
Somente nos dez primei-
ros meses de 2021, Alagoas 
já superou a quantidade de 
drogas apreendidas em todo 

o ano passado.  Enquanto 
em 2020 foram capturadas 
2,6 toneladas de substâncias 
ilegais, este ano a quantidade 

passou para 3,5 toneladas, o 
que representa um aumento de 
36%. Os dados, analisados pela 
Agência Tatu, são da Secreta-

ria de Segurança Pública de 
Alagoas e foram obtidos via 
Lei de Acesso à Informação. As 
drogas mais apreendidas pela 

polícia alagoana em toda a 
série histórica fornecida foram 
– em volume – maconha, coca-
ína e crack.
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DESENVOLVE TEM LINHA DE CRÉDITO DE ATÉ R$ 500 MIL PARA INVESTIMENTOS EM ENERGIA SOLAR

AÇÕES DA SSP CONTRA O  
TRÁFICO CRESCEM 36%

7

EM DEZ MESES, FORAM APREENDIDAS 3,5 TONELADAS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO ESTADO

6

ENGAVETAMENTO

Fumaça causa acidente 
com 10 veículos na 220 

Dez carros foram envol-
vidos hoje à tarde em dois 
acidentes na rodovia AL-220, 
entre Barra de São Miguel 
e São Miguel dos Campos, 
no trecho duplicado. O 
acidente foi provocado pela 
fumaça proveniente de fogo 
em vegetação à margem da 

rodovia. O trecho de pista 
foi tomado pela fumaça e, 
sem visibilidade, os moto-
ristas frearam seus veículos. 
Os que seguiam atrás foram 
batendo na traseira dos que 
pararam. Os acidentes envol-
veram uma Van comple-
mentar, uma ambulância, 

um veículo do Ministério 
Público, uma caminhonete 
Amarok mais seis carros de 
passeio. Algumas pessoas 
ficaram feridas e foram 
atendidas por Unidades 
de Resgate (URs) do Corpo 
de Bombeiros. Não houve 
mortes nestes acidentes.

Governador destacou preocupação com o setor de saúde pública em Alagoas

Oito carros se chocaram no sentido São Miguel dos Campos/Barra e mais dois na pista do sentido contrário

Márcio Ferreira

Barra de São Miguel, do 
prefeito Benedito de Lira, pai 
de Arthur Lira (PP-AL), foi 
agraciada com a destinação 

de R$ 3,8 milhões provenien-
tes de emendas do relator. O 
repasse ocorrerá por meio da 
Codevasf em Alagoas. 

Renan Filho entrega
sexta UPA na gestão

EM JARAGUÁ
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Orçamento secreto
prevê R$ 3,8 milhões

BARRA DE SÃO MIGUEL
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Elvino Bohn Gass  *Deputado federal (PT-RS) e líder da Bancada do partido na Câmara dos Deputados

A aprovação pela Câmara 
dos Deputados, em primeiro 
turno, da proposta de emenda 
à Constituição (PEC 23/21) – 
a PEC do Calote- é mais um 
escândalo do governo direi-
tista Bolsonaro condizente 
com as páginas policiais de 
jornais. Sob protesto e com 
o voto contrário da Bancada 
do PT, o texto-base foi apro-
vado no dia 4, abrindo cami-
nho para um megacalote em 
aposentados, professores e 
outras credores da União que 
têm o legítimo direito reco-
nhecido pela Justiça de rece-
ber o que lhes é devido.

É um colossal escândalo 
que equivale da dar um cheque 
em branco para o capitão-
-presidente gastar cerca de R$ 
95 bilhões no ano eleitoral de 
2022, sem informar para onde o 
dinheiro vai e com um adeus ao 
teto de gastos.

É um escárnio. O ex-capitão 
e seu ministro da Economia, 
Paulo Guedes, promovem uma 
megapedalada fiscal em nome 
de um projeto eleitoral e dema-
gógico para garantir o tal Auxi-
lio Brasil, por apenas um ano, 
deixando na incerteza, já em 

2023, milhões de pessoas que 
já estão numa situação precá-
ria com o fim do bem-sucedido 
Bolsa Família.

É um vale-tudo para reele-
ger um governo de destruição 
nacional que trouxe a fome de 
volta, a entrega de estatais e 
riquezas nacionais a abutres do 
mercado, enquanto o desem-
prego cresce, a miséria aumenta 
e a Amazônia e o cerrado ardem 
em chamas ou são destruídos 
ao som ensurdecedor de motos-
serras e tratores de esteira.

O povo brasileiro precisa 
saber das tramas urdidas por 
Bolsonaro. Na esteira da PEC 
do Calote, o governo acabou 
com uma política estruturante 
de 18 anos, o Bolsa Família, 
referencia mundial no combate 
às desigualdades. O segundo 
retrocesso é o parcelamento de 
dívidas previdenciárias. E os 
professores¿ Devem receber 
100% do que lhes é devido já 
no ano que vem mas Bolso-
naro e sua base querem lhes 
pagar apenas 40%, deixando o 
restante para os anos seguintes.

Junto a isso, uma vergo-
nhosa manobra para liberar 
emendas do orçamento secreto 

para uma base de apoio que 
só pensa em seus interesses 
pessoais e pagar uma turbi-
nada ajuda a pessoas na linha 
da pobreza, com uma falta de 
vergonha nunca vista na histó-
ria da República.

Ora, se o governo tivesse 
interessado em minorar os 
problemas da população, a 
Câmara poderia ter votado 
a medida provisória (MP 
1061/2021) que estabelece o 
novo auxílio emergencial, que 
o PT defende que seja no valor 
R$ 600,00.

Mas Bolsonaro veta o auxilio 
de R$ 600,00. Lembre-se que no 
ano passado ele defendia auxi-
lio emergencial de R$ 200,00, 
mas a Câmara, com papel deci-
sivo do PT, aprovou R$ 600,00. 
Depois, Bolsonaro baixou para 
R$ 300,00 e, por fim, R$150,00.

Pior, de mais de 60 milhões 
de brasileiros beneficiados 
com o auxílio emergencial, o 
número caiu para 39 milhões. 
Agora, com a PEC do Calote, o 
governo militar quer beneficiar 
apenas apenas 17 milhões de 
pessoas. Ou seja, quem votou a 
favor da PEC do Calote promo-
veu a exclusão de 22 milhões de 

pessoas.
A promessa de que o valor 

mínimo do tal novo auxílio 
seria de R$ 400, 00 serviu como 
biombo para esconder as verda-
deiras intenções desse governo 
cruel: reduzir de 39 milhões 
para 17 milhões o número 
de pessoas atendidas pelo 
programa social do governo. 
Na prática, deixar 22 milhões 
de brasileiros e brasileiras na 
rua da amargura.

A Oposição defende e votou 
o auxílio emergencial de R$ 
600,00, sem necessidade de se 
dar calote em precatório. Mas o 
governo agora vem com a tese 
mentirosa de que precisa dar o 
o cano de mais de R$ 95 bilhões 
para garantir o tal Auxílio Brasil. 
É uma tese inaceitável.

Quando, no ano passado, 
houve o consenso de que seria 
necessário o governo federal 
providenciar um auxílio emer-
gencial às pessoas que fica-
riam sem renda por conta da 
pandemia, imediatamente o 
PT propôs que o valor fosse de 
um salário mínimo. De parte 
do governo Bolsonaro, a reação 
foi imediata: não há dinheiro, 
diziam os bolsonaristas repe-

tindo o discurso do arrocho 
fiscal. Pela boca do ministro 
offshore Guedes, espalharam 
mentiras. Mas o Congresso 
reagiu e e o drama social ocasio-
nado pela pandemia foi miti-
gado.

Tem sido um período terrí-
vel! De um lado, o negacio-
nismo científico do governo 
Bolsonaro matou milhares de 
pessoas por Covid-19; de outro, 
a insensibilidade social deste 
mesmo governo condenou à 
miséria absoluta milhões de 
brasileiros e brasileiras. O país 
segue afundando. E as medidas 
econômicas, sempre direciona-
das à tutela do interesse dos 
rentistas/especuladores, além 
de não combaterem a desigual-
dade, aprofunda a corrosão 
das bases da economia inteira, 
gerando inflação e desvalori-
zando a moeda nacional.

A PEC 23 nada mais é do 
que um supercalote nas dívidas 
judiciais e, ao fim e ao cabo, não 
passa de um golpe eleitoral de 
Bolsonaro para tentar brecar 
o derretimento de sua popu-
laridade. Ainda há tempo de 
a sociedade reagir contra esse 
escândalo.

“PEC do Calote” e orçamento secreto, a corrupção 
eleitoral de Bolsonaro

Moisés Mendes  *Jornalista

Os mais refratários precisam 
pensar na utilidade da notícia 
ou boato ou pegadinha sobre a 
aproximação de Lula com Alck-
min. O ex-tucano talvez acabe 
voando para ninhos distan-
tes, mas a especulação servirá 
para alguma coisa agora e mais 
adiante.

Para começar, Alckmin 
parece um corpo estranho 
demais, porque muitos disse-
ram e ainda insistem que Lula 
deveria estruturar seu retorno 
na radicalização de posições à 
esquerda.

O Lula que completa dois 
anos de liberdade também indi-
cou em algum momento que 
poderia andar nessa direção até 
2022.

Mas a empolgação, logo 
depois do fim do cárcere polí-
tico, foi depois tropeçando no 
que há pela frente. Lula tropeça 
e pula sobre o que já conhece e 
domina.

E assim vai calibrando movi-
mentos, ação e retórica, porque 
não pode falar e agir para 
sempre com a entonação do 

ex-preso político da Lava-Jato 
que acabou de sair da cadeia.

Vão dizer, aparentemente 
como posição majoritária ou 
pelo menos a mais estridente, 
que o PT talvez não radicalize 
posições à esquerda, porque 
essa era uma fala da emoção. 
Mas que não dá para aceitar um 
ex-tucano como vice de Lula.

Nem Alckmin? Dilma Rous-
seff disse, logo depois do golpe 
de 2016, apoiado por Alckmin, 
que com ele era possível conver-
sar.

Dizer hoje, como dado 
desqualificador, que Alckmin 
é militante da Opus Dei é até 
atenuante diante das figuras 
terrivelmente religiosas que 
prosperam na extrema direita 
do bolsonarismo.

A questão política das 
imagens, que considera o 
desgaste dos vínculos com um 
ex-inimigo, é enfeite para os 
dilemas práticos.

Governar com o centrão, 
como o PT governou até ser 
golpeado, é uma coisa. Gover-
nar com gente que ainda tem 

a alma tucana seria outra. Mas 
outra o quê?

O pioneiro da ideia de que 
seria possível criar convergên-
cias, para um projeto compar-
tilhado de poder entre petistas 
e tucanos, foi Renato Jeanine 
Ribeiro.

Isso foi há muito tempo, 
quando Bolsonaro  nem 
fantasma era e o tio de extrema 
direita não existia na nossa famí-
lia, só nas famílias dos outros.

A ideia fazia pensar que o 
PT e a ala de centro ou menos 
reacionária do PSDB não preci-
savam ficar duelando durante 
um século a cada quatro anos.

Era só pegar os melhores 
líderes, quadros e bases do 
PSDB, juntar com o PT, ganhar 
a eleição e sair governando, com 
Fernando Henrique, Covas, 
Serra e quem mais?

Parecia ingênuo, mas hoje 
parece que não era. Tanto que, 
por cansaço, depois de quatro 
derrotas, foi Aécio quem desen-
cadeou o golpe. A polarização 
PT-PSDB havia perdido funcio-
nalidade e a ruptura acabaria 

gerando Bolsonaro.
Parte relevante do PT talvez 

olhe hoje para Alckmin como 
muitos do partido observam 
os que consideram inautênti-
cos. Para uma certa turma que 
cultua ancestralidades, quem 
não nasceu dentro do PT deve 
ser visto com desconfiança.

Mas Alckmin não vai se filiar 
ao PT, os tucanos refugiados que 
estiverem com ele no governo 
também não, e a vida seguirá 
em frente como seguia com a 
direita da coalizão que, no auge 
da crise do mensalão, expulsou 
Olívio Dutra do Ministério das 
Cidades. Só que agora Alckmin 
seria o vice, e aí o tamanho do 
risco é enorme, como foi com 
Michel Temer. E Alckmin tem, 
pela repetição de governos, o 
vício do gestor. 

É até divertido ficar diva-
gando sobre, entre outras coisas, 
a tarefa a ser dada a Alckmin, que 
poderia cuidar só das demandas 
de São Paulo. Mas aí ele, e não o 
PT, seria fortalecido onde o PT é 
fraco há muito tempo?

Tem gente sóbria tomando 

porres de suposições com a 
provocação sobre o ex-tucano 
que pode virar vice de Lula. 
Um dos porres preferidos é 
uma coisa bobinha sobre o que 
o centro representa na política.

O centro, que não é o centrão, 
existe para estar no meio, como 
diria o conselheiro Acácio. Sem 
o centro, não teria acontecido a 
redemocratização.

Sem a sustentação do centro, 
é quase impossível governar 
com alguma efetividade e segu-
rança numa democracia.

No fim, depois de muito 
esperneio, sairá a decisão sobre 
as vantagens de ter Alckmin de 
vice. Claro que o debate será 
apenas um debate, porque Lula 
é quem vai decidir.

Lula poderá dizer que o 
centro hoje está dentro do PT 
como nunca esteve. Se não for 
com Alckmin de vice, será com 
alguém que faça esse papel.

E aí teremos outro debate, 
que é o que o PT mais precisa 
fazer para não perder o treino de 
lidar com dúvidas que o partido 
trata às vezes como certezas.

Alckmin atiça dúvidas que o PT trata como certezas



O l í d e r  d o 
P a r t i d o 
Democrático 

Trabalhista (PDT) na Câmara 
dos Deputados, Wolney Quei-
roz (PDT-PE), disse ontem que 
a sigla mudará sua posição e 
orientará seus deputados para 
votarem contra a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
dos Precatórios.

O texto-base da PEC dos 
Precatórios foi aprovado na 
Câmara dos Deputados na 
última quinta-feira (4), por 
312 votos a 144, em primeiro 
turno. A proposta é a principal 
aposta do governo para viabi-
lizar o programa social Auxí-
lio Brasil — anunciado pelo 
governo para suceder o Bolsa 
Família.

A PEC adia o pagamento 
de precatórios (dívidas do 
governo já reconhecidas pela 
Justiça), a fim de viabilizar a 

concessão de pelo menos R$ 
400 mensais aos beneficiários 
do novo programa no ano elei-
toral de 2022.

O relatório apresentado 
pelo deputado Hugo Motta 
(Republicanos-PB) também 
altera a regra de correção 
do teto de gastos, regra pela 
qual, de um ano para outro, 
as despesas do governo não 
podem aumentar mais que a 
variação da inflação no perí-
odo. Essa mudança, conside-
rada uma flexibilização nas 
regras fiscais, é criticada por 
especialistas. A proposta deve 
ser votada em segundo turno 
hoje. 

“Em nome da unidade 
partidária, o nosso partido 
vai mudar a orientação de 
‘sim’, para ‘não’, na votação 
de amanhã. Nós avaliamos e é 
para isso que as PECs são vota-
das em dois turnos, para que 

haja tempo para a decantação 
dos assuntos, para o aprimo-
ramento das posições”, disse 
o líder do partido na Câmara.

A decisão do PDT repre-
senta uma mudança de posi-
cionamento do partido em 
relação à votação em primeiro 
turno da PEC, quando a sigla 
orientou voto a favor do texto, 
após acordo com o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), sobre recursos desti-
nados à área da educação.

A bancada do PDT tem 
25 deputados. No primeiro 
turno, 15 parlamentares vota-
ram a favor da PEC, o que 
ajudou na aprovação, por 
margem apertada, do texto, 
por 312 votos a 144. Eram 
necessários pelo menos 308 
votos para a aprovação.

Segundo o deputado por 
Pernambuco, a mudança foi 
uma exigência da cúpula do 

PDT.
“O partido exigiu de nós 

essa posição e nós vamos 
aquiescer. Para não dividir o 
partido, nós vamos alterar a 
nossa posição e vamos enca-
minhar o voto contrário à 
PEC”, frisou o parlamentar.

A mudança de orienta-
ção na votação não significa, 
no entanto, que todos os 25 
deputados da legenda vota-
rão contra a PEC. Os próprios 
pedetistas reconhecem que, 
entre os 15 que votaram a 
favor do texto em primeiro 
turno, haverá novos votos 
pela aprovação da proposta.

Nesta terça-feira (9), a 
Executiva do PDT se reúne, 
em Brasília, para discu-
tir a posição do partido no 
segundo turno de votação da 
PEC dos Precatórios e há a 
possibilidade de fechamento 
de questão, ou seja, possíveis 

punições a quem não seguir a 
posição da legenda.

Os deputados que parti-
ciparam do jantar desta 
segunda-feira (8), contudo, 
não acreditam no fechamento 
de questão e nem que haverá 
punições para os dissidentes.

Questionados se com a 
mudança do PDT a PEC será 
derrubada, os deputados 
pedetistas lembram que parla-
mentares de outras siglas que 
não participaram da primeira 
votação podem participar 
do segundo turno e, assim, o 
governo tem chances de apro-
var o texto.

Mário Heringer (PDT-
MG), que foi o anfitrião do 
jantar desta segunda-feira, 
tem dúvidas sobre se Arthur 
Lira pautará a proposta nesta 
terça-feira, uma vez que consi-
dera que a margem para apro-
vação segue apertada.                                                                                               
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PDT mudará posicionamento 
e orientará votos contra PEC

SEGUNDO TURNO de análise da proposta está previsto para hoje; dos 25 deputados do PDT, 15 votaram a favor em 1º turno

Voney Malta
Cada Minuto

Ainda não é sabido pelo 
mundo político qual será 
exatamente a reação do 
secretário de Infraestrutura 
de Alagoas, o ex-deputado 
federal Maurício Quintella 
(PL), com a anunciada filia-
ção do presidente Jair Bolso-
naro ao partido.

Mas já é de domínio 

público que a filiação prev-
sita  para o dia 22 - inclu-
sive o próprio Bolsonaro 
revelou nesta segunda-feira 
(8) à CNN Brasil que está 
“99% fechado” para se filiar 
-, tem potencial para gerar 
tremenda confusão em vários 
diretórios, principalmente no 
Norte e no Nordeste.

Reportagem da Folha 
relaciona Alagoas, entre 
outros eEstados, onde há 

resistência: “a legenda é 
comandada pelo ex-depu-
tado Maurício Quintela 
Lessa, que foi ministro dos 
Transportes da gestão Michel 
Temer (MDB). Desde 2019, 
ele é secretário na gestão 
Renan Filho (MDB), que deve 
apoiar o ex-presidente Lula 
(PT) ao Planalto em 2022.”

Além de Alagoas, previ-
sões indicam atritos no 
Amazonas, Piauí, São Paulo, 

Pará, Bahia, entre outros.
Resta aguardar se Quin-

tella está totalmente fechado 
com os Calheiros paara as 
eleiçoes de 2022, ou se vai 
seguir o presidente do seu 
partido, Valdemar Costa 
Neto, e aderir ao bolsona-
rismo, ou ainda se simples-
mente vai aguardar para 
sentir o que será melhor para 
a sua sobrevivência política.

Façam as suas apostas.

OPINIÃO

Com Bolsonaro no PL, Maurício Quintella 
continua ou deixa a família Calheiros?

A cidade de Barra de São 
Miguel (AL), governada por 
Benedito de Lira, pai do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), foi agraciada com a 
destinação de R$ 3,8 milhões 
provenientes de emendas 
do relator. O repasse ocor-
rerá por meio da superin-
tendência da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (Codevasf) 
em Alagoas, comandada por 
um primo de Lira, João José 
Pereira Filho.

Joãozinho, como ele é 
conhecido, chegou ao cargo 
em abril deste ano por indi-
cação do próprio presidente 
da Câmara. O recurso sairá 
dos cofres do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 

cujo titular é Rogério Mari-
nho.

As emendas de relator 
compõem o chamado orça-
mento secreto. Trata-se de 
um artifício pelo qual o depu-
tado ou senador escolhido 
relator do orçamento daquele 
ano tem o poder de encami-
nhar diretamente aos minis-
térios sugestões de aplicação 

de recursos da União. Nesse 
processo, contudo, não é 
divulgado o nome do parla-
mentar que figura como autor 
de tal solicitação Esse instru-
mento vem sendo usado 
pelo governo para turbi-
nar as emendas de aliados 
no Congresso. Na Câmara, 
Arthur Lira tem papel deci-
sivo na partilha dessa verba.

Com 21 deputados presen-
tes na sessão desta terça-feira, 
o plenário da Casa discutiu 11 
matérias, dentre elas a indica-
ção nº 1192/2021, de autoria do 
deputado Breno Albuquerque 
(PRTB), que solicita ao Governo 
do Estado e à Secretaria da 
Educação a construção de uma 
creche no município de Olho 
D’Água Grande, por meio do 
Programa Criança Alagoana 
(Cria).

“Além de todos os bene-
fícios trazidos às crianças, a 
oferta de creches gratuitas e de 
qualidade é muito importante. 
A falta de local para deixar 
as crianças atrapalha ou até 
impede que trabalhadores com 
seus pequenos, majoritaria-
mente mulheres, se insiram ou 
se mantenham e avancem no 
mercado de trabalho”, desta-
cou Breno Albuquerque.

ORÇAMENTO SECRETO...

OLHO D’ÁGUA

...Abastece a cidade onde o
pai de Arthur Lira é o prefeito

Deputado
solicita
construção 
de creche

Igor Pereira

Breno quer creche através do CRIA



A partir da próxima sexta-
-feira até o dia 04 de dezem-
bro, o bairro do Jaraguá vai 
receber o projeto “Sextas 
Clássicas”, levando música, 
literatura, artesanato, diver-
são e muita cultura para um 
dos bairros mais históricos da 
capital. As atrações podem 
ser vistas na Praça Dois Leões, 
a partir das 17h.

De acordo com a Fundação 
Municipal de Ação Cultural, 
o projeto “Sextas Clássicas”, 
que acontecerá nos finais de 
semana, vai oferecer à popula-
ção de Maceió e turistas, música 
clássica, popular e afro, e contará 
ainda com palestras. A primeira 
delas a de Ricardo Albin, pene-
dense radicado no Rio de Janeiro, 
advogado, jornalista, historia-
dor, radialista e musicólogo 
brasileiro, sendo considerado 
um dos maiores pesquisadores 
da MPB do Brasil.

O Lançamento do livro e 
palestra “A importância das 
Bandas Filarmônicas dos 
municípios na musicalidade do 
brasileiro”, de Ricardo Cravo 
Albin, será às 17h,  no Museu de 
Imagem e do Som (MISA).

A progração tem sequência 
às 19h, com Afro Caeté e Sax 
Elizaubo – Bolero de Ravel, 
19h45 entrega do 17º Prêmio 
Notáveis da Cultura Alagoana 
2020, 20h, Concerto Orques-
tra Filarmônica Aconchego e 
21h30, Cantata Tenor Dydha 
Lyra.

No trecho da 
A v e n i d a 
W a l t e r 

Ananias, no histórico bairro 
do Jaraguá, as obras de desobs-
trução e substituição da tubu-
lação que compõe a rede de 
drenagem seguem em rítimo 
acelerado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seminfra). Ao final 
dos trabalhos,  a avenida rece-
berá uma nova pavimentação 
asfáltica.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os serviços de 
melhorias visam garantir, que 
no período chuvoso, a avenida 

não seja afetada por alaga-
mentos. As ações acontecem 
depois que em uma inspe-
ção, feita no mês de setembro, 
técnicos da Infraestrutura 
identificaram que cerca de 
80% do sistema de drenagem 
estava obstruído.

Como informa a equipe 
técnica da Seminfra, a antiga 
galeria celular de alvenaria 
estava assoreada, apresen-
tando desgaste na estrutura e 
sem receber manutenção, o que 
causava alagamentos durante 
o inverno. Até agora, a Semin-
fra já implantou 84 metros de 
tubos polietileno de alta densi-

dade com a capacidade de 600 
milímetros.

De acordo com Gabriel 
Rodas, coordenador da Semin-
fra, foram identificados diver-
sos problemas estruturais da 
rede de drenagem naquela 
importante avenida e que 
durante as chuvas, a água não 
tinha local para passar, o que 
causou diversos alagamentos.

Segundo ele, conforme 
cronograma de obras, a Semin-
fra deve finalizar a substituição 
dos tubos em duas semanas. 
Posteriormente, a secretaria 
estará programando o recape-
amento de todo trecho.
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Obras de drenagem avançam 
na Av. Walter Ananias, Jaraguá
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JARAGUÁ...

...Receberá 
o projeto 
‘Sextas 
Clássicas’

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Avenida, no Jaraguá,  recebe obras de desobstrução e substituição da tubulação

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Fundação Municipal 
de Ação Cultural,  divulgou, no 
Diário Oficial do Município, na 
edição de ontem, os resultados 
finais dos editais de chama-
mento público “Brincando 
Agosto do Boi” e do “Publica-
ção de Obra Literária – Antolo-
gia de Poesia, Crônica e Cordel”, 
esse último sendo o primeiro do 
gênero a ser lançado pela Prefei-
tura de Maceió.

Com aporte de R$ 43 mil, o 
Edital de Bumba meu Boi, foi 

habilitada a Organização da 
Sociedade Civil (OSC) Liga Dos 
Grupos De Bumba Meu Boi De 
Maceió, que será responsável 
pelo recrutamento e organiza-
ção de grupos a fim de realizar 
ações para divulgação desse 
folguedo. As apresentações 
culturais serão transmitidas 
pelas redes sociais e também 
com a presença de público. O 
edital faz parte do projeto “Brin-
cando agosto do boi!” e estima 
contemplar cerca de 500 artistas.

Já no edital de antologia, 

para o qual o Município desti-
nou R$ 20 mil, foram seleciona-
das as OSCs para as categorias 
Segmento Antologia De Poesia: 
Grupo Literário Alagoano 
(GLA) e Associação Dos Inspe-
tores Dos Sistemas Educacionais 
De Alagoas (ASISEAL).

No Segmento Crônica, 
estão contemplados o Grupo 
Literário Alagoano (GLA) e 
Associação Dos Inspetores 
Dos Sistemas Educacionais 
De Alagoas (ASISEAL). Para 
o Segmento Conto, Associa-

ção Alagoana De Role-Playing 
Game, Grupo Literário Alago-
ano (GLA) e Associação Dos 
Inspetores Dos Sistemas Educa-
cionais De Alagoas (ASISEAL)

Para o Segmento Cordel, 
Grupo Literário Alagoano 
(GLA) e Associação Dos Inspe-
tores Dos Sistemas Educacio-
nais De Alagoas (ASISEAL). 
Enquanto que para o Segmento 
Poesia, Grupo Literário Alago-
ano (GLA) e Associação Dos 
Inspetores Dos Sistemas Educa-
cionais De Alagoas (ASISEAL).

A partir da próxima semana, 
a Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) segue com ativida-
des de incentivo à coleta seletiva 
na capítal. De acordo com a 
Prefeitura de Maceió, as ações 
serão na Praça Raimundo de 
Aguiar Peixoto, no Antares, no 
corredor Vera Arruda, na Ponta 
Verde, na Praça Padre Cícero, no 
Benedito Bentes, e no Mirante 
São Gonçalo, no bairro do Farol.

O objetivo  do projeto é 
seguir conscientizando os cida-
dãos da importância de praticar 
a sustentabilidade e, consequen-

temente, aumentar a adesão 
à coleta seletiva de materiais 
recicláveis. Pela programação 
da Sudes, todos os locais serão 
atendidos pelo projeto com 
ações entre 09h e meio dia.

A iniciativa conta com apoios 

diretos das quatro cooperativas 
que trabalham em parceria com 
o Município. Estão envolvidas 
a Cooplum, Coopvila, Cooprel 
Antares e Cooprel Benedito 
Bentes.

De acordo com Virgínia 

Lucena, coordenadora de 
Supervisão de Cooperativa e 
Recicláveis, as ações buscam 
diálogos e parcerias, vislum-
brando melhor reaprovei-
tamento dos materiais e a 
diminuição dos resíduos descar-
tados inadequadamente.

Haverá ainda a entrega 
de mudas de plantas nativas, 
brindes surpresas e oficina de 
brinquedos com materiais reci-
cláveis. Serão recebidos todos 
os tipos de materiais recicláveis, 
inclusive os eletroeletrônicos, 
que estejam sem uso, evitando, 
assim, o descarte incorreto.

FMAC

CONSCIENTIZAÇÃO

Divulgado editais de Bumba 
meu Boi e de Antologia Literária

Prefeitura segue com ações 
de incentivo à coleta seletiva

Secom Maceió

Cooperativas, em parceria com o município, fazem a separação dos resíduos



SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro do Sescoop/
AL, designados respectivamente pelas Portarias nº 02 e 03/2021 
de 04/02/2021, tornam público, a todas as empresas interessa-
das em participar do referido certame, a retificação por incor-
reção da publicação do aviso de edital, no que se refere ao e-
-mail informado, publicado no Jornal “O DIA” dos dias 7 a 13 
de novembro de 2021, Página 4. Portanto onde se lê: “licitacao@
ocb-al.com.”, leia-se: “licitacao@ocb-al.coop.br.” 
Telefone: (82) 2122-9494// 98161-9649. 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2021
Marivá Pereira de Oliveira

Superintendente
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho e 
o secretário da 

Saúde, Alexandre Ayres, inau-
guraram, ontem pela manhã, a 
Unidade Pronto Atendimento 
(UPA) Dr. Délio Almeida, locali-
zada no histórico bairro de Jara-
guá, em Maceió. Essa é a sexta 
UPA entregue pelo Governo de 
Alagoas nos últimos sete anos na 
capital e a quarta edificada com 
recursos próprios do Tesouro 
Estadual, na maior transforma-
ção já vivenciada pelo setor da 
saúde no estado.

“A UPA do Jaraguá vai 
ajudar bastante no funciona-
mento da saúde pública em 
Alagoas. Quando assumi o 
Governo do Estado, Maceió era, 
infelizmente, a única capital do 
Brasil que não possuía, sequer, 
uma UPA em funcionamento. 
Hoje, temos seis funcionando. 
Isso significa, obviamente, um 
esforço que o Governo fez no 
sentido de garantir mais aten-
dimento às pessoas”, afirmou 
Renan Filho, em coletiva de 
imprensa.

O governador disse, ainda, 
que espera, até o final deste ano, 

inaugurar mais uma Unidade 
de Pronto Atendimento, que 
está sendo construída em Chã da 
Jaqueira. “Com a UPA de Jara-
guá, vamos ampliar a oferta de 
atendimento, podendo atender 
10 mil pessoas a mais por mês. 
Nos próximos meses, talvez 
ainda em dezembro, entrega-
remos pronta a UPA da Chã da 
Jaqueira, que vai atender toda 
aquela área lagunar de Maceió, 
que é muito populosa e também 
precisa de atendimento em 
saúde”, revelou o governador.

Foram investidos R$ 6,2 
milhões na construção da UPA 
de Jaraguá, que será gerida, 
exclusivamente, pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesau). A 

unidade é do tipo III, referência 
para os moradores do 1º Distrito 
de Saúde, formado pelos bair-
ros do Poço, Ponta da Terra, 
Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca e 
Mangabeiras, além do próprio 
Jaraguá, onde está localizada.

A UPA de Jaraguá será refe-
rência nas áreas de clínica geral, 
pediatria, ortopedia e odon-
tologia, contando com leitos 
de observação e de urgência. 
A nova unidade vai funcionar 
24 horas, durante os sete dias 
da semana, especializada em 
resolver parte das urgências 
e emergências. “Essa UPA 
terá quatro médicos 24 horas, 
sendo três clínicos e um orto-
pedista. Nós teremos exames 

de imagem de última geração 
e um atendimento qualificado. 
Aqui serão atendidas, em 
média, 350 pessoas por dia”, 
observou o secretário Alexan-
dre Ayres.

Para o gestor, o equipa-
mento chega para preencher 
um vazio assistencial histórico. 
“Estamos falando, aqui, de um 
dos primeiros bairros de Maceió 
que é o Jaraguá e a população 
deste bairro, da Ponta da Terra, 
da Pajuçara, do Santo Eduardo 
e do Poço viviam a mercê de 
atendimentos no Hospital 
Geral do Estado ou na UPA no 
Trapiche. A chegada desse novo 
equipamento é justamente para 
que possamos descentralizar os 
serviços de saúde e aproximá-
-los da população maceioense e 
alagoana”, acrescentou o titular 
da Saúde.

A solenidade reuniu depu-
tados, vereadores, secretários 
de Estado, lideranças comunitá-
rias, dentre outras autoridades. 
Os familiares do médico Délio 
Almeida, que dá nome ao novo 
equipamento de saúde, compa-
receram à cerimônia e foram 
homenageados pelo governa-
dor. Ex-deputado estadual por 
duas legislaturas, o médico otor-
rinolaringologista faleceu em 

dezembro do ano passado.
“Essa homenagem ao 

doutor Délio é muito simbólica 
para todos nós. O doutor Délio 
era um grande alagoano, em 
primeiro lugar; um homem que 
viveu a vida de maneira alegre, 
feliz e construiu muitos amigos, 
um excelente médico e, pela sua 
capacidade de interação social, 
foi também um representante 
político do Estado de Alagoas. 
Agora, ele está imortalizado na 
história da saúde pública alago-
ana com a construção da UPA 
Dr. Délio Almeida, aqui no Jara-
guá”, ressaltou Renan Filho.

O senador Renan Calheiros 
também participou da inaugu-
ração da UPA e falou sobre a 
importância do novo equipa-
mento para a saúde pública na 
capital alagoana.“Essa é a sexta 
UPA entregue à população 
de Maceió. Isso, sem dúvida, 
vai desafogar o HGE (Hospi-
tal Geral do Estado) e é muito 
importante para o atendimento 
à população. Eu fico muito feliz 
pela certeza de que o governa-
dor está no caminho certo e que, 
se o Brasil seguir seu exemplo, 
vamos poder retomar a norma-
lidade com uma estrutura maior 
na área de Saúde para o atendi-
mento às pessoas”.

Governador entrega a sexta 
UPA em sete anos de Gestão

UNIDADE foi a quarta construída com recursos próprios do Tesouro Estadual; setor de Saúde tem a maior transformação                  

Eduardo Almeida
Repórter

O conhecimento produzido 
na Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal) é destaque em um  
importante periódico científico 
do país: a Revista Medicina, da 
Universidade de São Paulo em 
Ribeirão Preto (USP/Ribeirão 
Preto). Em sua edição número 
2, de 2021, a revista traz artigo 
que aborda o desenvolvimento 
da Liga Acadêmica Interdis-
ciplinar de Saúde Mental da 
Uncisal.

No material, os pesquisado-
res John Victor dos Santos Silva, 
Claudio José dos Santos Júnior, 
Larissa Dandara Lima dos 
Santos, Vívian Mayara da Silva 
Barbosa, Thyara Maia Brandão 
e Mara Cristina Ribeiro relatam 
experiências na criação, organi-

zação e realização de ativida-
des por meio da liga como uma 
estratégia de ampliar o conheci-
mento científico sobre o campo 
da atenção psicossocial.

Segundo o pesquisador 
John Victor dos Santos Silva, 
o artigo é resultado do traba-
lho desenvolvido pelo grupo 
“Ensino, Saúde e Sociedade”, 
liderado pela professora e 
pesquisadora Mara Cristina 
Ribeiro. O material, explica ele, 
demonstra práticas exitosas 
desenvolvidas pela Uncisal. “A 
Liga realizou muitas atividades 
educativas. O intuito com esse 
artigo foi publicizar essas práti-
cas bem sucedidas”, acrescenta 
John Victor.

Essa não é a primeira publi-
cação do grupo. Esse ano, os 
pesquisadores emplacaram o 
artigo “Congresso Alagoano 
de Saúde Mental: experiências, 

desafios e contribuições para 
a formação na atenção psicos-
social” na Revista Docência do 
Ensino Superior, da Universi-
dade Federal de Minas Gerais. 
Novos artigos estão em fase de 
produção, o que deve elevar 
ainda mais a produtividade do 
grupo de pesquisa e a visibili-
dade da Uncisal.

“Alguns artigos estão em 
fase de produção, outros 
estão em análise por parte do 
corpo editorial dos veículos. 
Devemos ter novidades em 
2022. Os artigos envolvem 
membros da Uncisal, egres-
sos e parceiros de outras 
instituições,  o que, sem 
dúvidas, fortalece muito a 
pesquisa científica na univer-
sidade. Sem dúvidas, é uma 
importante conquista para 
a universidade”, finaliza o 
pesquisador John Victor.

ARTIGO DE PESQUISADORES DA...

...Uncisal é publicado 
em revista da USP 

 Márcio Ferreira

Unidade fica em Jaraguá e tem estrutura para 10 mil atendimentos por mês 

Por duplo homicídio, assassino só pega 11 anos de prisão

O Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri de Maceió condenou 
Mariel Vítor Valério dos Santos a 11 anos e oito meses de reclusão por 
envolvimento nos homicídios de Alisson Ricardo dos Santos e Pedro 
Henrique Cabral, ocorridos em 2017, na Ponta Verde. A pena deverá 
ser cumprida em regime inicialmente fechado. Os jurados, no entanto, 
acataram a tese de negativa de autoria e absolveram os outros réus do 
processo, Eduardo Alves da Silva e Carlos Wellisson da Silva. A sessão 
do júri ocorreu ontem, no Fórum do Barro Duro, e foi conduzida pelo juiz 
Ewerton Carminati. “Os crimes foram praticados em área de grande 
frequentação nesta cidade (Praia da Ponta Verde), sendo os tiros efetu-
ados em meio a diversas pessoas que não tinham nenhuma relação com 
os fatos, circunstâncias essas de conhecimento do réu, vez que deixou 
os executores no local”, afirmou o magistrado na sentença.

A partir da próxima sexta-
-feira até o dia 04 de dezem-
bro, o bairro do Jaraguá vai 
receber o projeto “Sextas 
Clássicas”, levando música, 
literatura, artesanato, diver-
são e muita cultura para um 
dos bairros mais históricos da 
capital. As atrações podem 
ser vistas na Praça Dois Leões, 
a partir das 17h.

De acordo com a Fundação 
Municipal de Ação Cultural, 
o projeto “Sextas Clássicas”, 
que acontecerá nos finais de 
semana, vai oferecer à popula-
ção de Maceió e turistas, música 
clássica, popular e afro, e contará 
ainda com palestras. A primeira 
delas a de Ricardo Albin, pene-
dense radicado no Rio de Janeiro, 
advogado, jornalista, historia-
dor, radialista e musicólogo 
brasileiro, sendo considerado 
um dos maiores pesquisadores 
da MPB do Brasil.

O Lançamento do livro e 
palestra “A importância das 
Bandas Filarmônicas dos 
municípios na musicalidade do 
brasileiro”, de Ricardo Cravo 
Albin, será às 17h,  no Museu de 
Imagem e do Som (MISA).

A progração tem sequência 
às 19h, com Afro Caeté e Sax 
Elizaubo – Bolero de Ravel, 
19h45 entrega do 17º Prêmio 
Notáveis da Cultura Alagoana 
2020, 20h, Concerto Orques-
tra Filarmônica Aconchego e 
21h30, Cantata Tenor Dydha 
Lyra.

No trecho da 
A v e n i d a 
W a l t e r 

Ananias, no histórico bairro 
do Jaraguá, as obras de desobs-
trução e substituição da tubu-
lação que compõe a rede de 
drenagem seguem em rítimo 
acelerado pelas equipes da 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seminfra). Ao final 
dos trabalhos,  a avenida rece-
berá uma nova pavimentação 
asfáltica.

A Prefeitura de Maceió 
informa que os serviços de 
melhorias visam garantir, que 
no período chuvoso, a avenida 

não seja afetada por alaga-
mentos. As ações acontecem 
depois que em uma inspe-
ção, feita no mês de setembro, 
técnicos da Infraestrutura 
identificaram que cerca de 
80% do sistema de drenagem 
estava obstruído.

Como informa a equipe 
técnica da Seminfra, a antiga 
galeria celular de alvenaria 
estava assoreada, apresen-
tando desgaste na estrutura e 
sem receber manutenção, o que 
causava alagamentos durante 
o inverno. Até agora, a Semin-
fra já implantou 84 metros de 
tubos polietileno de alta densi-

dade com a capacidade de 600 
milímetros.

De acordo com Gabriel 
Rodas, coordenador da Semin-
fra, foram identificados diver-
sos problemas estruturais da 
rede de drenagem naquela 
importante avenida e que 
durante as chuvas, a água não 
tinha local para passar, o que 
causou diversos alagamentos.

Segundo ele, conforme 
cronograma de obras, a Semin-
fra deve finalizar a substituição 
dos tubos em duas semanas. 
Posteriormente, a secretaria 
estará programando o recape-
amento de todo trecho.
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Obras de drenagem avançam 
na Av. Walter Ananias, Jaraguá
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JARAGUÁ...

...Receberá 
o projeto 
‘Sextas 
Clássicas’

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Avenida, no Jaraguá,  recebe obras de desobstrução e substituição da tubulação

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Fundação Municipal 
de Ação Cultural,  divulgou, no 
Diário Oficial do Município, na 
edição de ontem, os resultados 
finais dos editais de chama-
mento público “Brincando 
Agosto do Boi” e do “Publica-
ção de Obra Literária – Antolo-
gia de Poesia, Crônica e Cordel”, 
esse último sendo o primeiro do 
gênero a ser lançado pela Prefei-
tura de Maceió.

Com aporte de R$ 43 mil, o 
Edital de Bumba meu Boi, foi 

habilitada a Organização da 
Sociedade Civil (OSC) Liga Dos 
Grupos De Bumba Meu Boi De 
Maceió, que será responsável 
pelo recrutamento e organiza-
ção de grupos a fim de realizar 
ações para divulgação desse 
folguedo. As apresentações 
culturais serão transmitidas 
pelas redes sociais e também 
com a presença de público. O 
edital faz parte do projeto “Brin-
cando agosto do boi!” e estima 
contemplar cerca de 500 artistas.

Já no edital de antologia, 

para o qual o Município desti-
nou R$ 20 mil, foram seleciona-
das as OSCs para as categorias 
Segmento Antologia De Poesia: 
Grupo Literário Alagoano 
(GLA) e Associação Dos Inspe-
tores Dos Sistemas Educacionais 
De Alagoas (ASISEAL).

No Segmento Crônica, 
estão contemplados o Grupo 
Literário Alagoano (GLA) e 
Associação Dos Inspetores 
Dos Sistemas Educacionais 
De Alagoas (ASISEAL). Para 
o Segmento Conto, Associa-

ção Alagoana De Role-Playing 
Game, Grupo Literário Alago-
ano (GLA) e Associação Dos 
Inspetores Dos Sistemas Educa-
cionais De Alagoas (ASISEAL)

Para o Segmento Cordel, 
Grupo Literário Alagoano 
(GLA) e Associação Dos Inspe-
tores Dos Sistemas Educacio-
nais De Alagoas (ASISEAL). 
Enquanto que para o Segmento 
Poesia, Grupo Literário Alago-
ano (GLA) e Associação Dos 
Inspetores Dos Sistemas Educa-
cionais De Alagoas (ASISEAL).

A partir da próxima semana, 
a Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) segue com ativida-
des de incentivo à coleta seletiva 
na capítal. De acordo com a 
Prefeitura de Maceió, as ações 
serão na Praça Raimundo de 
Aguiar Peixoto, no Antares, no 
corredor Vera Arruda, na Ponta 
Verde, na Praça Padre Cícero, no 
Benedito Bentes, e no Mirante 
São Gonçalo, no bairro do Farol.

O objetivo  do projeto é 
seguir conscientizando os cida-
dãos da importância de praticar 
a sustentabilidade e, consequen-

temente, aumentar a adesão 
à coleta seletiva de materiais 
recicláveis. Pela programação 
da Sudes, todos os locais serão 
atendidos pelo projeto com 
ações entre 09h e meio dia.

A iniciativa conta com apoios 

diretos das quatro cooperativas 
que trabalham em parceria com 
o Município. Estão envolvidas 
a Cooplum, Coopvila, Cooprel 
Antares e Cooprel Benedito 
Bentes.

De acordo com Virgínia 

Lucena, coordenadora de 
Supervisão de Cooperativa e 
Recicláveis, as ações buscam 
diálogos e parcerias, vislum-
brando melhor reaprovei-
tamento dos materiais e a 
diminuição dos resíduos descar-
tados inadequadamente.

Haverá ainda a entrega 
de mudas de plantas nativas, 
brindes surpresas e oficina de 
brinquedos com materiais reci-
cláveis. Serão recebidos todos 
os tipos de materiais recicláveis, 
inclusive os eletroeletrônicos, 
que estejam sem uso, evitando, 
assim, o descarte incorreto.

FMAC

CONSCIENTIZAÇÃO

Divulgado editais de Bumba 
meu Boi e de Antologia Literária

Prefeitura segue com ações 
de incentivo à coleta seletiva

Secom Maceió

Cooperativas, em parceria com o município, fazem a separação dos resíduos
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Mariane Rambo
Agência Tatu

Somente nos dez 
primeiros meses 
de 2021, Alagoas 

já superou a quantidade de 
drogas apreendidas em todo 
o ano passado.  Enquanto em 
2020 foram capturadas 2,6 tone-
ladas de substâncias ilegais, este 
ano a quantidade passou para 
3,5 toneladas, o que representa 
um aumento de 36%.

Os dados, analisados pela 
Agência Tatu, são da Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Alagoas e foram obtidos via 
Lei de Acesso à Informação. 
As drogas mais apreendidas 
pela polícia alagoana em toda a 
série histórica fornecida foram 
– em volume – maconha, coca-
ína e crack. Com relação aos 
tipos de drogas, as apreensões 
de cocaína foram as que mais 
aumentaram, saindo 278 kg em 
2020 para 744 kg entre janeiro 
e outubro de 2021, ou seja, um 
aumento de 167%. Já o crack 
teve um aumento de 54%, 
com apreensão de 35 kg ano 
passado e 55 kg este ano. Por 
fim, a  maconha apresentou um 
aumento de 21%, passando de 
2,2 para  2,7 toneladas.

De janeiro de 2017 a outubro 
de 2021 já foram apreendidas 
mais de 15,2 toneladas de maco-
nha, 2,3 toneladas de cocaína e 
197 quilos de crack.

Os municípios do estado 
com o maior volume de drogas 
tiradas de circulação este 
ano foram, respectivamente, 
Maceió (1,9 toneladas), São 
Miguel dos Campos (609 kg) e 
Arapiraca (329 kg).

Proporcionalmente, São 
Miguel dos Campos, Porto 
Real do Colégio e Belém tive-

ram a maior taxa de drogas 
apreendidas quando o volume 
é comparado à população de 
cada cidade.

Dos 102 municípios alago-
anos, 15 não tiveram qual-
quer apreensão de drogas 
até o momento em 2021: Belo 
Monte, Campo Grande, Chã 
Preta, Igreja Nova, Jacaré dos 
Homens, Jaramataia, Mar 
Vermelho, Minador do Negrão, 
Monteirópolis, Olho d’Água 
Grande, Palestina, Pariconha, 
Santa Luzia do Norte, São Brás 

e Tanque d’Arca não constam 
na lista de cidades com drogas 
apreendidas em 2021.

AUMENTO EM INVESTIMENTOS
De acordo com o subco-

mandante do Comando de 
Policiamento da Capital, o 
tenente-coronel Liziário, o 
aumento de apreensões é 
reflexo do trabalho de inteligên-
cia desenvolvido pela Secre-
taria de Segurança Pública do 
estado. 

“A gente tem investido 

bastante nas questões de inteli-
gência nas unidades, para que 
elas possam avançar na retirada 
de drogas de circulação. É um 
trabalho muito intenso da Polí-
cia Militar e no âmbito de cada 
unidade temos nos esforçado 
muito, fazendo muitas opera-
ções, o que é sinal de polícia na 
rua”, relatou.

Ainda segundo o subco-
mandante,  a intenção é 
continuar investindo e especia-
lizando o policial militar. “Há 
um esforço e uma dedicação 
muito grande dos nossos poli-
ciais militares e iremos traba-
lhar ainda mais, daqui para o 
final do ano, para que a gente 
possa continuar tirando drogas 
de circulação, já que final de 
ano há a tendência de aumen-
tar, pois são muitas pessoas 
que chegam ao nosso estado”, 
completou Liziário.

ENTENDA A METODOLOGIA
A maioria das drogas são 

medidas em gramas, mas  no 
caso dos entorpecentes líqui-
dos, como loló e clorofórmio, 
as medidas são apresentadas 
em ml. Para realizar o cálculo 
elas foram somadas às outras 
drogas e apresentadas em Kg 
na totalização.

2021: AL registra aumento de 
36% na apreensão de drogas

MACONHA foi a ubstância com o maior volume apreendido; dados comparam os dez primeiros meses de 2021 a todo o ano de 2020

Divulgação
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‘Mundo Senai 2021’ aproxima 
profissionais do mercado 

O M u n d o 
Senai 2021 
está cheio de 

novidades para quem deseja 
o sucesso no mundo do traba-
lho. Neste ano, além da expo-
sição dos cursos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), o público 

vai encontrar oportunidades 
de network, além de palestras, 
mini-cursos e mini-oficinas 
totalmente gratuitos.

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL/AL), o Sebrae e o Sine 
também estarão presentes com 
informações sobre programas 
de estágio, jovem aprendiz, 

empreendedorismo e vagas de 
emprego. 

O evento acontece na 
escola Senai Poço, na quinta-
-feira, 11, das 17h às 22h. As 
inscrições devem ser feitas 
no portal al.senai.br, onde 
também está disponível toda 
a programação.

OPORTUNIDADES
Na edição 2021, o Mundo 

Senai tem como novidade o 
formato de feira, com estan-
des de empresas parceiras, 
como a Equatorial e a Pointer, 
que vão expor seus progra-
mas de desenvolvimento de 
talentos.

No espaço Senai Conecta, 
será apresentada a plataforma 
exclusiva para egressos do 
Senai. Nela, o profissional 
formado no Senai se cadastra 
em um banco de dados que 
também é acessado por empre-
sas parceiras, aumentando as 
chances de contratação.

PÚBLICO VAI conhecer cursos do Senai, além de oportunidades de carreiras; evento acontece no Senai/Poço

Eliete Amâncio
Repórter

Diante dos progressos da 
tecnologia e com a crise ener-
gética nas tarifas de conta de 
luz, a Agência de Fomento 
de Alagoas (Desenvolve) 
acaba de lançar uma linha de 
crédito para atender empre-
endedores que necessitam 
investir em procedimentos 
sustentáveis e renováveis na 
geração de energia.

O recurso será empregado 
na aquisição de placas foto-
voltaicas que captam ener-
gia solar e ajudará a elevar 
o custo benefício através da 
segurança e estabilidade 
na conta de luz. Outro fator 
positivo será a promoção da 
sustentabilidade e a preser-
vação do meio ambiente.

A nova linha de crédito, 
que já está apta a receber 
propostas, será destinada ao 
atendimento de empreendi-
mentos do turismo, a exem-
plo de hotéis e pousadas, 
agências de turismo, acam-
pamento turístico, centro de 
convenções, organização de 
eventos, casas de espetácu-
los, bares, restaurantes, cafe-
terias e similares, locadora 

de veículos, transportadoras 
turísticas, empreendimento 
de apoio ao turismo náutico 
ou pesca esportiva, parque 
aquático e parque temático, 
entre outros.

Para o gerente empre-
sarial da Desenvolve, Erik 
Silva, a linha de energia 
solar irá proporcionar um 

maior poder de compra para 
o empreendedor e trazer 
novos benefícios. “Com a 
economia gerada pela troca 
da opção energética conven-
cional pela solar, o empreen-
dedor conseguirá fortalecer 
o caixa, bem como pagar o 
financiamento sem pesar no 
seu faturamento”, explicou.

Já o presidente da Desen-
volve, Humberto Lira, salien-
tou que o papel da agência 
é encontrar mecanismos 
que ajudem a impulsionar 
os negócios dos pequenos 
empreendedores de Alagoas 
e, no caso da linha de ener-
gia solar, é uma alternativa 
excelente para diminuição 

de custos e reinvestimento 
em outras áreas que o negó-
cio necessite.

“A linha de crédito da 
Desenvolve vai ajudar a 
democratizar muito o uso 
da energia solar como forma 
de financiar os geradores 
fotovoltaicos, fazendo com 
que o desembolso inicial por 
parte do cliente seja muito 
pequeno ou nenhum, além 
de não afetar o fluxo de caixa 
pois ele estará trocando a 
conta de luz pela parcela do 
financiamento”, explicou o 
presidente.

A linha voltada para a 
energia solar terá limite de 
financiamento de R$ 500 mil, 
prazo para pagamento de 
132 meses e carência de 12 
meses para começar a pagar. 
As taxas variam de 1,29 % a 
1,39 % ao mês. A expectativa 
de atendimento da linha é 
para todo o estado e deverá 
ser essencial para a sobrevi-
vência de centenas de empre-
sas que buscam reduzir seus 
custos, especialmente após 
o período mais crítico da 
pandemia do Coronavirus, 
que afetou diretamente a 
economia desses empreen-
dimentos.

ENERGIA SOLAR

Desenvolve lança linha de crédito 
de até R$ 500 mil para investimento

 Ascom Desenvolve
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Somente nos dez 
primeiros meses 
de 2021, Alagoas 

já superou a quantidade de 
drogas apreendidas em todo 
o ano passado.  Enquanto em 
2020 foram capturadas 2,6 tone-
ladas de substâncias ilegais, este 
ano a quantidade passou para 
3,5 toneladas, o que representa 
um aumento de 36%.

Os dados, analisados pela 
Agência Tatu, são da Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Alagoas e foram obtidos via 
Lei de Acesso à Informação. 
As drogas mais apreendidas 
pela polícia alagoana em toda a 
série histórica fornecida foram 
– em volume – maconha, coca-
ína e crack. Com relação aos 
tipos de drogas, as apreensões 
de cocaína foram as que mais 
aumentaram, saindo 278 kg em 
2020 para 744 kg entre janeiro 
e outubro de 2021, ou seja, um 
aumento de 167%. Já o crack 
teve um aumento de 54%, 
com apreensão de 35 kg ano 
passado e 55 kg este ano. Por 
fim, a  maconha apresentou um 
aumento de 21%, passando de 
2,2 para  2,7 toneladas.

De janeiro de 2017 a outubro 
de 2021 já foram apreendidas 
mais de 15,2 toneladas de maco-
nha, 2,3 toneladas de cocaína e 
197 quilos de crack.

Os municípios do estado 
com o maior volume de drogas 
tiradas de circulação este 
ano foram, respectivamente, 
Maceió (1,9 toneladas), São 
Miguel dos Campos (609 kg) e 
Arapiraca (329 kg).

Proporcionalmente, São 
Miguel dos Campos, Porto 
Real do Colégio e Belém tive-

ram a maior taxa de drogas 
apreendidas quando o volume 
é comparado à população de 
cada cidade.

Dos 102 municípios alago-
anos, 15 não tiveram qual-
quer apreensão de drogas 
até o momento em 2021: Belo 
Monte, Campo Grande, Chã 
Preta, Igreja Nova, Jacaré dos 
Homens, Jaramataia, Mar 
Vermelho, Minador do Negrão, 
Monteirópolis, Olho d’Água 
Grande, Palestina, Pariconha, 
Santa Luzia do Norte, São Brás 

e Tanque d’Arca não constam 
na lista de cidades com drogas 
apreendidas em 2021.

AUMENTO EM INVESTIMENTOS
De acordo com o subco-

mandante do Comando de 
Policiamento da Capital, o 
tenente-coronel Liziário, o 
aumento de apreensões é 
reflexo do trabalho de inteligên-
cia desenvolvido pela Secre-
taria de Segurança Pública do 
estado. 

“A gente tem investido 

bastante nas questões de inteli-
gência nas unidades, para que 
elas possam avançar na retirada 
de drogas de circulação. É um 
trabalho muito intenso da Polí-
cia Militar e no âmbito de cada 
unidade temos nos esforçado 
muito, fazendo muitas opera-
ções, o que é sinal de polícia na 
rua”, relatou.

Ainda segundo o subco-
mandante,  a intenção é 
continuar investindo e especia-
lizando o policial militar. “Há 
um esforço e uma dedicação 
muito grande dos nossos poli-
ciais militares e iremos traba-
lhar ainda mais, daqui para o 
final do ano, para que a gente 
possa continuar tirando drogas 
de circulação, já que final de 
ano há a tendência de aumen-
tar, pois são muitas pessoas 
que chegam ao nosso estado”, 
completou Liziário.

ENTENDA A METODOLOGIA
A maioria das drogas são 

medidas em gramas, mas  no 
caso dos entorpecentes líqui-
dos, como loló e clorofórmio, 
as medidas são apresentadas 
em ml. Para realizar o cálculo 
elas foram somadas às outras 
drogas e apresentadas em Kg 
na totalização.

2021: AL registra aumento de 
36% na apreensão de drogas

MACONHA foi a ubstância com o maior volume apreendido; dados comparam os dez primeiros meses de 2021 a todo o ano de 2020

Divulgação
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Com a proximidade do 
Enem, que acontece nos próxi-
mos dias 21 e 28 de novembro, 
o governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), tem apos-
tado em aulas diferenciadas 
para preparação para o exame 
que é um dos mais importan-
tes do calendário nacional. Os 
estudantes das Escolas Estadu-
ais Moreira e Silva e Princesa 
Isabel, por exemplo, receberam 
um aulão todo especial com 
direito a participação da banda 
Rock Rupestre. 

A banda, composta por 
professores e educadores da 
rede pública do estado, apre-
senta os conteúdos de forma 
descontraída, usando de clás-
sicos do Rock nacional para 
transmitir o conhecimento aos 
estudantes. O projeto, que fez 
da banda atração dos aulões 
descontraídos, começou há 
cerca de 5 anos e faz sucesso 
para os vestibulandos.

O professor de Geografia e 
vocalista da banda, Melquiades 
Souza, explica que a expectativa 
é grande entre os alunos para os 
aulões pré-Enem justamente 
pela união do estudo com a 
descontração proporcionada 
pelos professores músicos.

“Essa iniciativa é um grande 
sucesso porque ajuda muito no 
desenvolvimento dos nossos 
alunos. Ela diminui a ansiedade 
da prova, num contexto em que 
muitos vestibulandos se sentem 
pressionados, achando que não 
vão conseguir passar no Enem, 

já que são muitos assuntos. 
O formato mais dinâmico faz 
com que eles fiquem leves para 
aprender e absorvam melhor 
as informações”, relata  Prof. 
Melquiades.

A junção entre a tensão 
com a proximidade do vesti-

bular e o desgaste trazido pelo 
acúmulo de estudos, pode ser 
um obstáculo nessa reta final, 
por isso, o aulão surge como 
uma importante solução alter-
nativa. 

“Ele tira a tensão do pré-
-enem e faz com que a gente 
fique mais tranquilo para fazer 
a prova. Eu mesma só consigo 
aprender de uma forma mais 
dinâmica e essa iniciativa faz 
com que os assuntos fiquem 
mais práticos e divertidos. O 
apoio da escola está sendo 
fundamental, eles buscaram 
reorganizar tudo com essa 
volta às aulas e deixar a gente 
confiante para participar do 
Enem”, contou a vestibulanda 
Mayara Silva, que sonha cursar 
História em uma universidade 
pública.

Um cronograma com conte-
údos diferenciados será ofer-
tado aos alunos por meio de 
aulões até o próximo dia 19 de 
novembro, às vésperas da apli-
cação do Exame, beneficiando 
centenas de alunos da rede 
pública estadual. 

Aulões temáticos são apostas da 
Seduc para preparação do Enem 

INICIATIVA É ALTERNATIVA de método de aprendizado que conta com aulas descontraídas com bandas de Rock e outros atrativos

Thiago Ataide

Ascom Semed

Meninas estudantes da 
rede municipal de ensino 
terão a oportunidade de 
conhecer uma das grandes 
atletas do futebol feminino 
brasileiro e se familiarizarem 
mais com o esporte. Ao todo, 
230 alunas de 7 a 12 anos terão 
um momento com a jogadora 
Maurine Gonçalves e partici-
parão do Festival de Futebol, 
na Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal).

Realizado pela Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF), o CBF Social de Futebol 
Feminino ocorrerá em Maceió 
esse ano e busca promover a 
modalidade entre os estudan-
tes. As ações vão de quinta-
-feira (11) até o sábado (13), 
e envolverão várias ações de 
promoção do futebol femi-
nino.

Nesta quinta-feira (11), 
uma cerimônia de abertura 
com a presença do prefeito 
JHC e do presidente da CBF, 

Felipe Feijó, será realizada 
na Ufal. Em seguida, vários 
embaixadores da CBF Social 
darão palestras sobre temas 
como a dedicação ao futebol, 
as seleções femininas e políti-
cas e ações afirmativas.

Já na sexta-feira (12), a 
jogadora Maurine Gonçal-
ves irá ao auditório da Escola 
Municipal Nosso Lar I, no 

Vergel do Lago, onde dará 
uma palestra para estudan-
tes meninos e meninas sobre 
sua trajetória no esporte femi-
nino.

Coordenadora de projetos 
suplementares da Secretaria 
Municipal de Educação, Lívia 
Lima diz que a ação será afir-
mativa em vários sentidos e 
deixará uma marca positiva 

na vida de todas as participan-
tes, que foram selecionadas 
pelas escolas.

“O esporte já tem uma 
grande importância na vida 
desses estudantes, e também 
há uma valorização do futebol 
feminino. Vamos ter a embai-
xadora, Maurine, aqui, e ela 
conta sobre o como foi difícil o 
início da carreira dela, devido 

à falta de incentivo”, detalha.
Durante a tarde, após 

ouvirem o relato da jogadora, 
as estudantes vão para a Ufal, 
onde participarão de um 
festival dedicado ao futebol 
feminino. Ele envolve várias 
brincadeiras e jogos e objetiva 
a prática e despertar o inte-
resse da modalidade nas estu-
dantes presentes.

EVENTO DA CBF

Estudantes da rede municipal terão 
dia dedicado ao futebol feminino

Fotos: Luan Oliveira / Ascom Semed

 Cronograma de estudos estabelece aulões até o próximo dia 19 de novembro, beneficiando centenas de alunos

230 alunas de 7 a 12 anos terão um momento com a jogadora Maurine Gonçalves Lima: “Ação será afirmativa em vários sentidos e deixará uma marca positiva”



Depois de quase dois anos, Arhur Menezes e Bruno Lins voltaram a 
fazer uma das coisas que mais amam: viajar! O destino escolhido para 
a primeira viagem nesse quase pós pandemia foi Portugal. Por lá eles 
compartilham também a companhia dos amigos Lyon e Aina Moreira. 

O Boticário apresenta 
o L’Eau de Lily: a 
fragrância marcante e 
já tão querida de Lily, 
em uma versão mais 
fresca, perfeita para 
o dia a dia. Primeiro 
desodorante colônia 
da marca, a novidade 
tem um toque de 
leveza devido a sua 
assinatura floral. 
O resultado, é um 
produto feminino e 
radiante.

Caca Castro e Henrique Makarrão acabam de realizar mais um 
sonho, a @casamalvamilagres. Juntos há 9 anos, esses dois 
sabem bem o valor do trabalho e companheirismo, e assim vão 
construindo uma história de amor e vitórias.

Bel Alvi convida para o lançamento do seu ENCANTADERNO na 
próxima sexta-feira (12) na Formosê Home Decor. 

Valéria Cox recebeu o troféu #Top100Kaza2020. Concebido pela 
revista KAZA, o prêmio de arquitetura e design é o maior do Brasil em 
reconhecimento do talento dos 100 arquitetos e designers de interio-
res que mais performaram no mercado brasileiro no ano de 2020.

No próximo sábado (13) acontece o lançamento oficial do 
Fotolivro Banzo, obra de Roger Silva, que fala sobre as dores 
e angústias que a população preta e periférica enfrenta até os 
dias atuais.  O evento acontece no próximo dia 13 de novem-
bro, às 14h, no Centro Cultural Arte Pajuçara.

Nathalya Ferreira e Rogério Siqueira 
foram a Paris e isso já é um sonho 
romântico. Mas eles fizeram mais, 
eles casaram aos pés da Torre Eiffel! 
Vale a visita ao perfil @nathalyafer-
reira__ para “babar” com a belas 
fotos da cerimônia. Sem falar no 
look super moderno da noiva. 

ENFIM FORA 

FRAGRÂNCIA ICÔNICA

NOVA CONQUISTA

LANÇAMENTO

TOP100 KAZA 2020

FOTOLIVRO BANZO

CASAMENTO EM PARIS
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APROFUNDAMENTO SISTÊMICO  

O Instituto Onukisan 
realizou a primeira 
imersão de apro-

fundamento em Conste-
lações Familiares, dentro 
do processo de formação 
FORBERND. Consteladores 
de várias partes do Brasil esti-
veram reunidos entre os dias 
3 e 6 de novembro e puderam 
mergulhar no método sob a 
supervisão dos mestres em 
Constelação Familiar Sonia 
Onuki, João Bastos e a alemã 
Cornélia Bonenkamp, consi-
derada a mestra do pensa-
mento sistêmico. 
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Repórter

Com a proximidade do 
Enem, que acontece nos próxi-
mos dias 21 e 28 de novembro, 
o governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), tem apos-
tado em aulas diferenciadas 
para preparação para o exame 
que é um dos mais importan-
tes do calendário nacional. Os 
estudantes das Escolas Estadu-
ais Moreira e Silva e Princesa 
Isabel, por exemplo, receberam 
um aulão todo especial com 
direito a participação da banda 
Rock Rupestre. 

A banda, composta por 
professores e educadores da 
rede pública do estado, apre-
senta os conteúdos de forma 
descontraída, usando de clás-
sicos do Rock nacional para 
transmitir o conhecimento aos 
estudantes. O projeto, que fez 
da banda atração dos aulões 
descontraídos, começou há 
cerca de 5 anos e faz sucesso 
para os vestibulandos.

O professor de Geografia e 
vocalista da banda, Melquiades 
Souza, explica que a expectativa 
é grande entre os alunos para os 
aulões pré-Enem justamente 
pela união do estudo com a 
descontração proporcionada 
pelos professores músicos.

“Essa iniciativa é um grande 
sucesso porque ajuda muito no 
desenvolvimento dos nossos 
alunos. Ela diminui a ansiedade 
da prova, num contexto em que 
muitos vestibulandos se sentem 
pressionados, achando que não 
vão conseguir passar no Enem, 

já que são muitos assuntos. 
O formato mais dinâmico faz 
com que eles fiquem leves para 
aprender e absorvam melhor 
as informações”, relata  Prof. 
Melquiades.

A junção entre a tensão 
com a proximidade do vesti-

bular e o desgaste trazido pelo 
acúmulo de estudos, pode ser 
um obstáculo nessa reta final, 
por isso, o aulão surge como 
uma importante solução alter-
nativa. 

“Ele tira a tensão do pré-
-enem e faz com que a gente 
fique mais tranquilo para fazer 
a prova. Eu mesma só consigo 
aprender de uma forma mais 
dinâmica e essa iniciativa faz 
com que os assuntos fiquem 
mais práticos e divertidos. O 
apoio da escola está sendo 
fundamental, eles buscaram 
reorganizar tudo com essa 
volta às aulas e deixar a gente 
confiante para participar do 
Enem”, contou a vestibulanda 
Mayara Silva, que sonha cursar 
História em uma universidade 
pública.

Um cronograma com conte-
údos diferenciados será ofer-
tado aos alunos por meio de 
aulões até o próximo dia 19 de 
novembro, às vésperas da apli-
cação do Exame, beneficiando 
centenas de alunos da rede 
pública estadual. 

Aulões temáticos são apostas da 
Seduc para preparação do Enem 

INICIATIVA É ALTERNATIVA de método de aprendizado que conta com aulas descontraídas com bandas de Rock e outros atrativos

Thiago Ataide

Ascom Semed

Meninas estudantes da 
rede municipal de ensino 
terão a oportunidade de 
conhecer uma das grandes 
atletas do futebol feminino 
brasileiro e se familiarizarem 
mais com o esporte. Ao todo, 
230 alunas de 7 a 12 anos terão 
um momento com a jogadora 
Maurine Gonçalves e partici-
parão do Festival de Futebol, 
na Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal).

Realizado pela Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF), o CBF Social de Futebol 
Feminino ocorrerá em Maceió 
esse ano e busca promover a 
modalidade entre os estudan-
tes. As ações vão de quinta-
-feira (11) até o sábado (13), 
e envolverão várias ações de 
promoção do futebol femi-
nino.

Nesta quinta-feira (11), 
uma cerimônia de abertura 
com a presença do prefeito 
JHC e do presidente da CBF, 

Felipe Feijó, será realizada 
na Ufal. Em seguida, vários 
embaixadores da CBF Social 
darão palestras sobre temas 
como a dedicação ao futebol, 
as seleções femininas e políti-
cas e ações afirmativas.

Já na sexta-feira (12), a 
jogadora Maurine Gonçal-
ves irá ao auditório da Escola 
Municipal Nosso Lar I, no 

Vergel do Lago, onde dará 
uma palestra para estudan-
tes meninos e meninas sobre 
sua trajetória no esporte femi-
nino.

Coordenadora de projetos 
suplementares da Secretaria 
Municipal de Educação, Lívia 
Lima diz que a ação será afir-
mativa em vários sentidos e 
deixará uma marca positiva 

na vida de todas as participan-
tes, que foram selecionadas 
pelas escolas.

“O esporte já tem uma 
grande importância na vida 
desses estudantes, e também 
há uma valorização do futebol 
feminino. Vamos ter a embai-
xadora, Maurine, aqui, e ela 
conta sobre o como foi difícil o 
início da carreira dela, devido 

à falta de incentivo”, detalha.
Durante a tarde, após 

ouvirem o relato da jogadora, 
as estudantes vão para a Ufal, 
onde participarão de um 
festival dedicado ao futebol 
feminino. Ele envolve várias 
brincadeiras e jogos e objetiva 
a prática e despertar o inte-
resse da modalidade nas estu-
dantes presentes.

EVENTO DA CBF

Estudantes da rede municipal terão 
dia dedicado ao futebol feminino

Fotos: Luan Oliveira / Ascom Semed

 Cronograma de estudos estabelece aulões até o próximo dia 19 de novembro, beneficiando centenas de alunos

230 alunas de 7 a 12 anos terão um momento com a jogadora Maurine Gonçalves Lima: “Ação será afirmativa em vários sentidos e deixará uma marca positiva”
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BMW M240i vira estrela 
no game Rocket League
Ampliando horizontes e 
conquistando novos públicos, 
desta vez, a BMW prepara 
uma novidade para os fãs 
do game Rocket League. Os 
jogadores terão a oportu-
nidade de utilizar o novo 
BMW M240i antes mesmo 
do modelo chegar às ruas. 
A ação é feita pela BMW 
E-Sports, divisão de esportes 
online da marca. Além do 
carro, que estará disponível 
para compra de todos os 
jogadores por uma semana 
inteira, haverá também outros 
dois campeonatos. O BMW 
Freestyle Tournament tem 
premiação total de 25 mil 
dólares, cerca de R$ 140 mil. 
Já no BMW Rocket League 
Open, os melhores jogadores 
da Liga Europeia de Rocket 
League disputarão um prêmio 
de 100 mil dólares, algo na 
casa dos R$ 560 mil.

Nissan e Movida 
promovem o Maior Test 
Drive do Brasil
A Nissan e a Movida se 
uniram para promover o 
Maior Test Drive da marca 
japonesa no Brasil. Na ação, 
que já está valendo, os consu-
midores que alugarem o Novo 
Nissan Kicks em qualquer 
loja da Movida no país terão 
uma diária 100% paga pela 
Nissan. Além disso, caso opte 
por comprar o crossover fabri-
cado em Resende (RJ) após 
experimentá-lo, o interessado 
ganhará um desconto no 
valor do modelo em qualquer 
concessionária Nissan. Para 
ter direito à diária grátis é 
necessário alugar o carro 
por, no mínimo, três dias, 
utilizando o código promo-
cional da ação. E, se após 
conhecer as qualidades do 
crossover, o cliente da Movida 
quiser adquirir o Novo Nissan 
Kicks em uma concessionária 
Nissan, a parceria garantirá 
um valor final menor. O parti-
cipante receberá um voucher 
com o valor correspondente à 
quantidade de diárias pagas. 
Ou seja, se tiver alugado o 
carro por 3 diárias (sendo 
uma oferecida pela fabri-
cante japonesa) terá direito 
ao desconto equivalente à 
duas diárias pagas e assim 
sucessivamente, sempre 
limitado ao desconto máximo 
de 6 diárias. O desconto 
será enviado por e-mail em 
até cinco dias úteis após o 
término da locação e deverá 
ser validado no site da Nissan. 

Kawasaki terá 10 
modelos elétricos e 
híbridos até 2025
Após alguns anos expondo 
projetos de propulsão elétrica 
a Kawasaki se posicionou 
sobre os planos de transição 
para zerar emissões de 
carbono. A matriz energética 
a combustão começará 
a ter alternativas na linha 
da marca já nos próximos 
anos, com novos modelos de 
propulsão híbrida (gasolina 
e elétrica) ou 100% elétrica. 
Até 2025 a Kawasaki 
planeja lançar dez modelos 
de rua e cinco off-road 
eletrificados. Outro campo 
de desenvolvimento está na 
matriz a hidrogênio, para 
implementação posterior, 
com um protótipo de motor 
baseado no da Ninja H2. 
Enquanto isso a marca 
continuará lançando modelos 
a gasolina, prevendo pouco 
mais de 60 novidades 
no mesmo prazo. Em 
média, 16 lançamentos a 
combustão por ano já estão 
programados para as linhas 
2022, 2023, 2024 e 2025. 
Outra novidade é a adoção 
do símbolo “river mark” 
como ícone na logomarca 
Kawasaki. O emblema 
redondo lançado em 2015 na 
carenagem da revolucionária 
Ninja H2, revivido da criação 
original pela empresa no 
século 19, será cada vez 
mais visto nas motos da 
marca.     

RODASDUAS

O Renault Duster, primeiro 
SUV produzido pela Renault 
no país, completa 10 anos no 
Brasil. O modelo, que já teve 
mais de 319 mil unidades 
comercializadas localmente, e 
mais de 3.5 milhões no mundo, 
sendo vendido em 65 países, 
construiu uma reputação 
de robustez, e versatilidade 
no mercado nacional, bem 
como uma legião de consu-
midores fiéis ao modelo, nas 

duas gerações produzidas 
localmente.  “O Duster é um 
modelo importantíssimo 
para a Renault no Brasil e no 
mundo, pois oferece ao consu-
midor robustez, versatilidade 
e espaço interno, com o maior 
porta-malas da categoria”, 
explica Ricardo Gondo, presi-
dente da Renault do Brasil. 
Lançado em outubro de 2011 
no Brasil, o SUV já trazia as suas 
principais características desde 

a primeira geração: amplo 
espaço interno, grande vão 
livre do solo e muita robustez, 
tornando-se líder do segmento 
à época, com diferentes opções 
de motorização e equipamen-
tos. O sucesso do modelo se 
refletiu nas vendas: em 2012, 
o Duster já superava as 40 mil 
unidades comercializadas, 
sendo que, no ano seguinte, 
o SUV já alcançava os 100 mil 
veículos produzidos no país.

Renault Duster completa 10 anos

A Toyota anunciou na 
sexta-feira, 29 de outubro, 
detalhes do bZ4X, protótipo 
de seu novo modelo eletrifi-
cado com a tecnologia BEV 
(Battery Electric Vehicle). Com 
uma abordagem focada na 
neutralidade de carbono de 
forma “prática e sustentável”, 
a marca está trabalhando 
para trazer soluções e assim 
apoiar o desenvolvimento de 
uma sociedade sustentável, 
garantindo um futuro melhor 
para o planeta e as futuras 
gerações. Para contribuir com o 

alcance dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) 
e com o desafio urgente em 
escala global de redução das 
emissões de carbono, a Toyota 
fomenta iniciativas diversas 
para alcançar a neutralidade de 
carbono até 2050. E, para isso, a 
empresa vê como significativa 
a popularização de veículos 
ecológicos que contribuam 
com essas metas. Por este 
motivo, a empresa acredita 
na ideia de “introduzir veícu-
los sustentáveis na prática” 
e está desenvolvendo uma 

linha completa de eletrifica-
dos - incluindo HEVs, PHEVs, 
BEVs e FCEVs - em preparação 
para oferecer aos clientes uma 
ampla gama de opções. A 
nova série de veículos 100% 
elétricos  Toyota bZ também 
se baseia nesta premissa. O 
objetivo é obter a aceitação de 
muitos clientes em regiões com 
grande demanda por BEVs 
e suprimento abundante de 
eletricidade a partir de energia 
renovável, como China, EUA, 
Europa e Japão, e lançar sete 
modelos Toyota bZ até 2025.

Novo Veiculo elétrico da 
Toyota é apresentado
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