercado de 
trabalho, o mês começa com 
boas oportunidades. É que o 
Sine Maceió disponibiliza, a 
partir de hoje (01), vagas para 
diversas áreas de atuação. Estão 
sendo destinadas 98 vagas para 
pessoas do ensino fundamental 
ao superior completo, sendo três 
delas à pessoas com deficiência 
(PCD) e vagas também são 
destinadas especificamente ao 
público feminino.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.com 
A vaga escolhida deverá estar 
no assunto do e-mail. Para quem 
optar por entregar o documento 
de forma presencial, é necessário 
fazer o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presencial 
é realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro. 

Entre as vagas disponíveis, 
analista de PCP, atendente de 

pátio, auxiliar de depósito, 
auxiliar de estoque, auxiliar 
d e  e x p e d i ç ã o ,  a u x i l i a r 
de manutenção, auxiliar 
de montagem de sistema 
fotovoltaico, cabeleireiro, 
c a l d e i r e i r o ,  c o m i s s ã o 
d e  ve n d a s ,  c o s t u r e i r a , 
cozinheira, desenvolvedor 
de mercado, executivo de 
vendas, guardião, manicure, 
m e c â n i c o ,  m e c â n i c o 
em diesel ,  mecânico de 
manutenção II, motorista de 
entrega e operador de caixa. 

Há ainda vagas para 
operador de lojas, operador 
de produção, operador de 
utilidades, promotor de vendas, 
recepcionista hospitalar, 
r e p o s i t o r ,  s e r r a l h e i r o , 
supervisor de merchandising, 
técnico de segurança da 
qualidade II,  técnico de 
enfermagem, técnico de 
manutenção elétrica, torneiro 
mecânico, vendedor, vendedor 
externo e vendedor interno de 
peças.

DIVERSAS ÁREAS

Sine Maceió oferece 
vagas de emprego

Arquivo Cras Área Lagunar
De forma gradativa, as 

atividades presenciais do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
do Centro de Referência de 
Assistência Social, Cras Área 
Lagunar, estão sendo retomadas 
com os grupos de idosos e 
de adolescentes. Devido à 
pandemia, os trabalhos estavam 
suspensos nas comunidades do 
bairro do Prado e adjacências da 
região Sul de Maceió. 

C o m  a p r e s e n t a ç õ e s 
culturais, a retomada das 
atividades com o grupo de 
idosos foi celebrada também 
com recitais de poesias, 
performance de músicas e 
dança, além da distribuição de 
brindes. 

Como explica Ana Cristina 
Lima, Pedagoga do Cras 
Área Lagunar, Ana Cristina 

Lima, o retorno das atividades 
presenciais foi feita obedecendo 
todos os protocolos sanitários 
para evitar a Covid-19 entres os 
participantes. “O trabalho do 
Cras visa priorizar a qualidade 
de vida, alinhada à elevação da 
autoestima dos usuários”.

H á  d o i s  a n o s  c o m o 
integrante do grupo de idosos, 
Dona Renê Fontes, falou 
sobre a importância de voltar 

a participar das atividades 
e reconheceu o cuidado e a 
atenção dos profissionais da 
unidade que contribuem para 
melhorar a autoestima dos 
participantes. “No Centro de 
Referência acabei encontrando 
uma nova maneira de viver. 
Antes de começar a fazer parte 
do grupo de idosos, me sentia 
isolada e estava com início de 
depressão”.

CRAS

Área Lagunar retoma 
atividades presenciais

Victor Vercant/Secom Maceió

Divulgação

Ambulantes são cadastrados para o feriado de Finados
Para atuarem no feriado do Dia de Finados, amanhã (02), 
a Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e Convívio Social, já concluiu o 
cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar durante o 
feriado. Ao todo, foram habilitados 76 ambulantes que estarão 
liberados para atuarem nos cemitérios públicos e privados da 
capital. 
A medida,  adotada pela Secretaria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, visa buscar a organização e 
tranquilidade no período do Dia de Finados, onde os ambulantes 
passam a comercializar flores, velas, água, refrigerantes, entre 
outros. 
De acordo com a Prefeitura de Maceió,  foram disponibilizadas 
131 vagas em oito diferentes cemitérios da capital. Entre os 
mais procurados estão o Cemitério São José, no bairro do 
Trapiche, e as duas unidades do Parque das Flores, no Tabuleiro 

dos Martins, e do Benedito Bentes. A Semscs estará com 
equipes de fiscalização nos locais indicados, entre os dias 31 
de outubro a 2 de novembro.
Os fiscais da Secretaria irão verificar os carrinhos, mesas 
e barracas, que devem ser desmontáveis, utilizados pelos 
comerciantes, ter um tamanho máximo de 2m x 1,5m, conforme 
consta no edital publicado no Diário Oficial do Município, no dia 
15 de outubro de 2021. Os fiscais também irão observar as 
normas sanitárias, incluindo o distanciamento de 1,5m entre 
os ambulantes,  além da oferta de álcool gel para os clientes.
Os comerciantes informais foram selecionados por ordem 
de inscrição e deverão seguir todas as orientações presentes 
no Edital de credenciamento, publicado no Diário Oficial do 
Município. Caso contrário, os ambulantes estarão sujeitos 
a apreensões e multas previstas no Código de Posturas do 
Município de Maceió.
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Reportagem da 
edição desta 
s e m a n a  d a 

revista Veja, uma das maiores 
publicações do País, mostra 
que a briga pelo Senado está 
acirrada em Alagoas, com 
pelo menos três candidatos de 
peso disputando apenas uma 
vaga. Além disso, reafirma o 
papel do governador Renan 
Filho (MDB) como o fiel da 
balança nas eleições de 2022, 
no Estado. Assinada pelo 
jornalista Leonardo Lellis, 
a matéria destaca ainda o 
interesse do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) pela 
disputa eleitoral na Terra dos 
Marechais e diz que a política 
nacional vai influenciar as elei-
ções em Alagoas, e vice-versa.  

Com o título “Caciques 
da política entram em rota 
de colisão na disputa em 
Alagoas”, a reportagem da Veja 
reconhece o peso do Estado 
na vida política nacional, 
cuja importância histórica é 
inversamente proporcional ao 
tamanho do nosso território. 
Afinal, Alagoas é berço dos 
dois primeiros presidentes da 
República, Deodoro da Fonseca 
e Floriano Peixoto. Como se 
não bastasse, saiu daqui o 
primeiro presidente eleito 
pelo voto direto – Fernando 
Collor de Mello, em 1989 – 
depois da redemocratização 
do País, com o fim do regime 
militar, que desde 1964 escolhia 

indiretamente os mandatários 
da Nação. 

De acordo com a repor-
tagem da Veja, a briga pelo 
Senado não só embaralha a 
disputa pelo governo do Estado 
como põe lenha no conflito 
envolvendo nomes de reper-
cussão nacional como o presi-
dente da Câmara, o deputado 
federal Arthur Lira (PP), o sena-
dor Renan Calheiros (MDB) 
e o ex-presidente Fernando 
Collor (Pros), que é candidato à 
reeleição ao Senado, mas pode 
ser indicado candidato a vice 
na chapa de Bolsonaro à Presi-
dência da República. Como 
se não bastasse, o governador 
Renan Filho quer o Senado, 
mas estuda também a possibi-
lidade de ser o candidato a vice 
na chapa de Lula, numa dobra-
dinha PT/MDB. 

Ou seja,  tudo indica 
que a política nacional vai 
mesmo influenciar o pleito 
em Alagoas, no próximo ano. 
Principalmente, se a não houver 
o avanço das candidaturas 
da chamada ‘terceira via’ e a 
disputa pelo Palácio do Planalto 
se mantiver polarizada entre 
o Bolsonaro e ex-presidente 
Lula, que no momento lidera as 
pesquisas de intenções de voto 
para a Presidência. Por isso, 
a reportagem da Veja destaca 
que as aspirações de três 
caciques locais – Renan, Collor 
e Lira - criaram uma situação 
intrincada no xadrez político 
de Alagoas para as eleições de 
2022. 

Segundo a revista, Renan 

Filho e Collor são os candidatos 
favoritos ao Senado. Enquanto 
o ex-governador e atual vice-
prefeito de Maceió, Ronaldo 
Lessa (PDT), corre por fora. Três 
inquilinos do Palácio República 
do Palmares disputando uma 
única vaga no Senado já seria 
uma briga de foice, imagina 
como não fica essa batalha 
política entrando em cena o 
antagonismo entre Arthur 
Lira e Renan Calheiros, pai do 
governador. Um segurando 
ao máximo os pedidos de 
impeachment contra Bolsonaro 
e outro responsabilizando o 
presidente pelo desastre no 
combate à Covid-19 no Brasil. 

“Enquanto Renan ampliou 
a sua projeção e o seu papel 
oposicionista na função de 
relator da CPI da Pandemia, ao 
atribuir ao capitão nove crimes 
na gestão da crise sanitária, 
Lira é o fiador do presidente 
junto ao Centrão e tem sido o 
responsável por levar adiante as 
pautas de interesse do Palácio 
do Planalto”, argumenta a 
reportagem da Veja. “Como se 
não bastasse, o Estado ainda 
pode ter de escolher por via 

indireta um novo governador 
no primeiro semestre do ano 
que vem”, acrescenta, em seu 
o texto, o jornalista Leonardo 
Lellis. 

BEM AVALIADO
A reportagem de Veja diz 

ainda que o governador Renan 
Filho chegará “bem avaliado” 
ao fim da sua segunda gestão, 
mas vive o dilema de ter que 
decidir, até abril de 2022, se 
continua no cargo ou renuncia 
ao mandato para disputar as 
eleições. Sem um vice para 
assumir no seu lugar, já que 
Luciano Barbosa se elegeu 
prefeito de Arapiraca (segundo 
maior município do Estado) 
em 2020, Renan Filho terá que 
escolher se fica ou se sai do 
governo. Se sair, para disputar 
o Senado ou ser vice de Lula, 
terá de entregar o posto ao 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor 
(Solidariedade), aliado de Lira. 

“Mesmo esse comando, no 
entanto, será transitório, já que 
a Constituição do Estado prevê 
trinta dias para realizar eleição 
indireta pelos deputados 

estaduais de um governador 
para cumprir um mandato-
tampão até dezembro de 2022”, 
lembra a revista. “Apesar da 
rivalidade nacional, com esse 
cenário ninguém descarta 
nem mesmo a possibilidade de 
Renan pai e Lira chegarem a um 
nome de consenso para assumir 
o governo, e assim impedir 
que Alagoas caia nas mãos de 
outros políticos em ascensão, 
como o senador Rodrigo Cunha 
(PSDB) e o prefeito de Maceió, 
João Henrique Caldas (PSB) — 
ambos cotados para disputar o 
governo”.

Como fiel da balança, a 
decisão de desatar esse nó cabe 
a Renan Filho. Muito embora 
conte com o apoio do MDB 
e o desejo do pai de tê-lo ao 
seu lado no Senado em 2023, 
o governador ainda despista 
sobre deixar o governo. “É 
uma decisão complexa. Tenho 
boas chances ao Senado, mas 
é preciso organizar a eleição 
ao governo e construir um 
projeto viável que mantenha 
as conquistas”, afirmou o 
governador, deixando em 
aberto a hipótese de concluir 
seu mandato e manter o espaço 
político apoiando outros nomes 
para senador e para a sua 
sucessão. 

A Veja diz ainda que “a 
possibilidade de Renan Filho 
permanecer à frente do Palá-
cio República dos Palmares 
até o fim do mandato, aliás, é a 
hipótese favorita do entorno de 
Collor, que veria fora da disputa 
o seu rival mais competitivo”.

Veja destaca a disputa acirrada 
em Alagoas por vaga no Senado

REVISTA RECONHECE peso político do Estado e confirma papel de Renan Filho como fiel da balança nas eleições de 2022

Ana Paula Lins e 
Rafaela Pimentel
Repórteres

Na liderança de uma das 
iniciativas mais inovadoras do 
país no âmbito da Educação, 
o Governo de Alagoas lançou, 
na sexta-feira (29), o edital do 
programa Professor Mentor, 
que prevê a oferta de 11.400 
bolsas de até R$ 1500 para 
professores e alunos da rede 
pública de ensino. A partir 
dessa publicação, as escolas 
estaduais já podem submeter 

seu anteprojeto, indicando os 
candidatos que atuarão na 
ação, além da proposta peda-
gógica da unidade  nos eixos 
de projeto de vida, engaja-
mento, recomposição e apoio 
à aprendizagem, competên-
cias socioemocionais, família 
e diversidades.

“Esse é um dos programas 
mais importantes e arrojados 
do Brasil no que diz respeito 
a educação pública, que foi 
lançado e priorizado pelo 
governador Renan Filho. O 
Professor Mentor contará 

com investimento de R$ 120 
milhões por ano e ataca direta-
mente uns dos maiores desa-
fios impostos pela pandemia: 
involução do aprendizado e 
evasão escolar. Para isso, cada 
profissional será responsável 
por uma turma do começo 
ao fim da iniciativa, o que 
garante individualidade no 
acompanhamento e mais 
eficácia para traçar estraté-
gias de melhoria do nosso 
ensino”, ressalta o secretário 
da Educação, Rafael Brito.

A seleção do programa 

acontecerá internamente 
nas unidades escolares.  Os 
professores interessados 
em receber a bolsa deverão 
preencher Carta de Intenção 
(Anexo VI do edital) e entre-
gar a gestão da sua escola até 
o dia 19 de novembro. Já os 
estudantes monitores serão 
selecionados e indicados 
pelo professor selecionado e 
responsável pelo projeto de 
mentoria na sua respectiva 
turma.  A previsão é que os 
bolsistas já iniciem a partir de 
1º de dezembro.

Cada uma das unidades 
de ensino terão um professor 
mentor e um aluno monitor 
por  turma,  garant indo 
cobertura de 100% da rede 
estadual. O edital com mais 
informações dos requisitos e 
condições para participação 
do programa está disponível 
no Diário Oficial do Estado 
( D O E )  ( h t t p s : / / w w w .
imprensaoficial.al.gov.br/
diario-oficial), e também no 
site da Secretaria de Estado da 
Educação (www.educacao.
al.gov.br).

INÉDITAS

Educação lança edital com mais de 
11 mil bolsas para professores e alunos

Secom/Alagoas

Renan Calheiros apoia a candidatura de Renan Filho ao Senado, que ainda pensa

A Prefeitura de 
Maceió, por 
intermédio 

da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária (Semtabes), 
informa que os mercados 
públicos e feiras livres de 
Maceió funcionam, amanhã 
(2), no feriado de Finados, em 
horários alterados.

A medida visa atender os 
consumidores, que mesmo nos 
feriados, ainda reservam um 
tempo para ir às compras nos 
bairros da capital. 

Pelo calendário divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Abastecimento e 
Economia Solidária, o Centro 

Pesqueiro de Jaraguá, o horário 
de funcionamento será até às 
19h, porém, as tarimbas de 
vendas de pescado fecham às 
14h. 

Na Feira da Jatiúca, o 
funcionamento será das 7h 
às 12h; no Mercado e feira do 
Jacintinho, será das 5h às 14h; no 
Mercado do Benedito Bentes, 
das 7h às 14h; Mercado dos 
Caetés, das 6h às 12h; Shopping 
Popular dos Caetés, das 8h às 
12h; Mercado da Produção, 
das 05h às 13h; Mercado 
do Jaraguá, das 07h às 15h; 
Mercado do Artesanato, das 8h 
às 13h; Shopping Popular, das 
08h às 14h e Mercado e feira do 
Tabuleiro, das 5h às 14h.
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Mercados e feiras funcionam 
em horário especial no feriado

MEDIDA VISA atender os consumidores que reservam um tempo para ir às compras nos bairros da capital

Para os que ainda procuram 
uma vaga no mercado de 
trabalho, o mês começa com 
boas oportunidades. É que o 
Sine Maceió disponibiliza, a 
partir de hoje (01), vagas para 
diversas áreas de atuação. Estão 
sendo destinadas 98 vagas para 
pessoas do ensino fundamental 
ao superior completo, sendo três 
delas à pessoas com deficiência 
(PCD) e vagas também são 
destinadas especificamente ao 
público feminino.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.com 
A vaga escolhida deverá estar 
no assunto do e-mail. Para quem 
optar por entregar o documento 
de forma presencial, é necessário 
fazer o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presencial 
é realizado na unidade do Sine 
Maceió no 2º piso do Shopping 
Popular, no Centro. 

Entre as vagas disponíveis, 
analista de PCP, atendente de 

pátio, auxiliar de depósito, 
auxiliar de estoque, auxiliar 
d e  e x p e d i ç ã o ,  a u x i l i a r 
de manutenção, auxiliar 
de montagem de sistema 
fotovoltaico, cabeleireiro, 
c a l d e i r e i r o ,  c o m i s s ã o 
d e  ve n d a s ,  c o s t u r e i r a , 
cozinheira, desenvolvedor 
de mercado, executivo de 
vendas, guardião, manicure, 
m e c â n i c o ,  m e c â n i c o 
em diesel ,  mecânico de 
manutenção II, motorista de 
entrega e operador de caixa. 

Há ainda vagas para 
operador de lojas, operador 
de produção, operador de 
utilidades, promotor de vendas, 
recepcionista hospitalar, 
r e p o s i t o r ,  s e r r a l h e i r o , 
supervisor de merchandising, 
técnico de segurança da 
qualidade II,  técnico de 
enfermagem, técnico de 
manutenção elétrica, torneiro 
mecânico, vendedor, vendedor 
externo e vendedor interno de 
peças.

DIVERSAS ÁREAS

Sine Maceió oferece 
vagas de emprego

Arquivo Cras Área Lagunar
De forma gradativa, as 

atividades presenciais do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
do Centro de Referência de 
Assistência Social, Cras Área 
Lagunar, estão sendo retomadas 
com os grupos de idosos e 
de adolescentes. Devido à 
pandemia, os trabalhos estavam 
suspensos nas comunidades do 
bairro do Prado e adjacências da 
região Sul de Maceió. 

C o m  a p r e s e n t a ç õ e s 
culturais, a retomada das 
atividades com o grupo de 
idosos foi celebrada também 
com recitais de poesias, 
performance de músicas e 
dança, além da distribuição de 
brindes. 

Como explica Ana Cristina 
Lima, Pedagoga do Cras 
Área Lagunar, Ana Cristina 

Lima, o retorno das atividades 
presenciais foi feita obedecendo 
todos os protocolos sanitários 
para evitar a Covid-19 entres os 
participantes. “O trabalho do 
Cras visa priorizar a qualidade 
de vida, alinhada à elevação da 
autoestima dos usuários”.

H á  d o i s  a n o s  c o m o 
integrante do grupo de idosos, 
Dona Renê Fontes, falou 
sobre a importância de voltar 

a participar das atividades 
e reconheceu o cuidado e a 
atenção dos profissionais da 
unidade que contribuem para 
melhorar a autoestima dos 
participantes. “No Centro de 
Referência acabei encontrando 
uma nova maneira de viver. 
Antes de começar a fazer parte 
do grupo de idosos, me sentia 
isolada e estava com início de 
depressão”.

CRAS

Área Lagunar retoma 
atividades presenciais

Victor Vercant/Secom Maceió

Divulgação

Ambulantes são cadastrados para o feriado de Finados
Para atuarem no feriado do Dia de Finados, amanhã (02), 
a Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e Convívio Social, já concluiu o 
cadastramento dos ambulantes que vão trabalhar durante o 
feriado. Ao todo, foram habilitados 76 ambulantes que estarão 
liberados para atuarem nos cemitérios públicos e privados da 
capital. 
A medida,  adotada pela Secretaria Municipal de Segurança 
Comunitária e Convívio Social, visa buscar a organização e 
tranquilidade no período do Dia de Finados, onde os ambulantes 
passam a comercializar flores, velas, água, refrigerantes, entre 
outros. 
De acordo com a Prefeitura de Maceió,  foram disponibilizadas 
131 vagas em oito diferentes cemitérios da capital. Entre os 
mais procurados estão o Cemitério São José, no bairro do 
Trapiche, e as duas unidades do Parque das Flores, no Tabuleiro 

dos Martins, e do Benedito Bentes. A Semscs estará com 
equipes de fiscalização nos locais indicados, entre os dias 31 
de outubro a 2 de novembro.
Os fiscais da Secretaria irão verificar os carrinhos, mesas 
e barracas, que devem ser desmontáveis, utilizados pelos 
comerciantes, ter um tamanho máximo de 2m x 1,5m, conforme 
consta no edital publicado no Diário Oficial do Município, no dia 
15 de outubro de 2021. Os fiscais também irão observar as 
normas sanitárias, incluindo o distanciamento de 1,5m entre 
os ambulantes,  além da oferta de álcool gel para os clientes.
Os comerciantes informais foram selecionados por ordem 
de inscrição e deverão seguir todas as orientações presentes 
no Edital de credenciamento, publicado no Diário Oficial do 
Município. Caso contrário, os ambulantes estarão sujeitos 
a apreensões e multas previstas no Código de Posturas do 
Município de Maceió.
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A p o l í c i a 
c o n f i r m o u 
ontem que 

os 25 homens mortos em uma 
ação contra uma quadrilha 
especializada em assalto a 
bancos têm relação com crimes 
cometidos contra instituições 
financeiras em Uberaba (MG), 
Araçatuba (SP) e Criciúma 
(SC). Conforme a polícia, 
a quadrilha se preparava 
para atacar um centro de 
distribuição de valores do 
Banco do Brasil em Varginha 
(MG). Um vídeo divulgado 
pela PM mostra o armamento 
“de guerra” que foi apreendido 
com a quadrilha.

“ E u  a c r e d i t o  p e l a 
assinatura, pelo planejamento 
deles, que possa ser a mesma 
quadrilha que tenha operado 
em Uberaba MG), Criciúma 
(SP) e Araçatuba (SP), pela 
quantidade de agentes, 
veículos utilizados. Um aspecto 
que chama atenção é que na 
ocorrência de Araçatuba, os 
veículos foram pintados de 
preto e o comboio era feito com 
os pisca alertas ligados, um 
dos veículos nessa ação ele já 
estava sendo pintado com tinta 
preto e foram encontrados em 
um sítio vários sprays de tinta 
preta, ou seja, muito parecido 
com a última ação”, disse o 
comandante do Batalhão de 
Operações Especias (Bope), 
tenente-coronel Rodolfo César 
Morotti Fernandes.

Conforme a Polícia Militar, 
desde a manhã de sábado (30), 
informações davam conta de 
movimentações estranhas 
e de um possível ataque a 
instituições financeiras em 
Varginha. O Bope foi acionado 
durante a noite e em conjunto 
com a Polícia Rodoviária 
Federal, houve a abordagem 
ao grupo durante a madrugada 
deste domingo.

Ainda conforme o Bope, 
alguns dos suspeitos chegaram 
a ser socorridos com vida, 
mas não resistiram. Nenhum 
policial ou civil ficou ferido na 
ação.

“Infelizmente 25 criminosos 
que partiram para o confronto 
acabaram perdendo a vida, 
mas eu prefiro que eles percam 
a vida do que alguns dos 
nossos policiais. A ideia era 
fazer a prisão dos indivíduos, 
porém a partir do momento 
que eles notaram a presença 
dos policiais, eles partiram para 
o confronto e aí justifica-se a 
importância dos grupamentos 

especializados”, disse Aristides 
Júnior, chefe da comunicação 
da Polícia Rodoviária Federal 
em Minas Gerais.

“É uma ação de guerra. 
Eles utilizaram armamentos 
de guerra, que derrubam até 
aeronaves, muita gasolina, 
explosivos ou seja, a ideia 
era fazer uma grande ação 
aqui em Varginha ou na 
região e que poderia ter 
números desastrosos, como já 
presenciamos em operações 
anteriores”, Inspetor Aristides 
Júnior, da PRF.

“Graças à inteligência nós 
conseguimos antecipar essa 
ação criminosa, que se tivesse 
sido levada a efeito, com 
certeza teríamos muitos danos 
colaterais, danos materiais e 
vidas perdidas na cidade de 
Varginha”, disse o comandante 
do Bope.

A identidade dos homens 
mortos na ação ainda não 
foi divulgada. Conforme 
o comandante do Bope, as 
características da quadrilham 
levam a crer que o grupo seja o 
mesmo que executou grandes 
assaltos nos últimos meses no 
país.

“O Criminoso ele por vezes 
deixa uma assinatura, seja o 
modus operandis, o modo 
dele de agir, o planejamento, 
a característica dos veículos. 
No caso ali nós podemos citar 
as vestes e calçados táticos, 
coletes, o calibre do armamento 
utilizado, e inclusive nos 
explosivos apreendidos em 
um dos sítios. A nossa equipe 
de esquadrão antibombas 
conseguiu localizar essa 
assinatura nos explosivos, ou 
seja, a forma de produção dos 
metalons, a chapa utilizada, 

o cordel detonante utilizado, 
isso tudo indica ser a mesma 
quadrilha”, disse o comandante 
do Bope.

OPERAÇÃO E CONFRONTO
A operação conjunta 

entre Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal e Batalhão 
de  Operações  Pol ic ia is 
Especiais (Bope) resultou 
na morte de 25 suspeitos de 
pertencerem a uma quadrilha 
roubos a bancos neste domingo 
(31) em Varginha (MG). De 
acordo com a PM, os suspeitos 
seriam especialistas neste tipo 
de crime.

S e g u n d o  a  P o l í c i a 
Rodoviár ia  Federal ,  os 
confrontos com os homens 
ocorreram em dois sítios 
diferentes localizados em duas 
saídas da cidade. Na primeira, 
os suspeitos atacaram as 
equipes da PRF e da PM, sendo 
que 18 criminosos morreram no 
local. Em uma segunda chácara, 
conforme a PRF, foi encontrada 
outra parte da quadrilha e neste 
local, após intensa troca de tiros, 
sete suspeitos morreram.

Ao todo foram apreendidas 
26 armas, dois adaptadores, 
5 . 0 5 9  m u n i ç õ e s ,  1 1 6 
carregadores, capacetes à 
prova de balas, explosivos 
diversos, 12 coletes balísticos, 
sete rádios comunicadores, 
12 galões de gasolina de 18 
litros cada e quatro galões de 
diesel de 100 litros cada. Entre 
as armas, havia um ponto 50, 
além de fuzis e granadas. Pelo 
menos 12 veículos roubados 
que estavam com a quadrilha 
foram recuperados.

A Pol íc ia  Mil i tar  de 
Varginha revelou que os 
suspeitos haviam alugado um 

sítio na região do bairro rural 
da Flora para ficarem perto 
do Batalhão da PM e assim 
realizarem a ação.

“Foi uma operação conjunta 
PRF e PM, que resultou em uma 
apreensão de forte armamento, 
um grande número de armas 
de fogo, além também de 
explosivos, coletes balísticos 
que eram utilizados por 
esses infratores. O que temos 
até agora é que houve essa 
grande apreensão em que 
vários criminosos estão sendo 
socorridos”, explicou a capitão 
Layla Brunnela da Polícia 
Militar.

“Provavelmente é a maior 
operação referente ao novo 
cangaço aqui no país, muitos 
infratores fariam um roubo a 
banco e foram surpreendidos 
p e l o  n o s s o  s e r v i ç o  d e 
inteligência integrado com a 
Polícia Rodoviária Federal”, 
completou a capitão da PM. 

A polícia chegou a confirmar 
que 26 homens teriam sido 
mortos no confronto, mas 
depois voltou atrás e afirmou 
que o número oficial é de 25 
mortos. Segundo a polícia, os 
suspeitos foram mortos após 
entrarem em confronto com a 
polícia. Todos os envolvidos 
tinham idades entre 25 e 40 
anos.

“Entraram em confronto 
com os nossos policiais 
militares e tiveram a resposta 
devida. A gente quer evitar 
a todo momento confronto, 
não vamos aqui comemorar 
nenhuma morte, isso não é 
intenção da Polícia Militar de 
Minas Gerais nem da Polícia 
Rodoviária Federal, mas sim, 
uma ação precisa da nossa 
inteligência, trabalho conjunto 

da inteligência da PRF. Ações 
como essa sempre serão 
pautadas pela legalidade, a 
gente só fez aqui responder à 
altura aquele risco que nossos 
policiais sofreram”, disse a 
capitão da PM.

Ainda conforme a polícia, 
uma carreta que foi apreendida 
em Muzambinho (MG) faria 
parte da ação, que aconteceria 
na noite deste domingo (31). O 
veículo tinha um fundo falso.

A operação da Polícia 
Rodoviária Federal recebeu 
o nome de “Audaces Fortuna 
Sequitur”. Segundo a polícia, 
ela recebeu esse nome por 
fazer referência “à sorte, que 
acompanha os audazes”. 
Segundo a polícia, a quadrilha 
já vinha sendo investigada há 
alguns meses.

REPERCUSSÃO
Pelas redes sociais, o 

governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo) e o 
Ministro da Justiça, Anderson 
Torre, falaram sobre a ação.

“Em Minas, a criminalidade 
não tem vez. As forças de 
segurança do estado trabalham 
com inteligência e integração 
para impedir ações criminosas”, 
disse o governador.

“ M a i s  u m a  a ç ã o  d e 
sucesso! Ontem uma grande 
operação envolvendo a Polícia 
Rodoviária e o Bope, da Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
combateram criminosos do 
‘Novo Cangaço’ no Sul de 
Minas. Parabéns pelas forças 
policiais pela condução 
da ocorrência. Enfrentar a 
criminalidade nas ruas é o 
grande desafio e o diferencial 
do nosso trabalho”, disse o 
ministro Anderson Torre.

Quadrilha está ligada a assaltos 
a bancos em outros estados

DE ACORDO COM A PM, granadas, fuzis e coletes à prova de bala foram apreendidos durante a ação que deixou 25 mortos

Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais

Ao todo, 26 armamentos foram apreendidos durante operação da PM e PRF que resultou na morte de 25 suspeitos de roubo a bancos em Varginha (MG)
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Am a n h ã , 
D i a  d e 
Finados, os 

s h o p p i n g s  d e  M a c e i ó 
funcionarão em horário 
normal, segundo informa 
a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
d o  E s t a d o  d e  A l a g o a s 
(Fecomércio AL). A entidade 
comunica também que o 
Centro de Maceió abrirá em 
horário especial, das 8h às 
14h, de acordo com a Aliança 
Comercial.

No Maceió Shopping, as 
lojas âncoras estarão abertas às 
9h e as lojas satélites e a praça 
de alimentação, às 10h, sendo o 
expediente encerrado às 22h. O 
Shopping Pátio Maceió estará 
com horário novo a partir do dia 
1º de novembro, abrindo das 9h 
às 22h; horário que será mantido 
no Dia de Finados. Também 
com amplo funcionamento 
no dia 2, o Parque Shopping 
Maceió seguirá normalmente 
das 10h às 22h e, o Shopping 
Farol, das 9h às 18h. As salas de 

cinema dos estabelecimentos 
atenderão ao público com a 
programação habitual. 

SUPERMERCADOS
O s  s u p e r m e r c a d o s 

irão manter o atendimento 

ao público nos horários 
convencionais, com o Atacadão 
funcionando das 7h às 22h, 
Palato Farol e Palato Praia 
das 7h às 22h, Palato Parque 
das 7h às 20h e Palato Ponta 
Verde aberto 24h. As unidades 

do  Unicompra  abr i rão 
normalmente.

INTERIOR
Os Sindicatos do Comércio 

Varejista (Sindilojas) filiados 
à Fecomércio informam 

o  f u n c i o n a m e n t o  d o s 
estabelecimentos de seus 
respectivos municípios. Em 
Palmeira dos Índios, Arapiraca 
e União dos Palmares, as lojas do 
Comércio funcionam a critério 
do empresário que desejar 
abrir, desde que observada 
a legislação trabalhista. Em 
Penedo, o comércio estará 
fechado, segundo o Calendário 
de Dias Especiais e Feriados de 
2021.

A Federação reforça que, 
mesmo com a redução dos 
casos de Covid-19, conforme 
sinalizam os indicadores do 
Governo do Estado, ainda é 
preciso observar os cuidados 
com a saúde coletiva. Por 
isso, a orientação é que as 
empresas e os consumidores 
continuem com as medidas 
de distanciamento social, a 
exemplo do uso obrigatório 
de máscara, higienização com 
álcool em gel 70% e o respeito 
à distância mínima entre as 
pessoas, principalmente nas 
marcações nas filas.

Centro de Maceió abrirá em 
horário especial no feriado

SHOPPINGS E SUPERMERCADOS na capital funcionam em horário normal segundo informa a Fecomércio/AL

Uma nova perspectiva 
para o desenvolvimento 
econômico de Palmeira dos 
Índios: no dia 12 de novembro 
será inaugurado o Avant 
Atacarejo, um investimento 
de R$ 30 milhões do Grupo 
Edvaldo Cunha e que irá 
gerar 250 empregos diretos e 
indiretos. O empreendimento 
es tá  ins ta lado  no  Polo 
Multissetorial e recebeu, 
ontem (27.10) a visita do 
secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), Marcius 
Beltrão, do prefeito Júlio Cezar 
e do presidente da Federação 
d o  C o m é r c i o  d e  B e n s , 
Serviços e Turismo do Estado 
de Alagoas (Fecomércio AL) 
e do Sindilojas Palmeira dos 
Índios, Gilton Lima, bem 
como da secretária municipal 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico, Cléa Carvalho, 
e do empresário Edvaldo 
Cunha.

Município com a terceira 
maior economia, Palmeira 
vem se destacando nos 

últimos anos pela potencial 
g e r a ç ã o  d e  e m p r e g o  e 
r e n d a  e  t e m  r e c e b i d o 
investimentos públicos do 
Governo do Estado, como 
a construção do Hospital 
Regional do Médio Sertão e 
a duplicação da rodovia que 
liga o município à cidade 
de Arapiraca. “Palmeira é 
um dos municípios mais 
importantes de Alagoas e, 
com o trabalho do Júlio e sua 
equipe, está sendo colocada 
para prospectar a economia, 
agricultura e indústria, 
como vemos com o Avant 
Atacarejo”, falou o secretário 
Március Beltrão.

A proximidade entre as 
gestões municipal e estadual 
foi destacada pelo prefeito. 
“Buscamos estre i tar  os 
laços para que Palmeira 
dos Índios seja beneficiada 
e  possa  a lcançar  pleno 
desenvolvimento”, disse 
Júlio Cezar.

E é esse desenvolvimento 
que vem sendo reconhecido 
pelos setores produtivos, 

e s p e c i a l m e n t e  p e l o s 
empresários do Comércio. 
“O Grupo Edvaldo Cunha 
está de parabéns pelo novo 
empreendimento. O Avant 
é o primeiro atacarejo de 
Palmeira dos Índios, uma 
iniciativa importante para o 
desenvolvimento da região e 
que vai contribuir, inclusive, 
com o fortalecimento da 
geração de emprego na 
cidade. Estamos honrados 
por fazer parte dessa história 
e sermos escolhidos para 

capacitar os colaboradores da 
empresa por meio dos cursos 
do Senac”, ressalta Gilton 
Lima, que também enfatiza a 
atuação do gestor municipal. 
“É preciso ressaltar também 
o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela prefeitura, 
com destaque para o apoio 
dado aos empresários e 
a desburocratização dos 
processos”, complementou o 
presidente da Fecomércio.

Lima diz que o setor 
está otimista com o novo 

panorama munic ipa l  e 
com a  proximidade do 
f i n a l  d e  a n o ,  p e r í o d o 
culturalmente marcado pelo 
aquecimento das vendas. 
“Lançaremos a campanha 
Natal Compartilhado, com 
o intuito de potencializar a 
circulação dos consumidores 
nas lojas, uma iniciativa que 
tem dado muito certo e já vai 
em sua sexta edição. E, este 
ano, contaremos novamente 
com o apoio da prefeitura, 
que nos dará aporte para a 
premiação”, enfatiza.

A  c a m p a n h a  N a t a l 
Compart i lhado VI  será 
lançada no dia 17 de novembro 
e contemplará as compras 
realizadas no período de 29 
de novembro de 2021 a 15 
de janeiro de 2022. Nesta 
nova edição, a premiação 
incluirá 1 Carro 0Km, 1 Moto 
Pop 0km, 1 Moto Biz 0km, 5 
bicicletas, 5 micro-ondas, 5 air 
fryeres, 5 máquinas de lavar, 
5 televisores de 32 polegadas 
e R$ 30 mil reais distribuídos 
em vale-compras.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Inauguração de empreendimento irá
gerar 250 empregos diretos e indiretos

Diego Wendric

A inauguração do Avant Atacarejo deve movimentar a economia local
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A p o l í c i a 
c o n f i r m o u 
ontem que 

os 25 homens mortos em uma 
ação contra uma quadrilha 
especializada em assalto a 
bancos têm relação com crimes 
cometidos contra instituições 
financeiras em Uberaba (MG), 
Araçatuba (SP) e Criciúma 
(SC). Conforme a polícia, 
a quadrilha se preparava 
para atacar um centro de 
distribuição de valores do 
Banco do Brasil em Varginha 
(MG). Um vídeo divulgado 
pela PM mostra o armamento 
“de guerra” que foi apreendido 
com a quadrilha.

“ E u  a c r e d i t o  p e l a 
assinatura, pelo planejamento 
deles, que possa ser a mesma 
quadrilha que tenha operado 
em Uberaba MG), Criciúma 
(SP) e Araçatuba (SP), pela 
quantidade de agentes, 
veículos utilizados. Um aspecto 
que chama atenção é que na 
ocorrência de Araçatuba, os 
veículos foram pintados de 
preto e o comboio era feito com 
os pisca alertas ligados, um 
dos veículos nessa ação ele já 
estava sendo pintado com tinta 
preto e foram encontrados em 
um sítio vários sprays de tinta 
preta, ou seja, muito parecido 
com a última ação”, disse o 
comandante do Batalhão de 
Operações Especias (Bope), 
tenente-coronel Rodolfo César 
Morotti Fernandes.

Conforme a Polícia Militar, 
desde a manhã de sábado (30), 
informações davam conta de 
movimentações estranhas 
e de um possível ataque a 
instituições financeiras em 
Varginha. O Bope foi acionado 
durante a noite e em conjunto 
com a Polícia Rodoviária 
Federal, houve a abordagem 
ao grupo durante a madrugada 
deste domingo.

Ainda conforme o Bope, 
alguns dos suspeitos chegaram 
a ser socorridos com vida, 
mas não resistiram. Nenhum 
policial ou civil ficou ferido na 
ação.

“Infelizmente 25 criminosos 
que partiram para o confronto 
acabaram perdendo a vida, 
mas eu prefiro que eles percam 
a vida do que alguns dos 
nossos policiais. A ideia era 
fazer a prisão dos indivíduos, 
porém a partir do momento 
que eles notaram a presença 
dos policiais, eles partiram para 
o confronto e aí justifica-se a 
importância dos grupamentos 

especializados”, disse Aristides 
Júnior, chefe da comunicação 
da Polícia Rodoviária Federal 
em Minas Gerais.

“É uma ação de guerra. 
Eles utilizaram armamentos 
de guerra, que derrubam até 
aeronaves, muita gasolina, 
explosivos ou seja, a ideia 
era fazer uma grande ação 
aqui em Varginha ou na 
região e que poderia ter 
números desastrosos, como já 
presenciamos em operações 
anteriores”, Inspetor Aristides 
Júnior, da PRF.

“Graças à inteligência nós 
conseguimos antecipar essa 
ação criminosa, que se tivesse 
sido levada a efeito, com 
certeza teríamos muitos danos 
colaterais, danos materiais e 
vidas perdidas na cidade de 
Varginha”, disse o comandante 
do Bope.

A identidade dos homens 
mortos na ação ainda não 
foi divulgada. Conforme 
o comandante do Bope, as 
características da quadrilham 
levam a crer que o grupo seja o 
mesmo que executou grandes 
assaltos nos últimos meses no 
país.

“O Criminoso ele por vezes 
deixa uma assinatura, seja o 
modus operandis, o modo 
dele de agir, o planejamento, 
a característica dos veículos. 
No caso ali nós podemos citar 
as vestes e calçados táticos, 
coletes, o calibre do armamento 
utilizado, e inclusive nos 
explosivos apreendidos em 
um dos sítios. A nossa equipe 
de esquadrão antibombas 
conseguiu localizar essa 
assinatura nos explosivos, ou 
seja, a forma de produção dos 
metalons, a chapa utilizada, 

o cordel detonante utilizado, 
isso tudo indica ser a mesma 
quadrilha”, disse o comandante 
do Bope.

OPERAÇÃO E CONFRONTO
A operação conjunta 

entre Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal e Batalhão 
de  Operações  Pol ic ia is 
Especiais (Bope) resultou 
na morte de 25 suspeitos de 
pertencerem a uma quadrilha 
roubos a bancos neste domingo 
(31) em Varginha (MG). De 
acordo com a PM, os suspeitos 
seriam especialistas neste tipo 
de crime.

S e g u n d o  a  P o l í c i a 
Rodoviár ia  Federal ,  os 
confrontos com os homens 
ocorreram em dois sítios 
diferentes localizados em duas 
saídas da cidade. Na primeira, 
os suspeitos atacaram as 
equipes da PRF e da PM, sendo 
que 18 criminosos morreram no 
local. Em uma segunda chácara, 
conforme a PRF, foi encontrada 
outra parte da quadrilha e neste 
local, após intensa troca de tiros, 
sete suspeitos morreram.

Ao todo foram apreendidas 
26 armas, dois adaptadores, 
5 . 0 5 9  m u n i ç õ e s ,  1 1 6 
carregadores, capacetes à 
prova de balas, explosivos 
diversos, 12 coletes balísticos, 
sete rádios comunicadores, 
12 galões de gasolina de 18 
litros cada e quatro galões de 
diesel de 100 litros cada. Entre 
as armas, havia um ponto 50, 
além de fuzis e granadas. Pelo 
menos 12 veículos roubados 
que estavam com a quadrilha 
foram recuperados.

A Pol íc ia  Mil i tar  de 
Varginha revelou que os 
suspeitos haviam alugado um 

sítio na região do bairro rural 
da Flora para ficarem perto 
do Batalhão da PM e assim 
realizarem a ação.

“Foi uma operação conjunta 
PRF e PM, que resultou em uma 
apreensão de forte armamento, 
um grande número de armas 
de fogo, além também de 
explosivos, coletes balísticos 
que eram utilizados por 
esses infratores. O que temos 
até agora é que houve essa 
grande apreensão em que 
vários criminosos estão sendo 
socorridos”, explicou a capitão 
Layla Brunnela da Polícia 
Militar.

“Provavelmente é a maior 
operação referente ao novo 
cangaço aqui no país, muitos 
infratores fariam um roubo a 
banco e foram surpreendidos 
p e l o  n o s s o  s e r v i ç o  d e 
inteligência integrado com a 
Polícia Rodoviária Federal”, 
completou a capitão da PM. 

A polícia chegou a confirmar 
que 26 homens teriam sido 
mortos no confronto, mas 
depois voltou atrás e afirmou 
que o número oficial é de 25 
mortos. Segundo a polícia, os 
suspeitos foram mortos após 
entrarem em confronto com a 
polícia. Todos os envolvidos 
tinham idades entre 25 e 40 
anos.

“Entraram em confronto 
com os nossos policiais 
militares e tiveram a resposta 
devida. A gente quer evitar 
a todo momento confronto, 
não vamos aqui comemorar 
nenhuma morte, isso não é 
intenção da Polícia Militar de 
Minas Gerais nem da Polícia 
Rodoviária Federal, mas sim, 
uma ação precisa da nossa 
inteligência, trabalho conjunto 

da inteligência da PRF. Ações 
como essa sempre serão 
pautadas pela legalidade, a 
gente só fez aqui responder à 
altura aquele risco que nossos 
policiais sofreram”, disse a 
capitão da PM.

Ainda conforme a polícia, 
uma carreta que foi apreendida 
em Muzambinho (MG) faria 
parte da ação, que aconteceria 
na noite deste domingo (31). O 
veículo tinha um fundo falso.

A operação da Polícia 
Rodoviária Federal recebeu 
o nome de “Audaces Fortuna 
Sequitur”. Segundo a polícia, 
ela recebeu esse nome por 
fazer referência “à sorte, que 
acompanha os audazes”. 
Segundo a polícia, a quadrilha 
já vinha sendo investigada há 
alguns meses.

REPERCUSSÃO
Pelas redes sociais, o 

governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo) e o 
Ministro da Justiça, Anderson 
Torre, falaram sobre a ação.

“Em Minas, a criminalidade 
não tem vez. As forças de 
segurança do estado trabalham 
com inteligência e integração 
para impedir ações criminosas”, 
disse o governador.

“ M a i s  u m a  a ç ã o  d e 
sucesso! Ontem uma grande 
operação envolvendo a Polícia 
Rodoviária e o Bope, da Polícia 
Militar de Minas Gerais, 
combateram criminosos do 
‘Novo Cangaço’ no Sul de 
Minas. Parabéns pelas forças 
policiais pela condução 
da ocorrência. Enfrentar a 
criminalidade nas ruas é o 
grande desafio e o diferencial 
do nosso trabalho”, disse o 
ministro Anderson Torre.

Quadrilha está ligada a assaltos 
a bancos em outros estados

DE ACORDO COM A PM, granadas, fuzis e coletes à prova de bala foram apreendidos durante a ação que deixou 25 mortos

Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais

Ao todo, 26 armamentos foram apreendidos durante operação da PM e PRF que resultou na morte de 25 suspeitos de roubo a bancos em Varginha (MG)
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Projeto ‘Vamos Subir a Serra’ 
chega à 5ª edição em Alagoas

Cultura, arte, 
r e c o n h e -
c i m e n t o , 

visibilidade e geração de 
renda. Palavras que resumem 
bem o projeto “Vamos Subir a 
Serra”, que chega à 5ª edição, 
apresentando a história, o 
talento e as potencialidades 
d a  p o p u l a ç ã o  n e g r a 
em Maceió e União dos 
Palmares. Realizado sempre 
no mês de novembro, em 
alusão às celebrações do Dia 
da Consciência Negra, em 
2021, ele ocorre entre os dias 
12 e 19. 

Em Maceió,  o Vamos 
Subir a Serra acontecerá entre 
os dias 12 e 15 de novembro, 
na Praça Multieventos, que 
fica localizada na Orla da 
Pajuçara. Por lá, maceioenses 
e turistas poderão desfrutar 
de mais de 40 atividades 
gratuitas como apresentações 
culturais, oficinas e espaço 
beleza negra,  debates e 
palestras; feira gastronômica 
e do empreendedor, pocket 
show,  sarau com palco 
aberto para poéticas negras, 
roda literária, dentre outras 
ações. 

Já em União dos Palmares, 
o projeto chega ainda mais 
forte que nos anos anteriores, 
com três dias de atividades, 17 
a 19, e uma projeção mapeada 
inédita no Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares, na 
Serra da Barriga, que será 
aberta ao público.  

MALUNGOS E ERÊS
Os dias 17 e 18 serão 

voltados para os Malungos– 
c o m p a n h e i r o s  d e  l u t a 
(estudantes universitários 
de União, professores e 
militantes) -, e para os Erês 
– crianças e adolescentes 
de  esco las  públ icas  de 
União dos Palmares e de 
escolas indígenas da aldeia 
Wassu Cocal. Por lá, haverá 
of ic inas,  palestra  sobre 
educação antirracista com 
historiadores, professores e 
representantes quilombolas, 
indígenas e da população 
cigana, além de apresentação 
afrocultural, encerrando 
com a projeção mapeada. 

No dia  19 ,  o  projeto 
Vamos Subir a Serra encerra 
sua 5ª Edição com atividades 
na praça Basiliano Sarmento, 

no Centro de União dos 
Palmares, com a exibição do 
longa alagoano “Cavalo”, e 
apresentações culturais.

Devido à pandemia de 
Covid-19, o Projeto estará 
adotando todas as medidas 
de segurança e boas práticas 
previstas pelos protocolos 
sanitários, garantindo ao 
público um espaço seguro. 

Para a coordenadora-
geral do projeto, Valdice 
Gomes, fortalecer e valorizar 
os fatos históricos, tradições, 
hábitos e costumes saudáveis 
do nosso povo é contribuir 
para elevação da autoestima, 
atribuindo valor, identidade, 
pertencimento, disciplina e 
motivação para mudar. 

“Sendo a  população 
a lagoana  composta  em 
mais de 67% de pessoas 
que se autodeclaram negra 
é fundamental reafirmar 
a importância do episódio 
histórico da luta pelo apogeu 
da liberdade no Quilombo 
dos Palmares, refletir sobre a 
realidade da população negra 
e valorizar a rica cultura 
afro-alagoana em toda sua 
diversidade”, destacou. 

HOMENAGEM
A 5ª edição traz ainda 

uma homenagem aos 50 
anos do primeiro ato civil 
pelo Dia da Consciência 
Negra, realizado pelo Grupo 
Palmares de Porto Alegre, em 
1971, que teve como objetivo 
valorizar a figura heroica de 
Zumbi dos Palmares, líder 
do Quilombo dos Palmares. 

Assim, sendo Alagoas um 
território de lutas e resistência 
de negros e negras, o Vamos 
Subir a Serra já se constitui o 
maior evento afro cultural do 
Norte Nordeste, que coloca o 
estado de Zumbi como palco 
histórico de legitimação 
e representatividade em 
defesa  da  d ign idade  e 
direitos da população negra.

O Vamos Subir a Serra é 
um evento realizado pelo 
Centro de Cultura e Estudos 
Étnicos Anajô,  entidade 
do movimento negro de 
Alagoas,  vinculada aos 
Agentes de Pastoral Negros 
do Brasil (APNs). 

P a r a  v i a b i l i z a r  a 
realização do projeto conta 
com diversas parcerias, 
patrocínios e apoios como 

emendas parlamentares dos 
deputados federais Pedro 
Vilela e Tereza Nelma e do 
senador Rodrigo Cunha, 
executadas via Fundação 
Cultural Palmares, SNPIR e 
Prefeitura de Maceió, através 
da Fmac; Sebrae, Sesc, Senac, 
Prefeitura de União dos 
Palmares via secretarias 
de Turismo e Cultura, e 
patrocínio social do TikTok.

PROJETO alusivo à Consciência Negra fortalece a cultura afro trazendo arte, reconhecimento, visibilidade e geração de renda

SERVIÇO

O QUE:
Evento Cultural “Vamos 
Subir a Serra” 

ONDE:
Praça Multieventos 
(Pajuçara, Maceió) 
/ Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares 
(União dos Palmares) 

QUANDO:
12 a 19 de novembro 

Fotos: Aprigio Vilanova



Agora não dá mais para 
vacilar, porque esta foi a 
32.ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. A 
briga pelo acesso e contra 
o rebaixamento continua 

motivando os 20 times e 
também seus jogadores. 
Os melhores continuam 
ganhando destaque na seleção 
da rodada.  A SELEÇÃO FI 
está armada no esquema 4-4-2, 

com um lateral improvisado e 
tendo no comando o técnico 
Márcio Fernandes, que tem 
se superado para manter vivo 
o sonho do Londrina evitar o 
rebaixamento.
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A Série B do 
Campeonato 
B r a s i l e i r o 

abrirá a 33ª rodada hoje e, pelo 
visto, o G4 está praticamente 
definido, segundo dados do 
Infobola. Coritiba, Botafogo, 
Avaí e Goiás estão bem cotados 
na briga pelo acesso. O Guarani 
se mantém na briga, enquanto 
o Vasco tem chances remotas 
após a derrota diante da torcida.

Líder e vice-líder, Coritiba 
e Botafogo, respectivamente, 
seguem com probabilidade 
acima de 90%. O Coxa lidera 
com 58 pontos e chances de 
97%. O Botafogo aparece logo 
atrás com 56 pontos e chances 
de 94%. O Avaí, apesar do 
tropeço na última rodada, 
registra probabilidade de 70%, 
um pouco acima do Goiás 
(65%), que fecha a zona de 
acesso.

Entre os clubes fora do 
G4, o CRB é aquele com mais 
chances, de 35%. O Guarani 
voltou a se animar após a vitória 
na rodada passada. A quatro 
pontos da quarta colocação, 
o Bugre acumula chances de 
17%, um pouco mais do que 
o CSA (14%). Já o Vasco viu as 
chances diminuírem para 6%. 
O último clube que ainda sonha 
é o Náutico (2%).

Série B: briga pelo G4 afunila;
nove clubes ainda têm chances

CORITIBA E BOTAFOGO estão com 90% de chances para subir à Série A; Guarani segue na briga e Vasco tem chances remotas

ZONA DA DEGOLA

Brasil-RS (99%)
Vitória (79%)

Londrina (73%)
Confiança (69%)
Brusque (47%)

Ponte Preta (12%)

Cruzeiro (10%)
Sampaio Corrêa (5%)

Operário (3%)
Remo (2%)

Vila Nova (1%)

SELEÇÃO DA 32a RODADA DA SÉRIE B
Goleiro: Ivan (Ponte Preta)
A Ponte Preta tropeçou em sua decisão contra o 
rebaixamento ao empatar sem gols com o Vitória. O 
resultado, porém, poderia ser bem pior se não fosse o 
goleiro Ivan. Ao lado de Lucas Arcanjo, do rival baiano, 
Ivan esteve em uma tarde inspirada, defendeu bolas 
difíceis e salvou a Macaca.

Lateral: Djalma Silva (Operário)
é esquerdo de origem, portanto, está improvisado. 
Entrou no segundo tempo e coincidentemente com 
sua entrada o Operário virou o jogo em cima do Avaí. 
Foi bem na defesa e no apoio ao ataque. Uma atuação 
segura e que fez a diferença para o time de Ponta 
Grossa (PR)

Zagueiro: Gum (CRB)
O CRB jogou de igual para igual com o líder Coritiba, 
mas só empatou por 1 a 1, no Rei Pelé, em Maceió 
(AL). O time alagoano fez uma partida equilibrada 
e saiu na frente com gol de Gum, que aproveitou 
escanteio da esquerda e cabeceou forte para dentro 
das redes. Contudo, logo em seguida o Coxa deixou 
tudo igual. Apesar do tropeço em casa, o Galo ainda 
segue com chances de acesso.

Zagueiro: Joel Carli (Botafogo)
O Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança 
da Série B ao empatar com o Goiás, por 1 a 1, em 
Goiânia (GO). O time fez uma partida segura, apesar 
de ter saído atrás no placar. E o empate veio com o 
experiente Joel Carli, argentino, xodó da torcida e um 
dos líderes do elenco. Ele foi muito bem na marcação 
e mostrou qualidade ao cabecear para as redes de 
Tadeu.

Lateral-esquerdo: Hugo (Goiás)
O Goiás bem que tentou, mas só empatou com o 
Botafogo, por 1 a 1, em Goiânia (GO). Alef Manga e 
Nicolas estiveram em noite apagada, ao contrário do 
lateral Hugo, que marcou o gol esmeraldino e tentou 
diversos chutes para ajudar os donos da casa. Foi 
muito importante ofensivamente e defensivamente, 
por isso merece estar na Seleção FI.

Volante: Bruno Silva (Guarani)
O Guarani manteve vivo o sonho do acesso ao 
vencer o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, em São Luís 
(MA). É verdade que o time não fez a melhor de suas 
apresentações, mas soube aproveitar o nervosismo 
adversário na reta final do jogo para sair com os três 
pontos. Um dos mais regulares em campo foi o volante 
Bruno Silva, experiente, bom na marcação e de ótimo 
passe. Será que o Bugre vai operar um milagre?

Volante: Anderson Uchoa (Remo)
O Remo foi letal diante do Cruzeiro e venceu por 3 a 
1, em pleno Independência. O time paraense não se 
intimidou fora de casa e abriu o placar em lindo chute 
de Anderson Uchoa. O volante foi um monstro dentro 
de campo e bloqueou as investidas dos adversários. 
Saiu como um dos melhores de campo.

Meia: Diego Torres (CRB)
O argentino passou em branco, mas fez excelente 
partida no empate do CRB com o Coritiba, por 1 a 1, em 
Maceió (AL). Diego Torres é um meia muito habilidoso 
e inteligente, tanto é que as principais oportunidades de 
gol do CRB saíram dos seus pés. O empate não foi 
muito bom, mas o jogador se consolida cada vez mais 
como um dos melhores do campeonato.

Meia: Renato Cajá (CSA)
Renato Cajá é um meia clássico, com boa batida na 
bola e mostrou isso na vitória do CSA sobre o Vasco, 
por 3 a 1, no Rio. Foi dele o gol de empate, numa linda 
cobrança de falta em que a bola foi para no fundo das 
redes. O jogador já não aguenta atuar os 90 minutos, 
mas quando está em campo faz coisas que poucos 
jogadores conseguem fazer. Sorte do Azulão.

Atacante: Dellatorre (CSA)
Dellatorre calou São Januário na noite de sexta-feira, 
ao marcar dois dos três gols do CSA na vitória sobre 
o Vasco, por 3 a 1. O atacante é um dos melhores 
jogadores do time alagoano e mostrou categoria para 
balançar as redes. Primeiro em chute cruzado, depois 
em cobrança de pênalti. A vitória manteve o Azulão 
na briga pelo G4.

Atacante: Clayton (Vila Nova)
O Vila Nova saiu atrás do placar jogando diante do 
Brusque, mas conseguiu virar e venceu por 3 a 2. 
Muito por conta da eficiência de Clayton, que marcou 
um gol de cabeça e teve tranquilidade para converter 
um pênalti.

Técnico: Márcio Fernandes (Londrina)
Em um complicado e decisivo jogo, Márcio 
Fernandes soube manter a calma e armar o 
Londrina de forma correta. A vitória fora de 
casa sobre o Confiança foi essencial para os 
paranaenses seguirem com chances de escapar 
do rebaixamento. Márcio Fernandes foi um dos 
responsáveis pelos três pontos.

SELEÇÃO DA RODADA

32ª rodada reúne quem 
está decidindo no campo

Divulgação

Fernando Moreno/AGIF

Clubes com chances 

Coritiba (97%)
Botafogo (94%)

Avaí (70%)
Goiás (65%)
CRB (35%)

Guarani (17%)
CSA (14%)
Vasco (6%)

Náutico (2%)

A zona de rebaixamento, 
assim como o G4, parece estar 
bem desenhada na Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
que abrirá a 33ª rodada hoje. 
Os quatro clubes da degola 
ostentam chances de queda 
superiores a 60%, segundo 
dados do Infobola.

A pior  s i tuação é  do 
condenado Brasi l -RS.  O 
lanterna tem apenas 23 pontos 
e chances de 99% de voltar à 
Série C. O Confiança, mesmo 
na vice-lanterna, ainda segue 
com chances menores do que 
os outros dois companheiros 
de degola. O clube sergipano 

acumula 69%.
O Londrina, que voltou 

a respirar com a vitória 
justamente  em cima do 
Confiança, tem 73% no 17º 
lugar .  O antepenúlt imo 
c o l o c a d o  Vi t ó r i a  s o m a 
79%. Fora da degola, a pior 
situação é do Brusque com 
47%. Ponte Preta e Cruzeiro 
voltaram a se preocupar com 
o descenso.

Os paulistas tropeçaram 
em casa e ficaram com 12%. Já 
o Cruzeiro, derrotado diante 
da torcida, foi a 10%. Ao todo, 
11 clubes têm, ao menos, 1% de 
chance de rebaixamento.

CHANCE DE REBAIXAMENTO

Macaca e Raposa 
na casa dos 10%
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Projeto ‘Vamos Subir a Serra’ 
chega à 5ª edição em Alagoas

Cultura, arte, 
r e c o n h e -
c i m e n t o , 

visibilidade e geração de 
renda. Palavras que resumem 
bem o projeto “Vamos Subir a 
Serra”, que chega à 5ª edição, 
apresentando a história, o 
talento e as potencialidades 
d a  p o p u l a ç ã o  n e g r a 
em Maceió e União dos 
Palmares. Realizado sempre 
no mês de novembro, em 
alusão às celebrações do Dia 
da Consciência Negra, em 
2021, ele ocorre entre os dias 
12 e 19. 

Em Maceió,  o Vamos 
Subir a Serra acontecerá entre 
os dias 12 e 15 de novembro, 
na Praça Multieventos, que 
fica localizada na Orla da 
Pajuçara. Por lá, maceioenses 
e turistas poderão desfrutar 
de mais de 40 atividades 
gratuitas como apresentações 
culturais, oficinas e espaço 
beleza negra,  debates e 
palestras; feira gastronômica 
e do empreendedor, pocket 
show,  sarau com palco 
aberto para poéticas negras, 
roda literária, dentre outras 
ações. 

Já em União dos Palmares, 
o projeto chega ainda mais 
forte que nos anos anteriores, 
com três dias de atividades, 17 
a 19, e uma projeção mapeada 
inédita no Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares, na 
Serra da Barriga, que será 
aberta ao público.  

MALUNGOS E ERÊS
Os dias 17 e 18 serão 

voltados para os Malungos– 
c o m p a n h e i r o s  d e  l u t a 
(estudantes universitários 
de União, professores e 
militantes) -, e para os Erês 
– crianças e adolescentes 
de  esco las  públ icas  de 
União dos Palmares e de 
escolas indígenas da aldeia 
Wassu Cocal. Por lá, haverá 
of ic inas,  palestra  sobre 
educação antirracista com 
historiadores, professores e 
representantes quilombolas, 
indígenas e da população 
cigana, além de apresentação 
afrocultural, encerrando 
com a projeção mapeada. 

No dia  19 ,  o  projeto 
Vamos Subir a Serra encerra 
sua 5ª Edição com atividades 
na praça Basiliano Sarmento, 

no Centro de União dos 
Palmares, com a exibição do 
longa alagoano “Cavalo”, e 
apresentações culturais.

Devido à pandemia de 
Covid-19, o Projeto estará 
adotando todas as medidas 
de segurança e boas práticas 
previstas pelos protocolos 
sanitários, garantindo ao 
público um espaço seguro. 

Para a coordenadora-
geral do projeto, Valdice 
Gomes, fortalecer e valorizar 
os fatos históricos, tradições, 
hábitos e costumes saudáveis 
do nosso povo é contribuir 
para elevação da autoestima, 
atribuindo valor, identidade, 
pertencimento, disciplina e 
motivação para mudar. 

“Sendo a  população 
a lagoana  composta  em 
mais de 67% de pessoas 
que se autodeclaram negra 
é fundamental reafirmar 
a importância do episódio 
histórico da luta pelo apogeu 
da liberdade no Quilombo 
dos Palmares, refletir sobre a 
realidade da população negra 
e valorizar a rica cultura 
afro-alagoana em toda sua 
diversidade”, destacou. 

HOMENAGEM
A 5ª edição traz ainda 

uma homenagem aos 50 
anos do primeiro ato civil 
pelo Dia da Consciência 
Negra, realizado pelo Grupo 
Palmares de Porto Alegre, em 
1971, que teve como objetivo 
valorizar a figura heroica de 
Zumbi dos Palmares, líder 
do Quilombo dos Palmares. 

Assim, sendo Alagoas um 
território de lutas e resistência 
de negros e negras, o Vamos 
Subir a Serra já se constitui o 
maior evento afro cultural do 
Norte Nordeste, que coloca o 
estado de Zumbi como palco 
histórico de legitimação 
e representatividade em 
defesa  da  d ign idade  e 
direitos da população negra.

O Vamos Subir a Serra é 
um evento realizado pelo 
Centro de Cultura e Estudos 
Étnicos Anajô,  entidade 
do movimento negro de 
Alagoas,  vinculada aos 
Agentes de Pastoral Negros 
do Brasil (APNs). 

P a r a  v i a b i l i z a r  a 
realização do projeto conta 
com diversas parcerias, 
patrocínios e apoios como 

emendas parlamentares dos 
deputados federais Pedro 
Vilela e Tereza Nelma e do 
senador Rodrigo Cunha, 
executadas via Fundação 
Cultural Palmares, SNPIR e 
Prefeitura de Maceió, através 
da Fmac; Sebrae, Sesc, Senac, 
Prefeitura de União dos 
Palmares via secretarias 
de Turismo e Cultura, e 
patrocínio social do TikTok.

PROJETO alusivo à Consciência Negra fortalece a cultura afro trazendo arte, reconhecimento, visibilidade e geração de renda

SERVIÇO

O QUE:
Evento Cultural “Vamos 
Subir a Serra” 

ONDE:
Praça Multieventos 
(Pajuçara, Maceió) 
/ Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares 
(União dos Palmares) 

QUANDO:
12 a 19 de novembro 

Fotos: Aprigio Vilanova
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Novo Nissan Kicks 
ganha mais dois 
acessórios
A linha de Acessórios 
Originais Nissan ganha mais 
dois itens, com o lançamento 
do aerofólio e aplique 
esportivo para volante para 
a linha do Nissan Kicks. As 
duas novidades, que são 
itens de série do Novo Nissan 
Kicks XPlay, estão disponíveis 
nas concessionárias da 
marca japonesa em todo o 
Brasil e podem ser instaladas 
em quaisquer versões do 
crossover, mesmo na linha 
vendida até o início deste 
ano, antes da reestilização. 
O novo aerofólio tem o 
design diferenciado que 
estreou na série limitada 
Novo Kicks XPlay e pode 
ser personalizada nas cores 
Branco Diamond, Preto 
Premium, Vermelho Malbec, 
Prata Classic, Cinza Grafite, 
Cinza Rust (marrom) e 
Azul Elétrico. O aplique de 
volante reforça o toque de 
esportividade e pode ser 
comprado nas mesmas 
cores também. O preço 
sugerido ao consumidor do 
aerofólio é R$ 850 e, para o 
aplique, R$ 85.

Stellantis, TIM e 
Accenture desenvolvem 
piloto 5G
A Stellantis, a TIM e a 
Accenture uniram-se para 
lançar o primeiro piloto 5G 
standalone para a indústria 
automobilística no Brasil 
aplicado ao ambiente 
industrial por meio de uma 
rede privada, que utiliza 
inteligência artificial e cloud 
computing de forma inédita. 
Depois de três meses de 
trabalho integrado, a primeira 
aplicação do sistema já está 
disponível e em testes no 
Polo Automotivo Stellantis 
de Goiana (PE). “Este é o 
primeiro passo para tornar 
o Polo Automotivo Stellantis 
de Goiana a primeira planta 
industrial do setor integrada 
com base na tecnologia 
5G”, afirma o presidente da 
Stellantis para a América 
Latina, Antonio Filosa. “É 
uma conquista que confirma 
a vocação da Stellantis 
para a inovação com foco 
na satisfação do cliente. 
Queremos estar na vanguarda 
da nova tecnologia e das 
possibilidades trazidas pelo 
5G”, acrescenta. O projeto-
piloto implantado já está 
integrado ao chão de fábrica e 
aplicado à manufatura. 

A Honda deve lançar 
para a linha 2022 
um scooter ADV 350, 
num desdobramento 
natural da plataforma 
já existente com 
esta capacidade 
cúbica. Documentos 
de homologação na 
Europa revelam que o 
motor será o mesmo 
que equipa SH e Forza 
350, este último deverá 
ceder também a parte 
estrutural. O motor de 1 
cilindro refrigerado por 
líquido tem exatamente 
330cc e 4 válvulas. 
Rende até 29 cv a 7.500 
rpm e 3,2 kgf.m a 5.250 
rpm. A transmissão 
será a mesma CVT e 
deve vir com o controle 
de tração já disponível 
nos outros modelos 
350. As dimensões são 
praticamente as mesmas 
do Forza, exceto por 
ajustes necessários à 
nova proposta: distância 
do solo, largura e altura 
maiores, resultado da 
adoção de suspensões 
de curso elevado, 
conjunto de rodagem de 
maior diâmetro e guidão 
mais largo.

RODASDUAS

O  F i a t  P u l s e  s e g u e 
fazendo história no país. 
O primeiro SUV da marca 
1 0 0 %  d e s e n v o l v i d o  e 
fabricado no Brasil acaba 
de bater a marca de mais de 
5.500 unidades reservadas 
em somente quatro dias. 
Esses números equivalem 
à  reserva de quase  um 
Pulse por minuto desde seu 
lançamento. Nas primeiras 48 
horas de pré-vendas, o SUV 
da Fiat já havia registrado 
mais de 4 mil unidades 
reservadas, o que comprova 
o desejo do consumidor 
por um modelo moderno, 
tecnológico, conectado e 
performance eficiente no 
segmento. “A reserva do 
Pulse foi feita apenas por 
clientes Pessoa Física, que 
fizeram o pagamento de um 
sinal de R$ 3 mil. Isso mostra 
o enorme interesse destes 
consumidores em torno 
do nosso modelo”, afirma 
Herlander Zola, diretor do 

Brand Fiat América do Sul e 
Operações Comerciais Brasil. 
Os números posicionam o 
Pulse como um dos maiores 
lançamentos da história da 
Fiat no Brasil. O SUV chega ao 
mercado com diversas opções 
de cores ,  acabamentos , 

câmbios e motores, incluindo 
o desejado Turbo 200 Flex 
de até 130 cv. O motor mais 
potente da categoria equipa 
as versões Drive, Audace e 
Impetus, sendo esta última a 
favorita do consumidor até o 
momento.

Pulse: 5.500 reservas em 96 horas, 
quase um modelo por minuto

A versão mais cultuada 
por fãs de picape de estilo 
aventureiro acaba de estrear 
no país no modelo de maior 
sucesso histórico do segmento. 
É a Chevrolet S10 Z71, que se 
diferencia por um pacote de 
itens exclusivos e funcionais 
para trilhas fora-de-estrada. Até 
porque ela já nasce com o mais 
robusto conjunto mecânico, 
de chassi, suspensão e tração 
disponível para a plataforma. 
A Z71 vem para ampliar 
o leque de configurações 
da S10. Seu propósito é 
fortalecer ainda mais a marca, 

trazendo um outro perfil de 
consumidor, ainda que ele 
também se identifique com os 
valores do campo ou enxergue 
a picape como parte do seu 
estilo de vida. A S10 Z71 é 
ofertada em quatro opções 
de cores para a carroceria 
(Branco  Summit ,  Prata 
Switchblade, Azul Eclipse e 
Cinza Topazio). Vem equipada 
com os itens de segurança, 
conveniência e conectividade 
m a i s  va l o r i z a d o s  p e l o 
público-alvo, entre eles seis 
airbags, acabamento premium 
dos bancos e MyLink com 

Android Auto e Apple Car 
Play. Com a introdução desta 
nova versão, a S10 Turbo 
Diesel de cabine dupla passa 
a ser comercializada em 
cinco níveis de acabamento 
(LS, LT, Z71, LTZ e High 
Country). A programação 
eletrônica é igual ao da versão 
High Country, por isso a Z71 
apresenta os mesmos números 
de performance no asfalto: 0 
a 100 km/h em 10,1 segundos 
e consumo de combustível de 
8,3 km/l na cidade e de 10,6 
km/l na estrada, de acordo com 
o padrão do Inmetro.

O DIA ALAGOAS  l  1o de novembro  I  2021

Chevrolet lança nova versão 
aventureira da picape S10


