
Livro: jornalistas 
fazem seus relatos

EDITORA UNEAL

Toda a extensão da orla marí-
tima, além do Centro; do Mirante 
do Jacintinho; do Mirante de 
Ipioca; da Praça Padre Cícero, 
no Benedito Bentes; do Papó-

dromo, localizado no bairro do 
Vergel do Lago; da Praça São 
Sebastião, no Pontal da Barra; da 
Praça Centenário, no Farol; e as 
duas entradas da cidade, região 

norte e sul, vão integrar o “Natal 
de Todos Nós”. A decoração da 
orla começou ontem e as luzes 
estão sendo testadas. Só os testes 
já encantam.
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Maceió começa a “vestir” 
a roupa nova de Natal
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Antes de Maceió ser capi-
tal do Estado, a cidade de 
Alagoas teve esse privilégio. 
Alagoas – capital Alagoas; 
Alagoas – capital Maceió; os 
nomes das duas capitais já 
vinham com a história das 
cidades que brotam d’água. 
Maceió – “o que tapa o 
alagadiço” ou simplesmente 
Alagoas com a sua “Paranan-
-guera” – o que foi mar, ou 
com a sua “Para-i-guera” 
– ou “Paraíba antigo”, tudo 
ali conta as origens, o seu 
mergulho de milénios, até 
emergir, libertar-se do mar, 
ser lagoa, coroa, terra firme: 
Maceió enfim ou “o que tapa 
o alagadiço”.

Os nomes mesmo dos 
arrabaldes, das ruas, dos 
sítios são nomes pitorescos 
molhados d’água: Cambona, 
Poço, Levada, Aterro de Jara-
guá, Aterro do Cemitério, 
Olhos D’Água, Bebedouro. 
De sorte que a mudança da 
capital para Maceió já repre-
senta mesmo, etimologica-
mente, um progresso: a terra 
aflorou, tapou-se o alaga-
diço, surgiu Maceió.

O homem que pegou em 
armas para que a mudança 
não se operasse não concor-
reu, porém, com o holan-
dês a fim de conquistar 
solo, aumentar a cidade, 
consolidar o seu terreno de 
treme-treme. O mangue é 
que anonimamente, milê-
nios e milênios, mandou 
raízes, distribuiu sementes, 
conquistou terra para a sua 

pátria das Alagoas.
A terra continua ainda 

misturada à água, cortada 
de riachos, de cambonas, 
rodeada de lagoas, por isso 
é uma terra que me agrada 
porque tem a sedução das 
terras das ilhas distantes, 
das erromangos com seus 
coqueirais [Eromango é uma 
ilha do Pacífico que compõe a 
nação de Vanuatu], com a sua 
ventania constante e seu mar 
furioso. É a terra mais bela 
do Brasil, pobrinha com seus 
ricos lençóis d’água subter-
râneos, com seus prováveis 
lençóis de petróleo.

Maceió possui excelente 
posição topográfica, com 
seus três planos que a divi-
dem em três bairros carac-
terísticos: Maceió, Jaraguá e 
Jacutinga ou Farol.

Do Jacutinga divisam-se 
Maceió e Jaraguá e lá longe 
os canais e a lagoa longín-
qua. Canoas veleiras cortam 
as águas, o descendente de 
caetés apanha o sururu no 
fundo da lagoa. O farol, mal 
chega a noite, lambe aque-
las terras alagadas com uma 
faixa imensa branca e verme-
lha. Maceió vai recolher-se, 
vai dormir. A cidade dorme 
cedo, não tem hábitos notur-
nos.

Lá está a igreja do Rosá-
rio, lá está a Matriz, lá está a 
igreja dos Martírios que Roy 
Nash, protestante, achou 
tão bonita que a botou em 
seu livro errado e bom “The 
Conquest of Brazil”.

Nas terras de Satuba – 
“terras de caranguejo”, o 
Mundaú transbordou, as 
águas subiram nos trilhos 
da Great Western: o trem 
vem atrasado, vem de longe, 
de “Cinco Pontas”, vem 
cansado.

A  h i s t ó r i a  d a  G r e a t 
Western, a zona dos quatros 
Estados que ela atravessa, 
o homem que nela viaja, os 
dirigentes ingleses, o cabo-
clo, o cossaco (trabalhador 
da linha), o senhor de Enge-
nho vestido de guarda-pó, 
o usineiro “nouveau-riche” 
arrebentado e quase sempre 
ridículo, o judeu cobrando a 
prestação de gare em gare, os 
banguês das margens devo-
rados pelas usinas e a Great 
Western canalizando todas 
aquelas economias para o 
estrangeiro, tudo isso dava 
um formidável ensaio, um 
romance extraordinário que 
nenhum nordestino quis 
ainda escrever.

Porém, Maceió é isso, 
s o m e n t e ?  A l a g a d o s , 
mangues ,  caetés ,  Great 
Western? Não. Maceió tem 
fábricas, tem operários, tem 
petróleo, tem latifúndios, 
tem politiqueiros, tem subs-
tância para uma grande 
história, para uma grande 
tragédia, para uma grande 
glória, para a Paz, para a Paz.

As condições mesoló-
gicas desfavoráveis pode-
riam modificar o homem 
daquelas plagas, nivelá-lo ao 
plano da terra sem elevações, 

quase ao nível do mar. Não 
conseguiram, entretanto: 
o maceioense é sagaz, vivo 
e trabalhador, como todo 
nordestino. De uma jograli-
dade inexcedível, nas suas 
festas de São João, de Natal, 
na Levada e em Bebedouro; 
no Carnaval, em qualquer 
festejo, enfim, ele se apre-
senta com a velha alma de 
caeté amante dos folguedos, 
engraçadíssimo.

Mesmo às margens das 
lagoas, na zona do sururu, 
o homem não é só o empale-
mado roedor de tijolo, triste 
e vencido pela lama. O coco 
(dança tradicional da região), 
o toré, o reisado, a chegança, 
têm mestres extraordinários 
nas ilhas, nos canais e nas 
margens das grandes lagoas.

Uma vez apreciei um 
toré organizado por mestre 
João Pedro, que nunca me 
saiu da memória, desde a 
infância querida que os anos 
não trazem mais. Esse toré 
entrou por Bebedouro, com 
os seus reis preto e caboclo. 
Tinha uma extraordinária 
rainha índia, com uma coroa 
de espelhinhos e manto 
de flanela vermelha, trazia 
óculos escuros e bigodes e 
costeletas grudados com 
goma de farinha do Reino.

Era lindíssima a Rainha. 
Os reis prendiam moleques, 
entregava depois os reféns a 
troco de níqueis. No fim, os 
pretos são sempre vencidos 
pelos caboclos. Ainda hoje 
essa folgança tradicional 

termina sempre com a vitória 
dos nativos que, afinal, nos 
tempos de hoje, são todos 
eles, tão misturadas andam 
as três raças naquelas regi-
ões.

A jogralidade é caracterís-
tica tão forte do maceioense 
que, aos tempos da Revo-
lução de 30, ainda as forças 
de Paraíba demoravam na 
capital e já o povo promo-
via passeatas, com dichotes 
e grossa pandega, dando, 
imediatamente, ao aconteci-
mento, um aspecto de farra 
carnavalesca.

Pouco dias depois,  o 
guerreiro Juarez Távora, 
discursando para um grupo 
de curiosos, em frente ao 
palácio dos Martírios, foi 
aparteado por um ouvinte: 
— General, aqui continua 
tudo na mesma mamãezada!

Achei  a expressão — 
“mamãezada” — de uma 
felicidade de interpretação 
extraordinária. “Mamãe-
zada” — coisa entre mamãe 
e filho, briga sem importân-
cia, fechar os olhos, passar 
esponja, está tudo acabado”! 
Para que inimizade entre os 
caboclos da mesma tribo?

A forte humanidade, o 
poderoso vínculo de soli-
dariedade e de amor que 
assinalam o caráter daquela 
gente, fazem-na a mais doce, 
a mais acolhedora, a mais 
amiga nação do Nordeste.

Transcrito da revista 
Carioca, nº 18, 22 de fevereiro 
de 1936

Maceió, cidade alegre
Praça Napoleão Goulart, 

Riacho Maceió e a Avenida 
da Paz em 1936

Ponte dos Fonsecas 
na Praça Sinimbu



Ma i s  u m a 
conquista 
p a r a  o s 

profissionais da saúde, que 
bravamente atuam na linha 
de frente de combate à Covid 
em Alagoas. O presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Marcelo Victor, promul-
gou a lei nº 8.539, de autoria 
do deputado Galba Novaes 
(MDB), garantindo que a atua-
ção na rede de saúde pública ou 
privada – durante o tempo de 
vigência do Estado de Calami-
dade, deverá contar como título 
em concursos públicos. 

A bonificação pelo tempo 
de serviço prestado, que deverá 
ser de, no mínimo, 240 horas 
trabalhadas no enfrentamento 
direto ao coronavírus, também 
se estende aos profissionais do 

setor administrativo hospitalar, 
auxiliares de serviços gerais, 
motoristas de ambulância, 
porteiros, maqueiros, atenden-
tes e similares.

Para o deputado Galba 
Novaes, a promulgação da lei 
pela Casa é uma forma de reco-
nhecimento a quem tanto se 
dedicou em salvar vidas durante 
o momento pandêmico. “Este 
novo critério para admissão de 
profissionais da saúde e da linha 
de frente por meio de concurso 
é merecido, pelo incansável 
esforço e dedicação durante 
este período incerto e difícil, 
onde muitos deles deixaram 
suas famílias para se dedicar a 
outras pessoas. A promulgação 
garante a todos os valorosos 
profissionais esta justa e honrosa 
bonificação”, destacou.
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Linha de frente à Covid-19 tem 
direito a bônus em concursos

PROMULGAÇÃO DE LEI DO DEPUTADO Galba Novaes garante bonificação para quem atuou contra a pandemia

Ígor Pereira 

Para deputado Galba Novaes, quem esteve na linha de frente contra a Covid-19 deve ser bonificado em concurso

Um pedido de adiamento 
de discussão feito pelo depu-
tado Ronaldo Medeiros (MDB) 
gerou debate em plenário. O 
assunto em pauta foi o reque-
rimento nº 909/2021, de auto-
ria do deputado Cabo Bebeto 
(PTC),  solicitando que sejam 
convidados os diretores da 
empresa BRK Ambiental para 
prestarem esclarecimentos 
sobre falhas na prestação de 
serviço e sobre o aumento do 
valor da cobrança das contas 
de água.

Cabo Bebeto lamentou o 
pedido de adiamento e disse 
que isso foi uma forma de 
proteger a empresa BRK. “Esse 
pedido faz com que não tenha-
mos celeridade para resolver 

o problema de abastecimento 
de água em Maceió. Isso é um 
atraso na busca de solução para 
este grave problema”, disse. 
Em resposta, Ronaldo Medei-
ros falou que sempre foi contra 
o processo de privatização do 
sistema de água de Maceió. 
“Este problema também é 
causado pela privatização. 
Estou estudando o caso e vou 
apresentar alguns encami-
nhamentos, por isso solicitei o 
adiamento”, destacou.

Ainda no debate sobre o 
tema, o deputado Davi Maia 
(DEM) criticou a atuação da 
Agência Reguladora de Servi-
ços Públicos do Estado de 
Alagoas (Arsal). “A BRK vem 
publicando nos sites de notí-

cias que a culpa do problema 
de abastecimento é da Casal, 
e o Governo silencia. Quem 
está colocando água para a 
população é a Prefeitura de 
Maceió, que não recebeu nada 
da outorga. Precisamos trazer 
a BRK aqui”, afirmou. A depu-
tada Jó Pereira (MDB) disse que 
apresentou um requerimento 
convocando os representan-
tes da BRK, Casal e Arsal para 
explicarem os motivos da crise 
de abastecimento d’água em 
Maceió. “Assim poderemos 
ter encaminhamentos concre-
tos com relação a falta de água 
na torneira dos moradores da 
região metropolitana. Faço um 
apelo para a Casa pautar este 
pedido de convocação”, disse.

DIRETORES DA BRK

Plenário debate pedido 
de adiamento de convite

Ígor Pereira

Plenário da Assembleia debateu hoje o pedido de adiamento de diretores da BRK para falar sobre falta d ́água em Maceió

C o m  2 0  d e p u t a d o s 
presentes na sessão de hoje, 
o plenário da Casa discutiu e 
votou 21 matérias, dentre elas 
a Indicação nº 1202/2021, de 
autoria da deputada Ângela 
Garrote (PP), que pede ao 
governador do Estado e ao 
diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/

AL) a pavimentação asfáltica 
do acesso à Serra do Cruzeiro, 
em Igaci. “É uma região 
importante para a comuni-
dade. Além da religiosidade 
praticada nesta localidade, o 
lugar é conhecido pelas bele-
zas naturais”, disse a depu-
tada. A matéria foi aprovada 
por unanimidade.

IGACI

ALE aprova asfalto 
na Serra do Cruzeiro

Ígor Pereira

Deputada Ângela Garrote teve a sua solicitação aprovada pelos deputados



Com o tema 
“ N a t a l  d e 
Todos Nós”, a 

Prefeitura de Maceió já iniciou 
a instalação dos pontos da deco-
ração natalina, evento que já faz 
parte da tradição da capital. 
Além da decoração de toda orla 
marítima da capital, a parte alta 
da cidade também será contem-
plada com o festival das luzes. 
Ao todo, dez pontos da capital 
serão iluminados. 

Com objetivo de descentra-
lizar o Natal, levando o espírito 
natalino para todos os maceio-
enses, a Prefeitura de Maceió 
fará a decoração também no 
Centro, Mirante do Jacintinho, 
Mirante de Ipioca,  Praça Padre 
Cícero, no Benedito Bentes, 
do Papódromo, localizado no 
bairro do Vergel do Lago, da 
Praça São Sebastião, no Pontal 
da Barra, da Praça Centenário, 
no Farol, e as duas entradas da 
cidade, região norte e sul, vão 
integrar o “Natal de Todos Nós.

O trabalho de colocação da 

iluminação está sendo feito pela 
Superintendência Municipal de 
Energia e Iluminação Pública 
(Sima) que, inicialmente, irá 
trabalhar nos pontos da orla 
e do Jacintinho. Ao longo dos 
próximos dias, as decorações 
serão instaladas nos demais 
pontos.

Para o Superintendente da 
Sima, João Folha, este Natal 
traz mais expectativa, pois será 
o primeiro pós pandemia da 
Covid-19. “Trazer um Natal 
iluminado para nossa cidade, e 
ainda mais de forma tão ampla, 
expandido para outros bairros 
da nossa capital, mostra que 
essa festa é de todos e para 
todos”.

Segundo Folha, a popu-
lação ainda vem passado por 
momentos muito difíceis nesta 
pandemia, onde o isolamento 
social impediu das famí-
lias vivenciar a beleza dessa 
época, mas agora será possível 
contemplar a festa com mais 
brilho.
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Natal de Todos Nós: Sima inicia 
decoração natalina da cidade 

NOITES devem ganhar um brilho a mais em Maceió: decoração natalina já faz parte da tradição do município

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Técnicos da Superintendência Energia e Iluminação Pública iniciaram a instalação dos primeiros pontos de luz natalina

Com objetivo de unir a parte 
teórica com a vivência do espaço 
e como parte do curso “Conhe-
cendo a história da África e 
fortalecendo nossa identidade”, 
professores e coordenadores 
da rede municipal participam, 
amanha, de uma aula ao ar 
livre na Serra da Barriga, em 
União dos Palmares. O evento 
visa aprofundar temáticas que 
trazem a história numa visão 
antirracista, com a valorização 
da cultura afro.

O curso “Conhecendo a 
história da África e fortalecendo 
nossa identidade” é promo-
vido pelo Núcleo, que faz parte 
da Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos, e teve seu 
início no dia 20 de outubro, atra-
vés de uma abertura que contou 
com a presença da palestra do 
formador e técnico pedagógico 

Zezito de Araújo. Desde então, 
as aulas estão sendo ministra-
das de maneira remota em três 
turnos: manhã, tarde e noite.

De acordo com a coorde-
nadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Sobre a Diversi-
dade-Étnico Racial (NEDER), 
Ednilza Cabral, ao associar 
teoria e prática, o curso vai 
proporcionar uma visão mais 
aprofundada e real das mensa-
gens abordadas pelo conteúdo.

“Compreender a dimensão 
dessa aula de campo requer 
entender a importância dessa 
temática. Quando a gente parti-
cipa presencialmente daquilo 
que está nos livros didáticos, a 
aula atinge outra perspectiva, 
com um olhar diferenciado e 
aprofundado sobre o conte-
údo”, explica Edinilza Alves 
Cabral. 

REDE MUNICIPAL

Professores visitam 
a Serra da Barriga

Em mais uma ação,  equi-
pes de educação ambiental da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) percorreram, 
ontem, o bairro do Poço orien-
tando os residentes a respeito 
do Ponto de Entrega Voluntá-
ria (PEV) que foi transferido 
da Praça da Faculdade, onde 
sofria vandalismo constante, 
para a Praça Treze de Maio. 
A iniciativa beneficiou cerca 
de 500 pessoas que moram no 
entorno do local.

De acordo com infor-
mação da Sudes, a decisão 
da Prefeitura de Maceió de 
realocar o PEV foi tomada 
após o equipamento passar 
por manutenção mais de uma 
vez esse ano e resultar em um 
gasto extra, que poderia ser 
investido de outra forma no 
aperfeiçoamento da limpeza 
urbana na capital. 

N a  s e m a n a  p a s s a d a 
outros dois PEVs foram realo-
cados pelo mesmo motivo: 
o PEV da Gruta de Lourdes 
— que saiu da Praça Gené-
sio de Carvalho e foi para a 
do Mirante da Gruta — e do 

Santos Dumont — remane-
jado da Praça Carimbão para 
o Conjunto Village Campes-
tre I, próximo à Associação 
de Moradores.

A ação no bairro do Poço 
teve como foco a educa-
ção ambiental, informando 
comunidade de como descar-
tar e como preservar o equi-
pamento, visando aproximar 
a população da reciclagem. 
Além dos servidores da 
Sudes, a atividade contou 
com a participação dos jovens 
aprendizes da Naturalle e do 
surfista uruguaio Mathias 

Ferreira, responsável por 
percorrer todo o litoral brasi-
leiro recolhendo lixo descar-
tado de forma irregular.

Para Virgínia Lucena, 
coordenadora de supervi-
são de cooperativas e reci-
cláveis da Sudes, esse tipo 
de equipamento precisa da 
preservação de quem reside 
próximo, já que auxilia na 
limpeza da localidade. “Os 
PEVs aproximam o cidadão 
do poder público, da recicla-
gem e, consequentemente, da 
proteção ao meio ambiente”, 
afirma. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sudes promove ação
no bairro do Poço

Vigilância Sanitária apreende mais 750 kg de 
alimentos impróprios para consumo

Em mais uma ação de fiscalização pela capital alagoana, a Vigilância Sanitária de Maceió apre-
endeu 750 kg de alimentos perecíveis impróprios para o consumo da população. As fiscalizações 
aconteceram no último final de semana em laticínios, supermercados e frigoríficos, localizados nos 
bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Graciliano Ramos. Diversos produtos foram encontrados 
fora do prazo de validade, o que pode trazer prejuízos à saúde do consumidor. Entre os alimentos 
estragados estão carnes, frango, linguiça calabresa, queijo, mortadela, charque e outros.

Ascom Sudes

PEV da Praça da Faculdade foi transferido para a Praça Treze de Maio
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contemplar a festa com mais 
brilho.
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Natal de Todos Nós: Sima inicia 
decoração natalina da cidade 

NOITES devem ganhar um brilho a mais em Maceió: decoração natalina já faz parte da tradição do município

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Técnicos da Superintendência Energia e Iluminação Pública iniciaram a instalação dos primeiros pontos de luz natalina

Com objetivo de unir a parte 
teórica com a vivência do espaço 
e como parte do curso “Conhe-
cendo a história da África e 
fortalecendo nossa identidade”, 
professores e coordenadores 
da rede municipal participam, 
amanha, de uma aula ao ar 
livre na Serra da Barriga, em 
União dos Palmares. O evento 
visa aprofundar temáticas que 
trazem a história numa visão 
antirracista, com a valorização 
da cultura afro.

O curso “Conhecendo a 
história da África e fortalecendo 
nossa identidade” é promo-
vido pelo Núcleo, que faz parte 
da Coordenadoria Geral de 
Centros e Núcleos, e teve seu 
início no dia 20 de outubro, atra-
vés de uma abertura que contou 
com a presença da palestra do 
formador e técnico pedagógico 

Zezito de Araújo. Desde então, 
as aulas estão sendo ministra-
das de maneira remota em três 
turnos: manhã, tarde e noite.

De acordo com a coorde-
nadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Sobre a Diversi-
dade-Étnico Racial (NEDER), 
Ednilza Cabral, ao associar 
teoria e prática, o curso vai 
proporcionar uma visão mais 
aprofundada e real das mensa-
gens abordadas pelo conteúdo.

“Compreender a dimensão 
dessa aula de campo requer 
entender a importância dessa 
temática. Quando a gente parti-
cipa presencialmente daquilo 
que está nos livros didáticos, a 
aula atinge outra perspectiva, 
com um olhar diferenciado e 
aprofundado sobre o conte-
údo”, explica Edinilza Alves 
Cabral. 

REDE MUNICIPAL

Professores visitam 
a Serra da Barriga

Em mais uma ação,  equi-
pes de educação ambiental da 
Superintendência Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável (Sudes) percorreram, 
ontem, o bairro do Poço orien-
tando os residentes a respeito 
do Ponto de Entrega Voluntá-
ria (PEV) que foi transferido 
da Praça da Faculdade, onde 
sofria vandalismo constante, 
para a Praça Treze de Maio. 
A iniciativa beneficiou cerca 
de 500 pessoas que moram no 
entorno do local.

De acordo com infor-
mação da Sudes, a decisão 
da Prefeitura de Maceió de 
realocar o PEV foi tomada 
após o equipamento passar 
por manutenção mais de uma 
vez esse ano e resultar em um 
gasto extra, que poderia ser 
investido de outra forma no 
aperfeiçoamento da limpeza 
urbana na capital. 

N a  s e m a n a  p a s s a d a 
outros dois PEVs foram realo-
cados pelo mesmo motivo: 
o PEV da Gruta de Lourdes 
— que saiu da Praça Gené-
sio de Carvalho e foi para a 
do Mirante da Gruta — e do 

Santos Dumont — remane-
jado da Praça Carimbão para 
o Conjunto Village Campes-
tre I, próximo à Associação 
de Moradores.

A ação no bairro do Poço 
teve como foco a educa-
ção ambiental, informando 
comunidade de como descar-
tar e como preservar o equi-
pamento, visando aproximar 
a população da reciclagem. 
Além dos servidores da 
Sudes, a atividade contou 
com a participação dos jovens 
aprendizes da Naturalle e do 
surfista uruguaio Mathias 

Ferreira, responsável por 
percorrer todo o litoral brasi-
leiro recolhendo lixo descar-
tado de forma irregular.

Para Virgínia Lucena, 
coordenadora de supervi-
são de cooperativas e reci-
cláveis da Sudes, esse tipo 
de equipamento precisa da 
preservação de quem reside 
próximo, já que auxilia na 
limpeza da localidade. “Os 
PEVs aproximam o cidadão 
do poder público, da recicla-
gem e, consequentemente, da 
proteção ao meio ambiente”, 
afirma. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sudes promove ação
no bairro do Poço

Vigilância Sanitária apreende mais 750 kg de 
alimentos impróprios para consumo

Em mais uma ação de fiscalização pela capital alagoana, a Vigilância Sanitária de Maceió apre-
endeu 750 kg de alimentos perecíveis impróprios para o consumo da população. As fiscalizações 
aconteceram no último final de semana em laticínios, supermercados e frigoríficos, localizados nos 
bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Graciliano Ramos. Diversos produtos foram encontrados 
fora do prazo de validade, o que pode trazer prejuízos à saúde do consumidor. Entre os alimentos 
estragados estão carnes, frango, linguiça calabresa, queijo, mortadela, charque e outros.

Ascom Sudes

PEV da Praça da Faculdade foi transferido para a Praça Treze de Maio
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A Secretaria de 
E s t a d o  d a 
S e g u r a n ç a 

Pública (SSP) coordenou, hoje, 
uma operação integrada entre 
as Polícias Civil e Militar com o 
objetivo de prender integrantes 
de uma organização criminosa.  
A operação foi denominada de 
Marmota e cumpre 15 manda-
dos de prisão e 14 de busca e 
apreensão em Maceió, Olho 
D’água das Flores e em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte.

A operação, fruto de um 
trabalho investigativo realizado 
pela SSP, pela Divisão Especial 
de Investigação e Capturas 
(DEIC) e pelo 7º Batalhão da 
Polícia Militar, é comandada 
pelo delegado Gustavo Xavier, 
diretor da DEIC, e pelo coman-

dante do 7° BPM, tenente-coro-
nel Gouveia.

Os mandados foram expe-
didos pela 17ª Vara Criminal 
da Capital com base em provas 
técnicas que comprovam a 
participação dos alvos em 
crimes como tráfico de drogas, 
posse e porte legal de arma de 
fogo e homicídios. As equipes 
policiais cumpriram mandados 
em Maceió, no bairro do Bene-
dito Bentes, em Olho D’água 
das Flores e em Natal (RN).

O líder da organização 
criminosa mora em Natal, local 
de onde ele também coman-
dava as ações do grupo em 
Alagoas. A operação ganhou o 
nome de Marmota em analogia 
ao roedor, que tem como hábi-
tos cavar buracos e hibernar por 

até nove meses.
A organização criminosa 

tem ligação com uma conhe-
cida facção criminosa nacional 
e, assim como as marmotas, 
cavava buracos em terrenos 
próximos dos pontos de comér-
cio das drogas para esconder os 
entorpecentes e, desta forma, 
tentar despistar as forças de 
segurança.

Até o momento, dez pessoas 
foram presas, incluindo o líder 
da organização criminosa, 
que estava em Natal. Também 
foram apreendidas uma espin-
garda, uma pistola .40, um 
revólver calibre 32, uma quan-
tidade significativa de cocaína, 
tabletes de maconha, além de 
dinheiro, celulares e outros 
equipamentos. 

EFETIVO PARTICIPANTE
Para o cumprimento dos 

mandados, foram emprega-
dos agentes da 2ª Delegacia 
Regional de Polícia, coman-
dados pelo delegado regional 
Hugo Leonardo, além de poli-
ciais da Delegacia de Piranhas, 
Divisão Especial de Investi-
gações e Capturas (DEIC), do 
Tático Integrado de Grupos 
de Resgates Especiais (Tigre), 
Asfixia, policiais militares 
dos 7º, 9º e 10º Batalhão, da 
Companhia de Operações 
Especiais do Sertão (COPES), 
Batalhão de Policiamento 
Rodoviário (BPRV), ROTAM, 
além do Canil do 3º Batalhão. 
O Grupamento Aéreo da SSP 
também participou da opera-
ção.

No Rio Grande do Norte, 
a Operação Marmota contou 
com a colaboração do dele-
gado Erick Gomes e de agentes 
da Divisão Especializada em 
Investigações e Combate ao 
Crime Organizado (DEICOR/
RN).

A população é grande 
parceira das forças de segu-
rança no combate ao crime 
em Alagoas e pode contri-
buir com o trabalho das polí-
cias realizando denúncias 
sobre homicídios, tráfico de 
drogas, roubos, organizações 
criminosas e outros crimes 
por meio do Disque Denún-
cia. As informações podem 
ser repassadas, de forma 
anônima e gratuita, por meio 
de ligações para o 181.

Operação Marmota desarticula 
bando criminoso em AL e RN 

COORDENADAS PELA SSP, ações policiais integradas foram de combate ao tráfico, porte ilegal de armas e homicídios 

O Ministério Público 
Federal no Estado de Alagoas 
informou a Ordem dos Advo-
gados do Brasil Seccional 
Alagoas (OAB-AL), sobre a 
necessidade de apresentação 
do comprovante de vacinação 
contra a Covid-19 para permi-

tir acesso às unidades, com 
a retomada do atendimento 
presencial.

A solicitação faz parte 
das medidas de prevenção e 
controle da transmissão da 
Covid-19, conforme consta 
na Portaria PGR/MPU nº 110, 

para o retorno do trabalho 
presencial.

Conforme consta na porta-
ria, advogados e advogadas, 
as partes e o público externo, 
com exceção dos menores de 
12 anos, deverão comprovar a 
vacinação contra a Covid-19.

A 16ª Vara Criminal da 
Capital iniciou, ontem, o muti-
rão que realizará 1.500 audi-
ências admonitórias até o dia 
7 de dezembro. Serão realiza-
das em média 150 audiências 
por dia, divididas em cinco 
grupos de 30 pessoas. 

A ação visa dar celeridade 
ao andamento processual 
para que os apenados, dos 
regimes aberto e semiaberto, 
tomem conhecimento das 
condições de cumprimento 
das penas e os efeitos do 
descumprimento. A força-
-tarefa conta com a partici-
pação do Ministério Público, 
OAB, Defensoria Pública e 
de setores da Secretaria de 

Estado de Ressocialização e 
Inclusão Social (Seris). 

De acordo com o juiz 
Antônio Rafael Casado, o 
esforço conjunto visa dar 
prosseguimento às audiên-
cias que não foram realizadas 
em decorrência da pande-
mia, postergando o início do 
cumprimento das penas para 
os que estão no regime aberto 
e semiaberto. 

“Para poder oficializar e 
regularizar a situação proces-
sual deles, fizemos essa 
força-tarefa. O objetivo da 
audiência é deixar fixadas as 
condições de cumprimento 
de pena para que os reeducan-
dos possam cumprir efetiva-

mente e saiam daqui sabendo 
o que tem que cumprir para 
que não acabem descum-
prindo e tendo que regredir 
ao regime fechado”.

Segundo o magistrado, 
durante a pandemia, a Vara 
de Execuções Penais deu 
continuidade, de maneira 
virtual, apenas as audiências 
de justificação, voltadas para 
apenados que regressaram 
ao regime fechado. As audi-
ências do regime semiaberto 
e aberto foram posterga-
das devido a dificultava do 
cumprimento de mandado 
judicial em consequência das 
restrições sanitárias, voltando 
a ser realizadas no mutirão.

COMPROVANTE

MUTIRÃO

MPF exige “prova da 
vacina” para atender

TJ: 1.500 reeducandos 
participam de audiência

O Instituto de Inovação 
para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável de Alagoas 
(Emater) realiza amanhã a 
capacitação de piscicultores na 
produção de tilápia no Povo-
ado Impueiras, localizado em 
Estrela de Alagoas. É estimado 
que, após a atividade, o rendi-
mento aumente cerca de 40%.

Com início marcado para as 
9h, a ação acontece em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Agricultura do município. O 
objetivo é ensinar como cons-
truir os aeradores caseiros. 
Ao todo serão beneficiados 10 
produtores de referência na 
região. Irão participar da capa-
citação os técnicos extensionis-
tas da Emater, Sílvio Serafim e 
Fernando Cavalcante.

“Por meio do incremento 
dos aeradores será possível 
aumentar o nível de oxigênio 
da água, o que contribui para 
a ampliação no número de tilá-
pias por tanque, gerando cres-
cimento na produtividade e 
também na renda desses pisci-
cultores”, explicou o técnico 
Sílvio. A produção atual nesta 
região é de 2 toneladas de peixe 
por ciclo e, após o incremento 
do aeradores, é calculado que a 
quantidade alcance aproxima-
damente 2,8 toneladas.

Joyce Andrea
Repórter

Mais uma vez o Avança 
Escola 10 foi palco para o prota-
gonismo estudantil da rede 
estadual de ensino. A cara-
vana da Educação, promovida 
pela Seduc, esteve na Região 
Norte, e promoveu um inter-
câmbio de conhecimento entre 
as escolas que compõem a 10ª 
Gerência Regional. Estudantes 
de 12 municípios diferentes 
participaram do encontro em 
um grande momento de troca 
de experiências na anfitriã da 
vez, a Escola Estadual Maria 
Antônia Oliveira dos Santos, 
em Matriz de Camaragibe. 

“É um momento único 
de colaboração intensa entre 
as escolas, hora de partilhar 
as experiências boas de cada 
uma e celebrar os avanços da 
educação de Alagoas, atra-
vés do comprometimento de 
todos os servidores. Nunca 
se investiu tanto na educação 
pública alagoana e o Avança 
é esse momento onde alunos 
e professores partilham desse 
momento e como isso tem 
transformado a realidade de 
quem ama e faz a educação de 
Alagoas”, destacou o secretá-
rio, Rafael Brito.

TILÁPIA ESCOLA 10

Emater 
capacita 
piscicultores 
na produção

Estimula o 
protagonismo
estudantil na 
Região Norte
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O barro aver-
m e l h a d o 
retirado do 

Rio Mundaú transforma-se 
em retratos da história do 
povo quilombola através da 
arte carregada de ancestrali-
dade moldada pelas mãos de 
Irinéia Rosa Nunes da Silva, 
a Dona Irinéia. Neste ano, 
as esculturas cerâmicas da 
Mestra também terão mais 
outra nobre atribuição: home-
nagear pessoas e instituições 
que ganharam destaque na 
defesa da igualdade racial e 
na luta contra o preconceito e 
a discriminação.

Reconhecida como Patri-
mônio Vivo de Alagoas desde 
2005 e uma das artesãs mais 
conhecidas de todo o país, 
Dona Irinéia assinará o troféu 
da quinta edição do Prêmio 
Tia Marcelina, realizado pelo 
Governo de Alagoas, por meio 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e dos Direitos Huma-
nos (Semudh), em parceria 
com o Conselho Estadual 
de Promoção da Igualdade 
Racial (Conepir) e que hoje, 
logo mais às 18h, no Hotel e 
Resort Jatiúca.

Apesar de toda a representa-
tividade e importância que seu 
nome carrega, Dona Irinéia fez 
questão de expor a sua gratidão 
ao ver seu talento ser lembrado 
para ilustrar o aspecto mais 
importante da solenidade. “Eu 
me sinto muito agradecida e 
orgulhosa de participar desse 
prêmio. Quando alguém me 
convida para qualquer lição 

dentro do meu serviço, eu faço 
de tudo para participar”, disse 
a mestre esbanjando simplici-
dade.

A secretária de Estado da 
Mulher e dos Direitos Huma-
nos, Maria Silva, explica que a 
escolha da Mestre reflete tudo 
o que o Prêmio representa. “É 
uma cerimônia de reconheci-
mento daqueles que enrique-
cem a nossa história e a história 
do Estado de Alagoas através 
de ações diversas, sejam no 
campo acadêmico, na cultura, 
nas políticas públicas, entre 
outras. É hora de agradecer e 
retribuir o talento comparti-
lhado e, no mesmo passo, valo-
rizar as nossas raízes”, afirmou.

UMA VIDA PELA ARTE
Dos seus 74 anos vividos, 

42 são dedicados à arte da 
cerâmica .  Foi 

moldando figuras humanas, 
cabeças, pés, vasos, panelas 
e outras formas através do 
barro pisoteado, amassado, 
moldado e queimado que 
Dona Irinéia encontrou sua 
maneira de contar histórias de 
lutas, conquistas e dificulda-
des vivenciadas pelo seu povo 
e por ela mesma.

Nascida no povoado de 
Muquém - uma comunidade 
quilombola próxima à Serra 
da Barriga, símbolo máximo 
do Quilombo dos Palmares 
-, a Mestre teve seu primeiro 
contato direto com o artesa-
nato por volta de seus vinte 
anos, quando começou a 
ajudar sua mãe na confecção 
de panelas de barro. 
Posteriormente, foi 
recebendo enco-
mendas de fiéis que 

encontra-

vam em suas peças formas 
para pagarem promessas. E 
foi assim que Dona Irinéia 
descobriu a sua arte.

Explorando o barro de 
formas diferentes ao lado de 
seu marido, Antonio Nunes, 
o Toinho, a Mestre chegou a 
levar a sua arte para o resto 
do país em exposições em 
metrópoles como Recife, 
São Paulo e Rio de Janeiro, e, 
também, para fora do Brasil. 
Em 2015,  esculturas da 
artesã foram levadas para a 
Expo Milão, na Itália, onde se 
juntaram com obras vindas 
de 140 países.

Do mesmo jeito que apren-
deu com sua mãe, Dona 
Irinéia 

repassou a tradição e as técni-
cas da arte com cerâmica para 
seus 11 filhos. Atualmente, por 
conta da idade avançada, eles 
ajudam a Mestre na produção 
das peças. Porém, apesar das 
dificuldades impostas pela 
alta vivência, a ceramista diz 
que não pretende parar em 
breve.

“Não venho bem de saúde, 
mas venho trabalhando deva-
garzinho, no empurrão. Eu 
não tenho vontade de parar 
agora não”, diz a artesã com 
determinação.

O PRÊMIO
A premiação, que terá o 

contorno artístico marcado 
pela obra de Dona Irinéia, foi 
criada em homenagem à Tia 
Marcelina, uma ex-escrava 
africana de Janga, Angola, e 
descendente do Quilombo 
dos Palmares e de família 
real africana. Junto a Manoel 
Gelejú, Mestre Roque, Mestre 
Aurélio e outros, fundaram os 
primeiros Xangôs do Brasil, 
no bairro de Bebedouro, em 
Maceió. Ela morreu durante 
o “Quebra de Xangô”, movi-
mento que perseguiu e tortu-
rou em 1912 representantes 
das religiões de matrizes afri-
canas.

Professores, pesquisado-
res, jornalistas, ativistas, líde-
res quilombolas, líderes de 

religiões de matriz 
africana e institui-
ções são alguns 
dos que compõem 

o seleto grupo de 
premiados nas 

edições ante-
r i o r e s .  A 
solenidade 
acontece em 
a l u s ã o  a o 
mês da Cons-

ciência Negra.

Arte de Dona Irinéia assina 
Prêmio Tia Marcelina 2021

OBRA DA ARTESÃ homenageará personalidades e entidades de destaque na defesa e valorização da cultura negra em AL

Fotos: Ascom Semudh

Dona Irinéia com uma das peças que serão entregues aos homenageados na solenidade da quinta edição do Prêmio
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Casos de tendinite aumentam 
devido ao uso de smartphones

Dor, dificul-
d a d e  d e 
r e a l i z a r 

movimentos, inchaço e hiper-
sensibilidade na zona afetada. 
Esses são sintomas típicos 
de tendinite, doença carac-
terizada pela inflamação do 
tendão que costuma afetar, 
principalmente, ombro, coto-
velo, punho, joelho e torno-
zelo. 

As causas da patologia são 
diversas e vão desde alimen-
tação inadequada, falta de 
alongamento muscular , 
estresse e envelhecimento, a 
realização de movimentos e 
esforços prolongados e repe-
titivos sobre o tendão. 

Nos últimos anos, casos 
de tendinite tiveram cresci-
mento exponencial devido ao 
uso excessivo de smartpho-
nes. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, as 
doenças reumáticas que atin-
gem as articulações já afetam 
cercam de 12 milhões de 
brasileiros no país. 

CUIDADOS AO TECLAR
O  f i s i o t e r a p e u t a  d o 

Sistema Hapvida Maceió, 

Gustavo Palmieri, chama 
atenção para o teclar, que 
pode ser uma atividade peri-
gosa para a saúde musculo-
esquelética do corpo. É que 
a repetição dos movimentos 
pode sobrecarregar o tendão 
responsável por flexionar e 
estender o dedo polegar. 

“Além das mãos, o mau 
uso da tecnologia também 
pode acarretar dores no 
pescoço e nos ombros, devido 
à posição baixa da cabeça e 
esforço para manter o celular 
próximo aos olhos”, comple-
menta.

De acordo com o fisiote-
rapeuta, o recomendado é 
buscar apoio de um profis-
sional capacitado ao menor 
sinal de desconforto. O diag-
nóstico da tendinite é feito 
por meio de apalpamento 
da região afetada, exames de 
imagem e raio-x. 

FISIOTERAPIA COMO 
ALIADA À SAÚDE
O tratamento da tendi-

nite engloba medidas para 
evitar que a dor volte, como 
repouso do tendão afetado, 
uso de remédios analgésicos 

e anti-inflamatórios e fisiote-
rapia para analgesia. 

“A fisioterapia pode ser 
uma grande aliada para tratar 
casos de tendinite, pois, além 
de desinflamar o tendão, 
também ajuda a fortalecer 
os músculos e articulações, 
melhorando a flexibilidade 
e reduzindo a dor”, ressalta 
Gustavo Palmieri. 

BOM SENSO É SEMPRE
BEM-VINDO
O  f i s i o t e r a p e u t a  d o 

Sistema Hapvida Maceió 
destaca que é importante 
pensar em formas de evitar a 
sobrecarga do dedo polegar, 
como utilizar as duas mãos 
para teclar, e realizar alon-
gamento das mãos, punhos, 
pescoço, ombros, braços e 
antebraços a cada 20 ou 30 
minutos de uso de smar-
tphone. 

“Outra excelente maneira 
de prevenção à tendinite é 
realizar exercícios diários, 
como mobilizações orientadas 
por um fisioterapeuta. A ativi-
dade física, como a muscula-
ção, por exemplo, também é 
uma grande aliada”, finaliza.

DOENÇAS REUMÁTICAS, que já afetam cerca de 12 milhões de brasileiros, podem ser agravadas pelo mau uso da tecnologia

O fisioterapeuta Gustavo Palmieri alerta sobre o uso excessivo de smartphones

Divulgação
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O barro aver-
m e l h a d o 
retirado do 

Rio Mundaú transforma-se 
em retratos da história do 
povo quilombola através da 
arte carregada de ancestrali-
dade moldada pelas mãos de 
Irinéia Rosa Nunes da Silva, 
a Dona Irinéia. Neste ano, 
as esculturas cerâmicas da 
Mestra também terão mais 
outra nobre atribuição: home-
nagear pessoas e instituições 
que ganharam destaque na 
defesa da igualdade racial e 
na luta contra o preconceito e 
a discriminação.

Reconhecida como Patri-
mônio Vivo de Alagoas desde 
2005 e uma das artesãs mais 
conhecidas de todo o país, 
Dona Irinéia assinará o troféu 
da quinta edição do Prêmio 
Tia Marcelina, realizado pelo 
Governo de Alagoas, por meio 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e dos Direitos Huma-
nos (Semudh), em parceria 
com o Conselho Estadual 
de Promoção da Igualdade 
Racial (Conepir) e que hoje, 
logo mais às 18h, no Hotel e 
Resort Jatiúca.

Apesar de toda a representa-
tividade e importância que seu 
nome carrega, Dona Irinéia fez 
questão de expor a sua gratidão 
ao ver seu talento ser lembrado 
para ilustrar o aspecto mais 
importante da solenidade. “Eu 
me sinto muito agradecida e 
orgulhosa de participar desse 
prêmio. Quando alguém me 
convida para qualquer lição 

dentro do meu serviço, eu faço 
de tudo para participar”, disse 
a mestre esbanjando simplici-
dade.

A secretária de Estado da 
Mulher e dos Direitos Huma-
nos, Maria Silva, explica que a 
escolha da Mestre reflete tudo 
o que o Prêmio representa. “É 
uma cerimônia de reconheci-
mento daqueles que enrique-
cem a nossa história e a história 
do Estado de Alagoas através 
de ações diversas, sejam no 
campo acadêmico, na cultura, 
nas políticas públicas, entre 
outras. É hora de agradecer e 
retribuir o talento comparti-
lhado e, no mesmo passo, valo-
rizar as nossas raízes”, afirmou.

UMA VIDA PELA ARTE
Dos seus 74 anos vividos, 

42 são dedicados à arte da 
cerâmica .  Foi 

moldando figuras humanas, 
cabeças, pés, vasos, panelas 
e outras formas através do 
barro pisoteado, amassado, 
moldado e queimado que 
Dona Irinéia encontrou sua 
maneira de contar histórias de 
lutas, conquistas e dificulda-
des vivenciadas pelo seu povo 
e por ela mesma.

Nascida no povoado de 
Muquém - uma comunidade 
quilombola próxima à Serra 
da Barriga, símbolo máximo 
do Quilombo dos Palmares 
-, a Mestre teve seu primeiro 
contato direto com o artesa-
nato por volta de seus vinte 
anos, quando começou a 
ajudar sua mãe na confecção 
de panelas de barro. 
Posteriormente, foi 
recebendo enco-
mendas de fiéis que 

encontra-

vam em suas peças formas 
para pagarem promessas. E 
foi assim que Dona Irinéia 
descobriu a sua arte.

Explorando o barro de 
formas diferentes ao lado de 
seu marido, Antonio Nunes, 
o Toinho, a Mestre chegou a 
levar a sua arte para o resto 
do país em exposições em 
metrópoles como Recife, 
São Paulo e Rio de Janeiro, e, 
também, para fora do Brasil. 
Em 2015,  esculturas da 
artesã foram levadas para a 
Expo Milão, na Itália, onde se 
juntaram com obras vindas 
de 140 países.

Do mesmo jeito que apren-
deu com sua mãe, Dona 
Irinéia 

repassou a tradição e as técni-
cas da arte com cerâmica para 
seus 11 filhos. Atualmente, por 
conta da idade avançada, eles 
ajudam a Mestre na produção 
das peças. Porém, apesar das 
dificuldades impostas pela 
alta vivência, a ceramista diz 
que não pretende parar em 
breve.

“Não venho bem de saúde, 
mas venho trabalhando deva-
garzinho, no empurrão. Eu 
não tenho vontade de parar 
agora não”, diz a artesã com 
determinação.

O PRÊMIO
A premiação, que terá o 

contorno artístico marcado 
pela obra de Dona Irinéia, foi 
criada em homenagem à Tia 
Marcelina, uma ex-escrava 
africana de Janga, Angola, e 
descendente do Quilombo 
dos Palmares e de família 
real africana. Junto a Manoel 
Gelejú, Mestre Roque, Mestre 
Aurélio e outros, fundaram os 
primeiros Xangôs do Brasil, 
no bairro de Bebedouro, em 
Maceió. Ela morreu durante 
o “Quebra de Xangô”, movi-
mento que perseguiu e tortu-
rou em 1912 representantes 
das religiões de matrizes afri-
canas.

Professores, pesquisado-
res, jornalistas, ativistas, líde-
res quilombolas, líderes de 

religiões de matriz 
africana e institui-
ções são alguns 
dos que compõem 

o seleto grupo de 
premiados nas 

edições ante-
r i o r e s .  A 
solenidade 
acontece em 
a l u s ã o  a o 
mês da Cons-

ciência Negra.

Arte de Dona Irinéia assina 
Prêmio Tia Marcelina 2021

OBRA DA ARTESÃ homenageará personalidades e entidades de destaque na defesa e valorização da cultura negra em AL

Fotos: Ascom Semudh

Dona Irinéia com uma das peças que serão entregues aos homenageados na solenidade da quinta edição do Prêmio



LEGADO
B’DAY

O encerramento da edição 2021 do Trakto Mkt Show foi marcado pelo lança-
mento do “Business in Paradise”. O evento previsto já para 2022, promete reunir 
mais de 10 mil pessoas em torno de temas como negócios, empreendedorismo, 
mobilidade urbana, tecnologias sociais e atração de investimento internacional 
para várias áreas no estado. 

O anúncio foi feito pelo diretor técnico do Sebrae Alagoas, Vinícius Lages; 
Paulo Tenório CEO Trakto e o Prefeito JHC.

Só de ver a altura em que Janine 
Ferro ficou no passeio que fez no 
Skyglass em Canela/RS dá um 
frio na barriga! Mas ela amou a 
experiência e a beleza indescritível 
do lugar. Essas férias vão ficar na 
história. 

Amanda Melo comemorou a 
chegada do novo ciclo no show 
de Bruno e Marrone em Natal, 
com o amorzinho do lado. 

Gabriela Sales começou os 
festejos em grande estilo na 
companhia do maridão, no 
clima enfim nós, no paraíso da 
Barra de São Miguel.

Marcella Soares comemora 
seu dia recebendo muito cari-
nho dos familiares e seguido-
res fiéis do @garotabeautee. 
E... Correndo entre a mil e uma 
tarefas. 

Andreia Geraldo tem todos os motivos para se orgulhar do 
filhão Rafael Vasconcelos. Depois de dois anos de muito 
estudo e dedicação, ele o amigo Álvaro Bulhões entregaram à 
sociedade o livro “Antes de ligar 192 – primeiros socorros”. 

A premiada cervejaria alagoana Caatinga Rocks tem em 
seu extenso catálogo de cervejas artesanais uma incrível 
Tropical Stout, a ZUMBI REPUBLIC. Como nos últimos 
anos, a marca lança uma edição especial desse estilo para 
coroar uma das datas mais importantes e emblemáticas 
do Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado 
em 20 de novembro.

A Coache Amanda Maria profetizou 
em 2019 que estaria no palco do 
Trakto Mkt Show nesta edição 
2021, e conseguiu! Colocou em 
prática todas as ferramentas do 
coaching que tão bem aplica em 
seus clientes e se preparou para 
dar #check em mais uma etapa do 
seu “mural dos sonhos”. 

PERTO DO CÉU

MISSÃO CUMPRIDA EDIÇÃO ESPECIAL 

PALESTRANTE
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GARANTA JÁ SEUS INGRESSOS!

Venha para a batalha com os Deviantes no Cinesystem!
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A Editora da 
U n i v e r s i -
dade Esta-

dual de Alagoas (Eduneal),  
lançou ontem, o livro Jorna-
listas e a Pandemia -  Memó-
rias da Pandemia em Alagoas. 
Organizado pela jornalista 
Elen Oliveira e o professor 
Luiz Savio Almeida, ilustrado 
com charges do jornalista Enio 
Lins, a obra reúne a percepção 
de 21 jornalistas alagoanos, de 
origem ou por adoção, sobre a 
pandemia do novo coronaví-
rus. O lançamento foi ontem, 
às 16 horas no Teatro Deodoro, 
Centro de Maceió.

O LIVRO
Circunscritos ao período de 

abril a setembro de 2020, os rela-
tos mostram as pessoas por trás 
das câmeras, smartphones e 
blocos de anotação, revelando-
-as parciais, opinativas, à flor 
das emoções diversas daquele 
momento em que o mundo 
foi surpreendido pela pande-
mia. As histórias, fotografias, 
charges e memórias registra-
das nessas páginas tratam dos 

meses de maior isolamento 
social, quando os jornalistas, 
que normalmente estão entre 
os primeiros a chegar aos 
locais onde os fatos acontecem, 
também se recolheram, distan-
ciando-se fisicamente dos acon-
tecimentos noticiados.

Home office, videocha-
mada e teleconferência torna-
ram-se expressões de uso 
comum em meados de 2020, 
enquanto jornalistas, que 
têm a própria imagem como 
um dos elementos de iden-
tidade profissional, tiveram 
rostos cobertos por um dos 
principais símbolos visuais 
da pandemia, as máscaras, 
de uso obrigatório para a 
prevenção e a proteção de 
toda a população. Naquele 
momento, jornalistas também 
se tornaram parte da notícia, 
que não excluiu ninguém. Da 
Praça São Pedro, em Roma, 
à Avenida Fernandes Lima, 
em Maceió, espaços públicos 
vazios dominaram o noti-
ciário mundo afora. Ruas 
vazias em dia de trabalho, 
praias desertas em finais de 
semana ensolarados, circula-
ção controlada, enterros sem 
cortejo e com velório restrito.

Parte dos jornalistas da linha 
de frente da produção da notí-
cia, especialmente repórteres, 
repórteres fotográficos e repór-
teres cinematográficos, saíam 
à rua, por dever de ofício, com 
medo do imponderável. Por 
meio das redes sociais, passa-
ram a partilhar novas condutas 
de trabalho, angústia e medo. 
A Covid-19 contaminou cola-
boradores da obra e feriu de 
morte o jornalismo alagoano. 
“O livro é dedicado aos mortos 
em decorrência da pandemia, 
entre os quais nomeamos oito 
jornalistas alagoanos mortos 
em consequência da Covid-19 
até o fechamento da edição, em 
julho deste ano”, informa Elen 
Oliveira.

 “Da Alemanha, onde vive, 
a jornalista alagoana Flávia 
Batista acompanhou a partida 
de sua mãe, uma das vítimas da 
covid-19 em Maceió. Quando 
dona Elba faleceu, os aeropor-
tos estavam fechados a voos 
internacionais. Não houve 
despedidas, os funerais foram 
suspensos. Dias antes, a jorna-
lista Lídia Ramires, que estava 
em atividade acadêmica na 
França, foi orientada a embar-
car de volta ao Brasil, antes que 

fosse impedida pelas circuns-
tâncias. São relatos humanos, 
emocionais, em que os jorna-
listas falam em primeira pessoa 
sobre vida, trabalho e temores 
em meio à pandemia”, comenta 
a jornalista.

 “O livro reúne apontamen-
tos para uma construção memo-
rial sobre a pandemia do novo 
coronavírus. Nossa intenção foi 
construir um imenso painel para 
um pesquisador no futuro sobre 
este momento da pandemia em 
Alagoas”, afirma o historiador 
Sávio Almeida, que organizou 
outras edições com aborda-
gens de segmentos diversos no 
contexto da pandemia.

 OS(AS) COAUTORES(AS)
Entre os coautores da obra 

há repórteres de web e TV, 
fotojornalistas, radiojornalistas, 
gestor público, assessor institu-
cional, consultor, empresário, 
professores, pesquisadores, 
editor de esportes, blogueira, 
produtora de TV. É um recorte 
expressivo do universo multi-
funcional dos jornalistas, 
profissionais fundamentais à 
construção da memória.

Compõem a obra os jorna-
listas Ailton Cruz, Álvaro 

Brandão, Carlos Madeiro, 
Carol Sanches, Cícero Rogério, 
Elen Oliveira, Eliana Custó-
dio, Enio Lins, Felipe Camelo, 
Flavia Batista, Gal Monteiro, 
Géssika Costa, Guilherme 
Lamenha, Itawi Albuquerque, 
Lídia Ramires, Niviane Rodri-
gues e Raíssa França, Paula 
Barreto, Pei Fon, Teresa Cris-
tina e Victor Mélo. Também 
conta com a participação do 
presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de 
Alagoas, Izaias Barbosa; e do 
editor do jornal O Dia, Deraldo 
Francisco.

 Os textos e a iconografia 
foram publicados inicialmente 
no blog Campus do Savio e 
posteriormente no suplemento 
Campus, do semanário O Dia. 
A antologia integra o projeto 
Memória da Pandemia em 
Alagoas, coordenado pelo 
professor Savio Almeida. Além 
de jornalistas, ele reuniu memó-
rias e vivências dos povos indí-
genas, de religiosos de matriz 
africana e movimentos sociais 
em outras obras, uma das quais 
já lançada. “É uma contribui-
ção à história e à memória de 
Alagoas”, afirma o coordena-
dor do projeto.

Editora da Uneal lança livro com 
impressões sobre a pandemia

JORNALISTAS E A PANDEMIA é uma escrita colaborativa sobre vida e trabalho com a chegada do coronavírus a Alagoas

Ana Paula Lins
Repórter

Os estudantes da rede 
estadual de ensino serão 
contemplados com uma 
série de benefícios que visam 
combater a evasão escolar 
e incentivar a conclusão do 
ensino médio. As iniciati-
vas foram anunciadas pelo 
governador Renan Filho e 
pelo secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito, na 
tarde da úlima sexta-feira 
em Matriz do Camaragibe, 
durante a realização da Cara-
vana Avança Escola 10.

Na ocasião, o secretá-
rio Rafael Brito fez uma 
apresentação do que será o 
Cartão Escola 10. “O Cartão 
Escola 10 dará a vocês todos 
uma bolsa mensal de R$ 100 
a partir do próximo ano. 
Para isso, vocês precisarão 

ter uma frequência de 80% 
em sala de aula”, explicou 
Brito aos alunos presentes ao 
evento.

Outro benefício será o 
pagamento de R$ 500 para 
os estudantes que retorna-

ram às aulas presenciais nas 
escolas estaduais. “Sabemos 
como foi difícil o enfrenta-
mento à pandemia logo em 
seu começo, quando tive-
mos essa separação forçada 
nas escolas. E, como prêmio 

para os alunos que voltaram 
às aulas presenciais, será 
pago uma bolsa no valor 
R$ 500”, complementou o 
secretário.

 Por fim, o gestor anun-
ciou ainda que os estudantes 
concluintes do ensino médio 
em 2021 serão agraciados 
com uma premiação no 
valor de R$ 2 mil. “Se a lei for 
aprovada ainda esse ano, os 
alunos que terminarem a 3ª 
série do ensino médio ganha-
rão esse prêmio”, informou.

Atualmente, os três proje-
tos se encontram em análise 
na Assembleia Legislativa 
e a ideia é que estes entrem 
em vigor ainda esse ano. 
“Pedirei ao secretário Rafael 
Brito que acompanhe pesso-
almente a tramitação destes 
projetos na Assembleia”, 
disse o governador Renan 
Filho.

AVANÇOS
Em seu discurso, o gover-

nador Renan Filho destacou 
os avanços que a Educação 
de Alagoas conquistou nos 
últimos seis anos. “De todas 
as mudanças ocorridas em 
Alagoas nos últimos anos, 
a da Educação será, sem 
dúvida, a que trará impactos 
mais positivos. Melhoramos 
a infraestrutura das escolas, 
implantamos o ensino inte-
gral, fizemos parceria com 
os municípios por meio do 
Programa Escola 10, apri-
moramos a qualidade da 
merenda e valorizamos os 
servidores com a implan-
tação de um novo Plano de 
Cargos e Carreiras. Nosso 
c o m p r o m i s s o  é  s e g u i r 
melhorando e isso só acon-
tecerá se todos tiverem o 
mesmo propósito”, pontuou 
o governador.

REDE ESTADUAL

Cartão Escola 10: Governo de AL anuncia 
pagamento de benefícios para estudantes

O secretário Rafael Brito explicou o que será o Cartão Escola 10 aos alunos

Jonathan Lins
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O encerramento da edição 2021 do Trakto Mkt Show foi marcado pelo lança-
mento do “Business in Paradise”. O evento previsto já para 2022, promete reunir 
mais de 10 mil pessoas em torno de temas como negócios, empreendedorismo, 
mobilidade urbana, tecnologias sociais e atração de investimento internacional 
para várias áreas no estado. 

O anúncio foi feito pelo diretor técnico do Sebrae Alagoas, Vinícius Lages; 
Paulo Tenório CEO Trakto e o Prefeito JHC.

Só de ver a altura em que Janine 
Ferro ficou no passeio que fez no 
Skyglass em Canela/RS dá um 
frio na barriga! Mas ela amou a 
experiência e a beleza indescritível 
do lugar. Essas férias vão ficar na 
história. 

Amanda Melo comemorou a 
chegada do novo ciclo no show 
de Bruno e Marrone em Natal, 
com o amorzinho do lado. 

Gabriela Sales começou os 
festejos em grande estilo na 
companhia do maridão, no 
clima enfim nós, no paraíso da 
Barra de São Miguel.

Marcella Soares comemora 
seu dia recebendo muito cari-
nho dos familiares e seguido-
res fiéis do @garotabeautee. 
E... Correndo entre a mil e uma 
tarefas. 

Andreia Geraldo tem todos os motivos para se orgulhar do 
filhão Rafael Vasconcelos. Depois de dois anos de muito 
estudo e dedicação, ele o amigo Álvaro Bulhões entregaram à 
sociedade o livro “Antes de ligar 192 – primeiros socorros”. 

A premiada cervejaria alagoana Caatinga Rocks tem em 
seu extenso catálogo de cervejas artesanais uma incrível 
Tropical Stout, a ZUMBI REPUBLIC. Como nos últimos 
anos, a marca lança uma edição especial desse estilo para 
coroar uma das datas mais importantes e emblemáticas 
do Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado 
em 20 de novembro.

A Coache Amanda Maria profetizou 
em 2019 que estaria no palco do 
Trakto Mkt Show nesta edição 
2021, e conseguiu! Colocou em 
prática todas as ferramentas do 
coaching que tão bem aplica em 
seus clientes e se preparou para 
dar #check em mais uma etapa do 
seu “mural dos sonhos”. 
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A Editora da 
U n i v e r s i -
dade Esta-

dual de Alagoas (Eduneal),  
lançou ontem, o livro Jorna-
listas e a Pandemia -  Memó-
rias da Pandemia em Alagoas. 
Organizado pela jornalista 
Elen Oliveira e o professor 
Luiz Savio Almeida, ilustrado 
com charges do jornalista Enio 
Lins, a obra reúne a percepção 
de 21 jornalistas alagoanos, de 
origem ou por adoção, sobre a 
pandemia do novo coronaví-
rus. O lançamento foi ontem, 
às 16 horas no Teatro Deodoro, 
Centro de Maceió.

O LIVRO
Circunscritos ao período de 

abril a setembro de 2020, os rela-
tos mostram as pessoas por trás 
das câmeras, smartphones e 
blocos de anotação, revelando-
-as parciais, opinativas, à flor 
das emoções diversas daquele 
momento em que o mundo 
foi surpreendido pela pande-
mia. As histórias, fotografias, 
charges e memórias registra-
das nessas páginas tratam dos 

meses de maior isolamento 
social, quando os jornalistas, 
que normalmente estão entre 
os primeiros a chegar aos 
locais onde os fatos acontecem, 
também se recolheram, distan-
ciando-se fisicamente dos acon-
tecimentos noticiados.

Home office, videocha-
mada e teleconferência torna-
ram-se expressões de uso 
comum em meados de 2020, 
enquanto jornalistas, que 
têm a própria imagem como 
um dos elementos de iden-
tidade profissional, tiveram 
rostos cobertos por um dos 
principais símbolos visuais 
da pandemia, as máscaras, 
de uso obrigatório para a 
prevenção e a proteção de 
toda a população. Naquele 
momento, jornalistas também 
se tornaram parte da notícia, 
que não excluiu ninguém. Da 
Praça São Pedro, em Roma, 
à Avenida Fernandes Lima, 
em Maceió, espaços públicos 
vazios dominaram o noti-
ciário mundo afora. Ruas 
vazias em dia de trabalho, 
praias desertas em finais de 
semana ensolarados, circula-
ção controlada, enterros sem 
cortejo e com velório restrito.

Parte dos jornalistas da linha 
de frente da produção da notí-
cia, especialmente repórteres, 
repórteres fotográficos e repór-
teres cinematográficos, saíam 
à rua, por dever de ofício, com 
medo do imponderável. Por 
meio das redes sociais, passa-
ram a partilhar novas condutas 
de trabalho, angústia e medo. 
A Covid-19 contaminou cola-
boradores da obra e feriu de 
morte o jornalismo alagoano. 
“O livro é dedicado aos mortos 
em decorrência da pandemia, 
entre os quais nomeamos oito 
jornalistas alagoanos mortos 
em consequência da Covid-19 
até o fechamento da edição, em 
julho deste ano”, informa Elen 
Oliveira.

 “Da Alemanha, onde vive, 
a jornalista alagoana Flávia 
Batista acompanhou a partida 
de sua mãe, uma das vítimas da 
covid-19 em Maceió. Quando 
dona Elba faleceu, os aeropor-
tos estavam fechados a voos 
internacionais. Não houve 
despedidas, os funerais foram 
suspensos. Dias antes, a jorna-
lista Lídia Ramires, que estava 
em atividade acadêmica na 
França, foi orientada a embar-
car de volta ao Brasil, antes que 

fosse impedida pelas circuns-
tâncias. São relatos humanos, 
emocionais, em que os jorna-
listas falam em primeira pessoa 
sobre vida, trabalho e temores 
em meio à pandemia”, comenta 
a jornalista.

 “O livro reúne apontamen-
tos para uma construção memo-
rial sobre a pandemia do novo 
coronavírus. Nossa intenção foi 
construir um imenso painel para 
um pesquisador no futuro sobre 
este momento da pandemia em 
Alagoas”, afirma o historiador 
Sávio Almeida, que organizou 
outras edições com aborda-
gens de segmentos diversos no 
contexto da pandemia.

 OS(AS) COAUTORES(AS)
Entre os coautores da obra 

há repórteres de web e TV, 
fotojornalistas, radiojornalistas, 
gestor público, assessor institu-
cional, consultor, empresário, 
professores, pesquisadores, 
editor de esportes, blogueira, 
produtora de TV. É um recorte 
expressivo do universo multi-
funcional dos jornalistas, 
profissionais fundamentais à 
construção da memória.

Compõem a obra os jorna-
listas Ailton Cruz, Álvaro 

Brandão, Carlos Madeiro, 
Carol Sanches, Cícero Rogério, 
Elen Oliveira, Eliana Custó-
dio, Enio Lins, Felipe Camelo, 
Flavia Batista, Gal Monteiro, 
Géssika Costa, Guilherme 
Lamenha, Itawi Albuquerque, 
Lídia Ramires, Niviane Rodri-
gues e Raíssa França, Paula 
Barreto, Pei Fon, Teresa Cris-
tina e Victor Mélo. Também 
conta com a participação do 
presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de 
Alagoas, Izaias Barbosa; e do 
editor do jornal O Dia, Deraldo 
Francisco.

 Os textos e a iconografia 
foram publicados inicialmente 
no blog Campus do Savio e 
posteriormente no suplemento 
Campus, do semanário O Dia. 
A antologia integra o projeto 
Memória da Pandemia em 
Alagoas, coordenado pelo 
professor Savio Almeida. Além 
de jornalistas, ele reuniu memó-
rias e vivências dos povos indí-
genas, de religiosos de matriz 
africana e movimentos sociais 
em outras obras, uma das quais 
já lançada. “É uma contribui-
ção à história e à memória de 
Alagoas”, afirma o coordena-
dor do projeto.

Editora da Uneal lança livro com 
impressões sobre a pandemia

JORNALISTAS E A PANDEMIA é uma escrita colaborativa sobre vida e trabalho com a chegada do coronavírus a Alagoas

Ana Paula Lins
Repórter

Os estudantes da rede 
estadual de ensino serão 
contemplados com uma 
série de benefícios que visam 
combater a evasão escolar 
e incentivar a conclusão do 
ensino médio. As iniciati-
vas foram anunciadas pelo 
governador Renan Filho e 
pelo secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito, na 
tarde da úlima sexta-feira 
em Matriz do Camaragibe, 
durante a realização da Cara-
vana Avança Escola 10.

Na ocasião, o secretá-
rio Rafael Brito fez uma 
apresentação do que será o 
Cartão Escola 10. “O Cartão 
Escola 10 dará a vocês todos 
uma bolsa mensal de R$ 100 
a partir do próximo ano. 
Para isso, vocês precisarão 

ter uma frequência de 80% 
em sala de aula”, explicou 
Brito aos alunos presentes ao 
evento.

Outro benefício será o 
pagamento de R$ 500 para 
os estudantes que retorna-

ram às aulas presenciais nas 
escolas estaduais. “Sabemos 
como foi difícil o enfrenta-
mento à pandemia logo em 
seu começo, quando tive-
mos essa separação forçada 
nas escolas. E, como prêmio 

para os alunos que voltaram 
às aulas presenciais, será 
pago uma bolsa no valor 
R$ 500”, complementou o 
secretário.

 Por fim, o gestor anun-
ciou ainda que os estudantes 
concluintes do ensino médio 
em 2021 serão agraciados 
com uma premiação no 
valor de R$ 2 mil. “Se a lei for 
aprovada ainda esse ano, os 
alunos que terminarem a 3ª 
série do ensino médio ganha-
rão esse prêmio”, informou.

Atualmente, os três proje-
tos se encontram em análise 
na Assembleia Legislativa 
e a ideia é que estes entrem 
em vigor ainda esse ano. 
“Pedirei ao secretário Rafael 
Brito que acompanhe pesso-
almente a tramitação destes 
projetos na Assembleia”, 
disse o governador Renan 
Filho.

AVANÇOS
Em seu discurso, o gover-

nador Renan Filho destacou 
os avanços que a Educação 
de Alagoas conquistou nos 
últimos seis anos. “De todas 
as mudanças ocorridas em 
Alagoas nos últimos anos, 
a da Educação será, sem 
dúvida, a que trará impactos 
mais positivos. Melhoramos 
a infraestrutura das escolas, 
implantamos o ensino inte-
gral, fizemos parceria com 
os municípios por meio do 
Programa Escola 10, apri-
moramos a qualidade da 
merenda e valorizamos os 
servidores com a implan-
tação de um novo Plano de 
Cargos e Carreiras. Nosso 
c o m p r o m i s s o  é  s e g u i r 
melhorando e isso só acon-
tecerá se todos tiverem o 
mesmo propósito”, pontuou 
o governador.

REDE ESTADUAL

Cartão Escola 10: Governo de AL anuncia 
pagamento de benefícios para estudantes

O secretário Rafael Brito explicou o que será o Cartão Escola 10 aos alunos

Jonathan Lins
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Fiat Pulse vence prêmio 
de Design
O Fiat Pulse começa a 
chegar nas mãos dos 
primeiros clientes e já 
estreou sua sala de troféus. 
E o reconhecimento veio pelo 
estilo do primeiro SUV da Fiat 
desenvolvido e produzido 
no Brasil. O novo modelo 
da marca acaba de rece-
ber o Prêmio Design MCB, 
certificação promovida pelo 
Museu da Casa Brasileira, 
que reconhece os destaques 
do design nacional. O Pulse 
levou a melhor na categoria 
Transporte. Com estilo único 
tanto na gama Fiat quanto 
entre seus concorrentes, o 
Fiat Pulse nasceu do trabalho 
do time de profissionais com 
as mais diferentes especia-
lidades no Design Center 
South América da Stellantis, 
no Polo Automotivo de Betim 
(MG). De uma folha em 
branco ao desenvolvimento 
no computador, sempre 
ouvindo com atenção as 
aspirações do consumidor, 
o SUV foi projetado para 
expressar um design atra-
ente e moderno, destacando 
sua robustez e elementos 
tecnológicos em quaisquer 
ângulos. “O Fiat Pulse foi um 
dos veículos mais aguarda-
dos do ano, então seu design 
tinha que estar à altura da 
expectativa e surpreender o 
consumidor, missão que, de 
fato, conseguimos cumprir. 

Citroën realiza Black 
Week com condições 
especiais
AA Citroën oferece bônus 
e condições especiais para 
todas as versões do seu 
utilitário esportivo C4 Cactus, 
durante toda essa semana 
na “Black Week Citroën”. 
Realizada até o dia 23 de 
novembro, a ação contem-
pla descontos imperdíveis, 
ofertas especiais de financia-
mento e veículos disponíveis 
a pronta entrega.  Durante 
a “Black Week Citroën” o 
consumidor pode adquirir um 
C4 Cactus zero km a partir 
de R$ 94.990 na versão 
Live AUT. A série especial do 
SUV multipremiado também 
participa da ação, o exclusivo 
X-SERIES é comercializado 
de a partir de R$ 99.990.  O 
Citroën C4 Cactus possui 
completo pacote funcional 
com a central multimídia 
Citroën Connect Radio, tela 
touch de 7” e conectividade 
Apple Car Play e Android 
Auto. 

BICICLETA ELÉTRICA COM 
DESEMPENHO FORTE E 
DESIGN ARROJADO
A Eletricz, distribuidora 
brasileira especializada na 
mobilidade elétrica, acaba 
de lançar no mercado 
brasileiro a nova bicicleta 
elétrica Fat Bike Coswheel 
T20. O novo modelo oferece 
ótimo desempenho, design 
arrojado, velocidade máxima 
de até 45 km/h, autonomia 
de até 160 quilômetros e 
pesa apenas 32 kg. Ela está 
sendo vendida com preços 
a partir de R$ 11.691,00, 
à vista. A nova Fat Bike 
Coswheel T20 oferece ao 
consumidor brasileiro o que 
existe de mais moderno e 
arrojado no mercado global 
de bikes eletrificadas. “É 
uma bicicleta completa, ideal 
para o público que busca 
tecnologia de última geração 
e deseja uma mobilidade 
ecologicamente correta e 
sem congestionamentos”, 
explica Márcio Canzian, CEO 
da Eletricz. Esta bateria pode 
ser removida e carregada 
dentro de casa em uma 
tomada comum. Há duas 
opções de baterias: 48 
V e 10Ah, na versão de 
entrada, e 48V e 20Ah, na 
versão Plus. Com isso, sua 
autonomia pode chegar até 
a 80 ou 160 quilômetros, 
respectivamente, no 
modo assistido. Essas 
baterias levam, em 
média, cerca de 4h30 pra 
serem completamente 
recarregadas. A T20 vem 
equipada com um painel de 
instrumentos em LCD que 
traz todas as informações 
importantes de navegação, 
como odômetro total e 
parcial, nível da bateria e 
velocidade - que pode ser 
ajustada para três níveis: 
“eco”, “intermediário” e 
“high speed”. Nesta última 
configuração, o modelo é 
capaz de atingir até 45 km/h 
de velocidade máxima com 
total segurança, graças ao 
seu motor de 500 W e o 
baixo peso.

RODASDUAS

A  T o y o t a  d o  B r a s i l 
apresenta a linha 2022 do 
SUV grande, líder em seu 
segmento, o SW4. O principal 
destaque na atualização do 
ano/modelo está na chegada 
da versão Diamond no topo 
da gama, que traz mudanças 
importantes em design e nível 
de equipamentos, tornando 
o portfólio SW4 ainda mais 
exclusivo. Lançada pela 
primeira vez como versão 
especial em 2018, a Diamond 
se destacou por oferecer exclu-
sividade ao portfólio, atraindo 
clientes que buscavam por um 
toque refinado aos já tradi-
cionais atributos de robustez 
e conforto. Sempre atenta 

à voz dos consumidores, o 
retorno da Diamond oferece 
como um dos diferenciais 
da linha acabamento com 
pintura bicolor (dual tone), 
novas rodas e sistema ótico, 
grade, pára-choques e luzes 
em LED. No interior, um 
novo esquema de cores nos 
estofados e nas portas, assim 
como desenhos diferenciados 
nos relógios do velocímetro e 
tacômetro ressaltam o design. 
Em relação ao nível de equi-
pamentos, a versão SW4 
Diamond agrega carregador 
de celular sem fio, ar-condi-
c ionado de duas  zonas 
automático e digital, além de 
abertura de porta-malas com 

sensor de movimentação 
dos pés (kick sensor ). Do 
ponto de vista da segurança, 
equipa, também, o novo 
sistema de visão 360°, alerta 
de tráfego cruzado traseiro 
(RCTA) e alerta de ponto cego 
(BSM). Já o pacote de segu-
rança ativa Toyota Safety 
Sense (TSS) recebeu função 
para detecção de pedestres e 
ciclistas. Essas são caracterís-
ticas incorporadas ao modelo 
se somam aos reconhecidos 
valores de Qualidade, Dura-
bilidade e Confiabilidade do 
DNA Toyota. O novo SW4 
Diamond mantém o motor 
diesel 1GD de 2.8 litros com 
204 cv de potência.

Toyota anuncia linha 2022 do SW4

Não é sempre que um 
novo carro chega ao mercado 
com a obrigação não somente 
de substituir a versão anterior 
como ainda preencher o espaço 
de outros modelos da marca. 
No caso do Honda City 2022, a 
nova geração vai mais longe e 
substituirá três carros: a versão 
antiga, o Civic no caso do sedã e 
o Fit com a inédita configuração 
hatch. Esse movimento é só 
uma parte da nova estratégia da 
marca no Brasil, que busca reno-
var sua linha de produtos para 

atender a um mercado mais 
exigente e ainda se adequar às 
novas regras de emissões que 
entram em vigor em janeiro – 
por isso a estreia agora do novo 
motor 1.5. Porém, há outro 
propósito por trás desse plano: 
reduzir custos de produção 
com uma oferta mais racional 
de produtos fabricados no País. 
Preços das versões do City sedã 
e principais equipamentos de 
série: EX: R$ 108,3 mil Central 
multimídia de 8 polegadas, 
câmera de ré, 6 airbags, monito-

ramento de pressão de pneus, 
chave presencial, lanternas em 
LED, botão de partida, faróis de 
neblina, rodas de liga leve de 16 
polegadas - EXL: R$ 114,7 mil 
- Acrescenta bancos de couro, 
quadro de instrumentos digital 
de 7 polegadas,  sistema Lane 
Watch (câmera para pontos 
cegos) e sensor de estaciona-
mento traseiro - Touring: R$ 
123,1 mil  - Acrescenta sistema 
Honda Sensing, faróis full LED 
e sensor de estacionamento 
dianteiro.

Novo Honda City chega para 
aposentar os Civic e os Fit
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