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DO PLANALTO AO PROJETO DE TERCEIRA VIA, VALE TUDO PARA IMPEDIR A VITÓRIA DE LULA DA SILVA

CRESCE PROCURA PELA 3ª DOSE

2

COVID-19:  PESSOAS COM CINCO MESES OU MAIS DA 2ª DOSE FORAM GARANTIR O REFORÇO NA IMUNIZAÇÃO

M a c e i ó  r e t o m o u  a 
imunização com a 3ª dose 
contra a Covid-19. Ontem, 
a busca pela imunização 
aumentou consideravelmente, 
após o anúncio feito pelo 
prefeito de Maceió, JHC, 
que disponibilizou a 3ª dose 
contra a Covid-19 para toda 
a população adulta com cinco 
meses da 2ª dose das vacinas 
AstraZeneca, CoronaVac 
e  P f i z e r .  O  a u m e n t o 
surpreendeu as equipes 
de vacinação. Para saber 
quando será a sua vez, basta 
acrescentar cinco meses à data 
da sua segunda dose. 4

ELEIÇÃO

OAB/AL elege amanhã a nova 
diretoria para triênio 2022/2024

FORÇA DO INTERIOR

Governo lança o Fortalece Alagoas
O s  m u n i c í p i o s  d e 

Alagoas terão ainda mais 
desenvolvimento com a 
chegada do Fortalece Alagoas 
- maior programa de aquisição 
de máquinas e equipamentos 
em curso no Brasil, lançado 

pelo governador Renan Filho, 
hoje pela manhã, durante 
solenidade de abertura da 11ª 
edição do Governo Presente, 
em Maragogi. O investimento 
do Tesouro Estadual será 
aplicado na compra de mais 

de 1.000 veículos como ônibus 
escolares, tratores, ambulâncias 
e caminhões-pipa. Alagoas 
vai aquecer diversos setores 
produtivos e fortalecer as 
políticas públicas contínuas 
e sustentáveis adotadas 

nesta gestão nas áreas de 
saúde, agricultura, educação, 
infraestrutura e meio ambiente. 
O Governo Presente está 
atendendo a população da 
região em quase todas as suas 
necessidades.

Policiais do 4º Batalhão 
apreenderam ontem mais 
nove quilos de maconha em 
Maceió. Nunca se apreendeu 
tanta droga como este ano. A 
maconha estava “guardada” 
numa casa abandonada, no 
bairro de Santa Amélia e, 
nas imediações, os policiais 
abordaram um homem que 
confessou ser usuário de 
maconha e depois assumiu 
ser traficante e que estava no 
“ramo” há três meses, naquela 
região. O homem foi preso 
e levado, juntamente com 
a droga, para a Central de 
Flagrantes I, no Farol.

Maceió não poderia ficar de 
fora deste evento. De 18 a 21 de 
novembro, o Bar em Bar será 
apresentado ao público numa 
grande feira gastronômica, na 
Praça Multieventos. 

SANTA AMÉLIA

PM apreende 
mais 9 quilos  
de maconha  
em Maceió

DE VOLTA

Coluna 
Estudar lá 
Fora retorna 
‘às páginas’

8
3
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BAR EM BAR

Começa hoje
o festival 
com pratos 
a R$ 25,00

M
árcio Ferreira

Fotos: Abrasel

Na visita às obras do aeroporto de Maragogi, governador Renan Filho lançou o Programa Fortalece Alagoas com a entrega de máquinas e serviços
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Antônio Pereira *Jornalista

Ele já disputou cinco 
eleições, ganhou duas e ajudou 
a eleger sua sucessora também 
duas vezes. Claro que estou 
falando de Luiz Inácio Lula da 
Silva, um dos políticos mais 
perseguidos e hostilizado do 
mundo.

Alguém já disse que temos a 
pior elite econômica do mundo. 
Os ricos brasileiros, aliados de 
parte do Judiciário e da mídia 
corporativa promoveram a 
maior violência que alguém 
pode sofrer. Eles foram 
capazes, com o auxílio de um 
juiz corrupto e um Ministério 

Público ávido por holofotes, 
jogar na prisão o maior líder 
político da esquerda mundial. 
Lula amargou 580 dias de 
cárcere por crimes que não 
cometeu.

A história das mais de três 
décadas de vida eleitoral de 
Lula da Silva é repleta de golpes, 
traições e manobras. Em 1989, 
Lula estava praticamente eleito 
na primeira eleição depois da 
ditadura militar. A elite e seus 
asseclas da mídia foram buscar 
um obscuro governador 
de Alagoas para rivalizar 
com Lula e assim o fizeram, 

mudando o rumo da história. 
Dois anos depois, o tal ‘caçador 
de marajás’ foi deposto do 
cargo de forma avassaladora.

Nas eleições seguintes, a 
elite e seus aliados da mídia 
conseguiram emplacar um 
sociólogo com forte viés 
neoliberal, elitista e esnobe. 
Nos pleitos seguintes, Lula, 
finalmente, conseguiu se 
eleger com a força do povo, 
transformando o país que 
estava destruído depois de 
oito anos de neoliberalismo 
tacanho, capaz de jogar 
m i l h õ e s  e  m i l h õ e s  d e 

brasileiros na mais absoluta 
miséria.

Sabendo que Lula da Silva 
iria se eleger, as elites reduziram 
o mandato presidencial, 
inventaram a reeleição. Tudo 
para garantir que o ex-torneiro 
mecânico, apesar das vitórias 
eleitorais, ficasse com menos 
poder.

Agora, como no passado, 
Lula está prestes a conseguir 
seu terceiro mandato de 
presidente. Como no passado, 
as elites e seus assemelhados 
na imprensa golpista, planejam 
diminuir o poder do petista.

Por enquanto eles estão 
tentando emplacar alguém 
neoliberal que possa fazer 
frente a Lula nas urnas, mas isso 
está cada vez mais difícil. Então, 
pretendem criar mecanismos 
de diminuição do poder 
presidencial.

Lula da Silva, apesar de ter 
sido perseguido e caluniado 
toda a vida, mora no coração do 
povo e isso é inegável.

Tudo já fizeram para 
destruir sua imagem, mas 
fracassaram enormemente.

Lula da Silva resiste. Lula da 
Silva persiste.

João Antonio da Silva Filho * Mestre em Filosofia do Direito pela PUC-SP e advogado

O Brasil conquistou sua 
democracia a duras penas. 
Conceitualmente, esta forma 
de representação política 
é fruto da composição das 
diferenças e se alimenta dessa 
diversidade para se manter 
viva. Em termos práticos, é 
o único regime no qual até 
aqueles que o consideram 
ruim têm a liberdade de 
criticá-lo das formas mais 
ácidas possíveis.

É importante reconhecer 
que nosso país passa por um 
longo período de polarização 
política, mas não há —no 
pacto constitucional de 1988 e 
nem em quaisquer das nossas 
normas infraconstitucionais— 
guarida para atos de censura 
prévia. Nossa legislação 
adotou para os chamados 
‘crimes de opinião’ a punição 
após a realização do fato, 
lembrando que a liberdade 
de expressão é um direito 
fundamental e corolário do 
Estado Democrático de Direito. 
Sem a garantia desse direito não 
se pode falar em democracia. O 
limite à liberdade de expressão 
encontra-se justamente na 
honra alheia, mas sempre na 
forma de imputação posterior, 
nunca por meio de censura.

Quando esta Folha e 
outros veículos de imprensa 
pretenderam entrevistar o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), preso em Curitiba, 
em pleno processo eleitoral 
de 2018, por um juiz tempos 
depois declarado parcial 
e suspeito pelo Supremo, 
considerei a proibição à 
sua livre manifestação uma 
aberração jurídica. Qual crime 
Lula cometeria ao dar uma 
entrevista? Que se esperasse a 

fala dele para, eventualmente, 
se apurar o que teria dito, e 
se isso iria ser tipificado por 
algum marco legal como 
infração passível de punição. 
Simples assim!

Especificamente nesse 
campo, o caso Lula me remete 
à polêmica envolvendo o 
deputado federal bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ) e as 
recentes decisões do eminente 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal, 
que proibiu o parlamentar de 
dar entrevistas. Com a máxima 
vênia, sob qual arcabouço legal 
repousaria a medida ora em 
vigor?

Digamos que o deputado 
concedesse uma ou mais 
entrevistas e, consumados os 
fatos, houvesse a apuração de 
eventuais crimes tipificados 
em lei, inclusive aqueles que o 
levaram à prisão, relacionadas 
às apurações no chamado 
“inquérito das fake news”, 
em andamento no STF e sob a 
relatoria do ministro Moraes. 
Teríamos, então, a necessária 
configuração do crime para a 
aplicação das penas previstas 
em lei.

Fora disso, entendo, não 
passaria de censura prévia!

S u s p e i t o  q u e  e s s e 
movimento de “controle 
prévio de opinião” —em meio 
aos inúmeros e repetidos 
crimes praticados por altas 
autoridades da República 
na disseminação de notícias 
falsas e crimes correlatos— 
alimente a falsa sensação de 
que o Supremo não tolera 
esse tipo de atitude, enquanto 
funciona como uma casca de 
banana jurídica que pode 
atingir outros desavisados, 

quiçá ingênuos, até mesmo 
n a s  h o s t e s  d o  c e n t r o 
democrático e da esquerda, 
cuja atitude, no momento, é 
de regozijo com tais medidas. 
Não custa lembrar a máxima 
contida no ditado popular 
“Pau que bate em Chico, bate 
em Francisco”.

No mais, é importante 
realçar que a sociedade 
passa por intenso processo 
pedagógico nessa barafunda, 
que  mis tura  in teresses 
f i n a n c e i r o s ,  p o l í t i c o s , 
ideológicos e religiosos e nos 
trouxe a uma encruzilhada 
histórica inédita. Avalio 
que a própria democracia 
deve aplicar os remédios 
a esses males, inclusive as 
medidas legais estritamente 
em consonância  com o 
previsto na Constituição e 
demais diplomas legais que 
estão sob sua tutela, o que, 
seguramente, não guarda 
relação alguma com medidas 
de força de prevenção de 
crimes futuros.

Ou criaremos aqui uma 
versão rocambolesca baseada 
na ficção, uma distorção 
politicamente distópica, com 
base em elementos do clássico 
filme “Minority Report”, 
estrelado por Tom Cruise, no 
qual havia o departamento 
“pré-crime”, cujo trabalho era 
prevenir crimes futuros?

Imagino que não seja o caso 
de elevar nossa democracia ao 
nível da ficção e do desespero 
político por conta de atos de 
insanos como o deputado e 
grupos que açulam este tipo 
de comportamento. Pelo 
menos não pelo instrumento 
abominável  da censura 
prévia.

Censura prévia, não!

Vale tudo para impedir vitória de Lula da Silva 

Marcelo Firmino *Jornalista

Em política, principalmente 
nas bandas de cá, diz-se sempre 
que quando o cavalo selado 
para na porta é preciso montar, 
antes que ele vá embora logo.

Hoje em Alagoas, o prefeito 
de Maceió, João Henrique 
Caldas ( JHC), do Partido 
Socialista Brasileiro, é o nome 
mais forte que aparece em 
todas as pesquisas de opinião 
pública realizadas este ano, 
com foco nas eleições para o 
governo do Estado.

Cenário por cenário, JHC 
é o nome que aparece à frente, 
com larga diferença entre todos 
os outros citados nas planilhas 
dos institutos de pesquisa.

Ou seja, o cavalo está lá.
O curioso nisso tudo é o 

silêncio do prefeito de Maceió 
em relação aos fatos. Pode está 
no dilema ser ou não ser ou 
mesmo conjecturando entre os 
seus que estratégia seguir.

Claro, que, lá atrás, chegou 
a sinalizar que seu candidato ao 
governo é o senador Rodrigo 

Cunha (PSDB). E nesse caso 
tem uma razão própria.

Se Cunha se elege, a mãe 
do prefeito, Eudócia Caldas, 
assumirá o Senado, sendo ela 
a primeira suplente. Mas, além 
disso, João Caldas, o pai está 
em campanha para deputado 
federal.

Mas, se JHC assume a 
candidatura ao governo pai 
e mãe estarão fora do jogo 
eleitoral de imediato.

Nesse caso, o silêncio fala 
mais alto.

Mas, para que os sonhos 
de poder se materializem 
é preciso que outros atores 
saltem as cordas.

Talvez, seja exatamente 
esse o momento esperado pelo 
prefeito, que navega às redes 
sociais ancorado por versículos 
bíblicos.

Mas, ainda assim ciente de 
que há um tempo certo para 
cada propósito.

Principalmente com o 
cavalo selado à porta.

No silêncio, JHC matura o 
tempo com o cavalo 

selado à porta para 2022
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom OAB/AL

Cerca de 8 mil 
a d v o g a d o s 
e  a d v o g a -

das vão votar amanhã, para 
eleger a nova diretoria da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Alagoas (OAB/
AL), para o triênio 2022-2024. 
A votação vai acontecer de 
forma presencial, por meio 
de urnas eletrônicas cedi-
das pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE-
AL), das 8h às 17h, de forma 
ininterrupta. O pleito serve 
também para a composição 
do Conselho Seccional, do 
Conselho Federal, da Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos (CAA) e Subseções. 

Duas chapas disputam 
o comando da Ordem em 
Alagoas, cuja receita anual 
gira em torno de R$ 7,8 

milhões. A Chapa 1, “OAB 
com Você”, é encabeçada 
por Ednaldo Maiorano e 
tem como candidata a vice, 
Manuela Gatto. 

A Chapa 2, “OAB Arre-
tada”, é encabeçada por 
Vagner Paes e tem como 
candidata a vice, Natália 
Von Sohsten. A atual dire-
toria da entidade está divi-
dida. O presidente da OAB/
AL, Nivaldo Barbosa, apoia 
a chapa 1. Já a tesoureira da 
entidade, Marié Miranda, 
declarou apoio à chapa 2. 

Nos bastidores, a previsão 
é de disputa acirrada, com 
uma leve vantagem para a 
chapa 1. No entanto, qual-
quer prognóstico é possível, 
pois ambas as chapas têm a 
mesma origem: a atual dire-
toria da entidade. 

Além do orçamento milio-
nário, outro grande atrativo 
pelo comando da ordem é a 

disputa por uma das vagas 
de desembargador do Tribu-
nal de Justiça de Alagoas, via 
Quinto Constitucional. Como 
a indicação caberá à OAB 
Alagoas, quem estiver na 
presidência da entidade terá 
forte influência na composi-
ção da lista de indicados. 

LOCAIS DE VOTAÇÃO
Alagoas tem mais de 20 

mil advogados, mas apenas 
cerca de oito mil devem parti-
cipar do pleito. Em Maceió, 
apenas a sede da OAB-AL em 
Jacarecica será ponto de vota-
ção, contando com 31 seções 
eleitorais. 

No interior, cada sede 
da Subseção será local de 
votação. São elas: Arapiraca, 
Penedo, Palmeira dos Índios, 
União dos Palmares, Santana 
do Ipanema, São Miguel dos 
Campos e Delmiro Gouveia. 
Nestas, a advocacia poderá 

votar para na diretoria local, 
na diretoria da Seccional, nos 
conselhos e na Caixa de Assis-
tência.

VOTAÇÃO POR DRIVE-THRU 
A Comissão Eleitoral 

determinou a ampliação do 
número de seções que farão 
parte do drive-thru de vota-
ção. A partir de agora, além 
dos advogados e advoga-
das que realizaram cadastro 
no site da OAB Alagoas, os 
eleitores de N° da OAB de 
280 a 3.063 também votarão 
de dentro do próprio carro, 
evitando assim aglomera-
ções.

Os advogados e advoga-
das vão poder utilizar os esta-
cionamentos da Associação 
dos Delegados de Polícia de 
Alagoas (Adepol) e da Asso-
ciação do Ministério Público 
de Alagoas (Ampal), em Jaca-
recica. Esses espaços estarão 

disponibilizados, no horário 
da votação, das 8h às 17h.

O acesso de veículos será 
realizado exclusivamente 
para os eleitores que votarão 
no formato drive-trhu. Para 
os demais a entrada de veícu-
los está proibida.

A posse oficial da dire-
toria eleita acontece sempre 
no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente ao pleito. Neste 
caso, 1º de janeiro de 2022. Há 
também a posse festiva, que 
acontece conforme desejo da 
chapa vitoriosa. As regras da 
eleição para a OAB Alagoas 
podem ser acessadas no site 
da instituição na internet. 

O regramento da eleição 
pode ser conferido no edital, 
publicado pela Comissão 
Eleitoral, por meio de uma 
resolução, determinando 
algumas regras sobre o regis-
tro das chapas, publicidade, 
debates e sabatinas.
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Eleição da OAB/AL mobiliza 
mais de oito mil advogados(as)

DUAS CHAPAS disputam voto a voto o comando da Ordem, cujo orçamento anual gira em torno de R$ 7,8 milhões

O deputado Davi Maia 
(DEM) usou a tribuna da Casa 
durante a sessão ordinária de 
ontem para anunciar aos pares 
que a lei nº 8234/2020, que 
dispõe sobre o ICMS Verde, 
de sua autoria, é finalista na 
2ª Edição do Prêmio Nacional 
Raps de Inovação e Sustenta-
bilidade, na categoria Planeta. 
De acordo com o parlamentar, 
o prêmio contou com mais de 
100 inscrições válidas. “A inicia-
tiva do ICMS Verde passará a 
integrar, a partir do dia 18 de 
dezembro, as boas práticas para 
o Brasil para uma comunidade 
mais sustentável”, comemorou 
Maia, informando que também 
são finalistas nessa categoria o 
prefeito de Recife, João Campos 
(PSB), a prefeita de Caruaru, 
Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito 
de Guarulhos, Gustavo Henric 
Costa (PSD). “Sinto-me muito 
feliz com a indicação e de ficar 
entre os três finalistas, represen-
tando a Assembleia Legislativa 
de Alagoas e o nosso querido 
Estado. Esse projeto começou 
nos corredores desta Casa e hoje 
representa muito para tantas 
pessoas no Estado”, destacou o 
parlamentar.

A Raps, explicou Maia, “é 
uma rede de ação política de 
sustentabilidade, apartidária, 
criada em 2012 com a missão 
de contribuir com a melhoria 
da democracia, do processo 
político brasileiro e de disse-
minar o compromisso com a 
sustentabilidade e o desenvol-
vimento sustentável na política 
institucional”. Ao contextu-
alizar a propositura da lei, 
Davi Maia disse que em 2019, 
após um longo estudo sobre 
as iniciativas que impactam a 
proteção do meio ambiente, 
passou a trabalhar na criação 
de estrutura de inserção do 
ICMS Verde no Estado. “Só 

a união dos membros desta 
Casa, com articulação do presi-
dente Marcelo Victor, possibi-
litou que, em dezembro de 
2019, fosse aprovada a lei criou 
ICMS Verde”, contou o depu-
tado, explicando que o ICMS 
Verde consiste na divisão de 
3% dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), através da utilização 
de créditos relativos à proteção 
ambiental.

A deputada Cibele Moura 
(PSDB) e o deputado Inácio 
Loiola (PDT) parabenizaram 
Maia pela indicação ao prêmio. 
“É muito importante quando 
essas iniciativas chegam aos 
quatro cantos do país”, decla-
rou a deputada Cibele Moura, 
que também integra a Raps. 
Já o deputado Inácio Loiola 
disse que, com a indicação ao 
prêmio, quem ganha é Alagoas 
e, em particular, a Assembleia 
Legislativa.

“Nós somos um conjunto, 
uma orquestra. Quando um 
membro dessa orquestra 
concorre a um prêmio em nível 
nacional é uma prova concreta 
do trabalho que essa Casa faz”, 
observou Loiola.

PRÊMIO NACIONAL

Lei do ICMS Verde, de 
Davi Maia, é finalistaCom 17 deputados presen-

tes na sessão de hoje, o plenário 
da Casa aprovou e discutiu 20 
matérias, dentre elas a indica-
ção nº 1204/2021, de autoria do 
deputado Gilvan Barros Filho 
(PSD), que solicita ao governo 
do Estado o recapeamento 
asfáltico de toda área interna 
da Central de Abastecimento 
de Alagoas (Ceasa). A propo-
sição foi discutida em turno 
único. O deputado afirmou 
que a obra irá possibilitar maior 
segurança aos motoristas e aos 
comerciantes. “Vai permitir um 
tráfego mais eficiente, evitando 
assim riscos de acidentes”, 

destacou.
A Ceasa é responsável 

por comercializar e distribuir 
grande parte dos hortifrutis nos 
mercados alagoanos. Pequenos 
e grandes produtores passam 
por lá para apresentar seus 
produtos, com embarques e 
desembarques de mercadorias 
e grande movimentação desde 
as primeiras horas da madru-
gada, envolvendo dezenas 
de pessoas. Caminhoneiros 
chegam diariamente de várias 
partes do Nordeste. Além de 
frutas e verduras, há o desem-
barque de cereais de diversas 
localidades.    

REGIÃO DA CEASA

Deputado solicita  
o recapeamento 

Igor Pereira

Igor Pereira

Em Indicação, Gilvan Barros Filho justificou a importância das obras na região

Maia comemora indicação à final
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Ele já disputou cinco 
eleições, ganhou duas e ajudou 
a eleger sua sucessora também 
duas vezes. Claro que estou 
falando de Luiz Inácio Lula da 
Silva, um dos políticos mais 
perseguidos e hostilizado do 
mundo.

Alguém já disse que temos a 
pior elite econômica do mundo. 
Os ricos brasileiros, aliados de 
parte do Judiciário e da mídia 
corporativa promoveram a 
maior violência que alguém 
pode sofrer. Eles foram 
capazes, com o auxílio de um 
juiz corrupto e um Ministério 

Público ávido por holofotes, 
jogar na prisão o maior líder 
político da esquerda mundial. 
Lula amargou 580 dias de 
cárcere por crimes que não 
cometeu.

A história das mais de três 
décadas de vida eleitoral de 
Lula da Silva é repleta de golpes, 
traições e manobras. Em 1989, 
Lula estava praticamente eleito 
na primeira eleição depois da 
ditadura militar. A elite e seus 
asseclas da mídia foram buscar 
um obscuro governador 
de Alagoas para rivalizar 
com Lula e assim o fizeram, 

mudando o rumo da história. 
Dois anos depois, o tal ‘caçador 
de marajás’ foi deposto do 
cargo de forma avassaladora.

Nas eleições seguintes, a 
elite e seus aliados da mídia 
conseguiram emplacar um 
sociólogo com forte viés 
neoliberal, elitista e esnobe. 
Nos pleitos seguintes, Lula, 
finalmente, conseguiu se 
eleger com a força do povo, 
transformando o país que 
estava destruído depois de 
oito anos de neoliberalismo 
tacanho, capaz de jogar 
m i l h õ e s  e  m i l h õ e s  d e 

brasileiros na mais absoluta 
miséria.

Sabendo que Lula da Silva 
iria se eleger, as elites reduziram 
o mandato presidencial, 
inventaram a reeleição. Tudo 
para garantir que o ex-torneiro 
mecânico, apesar das vitórias 
eleitorais, ficasse com menos 
poder.

Agora, como no passado, 
Lula está prestes a conseguir 
seu terceiro mandato de 
presidente. Como no passado, 
as elites e seus assemelhados 
na imprensa golpista, planejam 
diminuir o poder do petista.

Por enquanto eles estão 
tentando emplacar alguém 
neoliberal que possa fazer 
frente a Lula nas urnas, mas isso 
está cada vez mais difícil. Então, 
pretendem criar mecanismos 
de diminuição do poder 
presidencial.

Lula da Silva, apesar de ter 
sido perseguido e caluniado 
toda a vida, mora no coração do 
povo e isso é inegável.

Tudo já fizeram para 
destruir sua imagem, mas 
fracassaram enormemente.

Lula da Silva resiste. Lula da 
Silva persiste.

João Antonio da Silva Filho * Mestre em Filosofia do Direito pela PUC-SP e advogado

O Brasil conquistou sua 
democracia a duras penas. 
Conceitualmente, esta forma 
de representação política 
é fruto da composição das 
diferenças e se alimenta dessa 
diversidade para se manter 
viva. Em termos práticos, é 
o único regime no qual até 
aqueles que o consideram 
ruim têm a liberdade de 
criticá-lo das formas mais 
ácidas possíveis.

É importante reconhecer 
que nosso país passa por um 
longo período de polarização 
política, mas não há —no 
pacto constitucional de 1988 e 
nem em quaisquer das nossas 
normas infraconstitucionais— 
guarida para atos de censura 
prévia. Nossa legislação 
adotou para os chamados 
‘crimes de opinião’ a punição 
após a realização do fato, 
lembrando que a liberdade 
de expressão é um direito 
fundamental e corolário do 
Estado Democrático de Direito. 
Sem a garantia desse direito não 
se pode falar em democracia. O 
limite à liberdade de expressão 
encontra-se justamente na 
honra alheia, mas sempre na 
forma de imputação posterior, 
nunca por meio de censura.

Quando esta Folha e 
outros veículos de imprensa 
pretenderam entrevistar o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), preso em Curitiba, 
em pleno processo eleitoral 
de 2018, por um juiz tempos 
depois declarado parcial 
e suspeito pelo Supremo, 
considerei a proibição à 
sua livre manifestação uma 
aberração jurídica. Qual crime 
Lula cometeria ao dar uma 
entrevista? Que se esperasse a 

fala dele para, eventualmente, 
se apurar o que teria dito, e 
se isso iria ser tipificado por 
algum marco legal como 
infração passível de punição. 
Simples assim!

Especificamente nesse 
campo, o caso Lula me remete 
à polêmica envolvendo o 
deputado federal bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ) e as 
recentes decisões do eminente 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal, 
que proibiu o parlamentar de 
dar entrevistas. Com a máxima 
vênia, sob qual arcabouço legal 
repousaria a medida ora em 
vigor?

Digamos que o deputado 
concedesse uma ou mais 
entrevistas e, consumados os 
fatos, houvesse a apuração de 
eventuais crimes tipificados 
em lei, inclusive aqueles que o 
levaram à prisão, relacionadas 
às apurações no chamado 
“inquérito das fake news”, 
em andamento no STF e sob a 
relatoria do ministro Moraes. 
Teríamos, então, a necessária 
configuração do crime para a 
aplicação das penas previstas 
em lei.

Fora disso, entendo, não 
passaria de censura prévia!

S u s p e i t o  q u e  e s s e 
movimento de “controle 
prévio de opinião” —em meio 
aos inúmeros e repetidos 
crimes praticados por altas 
autoridades da República 
na disseminação de notícias 
falsas e crimes correlatos— 
alimente a falsa sensação de 
que o Supremo não tolera 
esse tipo de atitude, enquanto 
funciona como uma casca de 
banana jurídica que pode 
atingir outros desavisados, 

quiçá ingênuos, até mesmo 
n a s  h o s t e s  d o  c e n t r o 
democrático e da esquerda, 
cuja atitude, no momento, é 
de regozijo com tais medidas. 
Não custa lembrar a máxima 
contida no ditado popular 
“Pau que bate em Chico, bate 
em Francisco”.

No mais, é importante 
realçar que a sociedade 
passa por intenso processo 
pedagógico nessa barafunda, 
que  mis tura  in teresses 
f i n a n c e i r o s ,  p o l í t i c o s , 
ideológicos e religiosos e nos 
trouxe a uma encruzilhada 
histórica inédita. Avalio 
que a própria democracia 
deve aplicar os remédios 
a esses males, inclusive as 
medidas legais estritamente 
em consonância  com o 
previsto na Constituição e 
demais diplomas legais que 
estão sob sua tutela, o que, 
seguramente, não guarda 
relação alguma com medidas 
de força de prevenção de 
crimes futuros.

Ou criaremos aqui uma 
versão rocambolesca baseada 
na ficção, uma distorção 
politicamente distópica, com 
base em elementos do clássico 
filme “Minority Report”, 
estrelado por Tom Cruise, no 
qual havia o departamento 
“pré-crime”, cujo trabalho era 
prevenir crimes futuros?

Imagino que não seja o caso 
de elevar nossa democracia ao 
nível da ficção e do desespero 
político por conta de atos de 
insanos como o deputado e 
grupos que açulam este tipo 
de comportamento. Pelo 
menos não pelo instrumento 
abominável  da censura 
prévia.

Censura prévia, não!

Vale tudo para impedir vitória de Lula da Silva 

Marcelo Firmino *Jornalista

Em política, principalmente 
nas bandas de cá, diz-se sempre 
que quando o cavalo selado 
para na porta é preciso montar, 
antes que ele vá embora logo.

Hoje em Alagoas, o prefeito 
de Maceió, João Henrique 
Caldas ( JHC), do Partido 
Socialista Brasileiro, é o nome 
mais forte que aparece em 
todas as pesquisas de opinião 
pública realizadas este ano, 
com foco nas eleições para o 
governo do Estado.

Cenário por cenário, JHC 
é o nome que aparece à frente, 
com larga diferença entre todos 
os outros citados nas planilhas 
dos institutos de pesquisa.

Ou seja, o cavalo está lá.
O curioso nisso tudo é o 

silêncio do prefeito de Maceió 
em relação aos fatos. Pode está 
no dilema ser ou não ser ou 
mesmo conjecturando entre os 
seus que estratégia seguir.

Claro, que, lá atrás, chegou 
a sinalizar que seu candidato ao 
governo é o senador Rodrigo 

Cunha (PSDB). E nesse caso 
tem uma razão própria.

Se Cunha se elege, a mãe 
do prefeito, Eudócia Caldas, 
assumirá o Senado, sendo ela 
a primeira suplente. Mas, além 
disso, João Caldas, o pai está 
em campanha para deputado 
federal.

Mas, se JHC assume a 
candidatura ao governo pai 
e mãe estarão fora do jogo 
eleitoral de imediato.

Nesse caso, o silêncio fala 
mais alto.

Mas, para que os sonhos 
de poder se materializem 
é preciso que outros atores 
saltem as cordas.

Talvez, seja exatamente 
esse o momento esperado pelo 
prefeito, que navega às redes 
sociais ancorado por versículos 
bíblicos.

Mas, ainda assim ciente de 
que há um tempo certo para 
cada propósito.

Principalmente com o 
cavalo selado à porta.

No silêncio, JHC matura o 
tempo com o cavalo 

selado à porta para 2022
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Ap ó s  o 
anúncio de 
que Maceió 

in ic iou  a  ap l i cação  da 
3 ª  d o s e  d a s  v a c i n a s 
AstraZeneca, CoronaVac 
e Pfizer contra a Covid-
19, a procura pelos pontos 
de vacinação aumentou, 
consideravelmente, desde 
ontem, na capital.  A busca 
pela vacinação surpreendeu 
até mesmo as equipes da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

A dose de reforço está sendo 
aplicada em todos os pontos 
de vacinação da capital, que 
funcionam nos drive-thrus de 

Jaraguá e da Justiça Federal, na 
Serraria; nos shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária); Papódromo 
(Vergel do Lago), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes).

Já os pontos dos drive-thrus 
e shoppings, funcionam de terça 
a sexta em horário de corujão – 
das 9h às 21h –, e aos sábados e 
segundas-feiras, das 9h às 16h. 
Demais pontos, funcionam de 
segunda a sábado das 9h às 16h. 
No domingo, todos os pontos 
ficam fechados.

Maceió conta com 123.866 

pessoas elegíveis aptas a 
receberem a 3ª dose. Destas, 
49.704 já foram imunizadas 
até ontem (17), restando 
74.162 maceioenses a receber o 
imunizante.

Celiane Rodrigues, que 
integra a equipe de profissionais 
que atuam no drive- thru de 
Jaraguá, explica que desde 
o início do dia o movimento 
só aumentou no ponto de 
vacinação. “Foi uma surpresa 
para nossa equipe o número 
de pessoas que procuraram 
o drive após a ampliação do 
público, pois nos últimos dias, 
o movimento vinha caindo 
bastante”.
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Aumenta procura aos pontos 
de vacinação para a 3a dose

PESSOAS COM cinco meses ou mais da 2ª dose foram garantir a dose de reforço; busca pela vacina surpreendeu equipes da SMS

Ascom SMS

Com o propósi to  de 
o r i e n t a r  o s  r e s i d e n t e s 
sobre os principais serviços 
oferecidos pela Prefeitura de 
Maceió, para evitar o descarte 
irregular na região, técnicos da 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), promoveu, ontem, no 
Benedito Bentes, atividades 
sustentáveis no Conjunto 
Morada do Planalto. 

O evento, que contou com 
a participação de 20 pessoas, 
reuniu educadores e jovens 
aprendizes da Naturalle — 
empresa responsável pela 
coleta domiciliar na parte baixa 
da capital — que atuaram de 
porta em porta, informando 
o dia e a hora que o caminhão 
coletor passa na região. 

Durante as ações ambientais, 
os moradores também foram 
orientados sobre a coleta de 
volumosos, já que na região 
ainda é comum a prática de 
descarte irregular de lixo 

doméstico e móveis inservíveis, 
principalmente em canteiros e 
vias públicas.

A l é m  d a  e d u c a ç ã o 
ambiental, os servidores da 
Superintendência estiveram 
envolvidos na limpeza e 
revitalização de uma área de 
convívio social, fazendo a 
reutilização de 50 pneus que 
seriam descartados de forma 
irregular, bem como o plantio 
de mudas de árvores nativas.

A atividade ainda contou 
com a participação dos 
residentes do conjunto, que 
firmaram o acordo de cuidar 
da área, preservando a limpeza 
e ajudando no crescimento das 
árvores.

“Nossos educadores vão 
de porta em porta orientando 
e dialogando com o cidadão 
para que ele tome conta da sua 
região, faça denúncias e evite 
o descarte irregular”, explica 
Kedima Tavares, coordenadora 
da Sudes.

ORIENTAÇÃO
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P o r  i n t e r m é d i o  d a 
Secretaria Municipal de 
Saúde,  estão abertas  as 
inscrições para o Curso de 
Atualização Profissional para 
Formadores de Cuidadores 
da Pessoa Idosa. As inscrições 
podem ser feitas pela internet, 
até o dia 1º de dezembro, por 
meio de formulário padrão 
d isponib i l izado  para  o 
processo seletivo.

Inédito no país, o curso 
será realizado pela Escola 
P o l i t é c n i c a  d e  S a ú d e 
Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz) após articulação 
com o Programa de Atenção 
à Saúde da Pessoa Idosa de 
Maceió. 

A exigência mínima é 
possuir nível fundamental 
d e  e s c o l a r i d a d e .  O s 

participantes selecionados 
para o curso terão aulas – 
online e presenciais (com o 
acompanhamento de tutores) 
– durante o período de 08 de 
fevereiro a 18 de maio de 
2022, realizadas sempre às 
quartas-feiras, no horário das 
8h às 12h.

O curso, que é gratuito, 
é destinado a trabalhadores 
d e  s a ú d e ,  l i d e r a n ç a s 
comunitár ias  e  pessoas 
interessadas que atuem com 
a população idosa,um dos 
desdobramentos do projeto 
“O cuidado de idosos no 
pós-pandemia: a qualificação 
como estratégia para reduzir 
desigualdades”, vinculado 
a o  e d i t a l  Te r r i t ó r i o s 
Saudáveis e Sustentáveis, do 
Programa Inova, da Fiocruz.

IDOSO

Curso de cuidadores:
inscrições abertas

Sudes leva ao ‘Biu’ 
educação ambiental

Ascom Sudes

Pessoas com cinco meses ou mais da 2ª dose foram garantir a dose de reforço

Moradora da região, Maria Lúcia mostrou cuidado com a área sustentável

A b o r d a n d o  t e m a s 
relacionados aos processos 
acadêmicos, contendo 17 
novos trabalhos científicos 
de profissionais da educação, 
a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) retoma 
as publicações semestrais da 
Revista Saberes Docentes em 
Ação. O lançamento da 5ª edição 
ocorrerá no próximo sábado, 
após dois anos de pausa.

Com atuação desde 2015 
e quatro edições lançadas, o 
periódico acadêmico conta 
com registro legal, reconhecido 
e validado pela Biblioteca 
Nacional e recebe publicações 
acadêmicas de profissionais 
da rede municipal de ensino 
e de outras localidades do 
país. O foco é em publicações 
que reflitam sobre as práticas 
educacionais dentro do 
ambiente escolar.

Nesta nova edição, nove 
publicações são de profissionais 
de Escolas e Centros Municipais 
de Ensino Infantil (Cmeis) 
da rede municipal. Todos os 
trabalhos submetidos passam 
por análise às cegas de uma 
comissão editorial, constituída 
por professores, mestres e 
doutores, garantindo a lisura 
do processo.

O projeto Elos do Saber 
promove ações para orientar e 
instrumentalizar professores, 
coordenadores, gestores e 
técnicos da rede municipal.

5a EDIÇÃO

Semed lança 
a Revista 
Saberes 
Docentes
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Paula Bessa
Repórter

Para consolidar 
a colaboração 
entre Estado 

e municípios, o Governo 
de Alagoas lança,  hoje, 
o  p r o g r a m a  F o r t a l e c e 
Alagoas., a partir das 9h30. 
Com a cessão de mais de 
1.000 equipamentos como 
ônibus escolares, tratores, 
ambulâncias e caminhões-
pipa, a ação vai favorecer 
o  desenvolvimento das 
cidades do interior através de 
políticas públicas contínuas e 
sustentáveis, proporcionando 
toda  a  es t rutura  f í s i ca 
necessária para tal.

O  i n v e s t i m e n t o , 
intermediado pela Secretaria 
de Estado do Planejamento, 
G e s t ã o  e  P a t r i m ô n i o 
(Seplag), visa fomentar ações 
direcionadas aos eixos do 
desenvolvimento sustentável 
dos municípios alagoanos nas 
áreas de infraestrutura, saúde, 
educação, agricultura e meio 
ambiente.

Neste primeiro momento, 
a p ó s  a  a q u i s i ç ã o  d e 
equipamentos voltados ao 
fortalecimento da agricultura 
familiar e infraestrutura dos 
municípios, o governador 
Renan Filho lançará o programa 
e suas diretrizes em Maragogi, 
durante a abertura da 11ª edição 
do Governo Presente.

Governador Renan Filho lança 
programa Fortalece Alagoas

COM FOCO no desenvolvimento dos municípios, lançamento será na abertura da 11ª edição do Governo Presente, em Maragogi

Wellington Santos
Repórter

O Governo Presente está 
de volta. A nova edição do 
programa promovido pelo 
Governo de Alagoas para 
interiorizar o desenvolvimento 
no estado será realizada a partir 
de hoje até o próximo sábado 
e beneficiará 13 municípios 
da Região e do Litoral Norte. 
Sob coordenação do Gabinete 
Civil, as localidades vão 
receber, simultaneamente, 
uma série de inaugurações, 
entregas de equipamentos e 
mutirões de serviços gratuitos 
promovidos pelo Governo do 
Estado. A expectativa é de que 
sejam atendidas mais de 30 mil 
pessoas nos três dias de evento.

Com avanço da vacinação 
e significativa melhora dos 
indicadores relacionados 
à Covid-19 no estado, o 
Executivo retoma o Governo 
Presente com as devidas 
medidas  de  prevenção 
sanitária, como o respeito aos 
protocolos de distanciamento 
social, utilização de máscaras e 
higienização das mãos.

Na 10ª edição do Governo 
Presente, realizada em outubro 
de 2019 em nove municípios 
do Agreste alagoano, o 
atendimento à população 
ultrapassou a casa dos 42 mil 

atendimentos. Dessa forma, a 
iniciativa – somadas às nove 
edições anteriores do Programa 
e que tem levado cidadania a 
milhares de alagoanos desde 
2015 –já atendeu cerca de 230 
mil pessoas.

“Este  é  um governo 
preocupado em interiorizar o 
desenvolvimento do Estado 
e que coloca em ação no 
Programa Governo Presente 
um de seus principais pilares, 
o da proximidade. Retomamos 
esta ação verificando também 
a preocupação com a saúde 
das pessoas, dos alagoanos, 
sem esquecermos de tomar as 
precauções ainda necessárias 
com a pandemia, depois de dois 
anos de paralisação”, destacou 
o secretário do Gabinete Civil, 
Fábio Farias.

A PARTIR DE HOJE

Governo Presente cumpre 
ações em 13 municípios

 Márcio Ferreira/Arquivo

 Felipe Brasil

 André Palmeira/Arquivo

Lívia Holanda
Repórter

Na 11ª edição do Governo 
Presente, que acontece hoje 
e vai até o próximo sábado 
na Região Norte do estado, 
o governador Renan Filho 
en t regará  à  população 
mais de 100 quilômetros de 
rodovias que foram totalmente 
reconstruídas por meio 
do programa Pró-Estrada, 
conduzido pela Secretaria de 
Transporte e Desenvolvimento 
Urbano (Setrand).

Durante os três dias, serão 
inaugurados os 26 quilômetros 
de reconstrução da rodovia 
AL-101 Norte, no trecho que 
liga Japaratinga a Maragogi 
e Maragogi à divisa com 
Pernambuco; os 28 quilômetros 
da AL-105, entre Jacuípe e Porto 
Calvo; outros 19 quilômetros da 
AL-465, de Japaratinga a Porto 
Calvo; mais 23 quilômetros da 
AL-460, no trecho que vai de 
Porto Calvo a Porto de Pedras 
Todas essas são rodovias 
essenciais para o escoamento da 
produção e desenvolvimento 
econômico do estado, sobretudo 
da atividade turística, principal 
vocação da região.  

A l é m  d e s s a s ,  s e r ã o 
inaugurados também os 4 
quilômetros da implantação e 
pavimentação do anel viário de 
Porto Calvo; 1,2 quilômetro da 
implantação e pavimentação do 

acesso à Usina Santa Maria, em 
Porto Calvo, e os 2,2 quilômetros 
da reconstrução do acesso à 
Usina Santo Antônio, em São 
Luís do Quitunde. Ao todo, 
foram investidos mais de R$ 115 
milhões em recursos estaduais 
nas obras de melhorias viárias 
para o Norte do estado.

Enquanto estiver na região, 
Renan Filho acompanhará 
o andamento das obras de 
construção do Aeroporto Costa 
dos Corais, em Maragogi, 
casa dos cenários mais belos 
e paradisíacos do Brasil e 
um dos destinos turísticos 
mais procurados no país. O 
investimento na obra é de R$ 
120 milhões, recursos 100% 
do Governo do Estado. Além 
desta, o governador visitará 
também as obras do programa 
Minha Cidade Linda em Matriz 
do Camaragibe e dará ordem 
de serviço para a pavimentação 
de diversas vias urbanas, 
em Paripueira, por meio do 
programa Pró-Estrada. 

ESTADO INAUGURA...

...Mais de 100 km de 
vias reconstruídas

Governador fará série de entregas

O Governo Presente promove interiorização do desenvolvimento no estado

PROGRAMAÇÃO

•Programa CRIA – Criança 
Alagoana
•Entregas e inauguração de obras
Reconstrução em Porto Calvo da 
AL-465, que liga esta cidade a 
Japaratinga, bem como a implantação 
do anel viário de Porto Calvo e de 
reconstrução do acesso à Usina Santa 
Maria, além da pavimentação de vias 
urbanas
•Arquivo Público
Educação Pat r imonia l  com o 
Moacirzinho e a Turma do Guerreirinho 
para o público infanto-juvenil da arena
•Secult
Vasta programação nos municípios de 
Jundiá, Novo Lino, e Japaratinga
•Semudh
oficinas educativas sobre Libras, 
circuito pedagógico com temática de 
pessoa com deficiência através de 
jogos lúdicos.

Ap ó s  o 
anúncio de 
que Maceió 

in ic iou  a  ap l i cação  da 
3 ª  d o s e  d a s  v a c i n a s 
AstraZeneca, CoronaVac 
e Pfizer contra a Covid-
19, a procura pelos pontos 
de vacinação aumentou, 
consideravelmente, desde 
ontem, na capital.  A busca 
pela vacinação surpreendeu 
até mesmo as equipes da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

A dose de reforço está sendo 
aplicada em todos os pontos 
de vacinação da capital, que 
funcionam nos drive-thrus de 

Jaraguá e da Justiça Federal, na 
Serraria; nos shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária); Papódromo 
(Vergel do Lago), Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Terminal do Osman Loureiro 
(Clima Bom) e Praça Padre 
Cícero (Benedito Bentes).

Já os pontos dos drive-thrus 
e shoppings, funcionam de terça 
a sexta em horário de corujão – 
das 9h às 21h –, e aos sábados e 
segundas-feiras, das 9h às 16h. 
Demais pontos, funcionam de 
segunda a sábado das 9h às 16h. 
No domingo, todos os pontos 
ficam fechados.

Maceió conta com 123.866 

pessoas elegíveis aptas a 
receberem a 3ª dose. Destas, 
49.704 já foram imunizadas 
até ontem (17), restando 
74.162 maceioenses a receber o 
imunizante.

Celiane Rodrigues, que 
integra a equipe de profissionais 
que atuam no drive- thru de 
Jaraguá, explica que desde 
o início do dia o movimento 
só aumentou no ponto de 
vacinação. “Foi uma surpresa 
para nossa equipe o número 
de pessoas que procuraram 
o drive após a ampliação do 
público, pois nos últimos dias, 
o movimento vinha caindo 
bastante”.
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Aumenta procura aos pontos 
de vacinação para a 3a dose

PESSOAS COM cinco meses ou mais da 2ª dose foram garantir a dose de reforço; busca pela vacina surpreendeu equipes da SMS

Ascom SMS

Com o propósi to  de 
o r i e n t a r  o s  r e s i d e n t e s 
sobre os principais serviços 
oferecidos pela Prefeitura de 
Maceió, para evitar o descarte 
irregular na região, técnicos da 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), promoveu, ontem, no 
Benedito Bentes, atividades 
sustentáveis no Conjunto 
Morada do Planalto. 

O evento, que contou com 
a participação de 20 pessoas, 
reuniu educadores e jovens 
aprendizes da Naturalle — 
empresa responsável pela 
coleta domiciliar na parte baixa 
da capital — que atuaram de 
porta em porta, informando 
o dia e a hora que o caminhão 
coletor passa na região. 

Durante as ações ambientais, 
os moradores também foram 
orientados sobre a coleta de 
volumosos, já que na região 
ainda é comum a prática de 
descarte irregular de lixo 

doméstico e móveis inservíveis, 
principalmente em canteiros e 
vias públicas.

A l é m  d a  e d u c a ç ã o 
ambiental, os servidores da 
Superintendência estiveram 
envolvidos na limpeza e 
revitalização de uma área de 
convívio social, fazendo a 
reutilização de 50 pneus que 
seriam descartados de forma 
irregular, bem como o plantio 
de mudas de árvores nativas.

A atividade ainda contou 
com a participação dos 
residentes do conjunto, que 
firmaram o acordo de cuidar 
da área, preservando a limpeza 
e ajudando no crescimento das 
árvores.

“Nossos educadores vão 
de porta em porta orientando 
e dialogando com o cidadão 
para que ele tome conta da sua 
região, faça denúncias e evite 
o descarte irregular”, explica 
Kedima Tavares, coordenadora 
da Sudes.

ORIENTAÇÃO

SESCOOP/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

AVISO DE EDITAL

OBJETO: Aquisição de VEÍCULOS (TIPO VAN E 
CAMINHONETE) para atender a Área Finalística do 
Sescoop/AL, conforme Edital e anexos. LOCAL/DATA: 
Sede do Sescoop/AL: Av. Governador Lamenha Filho, 
n° 1880, Feitosa, Maceió/AL, CEP: 57.043-600, dia 26 de 
novembro de 2021, às 09h00min. O edital pode ser retirado 
no site: http://ocb-al.coop.br/licitacoes/licitacoes-2021-
editais-e-contratos-administrativos. Telefone: (82) 2122-
9494// 98161-9649. Email: licitacao@ocb-al.com.

Maceió/AL, 17 de novembro de 2021
Marivá Pereira de Oliveira

Superintendente

P o r  i n t e r m é d i o  d a 
Secretaria Municipal de 
Saúde,  estão abertas  as 
inscrições para o Curso de 
Atualização Profissional para 
Formadores de Cuidadores 
da Pessoa Idosa. As inscrições 
podem ser feitas pela internet, 
até o dia 1º de dezembro, por 
meio de formulário padrão 
d isponib i l izado  para  o 
processo seletivo.

Inédito no país, o curso 
será realizado pela Escola 
P o l i t é c n i c a  d e  S a ú d e 
Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz) após articulação 
com o Programa de Atenção 
à Saúde da Pessoa Idosa de 
Maceió. 

A exigência mínima é 
possuir nível fundamental 
d e  e s c o l a r i d a d e .  O s 

participantes selecionados 
para o curso terão aulas – 
online e presenciais (com o 
acompanhamento de tutores) 
– durante o período de 08 de 
fevereiro a 18 de maio de 
2022, realizadas sempre às 
quartas-feiras, no horário das 
8h às 12h.

O curso, que é gratuito, 
é destinado a trabalhadores 
d e  s a ú d e ,  l i d e r a n ç a s 
comunitár ias  e  pessoas 
interessadas que atuem com 
a população idosa,um dos 
desdobramentos do projeto 
“O cuidado de idosos no 
pós-pandemia: a qualificação 
como estratégia para reduzir 
desigualdades”, vinculado 
a o  e d i t a l  Te r r i t ó r i o s 
Saudáveis e Sustentáveis, do 
Programa Inova, da Fiocruz.

IDOSO

Curso de cuidadores:
inscrições abertas

Sudes leva ao ‘Biu’ 
educação ambiental

Ascom Sudes

Pessoas com cinco meses ou mais da 2ª dose foram garantir a dose de reforço

Moradora da região, Maria Lúcia mostrou cuidado com a área sustentável

A b o r d a n d o  t e m a s 
relacionados aos processos 
acadêmicos, contendo 17 
novos trabalhos científicos 
de profissionais da educação, 
a Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) retoma 
as publicações semestrais da 
Revista Saberes Docentes em 
Ação. O lançamento da 5ª edição 
ocorrerá no próximo sábado, 
após dois anos de pausa.

Com atuação desde 2015 
e quatro edições lançadas, o 
periódico acadêmico conta 
com registro legal, reconhecido 
e validado pela Biblioteca 
Nacional e recebe publicações 
acadêmicas de profissionais 
da rede municipal de ensino 
e de outras localidades do 
país. O foco é em publicações 
que reflitam sobre as práticas 
educacionais dentro do 
ambiente escolar.

Nesta nova edição, nove 
publicações são de profissionais 
de Escolas e Centros Municipais 
de Ensino Infantil (Cmeis) 
da rede municipal. Todos os 
trabalhos submetidos passam 
por análise às cegas de uma 
comissão editorial, constituída 
por professores, mestres e 
doutores, garantindo a lisura 
do processo.

O projeto Elos do Saber 
promove ações para orientar e 
instrumentalizar professores, 
coordenadores, gestores e 
técnicos da rede municipal.

5a EDIÇÃO

Semed lança 
a Revista 
Saberes 
Docentes
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Amanhã, Maceió terá mais um 
encontro inesquecível entre o 
“Maracatu de Ouro” do Coletivo 

Afro Caeté, e o saxofone do maestro alagoano 
Elizaubo, unindo as batidas e o batuque com 

o toque do Bolero de Ravel, às 19h30. É 
a continuação do Projeto Vamos 

Jaraguanear nas Sextas 
Clássicas, na Praça Dois 

Leões, no histórico 
bairro de Jaraguá. 

Durante quase 
um mês, vão se 
apresentar no 
palco – sempre 
n a s  s e x t a s 
e  s á b a d o s 

consecutivos – mais de 300 músicos locais, até o 
próximo dia 4 de dezembro. 

O evento é uma realização da Associação Alagoa 
do Sul, do produtor cultural e escritor Carlito Lima, 
por meio da Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria 
Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do 
Governo Federal; Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult) e a Fundação Municipal de Ação Cultural 
de Maceió (FMAC).

“Pensamos nesse encontro entre o clássico e a 
música popular brasileira, quando lembramos de 
Salvador, no Pelourinho, naqueles famosos duetos 
entre o Olodum com os popstars Paul Simon e 
Michael Jackson. Vale a pena ver esse show na 
praça”, afirma Carlito Lima.

Ainda nessa sexta, na sequência, irão se apresentar 
o Quarteto Manguaba (Elizaubo, Cláudio, Fábio, 
Rafael), e às 21h30, a cantata Os Três Tenores de 
Alagoas – Luciano Peixoto, Marcos Mausan e 
Daniel Lima – estrelando a consagrada pianista 
alagoana Selma Brito. No Museu de Imagem 
e do Som (MISA) haverá o lançamento 
de livros da editora Aletria, de Belo 
Horizonte (MG). 

O sábado, 20 de novembro, será 
inteiramente dedicado 

ao Dia da Consciência Negra, também no palco 
montado na Praça Dois Leões, com shows dos 
grupos afros Dendê, Afoxé e Zumbi.

A presidente da FMAC, Mirian Monte, 
comentou o projeto Vamos Jaraguanear com Sextas 
Clássicas. “É um programa que visa a revitalização 
cultural do bairro do Jaraguá, bem como integrar a 
sociedade no âmbito cultural e contemplará a maior 
diversidade possível, desde palestras, passando por 
lançamento de livros, seguindo por escolas 
de samba e indo até a premiação 
cultural”,  assinalou 
Mirian Monte.

Vamos ‘Jaraguanear’...
PRAÇA DOIS LEÕES  mistura música clássica com maracatu

Fotos: Divulgação

PROGRAMAÇÃO DA 

PRÓXIMA SEMANA

26 de novembro/ sexta

19h30: Abertura: Afro Caeté e Sax 

Elizaubo – Bolero de Ravel

20h: Concerto Banda da Guarda 

Municipal

21h30: Concerto Orquestra 

Filarmônica Santa Cecília

27 de novembro/ sábado

19h30: Batuque Mundaú

20h30: Grupo Coração de Mainha



7O DIA DIGITAL  l  18 de novembro  I  2021

ESPECIAL redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Cláudia Leite
Ascom Semtel 

Co m e ç a  h o j e , 
mais uma edição 
do Festival Bar 

em Bar, a feira gastronômica 
promovida pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) ,  com o apoio da 
Prefeitura de Maceió. A iniciativa 
acontece ao ar livre, até 21 de 
novembro, das 18h às 22h, na Praça 
Multieventos, localizada na orla de 
Pajuçara.

Com o tema “Saúde, vamos 
brindar a vida”, o objetivo do 
evento é movimentar os bares e 
restaurantes com porções e petiscos 
que enaltece a gastronomia da 
região. A entrada do festival é 
gratuita e cada porção servida 
pelos estabelecimentos custará R$ 
25,00.

De acordo com a secretária de 
Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), 
Patricia Mourão, eventos como 
esses destacam ainda mais um 
dos principais atrativos da capital 
alagoana, que é a gastronomia. 

“Nossa gastronomia é o 
segundo motivo pelo qual os 
turistas escolhem Maceió. Eventos 
como esses valorizam essa 
vocação do destino, promovendo 
momentos de lazer tanto para os 
turistas, quanto para a população 
maceioense”, pontuou a titular da 

Pasta.
“O tema do festival não poderia 

vir em melhor momento. Os bares 
foram muito prejudicados neste 
período. Agora é hora de continuar. 
De retomar de forma segura. Olhar 
para frente. Milhões de brasileiros 
não abrem mão de estar ali, no bar, 
junto aos familiares e amigos. Mais 
do que nunca é preciso celebrar a 
vida”, diz Eutímio Brandão Júnior, 
presidente da Abrasel /AL.

A capital terá 20 participantes: 
R e s t a u r a n t e  D i v i n a  G u l a ; 
Legionários Boteco de Carnes; 
Maikai; Churrasco do Xosqui; 
Conversa Botequim; Corais 
Beach Club; Espetinho da Maria; 
Fusion Grill; Botequim da Poica; 
La Empanada; Maria Coxinha; 
Mariah Comedoria; Mestre Cuca; 
Minha Casa Restobar; Nana 
Baiana; O Dadin; One Sushi; 
Pig Pork; Restaurante Anamá; 
Restaurante Massagueirinha; 
Rustik; Sports Burger; Tag Old 
Cofee and Pub; e Torresmos.

O FESTIVAL 
O evento é uma comemoração 

gastronômica nacional onde 
bares e restaurantes de diferentes 
estados se promovem com seus 
principais “pratos de boteco” a 
preço universal. A edição deste ano 
teve início no dia 4 de novembro na 
maioria das regiões participantes 
e, em Maceió, tem início hoje. 

Começa hoje o Festival
EVENTO traz pratos servidos a 

R$ 25,00 e participação de diversos 
bares e restaurantes da capital

Fotos: Abrasel
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Amanhã, Maceió terá mais um 
encontro inesquecível entre o 
“Maracatu de Ouro” do Coletivo 

Afro Caeté, e o saxofone do maestro alagoano 
Elizaubo, unindo as batidas e o batuque com 

o toque do Bolero de Ravel, às 19h30. É 
a continuação do Projeto Vamos 

Jaraguanear nas Sextas 
Clássicas, na Praça Dois 

Leões, no histórico 
bairro de Jaraguá. 

Durante quase 
um mês, vão se 
apresentar no 
palco – sempre 
n a s  s e x t a s 
e  s á b a d o s 

consecutivos – mais de 300 músicos locais, até o 
próximo dia 4 de dezembro. 

O evento é uma realização da Associação Alagoa 
do Sul, do produtor cultural e escritor Carlito Lima, 
por meio da Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria 
Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do 
Governo Federal; Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult) e a Fundação Municipal de Ação Cultural 
de Maceió (FMAC).

“Pensamos nesse encontro entre o clássico e a 
música popular brasileira, quando lembramos de 
Salvador, no Pelourinho, naqueles famosos duetos 
entre o Olodum com os popstars Paul Simon e 
Michael Jackson. Vale a pena ver esse show na 
praça”, afirma Carlito Lima.

Ainda nessa sexta, na sequência, irão se apresentar 
o Quarteto Manguaba (Elizaubo, Cláudio, Fábio, 
Rafael), e às 21h30, a cantata Os Três Tenores de 
Alagoas – Luciano Peixoto, Marcos Mausan e 
Daniel Lima – estrelando a consagrada pianista 
alagoana Selma Brito. No Museu de Imagem 
e do Som (MISA) haverá o lançamento 
de livros da editora Aletria, de Belo 
Horizonte (MG). 

O sábado, 20 de novembro, será 
inteiramente dedicado 

ao Dia da Consciência Negra, também no palco 
montado na Praça Dois Leões, com shows dos 
grupos afros Dendê, Afoxé e Zumbi.

A presidente da FMAC, Mirian Monte, 
comentou o projeto Vamos Jaraguanear com Sextas 
Clássicas. “É um programa que visa a revitalização 
cultural do bairro do Jaraguá, bem como integrar a 
sociedade no âmbito cultural e contemplará a maior 
diversidade possível, desde palestras, passando por 
lançamento de livros, seguindo por escolas 
de samba e indo até a premiação 
cultural”,  assinalou 
Mirian Monte.

Vamos ‘Jaraguanear’...
PRAÇA DOIS LEÕES  mistura música clássica com maracatu

Fotos: Divulgação

PROGRAMAÇÃO DA 

PRÓXIMA SEMANA

26 de novembro/ sexta

19h30: Abertura: Afro Caeté e Sax 

Elizaubo – Bolero de Ravel

20h: Concerto Banda da Guarda 

Municipal

21h30: Concerto Orquestra 

Filarmônica Santa Cecília

27 de novembro/ sábado

19h30: Batuque Mundaú

20h30: Grupo Coração de Mainha
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Fundação alemã oferta bolsas para profissionais e acadêmicos interessados na proteção do clima

Bolsa de Mestrado – Alemanha
Fonte: DAAD

Bolsa de Mestrado para Mulheres – Áustria
Fonte: Vienna Center for Logic and Algorithms

Bolsas de pós-graduação EPOS – Alemanha
Fonte: DAAD

A Fundação Alexander von Humboldt está 
recebendo candidaturas para seu programa 
de bolsa internacional de proteção do 

clima, direcionado para aqueles que trabalham 
com proteção climática ou conservação de recursos 
relevantes para o clima em seu país.

Os bolsistas deverão direcionar suas pesquisas 
para o combate às mudanças climáticas, estratégias 
de adaptação, preservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade, ou para o uso sustentável dos mares 
e oceanos. Tópicos de sustentabilidade relacionados 
a recursos naturais, consumo eficiente de recursos ou 
desenvolvimento urbano também são bem-vindos.

Os benefícios da bolsa são bem atraentes como, 
por exemplo, com um valor mensal de € 2.170, € 2.470 

ou € 2.670 no programa para líderes em potencial e 
um valor mensal de € 2.670 na linha do programa de 
pós-doutoramento. Também haverá possibilidade 
de pagamento de um valor adicional para 
acompanhamento de membros da família, seguro de 
saúde ou para um curso completo de alemão.  

Para se candidatar, os interessados deverão 
preencher os requisitos gerais e específicos para cada 
programa. Como requisitos gerais, o edital exige 
muito bom conhecimento de inglês ou alemão, ter 
experiência de liderança e experiência com questões 
nas ciências naturais ou de engenharia; mas também 
abre oportunidade para quem aborda os aspectos 
jurídicos, econômicos, sociais ou mesmo relacionados 
à saúde no que concerne às mudanças climáticas. 

Como requisitos específicos, os líderes em 
potencial poderão candidatar-se à bolsa de estudos 
internacional para proteção do clima desde que 
tenham concluído o ensino superior durante os 
últimos 12 anos e tenham pelo menos 48 meses 
de experiência profissional. Já para a bolsa de 
pesquisador, o candidato deverá ter concluído seu 
doutorado nos últimos 4 anos e ter publicado em 
periódicos acadêmicos e editoras revisadas de acordo 
com os padrões internacionais.

Se você ficou interessado, sugiro eu leia todos os 
termos da chamada através do link https://www.
humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-
programmes/international-climate-protection-
fellowship . Informe-se, prepare-se e boa sorte!

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) está 
concedendo bolsas de estudos para cursos de pós-graduação 
na Alemanha em faculdades públicas ou reconhecidas pelo 
governo alemão (staatlich anerkannt) nas seguintes áreas: 
Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes Plásticas/Design/
Comunicação Visual/Cinema, e Música. 
Podem se candidatar à bolsa estudantes que estejam no 
último ano da graduação, matriculados em uma universidade 
brasileira, bem como os recém-formados com título de 
bacharelado/licenciatura ou mestrado. Os selecionados 
receberão bolsa mensal de 861 euros pelo período de 10 a 
24 meses, dependendo do curso escolhido, passagem aérea 
e seguro-saúde.
Os interessados devem escolher a(s) instituição(ões) de 
sua preferência e se candidatar ao(s) curso(s) desejado(s) 
diretamente junto à instituição para o semestre 2022/23. 
Paralelamente, deve ser feita a candidatura no portal do DAAD 
para a bolsa de estudos. 
O nível de conhecimento de alemão deve ser no mínimo B1. No 
caso do inglês, o nível exigido dos candidatos é definido pelo(a) 
professor(a) orientador(a) ou por normas da universidade.
Para maiores informações, leia o edital completo em https://
bit.ly/2W5XUWa .

O Helmut Veith Stipend é dedicado à memória de um notável 
cientista da computação que trabalhou nas áreas de lógica em 
ciência da computação, verificação auxiliada por computador, 
engenharia de software e segurança de computadores. Helmut 
Veith, que faleceu tragicamente em março de 2016, foi um forte 
defensor e mentor das mulheres na ciência da computação.
Em homenagem aos esforços de Helmut Veith, uma bolsa para 
alunas em ciência da computação foi estabelecida com 
o apoio de TU Wien, o Instituto Wolfgang Pauli e generosas 
doações de amigos e colegas do Prof. Veith. As alunas 
selecionadas para bolsa de estudos recebem 6.000 euros por 
ano (pagos em prestações), e isenção das taxas de matrícula.
Podem candidatar-se as estudantes do sexo feminino que 
atendam às seguintes condições:

• Licenciatura em Ciências da Computação ou Matemática 
(primeiro ciclo de Bolonha) ou grau equivalente
• Amplo conhecimento matemático e técnico e interesse em 
(pelo menos uma das) áreas de pesquisa de Helmut Veith:
 • Lógica em Ciência da Computação
 • Métodos Formais e Verificação
 • Fundamentos da Inteligência Artificial
 • Algoritmos e Teoria da Complexidade
 • Segurança Informática
 • Proficiência em inglês
 
O prazo de inscrição anual é 30 de novembro. Para mais 
informações, visite o link https://bit.ly/3nojL6n .

Ainda é possível se candidatar a bolsas para nove dos cursos da atual 
chamada do programa EPOS do DAAD, voltado para a qualificação 
de profissionais e lideranças de países em desenvolvimento sob uma 
perspectiva sustentável. 
Além de excelente rendimento acadêmico, o pré-requisito básico 
para uma candidatura é ter o mínimo de dois anos de experiência 
profissional na área do curso pretendido após a conclusão da 
graduação.
 O EPOS oferece bolsa mensal, auxílio passagem, seguro saúde e 
curso preparatório de alemão. Os interessados devem se candidatar 
para o curso junto à universidade, de acordo com os prazos 
especificados abaixo. Na chamada deste ano, os seguintes oito 
cursos de master e um de PhD ainda estão com inscrições abertas:

• Geography of Environmental Risks and Human Security (U Bonn/
United Nations University) - Master | Prazo: 15/12/2021
• Agricultural Economics (U Hohenheim) - Master | Prazo: 
15/12/2021
• Tropical Hydrogeology and Environmental Engineering (TU 
Darmstadt) - Master | Prazo: 31/12/2021
• PhD Programme Mathematics in Industry and Commerce (TU 
Kaiserslautern) | Prazo: 15/01/2022
• Landscape Ecology and Nature Conservation (U Greifswald) - 
Master | Prazo: 15/12/2021
• Integrated Water Resources Management (TH Köln/ German 
Jordanian University) - Master | Prazo: 31/01/2022
• Environment and Resources Management – Focus Latin America 
(TH Köln/U San Luis Potosi) - Master | Prazo: 31/01/2022
• International Education Management (PH Ludwigsburg / Helwan 
University)- Master | Prazo: 15/03/2022
• International Media Studies (HS Bonn-Rhein-Sieg/DW Akademie) 
- Master | Prazo: 31/03/2022
Para mais informações, visite o link https://bit.ly/3FpwD29 .
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Seguro residencial cresce e entra no orçamento familiar dos brasileiros

A relação dos brasileiros 
com seus lares mudou 
desde o início do 

isolamento social causado 
pela pandemia. Com o home 
office, cresceu a procura pelo 
Seguro Residencial que oferece 
coberturas tradicionais como 
incêndio, danos elétricos, 
roubo e vendaval, serviço 
de assistência 24 horas, com 
serviços de chaveiro, vidraceiro 
e dedetização, e há opções de 
produtos que vão desde de 
proteção de equipamentos de 
trabalho até indenização por 
danos causados a terceiros.

No Brasil, esta modalidade 
de seguro cresceu 16,9% até 
agosto de 2021 em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, de acordo com dados 
da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg). 

É importante antes de 
contratar um seguro, saber 
quais são as coberturas 
oferecidas pelas empresas 
em seu contrato, pois, em 
determinadas situações, 
podem existir cláusulas que 
inviabilizem o ressarcimento 
dos danos e prejuízos sofridos. 
O cliente deve fazer uma análise 
sobre aquilo que, realmente, 
precisa: o que quer que seja 
protegido e de que forma, qual 
o valor da indenização baseada 
nos bens que possui ou no que 
deseja que sua família receba 
no caso de sua morte, entre 

outras coisas.
A região sudeste é o local 

onde os consumidores estão 
mais preocupados com a 
questão da proteção do lar. 
Registrando um crescimento 
de 22% no período analisado. 
O seguro residencial  em 
sua cobertura básica já conta 
com coberturas para casos de 
incêndio, explosão e queda de 
raio e aeronave, sendo possível 
incluir uma série de proteções 
adicionais.

Além disso, é possível 
oferecer reparos a danos 
ocorr idos  durante  uma 
manobra na garagem da casa 
ou no estacionamento do 

prédio, incluindo para-choque 
e retrovisores de automóveis, 
ou as paredes e portões, danos 
elétricos, quebra de vidro 
e reparação de problemas 
hidráulicos na residência.

OUTRAS VANTAGENS
Outra vantagem deste 

produto são as diversas 
assistências disponibilizadas 
g r a t u i t a m e n t e  a o s 
consumidores .  Ex is tem 
problemas do dia a dia, como 
um cano entupido ou uma 
chave emperrada, que podem 
comprometer o orçamento 
famil iar  em virtude da 
contratação de um profissional 

especializado para resolvê-los.  
E os segurados conseguem 
economizar muito utilizando as 
assistências para resolver estas e 
outras ocorrências.

CONCLUSÃO
Em suma, essa tendência 

veio para ficar. Essa mudança 
de comportamento mostra que 
o brasileiro está mais consciente 
sobre a importância de proteger 
e preservar seu imóvel. O 
mercado já oferece apólices 
com serviços de assistências 
embutidos que ajudam no 
conforto e na manutenção do 
imóvel 

As pessoas estão percebendo 

que a proteção de um bem tão 
importante quanto a casa pode 
sim ser inserir no orçamento 
familiar sem comprometê-lo. 
Isso porque se considerarmos o 
valor médio de um imóvel, um 
investimento médio de R$ 400 
por ano se mostra uma excelente 
relação de custo-benefício.

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



Um em Maceió, um em Milagres, um em São Paulo e 
o outro numa cidade que ele promete contar em breve. 
Wanderson Medeiros tem tantos projetos para 2022 que 
está até imaginando como seria bacana ter uns clones. Um 
desses projetos é o @cantodopicui que ele inaugura no 
final de novembro em São Paulo.

Nesta sexta-feira (19) tem 
show de cultura alagoana 
no palco do Teatro Deodoro. 
Promovido pelo coletivo 
@sururumusic, o show 
“A arte do encontro” vai 
reunir diversos artistas e 
será transmitido ao vivo 
pelo canal do coletivo no 
Youtube. 

Zunara Lyra está volta aos 
atendimentos presenciais. 
Agora de casa nova, a 
psicoterapeuta passa a 
atender na R. Epaminondas 
Gracindo, 22, na Pajuçara.

Márcia Machado acaba 
de receber a certificação 
CPA-20 (ANBIMA) e entrar 
para o quadro dos 171.865 
profissionais, em todo o Brasil, 
que atuam na distribuição de 
produtos de investimento para 
clientes dos segmentos varejo 
alta renda, private, corporate 
e investidores institucionais 
em agências bancárias ou em 
plataformas de atendimento.

A marca especialista em 
cabelos do Boticário está 
com descontos de até 40% 
em todas as linhas durante 
o mês de novembro. A 
promoção é válida para 
todas as linhas Match, 
inclusive o mais recente 
lançamento da marca: 
Match Operação Verão.

O curta alagoano “A BARCA” é finalista do Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro na categoria Melhor CURTA-METRAGEM 
FICÇÃO. Inspirado num conto de Lygia Fagundes Telles, 
a ficção marca a estreia do escritor @niltonjmresende na 
direção. O filme já foi exibido em diversos festivais ao redor 
do mundo, onde também foi premiado. Estamos na torcida!

SÓ CLONANDO

SURURU MUSIC

PRESENCIAL 

CERTIFICADA

DEU MATCH 

FINALISTA
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Espalhaí redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Elzlane Santos
elzlane@espalhai.com

É HOJE!

A espera terminou. Hoje começa a maratona de palestras, encontros, ideias e 
negócios do Trakto Marketing Show. Empreendedorismo, responsabilidade 

social, ideias fora da caixa, irreverência e ousadia. Tudo junto e misturado 
formando um ambiente perfeito para encontros, parcerias e bons negócios. 

GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!

ETERNOS

EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ    EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ   EM CARTAZ


