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EM NOTA, JHC DIZ QUE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DEPENDERÁ DA SITUAÇÃO SANITÁRIA DO PAÍS COM RELAÇÃO À COVID-19

MACEIÓ MANTÉM FESTAS DE 
FIM DE ANO, POR ENQUANTO

RÉVEILLON NA CÂMARA
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Dr. Valmir  
defende  
mais ações 
pelo HGE
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MAIS PRÓXIMA

‘Biu’ ganha reforço 
da Ronda no Bairro

O Benedito Bentes agora 
tem a Ronda no Bairro (RB). 
A ampliação do programa foi 
autorizada ontem pelo Governo 
de Alagoas. A polícia de proxi-
midade, que vem refletindo 
diretamente na sensação de 

segurança e qualidade de vida 
dos maceioenses, já come-
çou a atuar. O lançamento do 
programa aconteceu na praça 
Padre Cícero, localizada ao lado 
do Terminal Central de Ônibus 
do bairro. “Nós moradores do 

bairro começamos hoje a viver 
uma nova história”. Palavras da 
moradora e comerciante local 
Ana Letícia, que há seis anos tem 
um estabelecimento na praça, 
sobre a chegada do programa 
ao Benedito Bentes. 

Coronel Bittencourt, secretários Kelmann e Alfredo Gaspar (SSP) passam em revista à tropa, no Benedito Bentes

Ruas no bairro da Cidade Universitária são contempladas com pavimentação5

‘ASSASSINO SEM MÁSCARA’

Justiça decreta a prisão preventiva
5

Assegurando melhorias 
para a população, a Prefeitura 
de Maceió concluiu ontem a 
pavimentação das ruas Júlio 
Ferreira e Estudante José Milton 
Buarque de Melo, no Conjunto 
Jardim Saúde, que fica na 
Cidade Universitária. Os servi-
ços, que durante tantos anos 
eram aguardados pelos mora-

dores, beneficiarão diretamente 
mais de 85 mil pessoas. As 
ações fazem parte do programa 
Maceió Tem Pressa, que tem 
como principal objetivo ofere-
cer mais conforto, fluidez do 
trânsito, além de dar uma cara 
nova para a cidade com as obras 
que mudam a vida dos cida-
dãos maceioenses.

Prefeitura recupera 
vias na parte alta

CIDADE UNIVERSITÁRIA

 Neno Canuto

Júnior Bertoldo / Secom Maceió
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Estamos perdidos.  O 
simples ato de pedir para que 
um animal use máscara pode 
custar uma vida. Tempos 
sombrios, estes, em que essa 
gente se sente empoderada 
para manifestar seus instintos 
malignos.

O caso do gari morto em 
Maceió, ontem, após discu-
tir com outro passageiro que 

estava sem o acessório obri-
gatório dentro do transporte 
coletivo, nos causa indigna-
ção e comoção.

Ponto para “eles”. É uma 
batalha diária e cansativa 
combater os seres do pântano 
que não sabem conviver em 
sociedade. Não querem se 
proteger e ainda põem outras 
pessoas em risco. Felizmente, 

a história mostra que a huma-
nidade evolui,  indepen-
dentemente da bestialidade 
conservadora e negacionista.

No caso do austríaco 
que morreu de Covid-19 na 
semana passada, após se 
infectar propositalmente em 
festa na Itália para não tomar 
a vacina, é menos um demô-
nio na Terra, é um motivo 

para se comemorar.
Mas, quando a doença 

afeta a vida de inocentes, 
deve ser reprimido e punido 
com rigor. O assassinato em 
Maceió deixa uma família 
entristecida, pois um traba-
lhador perdeu a vida para a 
estupidez alheia.

Que não desistamos de um 
mundo melhor, sem doenças. 

2022 está logo ali e é preciso 
que tenhamos ânimo para 
livrarmos o Brasil e o mundo 
dos carcarás sanguinolentos.

Mas, sem que haja puni-
ção para quem faz questão 
de tornar esse mundo um 
inferno, não vai adiantar. 
É preciso mostrar a esses 
animais que o crime não 
compensa.

Defender a vida custa sangue; 
bem-vindos à Era das Trevas

Moisés Mendes  *Jornalista. Foi editor especial e colunista de Zero hora, de Porto Alegre Valter Pomar *Historiador e integrante da Direção Nacional do PT

Esqueçam o Aristides e 
pensem no que pode aconte-
cer com Sergio Moro, quando 
o ex-juiz estiver participando 
do baile de cobras de 2022, 
não como alguém que fica nas 
beiradas da pista, mas como 
dançarino mesmo.

Moro ainda está longe de 
entrar no baile, mesmo que, 
por inexperiência, ache que já 
entrou. Temos por enquanto 
alguns preparativos impor-
tantes, mas apenas preparati-
vos.

Por exemplo, a Globo 
começa agora a dedicar todas 
as suas energias ao lavaja-
tista. Até domingo, quando 
as prévias tucanas acabaram 
expurgando Eduardo Leite, 
o gaúcho também era uma 
aposta da Globo e dividia as 
atenções com Moro.

Leite revelou-se fraco e está 
fora, o que facilita a concentra-
ção de esforços no preferido, 
porque a possibilidade de 
apoio a João Doria está descar-
tada. E Rodrigo Pacheco, por 
enquanto, nem cobra é, mas 
apenas uma minhoca com 
empáfia.

Mas quem – além de 
Merval, Miriam, Camarotti e 
assemelhados de outras emis-
soras de TV e de jornais – está 
mesmo com Moro?

Para relembrar, militan-
tes de rua pró-governo, que 
marchavam em defesa de 
Bolsonaro, como resposta às 
manifestações das esquer-
das, apareciam como tietes de 
Moro, e não do seu chefe.

As imagens históricas 
de gente de verde-amarelo 
nas ruas são de militantes de 
Moro, com cartazes de exal-

tação aos seus feitos. Moro 
protegia a classe média mais 
branca do vexame de ter de 
apoiar publicamente Bolso-
naro.

Essa direita que exaltava 
Moro nas ruas não era neces-
sariamente bolsonarista, era 
apenas antitudo, antiLula, 
antiPT, anticomunista, anti-
pobre e antinegro e era lavaja-
tista. Bolsonaro fazia o serviço 
sujo, e Moro era seu Sancho 
Pança de luxo.

Um magistrado caçador 
de corruptos garantia um 
certo glamour ao fascismo 
dos que pediam o fechamento 
do Congresso e jogavam no 
mesmo time de Sara Winter.

Moro deu adeus a Bolso-
naro, pela incapacidade de 
cuidar dos interesses da famí-
lia e manobrar a Polícia Fede-
ral, e está aí agora como um 
apêndice no espaço desgru-
dado do bolsonarismo.

Dizer que temos no baile o 
mesmo justiceiro anticorrup-
ção pode significar alguma 
coisa para a base que sempre 
o seguiu com fervor, mas 
pode não significar mais nada 
numa campanha.

A palavra corrupção, que 
parece gasta até pela pronún-
cia em falsete de Moro, faz 
parte hoje de uma retórica nas 
nuvens, é uma paisagem dos 
cinco anos da caçada a Lula, 
mas sem alcance eleitoral.

Moro terá de calibrar e dar 
forma ao que de fato virá a ser 
como candidato. Seu desafio 
não é pequeno como calouro. 
O ex-juiz vai levar bordoada 
do bolsonarismo e ainda não 
tem traquejo para se defender.

Não basta montar boas 

estruturas de Whats e redes 
sociais. Moro entra num baile 
que já tem cobras criadas da 
direita e extrema direita. Terá 
de sapatear, falar mais alto e 
com voz mais grossa, respon-
der, atacar. Não bastará dizer 
qual é a biografia que ele não 
está lendo.

Vai aguentar? Talvez não 
aguente. As próximas pesqui-
sas podem mostrá-lo bem 
acima dos 10%, o que acionará 
a tropa de elite da extrema 
direita para a qual trabalhou 
no governo.

Moro viveu mais de meia 
década no conforto de Curi-
tiba, com time exclusivo de 
ajudantes, rapazes criativos 
e prestativos no Ministério 
Público, leis e regras usadas a 
gosto, imprensa amiga, filme 
do Padilha e livro do filho da 
Miriam Leitão.

Passou trabalho com 
Bolsonaro e vai sofrer agora 
com os amigos de péssimas 
folhas corridas do Podemos 
e sob ataque dos filhos e dos 
amigos dos filhos de Bolso-
naro.

O ex- ju iz  va i  so f rer 
comendo buchada de bode no 
Nordeste. Vai vacilar quando 
estiver sob tensão e se dará 
conta de que hoje ainda não é 
nada do que pensa que pode-
ria vir a ser.

Moro sabe que trabalhou 
por empreitada, ao ser inven-
tado como justiceiro pela 
direita e pela Justiça para caçar 
Lula e para depois ajudar a 
inventar e a eleger Bolsonaro.

Hoje,  para que serve 
Sergio Moro? Logo ficaremos 
sabendo se ele funciona sem 
um Dallagnol por perto.

Ontem o Congresso Nacio-
nal decidiu manter secreto o 
“Orçamento Secreto”.

Na Câmara dos Deputados, 
a votação foi 268 sim, 31 não. 

No Senado, a votação foi 34 
sim, 32 não.

No Senado, a bancada do 
PT decidiu votar não.

Na Câmara, a bancada do 
PT decidiu pela obstrução.

Acontece que havia na 
bancada do PT um setor deci-
dido a votar “sim”.

Como a decisão foi pela 
obstrução, não há como ter 
certeza quem teria votado 
“sim” e quem teria votado 
“não”.

Resultado: não apenas o 
orçamento continua secreto, 
mas também seguem “secre-
tos” os motivos de alguns parla-
mentares do meu partido, o PT.

Mas eis que surge a luz e a 
salvação: o senador Rogério 
Carvalho.

Contrariando a posição da 

bancada do PT no Senado, o 
senador votou a favor do orça-
mento secreto.

Detalhe: se ele tivesse 
votado “não”, a coisa teria 
terminado empatada: 33 a 33; 
caberia talvez ao presidente da 
Casa desempatar.

O voto do senador Rogé-
rio Carvalho provavelmente 
salvou o presidente do Senado, 
mister Pacheco, desta situa-
ção, nada agradável para um 
- dizem - pré-candidato à presi-
dência da República.

Seja como for, agradeço ao 
senador Rogério Carvalho, que 
nos permite agora perguntar: 
por quê?

Que motivos levaram parla-
mentares do PT a votar a favor 
do orçamento secreto?

Ou estes motivos também 
são secretos?

Com a palavra, o senador 
Rogério.

Sergio Moro consegue funcionar 
sem Dallagnol?

Orçamento secreto: obrigado 
senador Rogério Carvalho!



A partir de uma 
proposição 
d o  v e r e a -

dor Dr.Valmir Gomes (PT), a 
Câmara Municipal de Maceió 
debateu, sexta-feira, 26, a situ-
ação operacional do Hospital 
Geral do Estado (HGE).

Segundo Valmir Gomes, 
a iniciativa surgiu em função 
de toda complexidade vivida 
atualmente pelo HGE, num 
contexto de pandemia, e ainda 
tendo que atender as todas 
as demandas do interior do 
Estado.

Para o vereador essa situa-
ção sobrecarrega os profissio-
nais de saúde, estressa pacientes 
e familiares e impõe a gestão do 
HGE desafios fundamentais 
para não agravar a situação do 
atendimento a quem precisa.

Detalhes – Coube ao 
gerente da unidade, médico 
Paulo Teixeira,  apresentar 
inicialmente os detalhes das 
providências que estão sendo 
adotadas para sanar o grave 

problema da presença de 
pacientes em seus corredores.

De com os dados o HGE 
apresenta uma média de 620 
cirurgias por mês, sendo que 25 
ou 30, ocorrem por dia a depen-
der da demanda. Por conta 
desse grande volume foi reali-
zado um novo planejamento 
de distribuição desses pacientes 
para outras unidades que inte-
gram a rede de apoio.

“O HGE tem um movi-
mento cirúrgico elevado de 
alta complexidade o que é 
muito importante porque não 
tínhamos uma referência de 
atendimento porta aberta para 
a população de baixa renda. 
Foram mais de 6 mil cirurgias 
de janeiro a outubro: oncológi-
cas, vasculares, renais e cirurgia 
geral. Apesar de não sermos 
referência de oncologia recebe-
mos dezenas de pacientes que 
não foram atendidas nas refe-
rências e foram atendidas por 
nós”, explicou Paulo.

Pela nova proposta, para 

tirar o fluxo dos corredores teria 
que deixar de realizar cirurgias 
de alta complexidade. Sendo 
assim a solução foi a negocia-
ção dos leitos de retaguarda dos 
prestadores de serviço. No caso 
das cirurgias cardíacas, Santa 
Casa, Carvalho Beltrão e Vere-
das juntos ofertarão 120 leitos 
o que pode evitar acúmulo de 
pacientes vasculares no HGE.

A mesma proposta foi 
discutida com a Secretaria Esta-
dual de Saúde para os pacien-
tes cardiológicos. A Santa Casa 
passará a realizar 20 novas 
cirurgias, o Veredas outras 
15, Chama manterá as atuais 
sete que realiza por semana. 
Já o Hospital Metropolitano 
está estruturando um setor de 
cardiologia que irá ter a capa-
cidade de oferecer 20 cirurgias 
por mês.

Em nome do Conselho 
Estadual de Saúde, a odontó-
loga Kátia Born, disse que os 
conselheiros chegaram a um 
entendimento que diante da 

complexidade que cerca o HGE 
há a necessidade de que uma 
comissão permanente possa 
acompanhar suas demandas. 
Essa necessidade é fundamen-
tal para que possam ter acesso 
as informações de ações estra-
tégicas. “Até porque não pode-
remos dar sugestões se não 
conhecemos a realidade. Não 
para sermos contra ou a favor, 
mas para ficarmos a favor da 
população que é esse o nosso 
papel”, explicou Kátia.

Somar esforços – No 
comando da audiência, o vere-
ador Valmir Gomes destacou a 
necessidade de um somatórios 
de esforços junto ao sistema de 
saúde no Estado, a partir das 
estratégias a serem adotadas 
pelos gestores, com foco no bom 
aproveitamento dos hospi-
tais e UPAs construídos pelo 
governo alagoano. Ele entende 
que há uma cultura da socie-
dade de corre para o HGE em 
qualquer situação, mas observa 
que Alagoas hoje tem uma rede 

hospitalar diferenciada e que 
falta apenas ordenamento para 
que a população seja atendida 
com tranquilidade e o HGE seja 
desafogado e livre do caos.

Já o  sub-secretário Esta-
dual de Saúde, médico Marcos 
Ramalho, parte do problema 
histórico que resultou superlo-
tação do HGE tem como causa 
a falta de atendimento dos 
pacientes nas unidades bási-
cas, em alguns casos também 
no interior do Estado. E foi 
isso que o Governo de Alagoas 
procurou combater com a cria-
ção de unidades fora da capital 
e com a implantação das UPAs 
para que sirvam de referência 
no atendimento.

    Clique para compartilhar 
no Facebook(abre em nova 
janela)Clique para comparti-
lhar no Twitter(abre em nova 
janela)Clique para comparti-
lhar no Pocket(abre em nova 
janela)Clique para comparti-
lhar no WhatsApp(abre em 
nova janela)
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Dr. Valmir defende ações para 
livrar HGE de “situação difícil”   

VEREADOR REALIZOU audiência pública na Câmara de Maceió para debater o drama vivido pelo hospital

A Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo da 
Assembleia Legislativa reali-
zou ontem, uma audiência 
pública para discutir o Fundo 
Estadual de Combate e Erra-
dicação da Pobreza (Fecoep) 
e a Lei Orçamentária Anual. 
A proposta foi da deputada 
Jó Pereira (MDB), que requi-
sitou à Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) o relató-
rio da execução orçamentária 
do Fundo nos anos de 2020 e 
2021 e a relação dos parâme-
tros utilizados na construção 
do anexo relativo ao Fecoep na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
2022. “Esse anexo veio pela 
primeira vez este ano e percebi 
algumas ausências de progra-
mas e projetos que foram apro-
vados pelo Fecoep. Também 
notei algumas distorções no 
valor previsto para o fundo”, 
explicou.  

Jó Pereira disse que as 
ações do Fecoep precisam ser 
melhor organizadas. “O que 
precisa mudar é a realidade das 
pessoas. Não tem como fazer 
um combate a pobreza sem 

planejamento e com políticas 
públicas efetivas e estrutura-
das”, afirmou a parlamentar. 

A representante do Conse-
lho Integrado de Política e 
Inserção Social, que administra 
o Fecoep, Suely Sobral, desta-
cou a importância de se deba-
ter as ações do fundo dentro 
do orçamento estadual. “Esse 
debate é de grande relevância 
diante das necessidades que o 
Estado. No conselho ficamos 
submetidos aos projetos que 
vem das secretarias estaduais e, 
na medida do possível, procu-
ramos atender estes projetos de 
acordo com os recursos dispo-
níveis”, afirmou. Já o superin-
tendente do Tesouro Estadual 
e representante da Sefaz, Paulo 
Castro falou da evolução da 
arrecadação do Fecoep e como 
o Governo vem atuando para 
diminuir a desigualdade social 
no Estado de Alagoas. O supe-
rintendente também mostrou 
como foram feitas a aplicação 
dos recursos nos últimos dois 
anos e disse que hoje existe no 
cofre do Fecoep um saldo de 
cerca de R$ 600 milhões. “Esta-

mos sempre ouvindo o clamor 
da sociedade. O Fecoep é arre-
cadado pelo Tesouro Estadual 
através das contribuições e 
depois fazemos a distribuição 
destes recursos através de deci-
sões tomadas pelo Conselho 
do Fecoep”, explicou. 

FECOEP
O Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação à 
Pobreza foi criado com base nos 
seguintes fundamentos: aten-
ção integral para superação da 
pobreza e redução das desigual-
dades sociais; acesso de pessoas, 
famílias e comunidades a opor-
tunidade de desenvolvimento 
integral; fortalecimento de 
oportunidades econômicas e 
de inserção de pessoas na faixa 
economicamente ativa do setor 
produtivo; e combate aos meca-
nismos de geração da pobreza 
e de desigualdades sociais. Sua 
cobrança está ligada direta-
mente ao Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), funcionando como 
uma alíquota adicional no reco-
lhimento desse tributo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Debate Fecoep e a Lei 
Orçamentária AnualVoney Malta

Cada Minuto

A sucessão presidencial 
está avançada, já tomando 
forma com nomes de prová-
veis candidatos. Lula é franco 
favorito. Bolsonaro, mesmo 
bastante enfraquecido, tem a 
máquina governamental, o 
Centrão e a aposta no Auxílio 
Brasil.

Contudo, pouquíssmos 
especialistas acreditam que 
o programa altere o quadro. 
Inflação elevada, desem-
prego, pandemia e suas 
variantes, primeiro auxílio 
emergencial de R$ 600 e o de 
agora menor, R$ 400, revelam 
sérias dificuldades. Ainda tem 
a rejeição crescente mostrada 
por vários institutos.  

PoderData do dia 21, 
57% dos eleitores acharam o 
trabalho de Bolsonaro ruim/
péssimo.  

Na pesquisa Ipespe do 
dia 22, 54% consideraram o 
governo ruim/péssimo.  

E na Exame/Ideia, também 
do dia 22, 53% disseram que o 
governo Bolsonaro é ruim/

péssimo.
Ontem, pesquisa da Atlas, 

feita via internet, publicou que 
60% dos eleitores desaprovam 
o governo Bolsonaro e cravou 
que apenas 19% aprovam, 
número pela primeira vez 
abaixo dos 20 pontos, o que 
pode significar, de acordo 
com analistas, perda de apoio 
em seu principal núcleo de 
simpatizantes, o bolsonarista 
raiz, também chamado de 
‘gado’.

Apesar do favoritismo de 
Lula, da queda livre de Bolso-
naro, ambos são o imenso 
paredão que a Terceira Via 
precisa superar, caso hoje do 
pré-candidato do Podemos à 
Presidência da República, o 
ex-juiz Sergio Moro, ou qual-
quer outro nome.

Não por acaso, no livro 
“Contra o sistema da corrup-
ção”, que será lançado quinta-
-feira (2), o ex-ministro da 
Justiça e da Segurança Pública 
de Bolsonaro tem como alvos 
os seus adversários políticos, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

OPINIÃO
Lula favorito e Bolsonaro 
enfraquecido são ‘paredões’ 
contra a Terceira Via



Ricardo Rodrigues
Repórter

A p r e f e i t u r a 
de  Maceió 
d i v u l g o u 

nota hoje informando que 
estão mantidas as festivida-
des de final de ano na capital 
alagoana. Com isso, ficam 
garantidas as festividades de 
réveillon organizadas pelo 
poder público e pela incia-
tiva privada. A decisão foi 
divulgada pela Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura, 
na mesma semana em que 
autoridades sanitárias brasi-
leiras divulgaram as primeiras 
medidas para evitar a entrada 
de pessoas contaminadas com 

a nova variante do coronaví-
rus – a Ômicron, no Brasil.  

Pa r a  a  O r g a n i z a ç ã o 
Mundial da Saúde (OMS), 
a variante Ômicron, que foi 
detectada em países do conti-
nente africano, representa um 
risco global muito alto, por 
isso todo cuidado é pouco para 
evitar a sua propagação. No 
entanto, os dados apresentados 
até então sobre essa nova cepa 
do vírus da Covid-19 ainda são 
insuficientes para caracterizar 
os prejuízos causados por ele, 
mas não resta dúvida da poten-
cialidade dessa variante e de 
seu poder letal ao contaminar 
uma pessoa. 

De acordo com especialis-
tas, é possível que a Ômicron 

se comporte com a variante 
Delta no Brasil, que fez vítima 
até entre os vacinados por seu 
poder ofensivo e seu alto grau 
de contaminação. Por conta 
disso, para os infectologistas, 
o melhor antídoto contra essa 
nova variante do coronavirus 
surgida na África do Sul é a 
vacinação. Um dos motivos 
que teria levado a propagação 
rápida da Ômicron no conti-
nente africano foi o baixo índice 
de vacinação contra a Covid-19 
no África. 

NOTA OFICIAL DA 
PREFEITURA DE MACEIÓ 
Maceió segue como uma 

das capitais do Brasil com 
maior eficácia na vacinação 

contra a covid-19. A logística e 
estrutura montada pela Prefei-
tura de Maceió, somada à 
adesão da população e esforços 
dos profissionais, tem resultado 
em mais de 80% da população 
imunizada.

A redução de casos, inter-
nações e mortes refletem a 
importância da imunização e 
já possibilitam que os maceio-
enses comecem a retomar a 
rotina, seguindo as medidas 
necessárias. 

Diante deste cenário, que 
nos permite uma retomada 
gradual da economia e de 
todas as atividades com segu-
rança, decidimos manter, 
inicialmente, as festividades 
de Réveillon em Maceió, com 

todos os cuidados que esse tipo 
de evento ainda requer.

Desde o início da gestão, 
a campanha de vacinação foi 
tratada como prioridade. Com 
isso, diversas ações foram reali-
zadas para que Maceió pudesse 
retomar às atividades econô-
micas que garantem renda a 
milhares de famílias.

A Prefeitura ressalta, no 
entanto, que a realização das 
festas dependerá da situação 
sanitária do país com relação 
à Covid-19 e dos decretos dos 
protocolos sanitários que esta-
rão vigentes no período. O 
Município segue ouvindo as 
instâncias sanitárias e, em caso 
de orientação contrária, voltará 
a debater a questão.
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Maceió terá festa de Réveillon
EM NOTA, a Prefeitura alega que 80% da população está vacinada e por isso decidiu manter as festividades

Com objetivo de acelerar 
ainda mais o ritmo de imuni-
zação na capital, a Prefeitura de 
Maceió, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, promove 
no dia de hoje, mais uma mara-
tona 24h de vacinação no drive-
-thru do bairro de Jaraguá. Já 
nos demais pontos, a vacinação 
acontece das 9h às 16h. A mara-
tona terá início às 9h de hoje, e 
segue até as 9h de amanhã. 

A iniciativa da Prefeitura de 
Maceió é aumentar ainda mais 
o número de pessoas imuniza-
das na capital, que já passou dos 
80% de pessoas vacinadas com 
duas doses contra a Covid-19. 

Os shoppings Pátio (Bene-
dito Bentes) e Maceió (Manga-
beiras), o drive-thru da Justiça 
Federal e os pontos do Ginásio 

Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro funcionarão das 9h às 
16h. 

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que a partir de 
amanhã, estarão sendo abertas 
mais 20 unidades de saúde por 
demanda espontânea, ou seja, 
sem necessidade de agenda-
mento.

Concluída a maratona, 
o ponto de vacinação que 
funciona no drive-thru de Jara-
guá será desativado. Também 
terão o atendimento remane-
jado os pontos instalados na 
Justiça Federal, Shopping Pátio 
(Cidade Universitária) e Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacintinho).

Fruto de uma parceria com 
a Desenvolve Já,  o Sine Maceió 
vai beneficiar 300 pessoas com 
um curso de call center. As iins-
crições, que iniciaram ontem, 
prosseguem até a próxima 
sexta-feira. A capacitação será na 
área de companhia energética, 3 
ao final do curso, 200 profissio-
nais poderão ser contratados 
pela empresa AlmaViva.

O curso será adminstrado 
em formato online como de 
forma presencial, com passa-
gens pagas nos dias em que 

ocorrerem as aulas físicas. As 
inscrições poderão ser feitas 
através do site (formacao-
mercadologica.com.br), onde 
também será possível acom-
panhar todo o andamento da 
capacitação. Os candidatos 
serão avaliados através de 
uma prova e direcionados 
para uma entrevista, estando 
aptos, poderão participar do 
curso.

As aulas ocorrem de 
segunda-feira a sábado, com 
carga horária total de 90h. 

MARATONA

300 VAGAS

Vacinação de 24h
no posto do Jaraguá

Sine oferece curso 
de telemarketing

Para celebrar os seus 206 
anos de aniversário, come-
morado no próximo dia 05 
de dezembro, a Prefeitura de 
Maceió deu a inicio, ontem, 
às comemorações alusivas 
da cidade. O Conjunto José 
Tenório foi o escolhido para 
o primeiro dia de atrações 
dos sete dias de festa, em sete 
bairro de Maceió. 

Com uma estrutura bem 
montada, palco digno para 
os talentosos artistas de 
Maceió, a Prefeitura trouxe 
grupos de bumba meu boi, 
baianas, coco de roda e 
afoxés, em uma programa-

ção composta 100% por artis-
tas locais.

Com 40 atrações diferen-
tes, de segmentos e gêneros 
culturais diversos, Maceió 
vai comemorar seus 206 anos 
com a participação de mais de 
280 artistas impactados posi-
tivamente com a ação, tendo 
seus cachês já garantidos.

A s  c o m e m o r a ç õ e s 
seguem, hoje, na Praça Padre 
Cícero, no Benedito Bentes, 
a partir das 15h, paralela-
mente a outra data especial: 
O Dia do Evangélico. As 
atrações ficam por conta das 
cantoras gospel Rute Assun-

ção, Eveny Braga, Wilka 
França, Amanda Souza, da 
banda Presença e Glória, e 
de Sarah Farias, maceioense 
que foi indicada ao Grammy 
Latino deste ano na categoria 
de melhor álbum cristão em 
língua portuguesa.

Amanhã, o Mirante do 
Jacintinho será palco da 
festa, trazendo, a partir das 
18h, os grupos de coco de 
roda Xique Xique e o Reis 
do Cangaço, a Capoeira 
Tradição, a quadrilha junina 
Rosa dos Ventos e fechará a 
noite com o grupo de samba-
-reggae Afro Mandela.

Barracos e bancas desocu-
pados que ocupam parte da 
rua Caxeu e da calçada,  no 
bairro do Benedito Bentes, 
estão com os dias contados. 
É que a Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) deu 
início a remoção dessas insta-
lações irregulares. O trabalho 
de demolição dos barracos 
teve início ontem.

A Prefeitura de Maceió 
informa que o local está sendo 
desocupado para dar lugar a 

feira do Benedito Bentes que 
será realocada para a rua Caxeu, 
ao lado do Mercado Público 
do bairro. A equipe de demo-
lição da Semscs derrubou um 
barraco e desobstruiu o passeio 
público que estava ocupado por 
diversas bancas.

Segundo Alex Pereira, 
secretário adjunto da Semscs, 
os proprietários receberam 
a notificação para que as 
estruturas fossem removi-
das, mas como o prazo não 
foi cumprido, as equipes da 

Secretaria estiveram no local 
para fazer a retirada.

“Nossas equipes foram até 
o local e conseguimos desobs-
truir uma boa parte da rua e 
da calçada. Os trabalhos para a 
retirada dos barracos irregula-
res irão continuar durante essa 
semana, para quando finalizar-
mos essa atividade, os feirantes 
que ocupam o canteiro central 
e as ruas laterais da Avenida 
Benedito Bentes possam ser 
realocados para o novo espaço”, 
explicou.

MACEIÓ INICIA...

BENEDITO BENTES

...Celebrações dos 206 
anos de aniversário 

Prefeitura fará remoção
de barracos irregulares
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Ricardo Rodrigues
Com Ascom MPAL

A pedido do 
M i n i s t é r i o 
Público de 

Alagoas (MPAL), a Justiça 
decretou a preventiva de 
Filipe Cristiano da Silva, que 
confessou ter assassinado o 
gari Renilson Freire de Souza, 
crime ocorrido ontem, dentro 
de um ônibus da empresa 
Real Alagoas, no Farol, trecho 
próximo à Casa Vieira. O 
pedido para converter a prisão 
em flagrante em prisão preven-
tiva foi feito hoje, na audiência 
de custódia, realizada pela 12ª 
Vara Criminal da Capital.

Com isso, o assassino ficará 
preso por tempo indetermi-
nado, até que o inquérito poli-
cial seja concluído e os autos 
encaminhados à promotoria 

de Justiça do Tribunal do Júri. 
De acordo com a Assessoria 
de Comunicação do Minis-
tério Público, o pedido de 
prisão preventiva foi feito pelo 
promotor de Justiça Thiago 
Chacon, para quem o assassino 
confesso, Filipe Cristiano da 
Silva, matou o gari por motivo 
fútil. 

O  p r o m o t o r  T h i a g o 
Chacon gravou um vídeo 
justificando a necessidade da 
prisão preventiva. “Não há 
que se falar em ilegalidade do 
flagrante, como a defesa está 
pleiteando, pois o suspeito foi 
capturado logo após o fato e a 
polícia estava em permanente 
perseguição para sua captura. 
Também não vislumbramos 
elementos para apontar que 
ele seria inimputável, como 
seu advogado está parecendo 
querer justificar”, explicou 

Chacon. 
Segundo o promotor, 

que está de plantão hoje, o 
pedido de prisão preventiva 
foi feito e atendido pelo Judi-
ciário durante a audiência de 
custódia realizada na manhã 
de hoje. “Nessa audiência, 
defendemos junto ao juiz 
que o acusado é plenamente 
capaz e sabia tudo que estava 
fazendo, tanto é que fugiu e 
trocou de roupas para dificul-
tar as buscas”, argumentou o 
membro do MPAL. 

Além disso, “o fato de o 
assassino, Filipe Cristiano, ter 
se negado a utilizar a máscara 
também demonstra como 
ele é um sujeito conectado à 
realidade social”, acrescentou 
o promotor. Quando matou 
o gari a facadas, o assassino 
tinha entrado no ônibus da 
Real Alagoas, que faz a a linha 

Benedito Bentes/Ponta Verde, 
pela parta de trás, sem máscara 
de proteção contra a pandemia 
de Covid-19. 

Ao ser advertido que é 
proibido pelo Decreto Gover-
namental o acesso do trans-
porte coletivo sem o uso de 
máscara, o assassino se desen-
tendeu com o gari e entrou em 
luta corporal com Renilson 
Freire, golpeando-o com pelo 
menos três facadas, sendo 
duas no  tórax, uma delas com 
profundidade. O gari ainda 
chegou a ser socorrido pelos 
passageiros, mas não resis-
tiu aos ferimentos e morreu 
dentro do ônibus. Sendo seu 
corpo recolhido para o IML de 
Maceió. 

De acordo com Thiago 
Chacon, para o Ministério 
Público, o homicídio praticado 
pelo assassino tem caracte-

rísticas de ter sido cometido 
com duas qualificadoras. No 
entanto, isso ainda será melhor 
avaliado pela promotoria do 
Tribunal do Júri, com o despa-
cho da investigação policial. 
“A princípio, estão configura-
dos o motivo fútil e o recurso 
que tornou difícil a defesa da 
vítima, que foi morta a faca-
das”, completou o promotor.

Depois de cometer o crime 
dentro do ônibus, pela manhã, 
Felipe Cristiano, fugiu tomando 
destino ignorado. Mas, foi preso 
à tarde, em flagrante delito, 
na Praça Senhor do Bomfim, 
no bairro do Poço. Ele já tinha 
trocado de roupa, mas foi reco-
nhecido pelos policiais civis 
que estavam em seu encalço. 
Levado para a delegacia, ele 
confessou ter matado o gari, 
depois de ter entrado em luta 
corporal com a vítima.

Decretada a prisão preventiva 
do “assassino sem máscara”

A PEDIDO DO MPAL, Felipe Cristiano vai responder preso pelo assassinato do gari morto a facadas dentro do ônibus  

Preocupado com a nova 
cepa do virus da Covid-19 
(Ômicron), que já assusta 
países europeus, o Sindicato 
dos Médicos de Alagoas, está 
defendendo o cancelamento 
das festas de fim de ano e do 
carnaval no Estado, para evitar 
aglomerações.

Diz a nota oficial da enti-
dade que “a triste experiência 
dos dois últimos anos não pode 
se repetir: perdemos muitas 
vidas e entre os pacientes 
salvos a maioria continua com 
sequelas. Portanto, recomen-
damos que cada um se proteja, 
evitando festas, shows, carna-
val, enfim, aglomeração”.

VEJA A ÍNTEGRA
Tendo em vista os ânimos 

com a aproximação do fim 
do ano, e em seguida o carna-
val, o Sindicato dos Médicos 
do Estado de Alagoas vem 
a público manifestar posi-
ção contrária a realização de 
qualquer evento que gere 
aglomeração. Ainda devido 
a pandemia, o momento 
inspira cuidado. Se por um 
lado vislumbramos significa-
tiva redução de casos, e boa 
cobertura da vacina contra 
a COVID-19, por outro lado 

temos em circulação novas 
variantes da doença, inclusive 
a mais letal já infectou alguns 
países. A triste experiência dos 
dois últimos anos não pode se 
repetir: perdemos milhares 
de vidas e entre os pacientes 
salvos, muitos continuam com 
sequelas. Portanto, recomen-
damos que cada um se proteja, 
evitando festas, shows, carna-
val, enfim, aglomeração.

A classe médica, particu-
larmente, sofreu muito com 
as UTIs cheias. Prezamos pela 
vida. Jamais imaginamos 
passar pelo que passamos, e 
nos assusta a possibilidade de 
retorno pandêmico dizimando 
pessoas de todas as idades, de 
forma brusca e bastante sofrida. 
Apelamos a cada cidadão para 
que colabore. Se todo mundo 
se proteger, podemos juntos 
resguardar nossa cidade, 

nosso estado, nosso país, nossa 
população, nossa família, entes 
queridos e a nós mesmos.

É imperativo o uso de 
máscaras e demais medidas 
sanitárias. A dose de reforço 
da vacina é importantíssima. 
Todos devem completar o 
ciclo de imunização. A luta dos 
médicos é no sentido de promo-
ver a vida. O cenário de pande-
mia não é bom para ninguém, 
e custa relativamente pouco 
aquietar-se nesse período de 
risco. Curta em casa o Natal, o 
réveillon, o carnaval. A melhor 
confraternização acontece 
quando temos saúde. O maior 
motivo a ser celebrado é a vida. 
Por isso, o Sinmed conclama 
a população em geral a ter 
um pouco mais de paciência, 
evitando aglomerar agora para 
festejar depois, por longos anos, 
num cenário seguro.

MÉDICOS PEDEM...

...Cancelamento de 
festas e do carnaval

Pollyana dos Anjos
Repórter

A capital alagoana ficará 
mais segura com a ampliação 
do programa Ronda do Bairro 
(RB),  autorizada ontem pelo 
Governo de Alagoas. A partir 
de hoje, a polícia de proxi-
midade, que vem refletindo 
diretamente na sensação de 
segurança e qualidade de vida 
dos maceioenses, começa a 
atuar no bairro do Benedito 
Bentes - um dos mais populo-
sos da cidade. O lançamento 
do programa aconteceu na 
praça Padre Cícero, localizada 
ao lado do Terminal Central de 
Ônibus do bairro.

“Nós moradores do bairro 
começamos hoje a viver uma 
nova história”. Palavras da 
moradora e comerciante local 
Ana Letícia, que há 6 anos tem 
um ponto na praça, sobre a 
chegada do programa Ronda 
no Bairro ao Benedito Bentes. 
“Estamos nos sentindo valori-
zados. Agora, os pais não terão 
mais medo de trazer seus filhos 
para a praça, isso também vai 
melhorar o nosso mercado”, 
garantiu a moradora, refor-
çando que a chegada da polí-
cia de proximidade será útil à 
comunidade. 

Atuando há 4 anos em três 
regiões da capital: no Centro, 
Jacintinho e Orla, o programa 
mudou a forma de fazer segu-
rança pública e a prevenção da 
violência em Alagoas, refle-
tindo na redução dos índices 
criminais nas áreas comerciais 
de atuação.

Para o secretário Alfredo 
Gaspar, a data tem um signi-
ficado muito especial, que 
é o cumprimento de uma 
promessa: a chegada do 
Ronda no Bairro na região 
do Benedito Bentes. “Hoje, 
esse bairro vai ter uma nova 
etapa na sua segurança. Terá a 
certeza que as polícias militar 
e civil, Corpo de Bombeiros, a 
perícia e do ronda no bairro, 
por uma determinação do 
governador”, garantiu.

Ele lembrou que Maceió foi 
a capital mais violenta do país 
por 10 anos e que em 7 anos, 
com o trabalho do Governo, 
Alagoas se transformou no 
estado que mais reduz violên-
cia no país. 

O comandante do Ronda 
no Bairro, coronel Cícero Silva, 
assegurou que o bairro rece-
berá a mesma estrutura dos 
outros territórios de atuação, 
proporcionando a sensação de 
segurança.

BENEDITO BENTES

Governo amplia área 
de atuação da RB

Arquivo

Ricardo Rodrigues
Repórter

A p r e f e i t u r a 
de  Maceió 
d i v u l g o u 

nota hoje informando que 
estão mantidas as festivida-
des de final de ano na capital 
alagoana. Com isso, ficam 
garantidas as festividades de 
réveillon organizadas pelo 
poder público e pela incia-
tiva privada. A decisão foi 
divulgada pela Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura, 
na mesma semana em que 
autoridades sanitárias brasi-
leiras divulgaram as primeiras 
medidas para evitar a entrada 
de pessoas contaminadas com 

a nova variante do coronaví-
rus – a Ômicron, no Brasil.  

Pa r a  a  O r g a n i z a ç ã o 
Mundial da Saúde (OMS), 
a variante Ômicron, que foi 
detectada em países do conti-
nente africano, representa um 
risco global muito alto, por 
isso todo cuidado é pouco para 
evitar a sua propagação. No 
entanto, os dados apresentados 
até então sobre essa nova cepa 
do vírus da Covid-19 ainda são 
insuficientes para caracterizar 
os prejuízos causados por ele, 
mas não resta dúvida da poten-
cialidade dessa variante e de 
seu poder letal ao contaminar 
uma pessoa. 

De acordo com especialis-
tas, é possível que a Ômicron 

se comporte com a variante 
Delta no Brasil, que fez vítima 
até entre os vacinados por seu 
poder ofensivo e seu alto grau 
de contaminação. Por conta 
disso, para os infectologistas, 
o melhor antídoto contra essa 
nova variante do coronavirus 
surgida na África do Sul é a 
vacinação. Um dos motivos 
que teria levado a propagação 
rápida da Ômicron no conti-
nente africano foi o baixo índice 
de vacinação contra a Covid-19 
no África. 

NOTA OFICIAL DA 
PREFEITURA DE MACEIÓ 
Maceió segue como uma 

das capitais do Brasil com 
maior eficácia na vacinação 

contra a covid-19. A logística e 
estrutura montada pela Prefei-
tura de Maceió, somada à 
adesão da população e esforços 
dos profissionais, tem resultado 
em mais de 80% da população 
imunizada.

A redução de casos, inter-
nações e mortes refletem a 
importância da imunização e 
já possibilitam que os maceio-
enses comecem a retomar a 
rotina, seguindo as medidas 
necessárias. 

Diante deste cenário, que 
nos permite uma retomada 
gradual da economia e de 
todas as atividades com segu-
rança, decidimos manter, 
inicialmente, as festividades 
de Réveillon em Maceió, com 

todos os cuidados que esse tipo 
de evento ainda requer.

Desde o início da gestão, 
a campanha de vacinação foi 
tratada como prioridade. Com 
isso, diversas ações foram reali-
zadas para que Maceió pudesse 
retomar às atividades econô-
micas que garantem renda a 
milhares de famílias.

A Prefeitura ressalta, no 
entanto, que a realização das 
festas dependerá da situação 
sanitária do país com relação 
à Covid-19 e dos decretos dos 
protocolos sanitários que esta-
rão vigentes no período. O 
Município segue ouvindo as 
instâncias sanitárias e, em caso 
de orientação contrária, voltará 
a debater a questão.
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Maceió terá festa de Réveillon
EM NOTA, a Prefeitura alega que 80% da população está vacinada e por isso decidiu manter as festividades

Com objetivo de acelerar 
ainda mais o ritmo de imuni-
zação na capital, a Prefeitura de 
Maceió, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, promove 
no dia de hoje, mais uma mara-
tona 24h de vacinação no drive-
-thru do bairro de Jaraguá. Já 
nos demais pontos, a vacinação 
acontece das 9h às 16h. A mara-
tona terá início às 9h de hoje, e 
segue até as 9h de amanhã. 

A iniciativa da Prefeitura de 
Maceió é aumentar ainda mais 
o número de pessoas imuniza-
das na capital, que já passou dos 
80% de pessoas vacinadas com 
duas doses contra a Covid-19. 

Os shoppings Pátio (Bene-
dito Bentes) e Maceió (Manga-
beiras), o drive-thru da Justiça 
Federal e os pontos do Ginásio 

Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro funcionarão das 9h às 
16h. 

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que a partir de 
amanhã, estarão sendo abertas 
mais 20 unidades de saúde por 
demanda espontânea, ou seja, 
sem necessidade de agenda-
mento.

Concluída a maratona, 
o ponto de vacinação que 
funciona no drive-thru de Jara-
guá será desativado. Também 
terão o atendimento remane-
jado os pontos instalados na 
Justiça Federal, Shopping Pátio 
(Cidade Universitária) e Giná-
sio Arivaldo Maia (Jacintinho).

Fruto de uma parceria com 
a Desenvolve Já,  o Sine Maceió 
vai beneficiar 300 pessoas com 
um curso de call center. As iins-
crições, que iniciaram ontem, 
prosseguem até a próxima 
sexta-feira. A capacitação será na 
área de companhia energética, 3 
ao final do curso, 200 profissio-
nais poderão ser contratados 
pela empresa AlmaViva.

O curso será adminstrado 
em formato online como de 
forma presencial, com passa-
gens pagas nos dias em que 

ocorrerem as aulas físicas. As 
inscrições poderão ser feitas 
através do site (formacao-
mercadologica.com.br), onde 
também será possível acom-
panhar todo o andamento da 
capacitação. Os candidatos 
serão avaliados através de 
uma prova e direcionados 
para uma entrevista, estando 
aptos, poderão participar do 
curso.

As aulas ocorrem de 
segunda-feira a sábado, com 
carga horária total de 90h. 

MARATONA

300 VAGAS

Vacinação de 24h
no posto do Jaraguá

Sine oferece curso 
de telemarketing

Para celebrar os seus 206 
anos de aniversário, come-
morado no próximo dia 05 
de dezembro, a Prefeitura de 
Maceió deu a inicio, ontem, 
às comemorações alusivas 
da cidade. O Conjunto José 
Tenório foi o escolhido para 
o primeiro dia de atrações 
dos sete dias de festa, em sete 
bairro de Maceió. 

Com uma estrutura bem 
montada, palco digno para 
os talentosos artistas de 
Maceió, a Prefeitura trouxe 
grupos de bumba meu boi, 
baianas, coco de roda e 
afoxés, em uma programa-

ção composta 100% por artis-
tas locais.

Com 40 atrações diferen-
tes, de segmentos e gêneros 
culturais diversos, Maceió 
vai comemorar seus 206 anos 
com a participação de mais de 
280 artistas impactados posi-
tivamente com a ação, tendo 
seus cachês já garantidos.

A s  c o m e m o r a ç õ e s 
seguem, hoje, na Praça Padre 
Cícero, no Benedito Bentes, 
a partir das 15h, paralela-
mente a outra data especial: 
O Dia do Evangélico. As 
atrações ficam por conta das 
cantoras gospel Rute Assun-

ção, Eveny Braga, Wilka 
França, Amanda Souza, da 
banda Presença e Glória, e 
de Sarah Farias, maceioense 
que foi indicada ao Grammy 
Latino deste ano na categoria 
de melhor álbum cristão em 
língua portuguesa.

Amanhã, o Mirante do 
Jacintinho será palco da 
festa, trazendo, a partir das 
18h, os grupos de coco de 
roda Xique Xique e o Reis 
do Cangaço, a Capoeira 
Tradição, a quadrilha junina 
Rosa dos Ventos e fechará a 
noite com o grupo de samba-
-reggae Afro Mandela.

Barracos e bancas desocu-
pados que ocupam parte da 
rua Caxeu e da calçada,  no 
bairro do Benedito Bentes, 
estão com os dias contados. 
É que a Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) deu 
início a remoção dessas insta-
lações irregulares. O trabalho 
de demolição dos barracos 
teve início ontem.

A Prefeitura de Maceió 
informa que o local está sendo 
desocupado para dar lugar a 

feira do Benedito Bentes que 
será realocada para a rua Caxeu, 
ao lado do Mercado Público 
do bairro. A equipe de demo-
lição da Semscs derrubou um 
barraco e desobstruiu o passeio 
público que estava ocupado por 
diversas bancas.

Segundo Alex Pereira, 
secretário adjunto da Semscs, 
os proprietários receberam 
a notificação para que as 
estruturas fossem removi-
das, mas como o prazo não 
foi cumprido, as equipes da 

Secretaria estiveram no local 
para fazer a retirada.

“Nossas equipes foram até 
o local e conseguimos desobs-
truir uma boa parte da rua e 
da calçada. Os trabalhos para a 
retirada dos barracos irregula-
res irão continuar durante essa 
semana, para quando finalizar-
mos essa atividade, os feirantes 
que ocupam o canteiro central 
e as ruas laterais da Avenida 
Benedito Bentes possam ser 
realocados para o novo espaço”, 
explicou.

MACEIÓ INICIA...

BENEDITO BENTES

...Celebrações dos 206 
anos de aniversário 

Prefeitura fará remoção
de barracos irregulares
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O p r o g r a m a 
social Auxí-
l i o  B r a s i l , 

cuja proposta foi criada pelo 
governo e modificada pela 
Câmara dos Deputados, eleva 
para 20 milhões o número de 
famílias com direito aos recur-
sos e deve pressionar ainda 
mais o Orçamento de 2022.

A previsão faz parte de 
estimativas preliminares da 
Consultoria de Orçamento da 
Casa repassadas ao relator do 
projeto, deputado Marcelo Aro 
(PP-MG).

A elevação coloca em xeque 
a intenção do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de 
conceder um valor mínimo de 
R$ 400 a cada lar, já que o teto 
de gastos em 2022 já estava 
praticamente no limite mesmo 
considerando a expansão via 
PEC (proposta de emenda à 
Constituição) dos Precatórios.

Os números requisitados 
pelo presidente combinados 
com o novo público elevariam 
a demanda de recursos para 
o Auxílio Brasil em 2022 em 
cerca de R$ 10 bilhões além do 
previsto -para R$ 96 bilhões no 
total.

O aumento do público ocor-
reu porque a Câmara elevou a 
linha de pobreza, usada para 
definir quem tem direito aos 
recursos.

No modelo proposto pelo 
governo, teria direito toda famí-
lia com renda per capita mensal 
de até R$ 200. Os deputados 
elevaram o teto para R$ 210.

De acordo com os núme-
ros citados pelo relator, a dife-
rença coloca para dentro do 
programa 3 milhões de famílias 
a mais do que os cerca de 17 
milhões estimados anterior-
mente pelo ministro João Roma 
(Cidadania), ultrapassando os 
custos considerados até então 
caso realmente se queira seguir 
o plano de Bolsonaro para 
pagar um mínimo de R$ 400 
por família.

À reportagem, Aro ressal-
tou que seu texto não prevê 
o valor de R$ 400 projetado 
pelo governo e evita comen-
tar a proposta de Bolsonaro 
para chegar a esse montante, 
dizendo que essa engenharia 
caberá ao governo.

Até agora, governo e aliados 
trabalhavam com uma verba de 
R$ 85,8 bilhões para o Auxílio 
Brasil.

“Na minha medida provi-
sória não falamos dos R$ 400. 
Se o governo quer chegar [a esse 
montante], ele tem de respon-
der como vai fazer”, afirmou 
Aro.

Técnicos da equipe de 
Roma ainda finalizam os cálcu-
los sobre o efeito das mudan-
ças aprovadas na Câmara, que 
ampliou o critério de acesso ao 
programa e também incluiu um 
dispositivo para que não haja 
fila de espera no Auxílio Brasil.

Com a proposta de impe-
dir a fila, toda família que tiver 
os critérios analisados pelo 
governo e for aprovada para o 
programa terá de passar a rece-

ber a transferência de renda.
Hoje, a fila de espera do 

programa funciona como 
mecanismo para controlar o 
gasto com a assistência social. 
O sistema inclui a família na 
lista de transferência de renda 
quando há recursos disponí-
veis para os pagamentos até o 
fim do ano.

Por lei, atualmente, o 
governo não é obrigado a aten-
der todas as famílias que estão 
dentro da faixa de pobreza e 
extrema pobreza.

A fila, que atualmente está 
em torno de 1,2 milhão de 
cadastros, se forma porque a 
verba do Bolsa Família (ante-
cessor do Auxílio Brasil) tem 
ficado menor do que o neces-
sário para atender a todos que 
tiveram o cadastro analisado 
pelo governo.

A verba do Auxílio Brasil 
para 2022 considera que 17 
milhões de famílias serão aten-
didas. A cobertura hoje é de 14,7 
milhões.

O Ministério da Econo-
mia ainda aguardava nesta 

segunda-feira (29) os dados 
oficiais sobre a quantidade de 
beneficiados para analisar o 
impacto do novo texto e como 
acomodar os números.

O cálculo depende das 
contas do Ministério da Cida-
dania, que, ao ser procurado, 
ainda não tinha um número 
oficial.

Membros do governo ouvi-
dos pela reportagem reconhe-
cem que será uma tarefa difícil 
atender os R$ 400 solicitados 
por Bolsonaro e afirmam que 
poderá haver um ajuste tanto na 
regra de entrada do programa 
como no próprio valor a ser 
pago aos beneficiários.

A versão aprovada na 
Câmara também flexibiliza as 
regras para calcular essa renda 
per capita. Não entram no 
cálculo, por exemplo, rendas 
eventuais ou sazonais.

A MP ainda será votada no 
Senado. Por ser uma medida 
provisória, a proposta já entrou 
em vigor, mas precisa do aval 
do Congresso até 7 de dezem-
bro para não perder a validade.

Além de aprovar a MP que 
cria o Auxílio Brasil dentro do 
prazo, o governo precisa do 
aval do Congresso para ampliar 
a margem de gastos no Orça-
mento e, com isso, cumprir a 
promessa de Bolsonaro para 
elevar o benefício médio do 
programa do patamar atual de 
R$ 220 por mês para um valor 
que seja, no mínimo, de R$ 400.

A ampliação da margem 
de gastos se dará pela PEC dos 

Precatórios, que está em análise 
no Senado. Com essa PEC, será 
possível expandir o orçamento 
do programa para mais de R$ 
85 bilhões no próximo ano, 
quando Bolsonaro pretende 
concorrer à reeleição.

Por causa da demora na 
votação da PEC, o governo 
deve concluir uma folha de 
pagamentos nesta semana com 
a lista dos atuais beneficiários 
do programa (14,7 milhões de 
famílias).

A folha de pagamen-
tos então será atualizada em 
meados de dezembro para 
incluir os novos beneficiários e 
elevar o valor a ser transferido 
para as famílias no mês, alcan-
çando o patamar mínimo de R$ 
400, como quer o Planalto.

A PEC dos Precatórios 
libera um aumento de R$ 106,1 
bilhões nos gastos do governo 
federal em 2022, de acordo com 
o Ministério da Economia.

Mesmo assim, os recur-
sos não são suficientes para 
bancar as promessas de Bolso-
naro porque quase metade dos 
recursos será consumida pelo 
reajuste de despesas obrigató-
rias pela inflação.

Pelas contas do governo, 
sobraria apenas R$ 1,1 bilhão 
considerando um Auxílio Brasil 
elevado em R$ 51,1 bilhões em 
2022 (como a proposta orça-
mentária para o ano que vem 
já contém R$ 34,7 bilhões para o 
programa, a previsão até agora 
era de um custo total de R$ 85,8 
bilhões para o programa).0

Auxílio Brasil ampliado pela 
Câmara custa mais R$ 10 bi

PREVISÃO FAZ PARTE de estimativas preliminares da Consultoria de Orçamento da Casa repassadas ao relator do projeto

Diante da nova onda de 
Covid que surge no mundo 
com a variante do vírus, bati-
zado de Ômicron pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), sete capitais já cance-
laram a festa de réveillon: 
Belo Horizonte, Salvador, 
Florianópolis, Fortaleza, São 
Luís, João Pessoa e Palmas. 
Aqui em Maceió, a Prefei-
tura Municipal ainda não se 
pronunciou.

Enquanto prefeitos se 
preocupam com um novo 
possível avanço da Covid, o 
ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, procurou passar 
tranquilidade. Ele disse que 
a ômicron não é uma variante 
de “desespero” e indicou que 
vê o Brasil mais preparado 
para uma “eventual” nova 
onda.

“Há três dias, foi anun-
ciada uma nova variante, a 
variante ômicron. Eu falei, é 
uma variante de preocupa-
ção, mas não é uma variante 
de desespero. Não é uma 
variante de desespero, porque 
nós temos autoridades sani-
tárias comprometidas com 
a assistência de qualidade 

a nossa população”, disse 
Queiroga, durante solenidade 
para compra de 100 milhões 
de doses da Pfizer para 2022, 
em Salvador. Queiroga ainda 
destacou o preparo do sistema 
de saúde em relação à doença. 
“Nós reforçamos a capacidade 
dos nossos hospitais.

Segundo o ministro, o 
número de leitos de UTI no 
País foi duplicado. Além disso 
afirma que  se houver uma 
eventual terceira onda, “tere-
mos uma condição muito 
melhor de assistir a nossa 
população”.

PREFEITOS PENSAM 
DIFERENTE DE QUEIROGA
Enquanto o ministro não 

vê o ômicron como um virus 
de desespero, os prefeitos das 
capitais pensam muito dife-
rente. Tanto que o prefeito de 
Salvador, Bruno Reis (DEM), 
foi o primeiro a desconside-
rar a avaliação do ministro e 
cancelar o reveillon na capital 
baiana.

Segundo ele, em função 
de tudo que está acontecendo 
não é o momento de colocar 
em risco “o que construímos 
até aqui, sempre colocando a 

vida das pessoas em primeiro 
lugar”

O médico infectologista 
Julival Ribeiro alerta que o 
Brasil precisa monitorar inten-
samente a entrada da cepa 
no país, pois compreender o 
nível de gravidade da ômicron 
levará “desde dias a várias 
semanas”. Ele não vê segurança 
na realização de festas e come-
morações, como o réveillon. 
“Devemos nos manter calmos, 
além de continuar vacinando e 
adotando as medidas preven-
tivas. Desaconselho aglomera-
ções e festas”, finalizou.

COVID-19

Prefeitos de sete capitais cancelam as 
festas de Réveillon com medo do Ômicron

Shutterstock
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Repórter

Com o surgi-
mento de uma 
nova variante 

da Covid-19 no mundo, o 
secretário de Estado da Saúde, 
Alexandre Ayres, alertou a 
população alagoana, ontem, 
por meio de suas redes sociais, 
para que concluam o esquema 
vacinal, tomando além da 
primeira dose, a segunda e a 
dose de reforço, seguindo o 
calendário de cada município.

Ayres também concedeu 
entrevista para a TV Gazeta, 
onde reforçou o pedido do 
uso das máscaras e, principal-
mente, da continuidade da 
vacinação para a população. 
“Você que ainda não tomou 
a segunda dose e a dose de 
reforço, procure um posto de 
vacinação. É importante que 
a gente se proteja e se previna 
neste momento. Todos têm 
acompanhado que o mundo 
está em alerta com o apareci-
mento da nova variante. Não 
vamos criar pânico. Estamos 
atentos. A Saúde de Alagoas 
tem trabalhado de domingo a 
domingo para garantir a segu-
rança e a proteção dos nossos 

cidadãos, mas, precisamos de 
ajuda, então, você que ainda 
não se vacinou, deve procurar 
um posto de vacinação o mais 
rápido possível”, apelou.

A nova variante do coro-
navírus, chamada ômicron, 
foi detectada na África do Sul. 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) ainda está estu-
dando o vírus para saber seu 
potencial e os danos que pode 
causar. “Precisamos reforçar a 
vacinação dos países que estão 
com baixos índices. Isso serve 
de alerta aqui também para 

Alagoas. Ao invés de estarmos 
discutindo se vai haver Carna-
val ou não, alguns estados já 
estão suspendendo o Réveillon. 
O que precisamos é priorizar 
a vacinação, independente de 
variante”, disse o secretário 
Alexandre Ayres.

A última atualização 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), por meio do 
Programa Nacional de Imuni-
zação em Alagoas (PNI/AL), 
mostra que 4.235.932 doses 
das vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em Alagoas. 
Deste total, 2.331.005 pessoas 
foram vacinadas com a 
primeira dose (D1), 1.752.626 
com a segunda dose (D2) ou 
dose única (DU) e 152.301 com 
a dose de reforço (DR) e dose 
adicional (DA).

O Boletim Epidemioló-
gico da Sesau, desta segunda-
-feira (29), revelou que foram 
confirmados 39 novos casos de 
Covid-19 em Alagoas. Dessa 
forma, o estado tem um total 
de 241.471 casos confirmados 
do novo coronavírus até o 
momento, dos quais 101 estão 
em isolamento domiciliar. 
Outros 234.824 pacientes já 
finalizaram o período de isola-
mento, não apresentam mais 
sintomas e, portanto, estão 
recuperados da doença. Há 
2.828 casos em investigação 
epidemiológica. Foram regis-
tradas duas mortes por Covid-
19 em território alagoano. Com 
isso, Alagoas tem 6.350 óbitos 
por Covid-19.

Secretário de Saúde faz alerta 
sobre nova variante da Covid 

ALEXANDRE AYRES faz apelo ontem nas redes sociais para que população alagoana concluam o ciclo vacinal

Carla Cleto/Arquivo

Secretário Alexandre Ayres apelou para que alagoanos tomem a segunda e a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19
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O p r o g r a m a 
social Auxí-
l i o  B r a s i l , 

cuja proposta foi criada pelo 
governo e modificada pela 
Câmara dos Deputados, eleva 
para 20 milhões o número de 
famílias com direito aos recur-
sos e deve pressionar ainda 
mais o Orçamento de 2022.

A previsão faz parte de 
estimativas preliminares da 
Consultoria de Orçamento da 
Casa repassadas ao relator do 
projeto, deputado Marcelo Aro 
(PP-MG).

A elevação coloca em xeque 
a intenção do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de 
conceder um valor mínimo de 
R$ 400 a cada lar, já que o teto 
de gastos em 2022 já estava 
praticamente no limite mesmo 
considerando a expansão via 
PEC (proposta de emenda à 
Constituição) dos Precatórios.

Os números requisitados 
pelo presidente combinados 
com o novo público elevariam 
a demanda de recursos para 
o Auxílio Brasil em 2022 em 
cerca de R$ 10 bilhões além do 
previsto -para R$ 96 bilhões no 
total.

O aumento do público ocor-
reu porque a Câmara elevou a 
linha de pobreza, usada para 
definir quem tem direito aos 
recursos.

No modelo proposto pelo 
governo, teria direito toda famí-
lia com renda per capita mensal 
de até R$ 200. Os deputados 
elevaram o teto para R$ 210.

De acordo com os núme-
ros citados pelo relator, a dife-
rença coloca para dentro do 
programa 3 milhões de famílias 
a mais do que os cerca de 17 
milhões estimados anterior-
mente pelo ministro João Roma 
(Cidadania), ultrapassando os 
custos considerados até então 
caso realmente se queira seguir 
o plano de Bolsonaro para 
pagar um mínimo de R$ 400 
por família.

À reportagem, Aro ressal-
tou que seu texto não prevê 
o valor de R$ 400 projetado 
pelo governo e evita comen-
tar a proposta de Bolsonaro 
para chegar a esse montante, 
dizendo que essa engenharia 
caberá ao governo.

Até agora, governo e aliados 
trabalhavam com uma verba de 
R$ 85,8 bilhões para o Auxílio 
Brasil.

“Na minha medida provi-
sória não falamos dos R$ 400. 
Se o governo quer chegar [a esse 
montante], ele tem de respon-
der como vai fazer”, afirmou 
Aro.

Técnicos da equipe de 
Roma ainda finalizam os cálcu-
los sobre o efeito das mudan-
ças aprovadas na Câmara, que 
ampliou o critério de acesso ao 
programa e também incluiu um 
dispositivo para que não haja 
fila de espera no Auxílio Brasil.

Com a proposta de impe-
dir a fila, toda família que tiver 
os critérios analisados pelo 
governo e for aprovada para o 
programa terá de passar a rece-

ber a transferência de renda.
Hoje, a fila de espera do 

programa funciona como 
mecanismo para controlar o 
gasto com a assistência social. 
O sistema inclui a família na 
lista de transferência de renda 
quando há recursos disponí-
veis para os pagamentos até o 
fim do ano.

Por lei, atualmente, o 
governo não é obrigado a aten-
der todas as famílias que estão 
dentro da faixa de pobreza e 
extrema pobreza.

A fila, que atualmente está 
em torno de 1,2 milhão de 
cadastros, se forma porque a 
verba do Bolsa Família (ante-
cessor do Auxílio Brasil) tem 
ficado menor do que o neces-
sário para atender a todos que 
tiveram o cadastro analisado 
pelo governo.

A verba do Auxílio Brasil 
para 2022 considera que 17 
milhões de famílias serão aten-
didas. A cobertura hoje é de 14,7 
milhões.

O Ministério da Econo-
mia ainda aguardava nesta 

segunda-feira (29) os dados 
oficiais sobre a quantidade de 
beneficiados para analisar o 
impacto do novo texto e como 
acomodar os números.

O cálculo depende das 
contas do Ministério da Cida-
dania, que, ao ser procurado, 
ainda não tinha um número 
oficial.

Membros do governo ouvi-
dos pela reportagem reconhe-
cem que será uma tarefa difícil 
atender os R$ 400 solicitados 
por Bolsonaro e afirmam que 
poderá haver um ajuste tanto na 
regra de entrada do programa 
como no próprio valor a ser 
pago aos beneficiários.

A versão aprovada na 
Câmara também flexibiliza as 
regras para calcular essa renda 
per capita. Não entram no 
cálculo, por exemplo, rendas 
eventuais ou sazonais.

A MP ainda será votada no 
Senado. Por ser uma medida 
provisória, a proposta já entrou 
em vigor, mas precisa do aval 
do Congresso até 7 de dezem-
bro para não perder a validade.

Além de aprovar a MP que 
cria o Auxílio Brasil dentro do 
prazo, o governo precisa do 
aval do Congresso para ampliar 
a margem de gastos no Orça-
mento e, com isso, cumprir a 
promessa de Bolsonaro para 
elevar o benefício médio do 
programa do patamar atual de 
R$ 220 por mês para um valor 
que seja, no mínimo, de R$ 400.

A ampliação da margem 
de gastos se dará pela PEC dos 

Precatórios, que está em análise 
no Senado. Com essa PEC, será 
possível expandir o orçamento 
do programa para mais de R$ 
85 bilhões no próximo ano, 
quando Bolsonaro pretende 
concorrer à reeleição.

Por causa da demora na 
votação da PEC, o governo 
deve concluir uma folha de 
pagamentos nesta semana com 
a lista dos atuais beneficiários 
do programa (14,7 milhões de 
famílias).

A folha de pagamen-
tos então será atualizada em 
meados de dezembro para 
incluir os novos beneficiários e 
elevar o valor a ser transferido 
para as famílias no mês, alcan-
çando o patamar mínimo de R$ 
400, como quer o Planalto.

A PEC dos Precatórios 
libera um aumento de R$ 106,1 
bilhões nos gastos do governo 
federal em 2022, de acordo com 
o Ministério da Economia.

Mesmo assim, os recur-
sos não são suficientes para 
bancar as promessas de Bolso-
naro porque quase metade dos 
recursos será consumida pelo 
reajuste de despesas obrigató-
rias pela inflação.

Pelas contas do governo, 
sobraria apenas R$ 1,1 bilhão 
considerando um Auxílio Brasil 
elevado em R$ 51,1 bilhões em 
2022 (como a proposta orça-
mentária para o ano que vem 
já contém R$ 34,7 bilhões para o 
programa, a previsão até agora 
era de um custo total de R$ 85,8 
bilhões para o programa).0

Auxílio Brasil ampliado pela 
Câmara custa mais R$ 10 bi

PREVISÃO FAZ PARTE de estimativas preliminares da Consultoria de Orçamento da Casa repassadas ao relator do projeto
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COVID-19

Prefeitos de sete capitais cancelam as 
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NATAL O BOTICARIO

Parece que o Natal só começa oficialmente quando a gente assisti à campa-
nha do Boticário. E este ano eles capricharam ainda mais na carga emocional.  A 
memória olfativa é o conceito da campanha de Natal que celebra as reconexões. 
O filme é inspirado no clássico da literatura “O Pequeno Príncipe”, e a trilha 
sonora é nada menos que “Hey Jude”, dos Beatles.  

A fotógrafa Isadora Castro fez uma 
imersão nas paisagens e cultura 
do Marrocos. Entre as coisas mais 
belas que registrou está um grande 
laranjal que ela encontrou pela 
estrada. Tudo que ela mais queria 
era parar, montar seu equipamento, 
e já produzir um ensaio ali mesmo.

No próximo domingo, 05.12, o teatro 
Deodoro recebe o espetáculo “Pra 
Desprender”. Partindo de um conto 
de Chico Xavier, o espetáculo viaja 
por estações do tempo, estações da 
vida, do dia a dia, vivido por todos 
nós, mas com olhares diferentes. 
Informações no @chrismarinho2.

Elâine Souza, da cidade de Pariconha, é a nova Miss 
Brasil. A alagoana foi eleita na noite de segunda-feira (29), 
em Gramado, no Rio Grade do Sul.

A santanense, Danny Amador, foi eleita Miss Teen 
Brasil Internacional. O concurso foi realizado na cidade 
de Colatina, no estado do Espirito Santo, na última 
sexta-feira (26). 

Kaká Marinho finalmente conse-
guiu realizar a tão sonhada festa 
de casamento, adiada por conta da 
pandemia. Mas o que era sonho se 
tornou uma, doce, leve e despre-
tensiosa realidade. Do cenário aos 
convidados, tudo era leve, alegre e 
delicado, como a vida deve ser. 

Aninha Monteiro esteve com o 
conde Chiquinho Scarpa, durante 
evento em São Paulo. A presidente 
da Febraccos homenageou o 
empresário que é embaixador da 
cultura da Federação Brasileira de 
Comunicadores e Colunistas Socias 
do Brasil Febraccos e o presenteou 
com uma peça de filé, típica de 
Alagoas. 

CENÁRIO MARROQUINO PRA DESPRENDER

BELEZA ALAGOANA

KAKÁ CASOU

HOMENAGEM
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O m u n i c í p i o 
de  Par ico-
n h a  e s t á 

em festa, aliás, Alagoas em 
peso comemora a conquista 
da sua Miss/2021 ao título de 
Miss Brasil 2021 ocorrido na 
madrugada de hoje.

Eleita Miss Alagoas 2021 
em Outubro a Miss Pariconha 
Elaine Souza deu um show de 
beleza, simpatia e desenvoltura 
nas passarelas do Miss e Mister 
Brasil 2021 realizado na cidade 
de Gramado no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Elaine que já havia sido 
eleita no mesmo concurso, a 
Miss Brasil Pró Beleza 2021, 
venceu o Miss Brasil deixando 
em 2° e em 3° lugar, respectiva-
mente, as Misses dos estados de 
Santa Catarina e Bahia. 

CONHEÇA A MISS
Residente do pequeno 

município de Pariconha do alto 
sertão Alagoas, a nossa prota-
gonista desde pequena sempre 
se encantou com o mundo das 
artes e da moda, porém, a falta 
de oportunidade da região e 
até mesmo de condições finan-
ceiras nunca permitiu levar 
esse sonho adiante, até que, 
finalmente, aos 20 anos, ainda 
vivenciado a mesma realidade 
econômica e social, filha de uma 
mãe professora e um pai agri-
cultor e ajudante de pedreiro, 
Elaine Souza hoje tem a chance 
de sonhar novamente com o 
que na adolescência era pratica-
mente impossível.

Foi através do seu conterrâ-
neo Alexandre (Mister Parico-
nha), popularmente conhecido 
por “Xandão” que veio o incen-
tivo para inscrição no Concurso 
do MISS ALAGOAS/2021, 
afinal de contas, os traços 
marcantes do seu rosto, o 
penteado deslumbrante e o 
olhar penetrante da jovem legi-
timam sua beleza encantadora, 
percebida inclusive por quem 
não entende absolutamente 

nada do mundo da moda e das 
passarelas.

Mas apesar de ser um sonho 
antigo, Elaine conta que sua 
reação inicial diante do convite 
foi de muito receio, mas que 
logo aceitou e entrou de cabeça 
para representar sua cidade. 
“Infelizmente aqui em Parico-
nha não tem concurso. Eu tomei 
a iniciativa de carregar a faixa 
com nome da cidade por conta 
própria, com apoio de família 

e pessoas próximas” – Disse 
Elaine, que descreveu como 
uma sensação maravilhosa esta 
aproximação com o mundo da 
moda e as passarelas.

Medindo apena 1,61 m, é 
na altura que Elaine tem maior 
dificuldade quando o assunto 
é a concorrência e especifica-
ções do mundo da moda e dos 
concursos de beleza, porém, 
nada que impeça o seu cresci-
mento na profissão, principal-

mente se vier a conquista do 
título de MISS ALAGOAS/2021 
que lhe garantirá como premia-
ção uma vaga como repre-
sentante do estado no MISS 
BRASIL com todas as despesas 
pagas.

Perguntada pelo Jornalista 
Marcio Martins se conta com 
algum apoio dos familiares, 
amigos, instituições, empresas 
ou mesmo da prefeitura da sua 
cidade para participação no 

concurso, Elaine respondeu 
que SIM! Que tem tido o apoio 
da prefeitura, principalmente 
no tocante ao transporte, e 
que na etapa passada recebeu 
a ajuda da pessoa do prefeito 
e de alguns vereadores para 
pagamento da inscrição do 
concurso, além de outras 
pessoas autônomas que se 
disponibilizaram em ajudar e 
externaram apoio.

Apesar da encantadora 
beleza, Elaine afirma que essa 
é a primeira vez que participa 
de um concurso de MISS, e 
que talvez por isso a ansiedade 
esteja presente em todos os 
momentos, mas, que, porém, é 
contida pelo apoio dos amigos e 
familiares, que são seus maiores 
incentivadores.

Estudante do curso de 
psicologia em Paulo Afonso/
BA, Elaine afirma que vencer 
o concurso se transformou no 
seu maior sonho de momento, 
e que só de participar já é grati-
ficante, mas que, se o título vier, 
vai ser melhor ainda! Contudo, 
inteligente e precavida que é, 
além do concurso, Elaine diz ter 
outras metas, a exemplo da sua 
carreira profissional na área da 
Psicologia a longo prazo.

“Desde que passei a divul-
gar sobre o concurso, tenho 
ouvido muito: “Boa sorte“, 
“Corra atrás”, “Não desista”... 
Em todas as situações existem 
dificuldades, e até impedimen-
tos, mas aí entra a persistência. 
Todos nós devemos ser persis-
tentes naquilo que queremos, 
e sempre manter o sonho vivo. 
Para as meninas que sonham em 
ser modelo ou Miss, não desis-
tam, corram atrás, busquem o 
que mais querem! Nada vai vir 
fácil, e se ficar parada, só espe-
rando chegar, nunca vai acon-
tecer! Pode demorar anos, mas 
se houver uma determinação, 
mais cedo ou mais tarde vai 
se realizar! Os passos de tarta-
ruga, podem te fazer ganhar a 
corrida!”, conta.

Modelo de Pariconha, Elaine 
Souza é a nova Miss Brasil

EVENTO ocorreu na madrugada de hoje em Gramado/RS; alagoana também é escolhida a Miss Brasil Pró Beleza 2021

Eleita Miss Alagoas em uutubro deste ano, Elaine Souza foi escolhida a Miss Brasil 2021 na madrugada de hoje
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Obra de Gabriel Wick-
bold feita em uma BMW
O BMW Série 4 Cabrio é o 
quarto modelo revelado do 
projeto digital entre BMW e o 
embaixador da marca Gabriel 
Wickbold, onde as artes são 
desenvolvidas e transformadas 
em NFT. Ao todo, serão cinco 
obras dos modelos BMW 
divulgadas até o fim da ação, 
em dezembro, que serão 
leiloadas em breve pela galeria 
do artista. O valor arreca-
dado será doado para uma 
instituição, selecionada pela 
galeria, com foco em estimular 
a formação e a capacitação de 
profissionais para se tornarem 
artistas. Intitulada de “I am 
light”, a quarta obra estrelada 
pelo BMW Série 4 Cabrio 
transmite luz e representa a 
iluminação espiritual, sendo 
possível observar na arte os 
detalhes cobertos de glitter, 
que desenham no ar. “Nesta 
série, convido o espectador 
a olhar para si e buscar a 
compreensão de que tudo o 
que precisamos está dentro de 
nós mesmos”, declara Gabriel 
Wickbold. “Quero mostrar 
que o ser humano é luz e é 
de dentro dele que parte um 
universo infinito de possibilida-
des. Fecho este ciclo da forma 
mais fotográfica possível, 
mostrando que a fotografia 
também é pintar com a luz”, 
completa o artista. 

Ford lança nova 
geração da Ranger
A Ford apresentou mundial-
mente a nova geração da 
picape média Ranger nesta 
quarta-feira, 24. Apesar de ter 
sido mostrada agora, o modelo 
chegará às lojas da Europa e 
Estados Unidos só no início 
de 2023 e é a mesma versão 
que será vendida no Brasil. 
A picape comercializada no 
nosso mercado virá da fábrica 
de Pacheco, na Argentina, 
que está passando por uma 
reforma para receber a nova 
geração da Ranger. Com isso, 
a produção por lá só deve 
começar mais tarde, ainda em 
2023, já que a Ford confirmou 
que a picape será produzida 
inicialmente na Tailândia e na 
África do Sul, no finalzinho de 
2022.  Inspirada no mesmo 
visual da dianteira da irmã 
maior F-150, cujo estilo 
também está na picape Mave-
rick que chega ao Brasil no 
início do ano que vem, a nova 
Ranger vai compartilhar sua 
plataforma com a Volkswagen, 
para dar origem à próxima 
Amarok.

YAMAHA NMAX HOMEM-
ARANHA É O NOVO 
LANÇAMENTO DA COLLAB 
COM A MARVEL
Dando continuidade às 
novidades da inédita Collab 
Yamaha | Marvel, que 
recentemente apresentou 
a MT-03 Homem de Ferro, 
a Yamaha fortalece o seu 
propósito de deixar a 
mobilidade cada vez mais 
prazerosa e divertida, 
lançando o scooter NMAX 
Homem-Aranha. O modelo 
exclusivo e limitado tem 
cores e grafismos inspirados 
no traje do herói da Marvel. 
O vermelho é predominante 
e os detalhes remetem ao 
icônico símbolo da aranha e 
às teias que dão agilidade ao 
Homem-Aranha. No quesito 
força e agilidade o NMAX 
Homem-Aranha surpreende 
por ser o mais potente da 
categoria, com 15,4 cv e 160 
cc, e repleto de tecnologia e 
facilidades para acompanhar 
o ritmo de quem o 
comanda. O NMAX Homem-
Aranha chega à rede de 
concessionárias autorizadas 
Yamaha na primeira quinzena 
de dezembro de 2021, com 
preço público sugerido de 
R$16.490,00 + frete. As 
demais edições especiais 
Yamaha | Marvel lançadas 
em 2020 foram: Lander 250 
Capitão América, Fazer 250 
Pantera Negra e Fazer 250 
Capitã Marvel.

RODASDUAS

Marcas  a lcançadas  e 
pioneirismo são pontos 
fortes do Jeep Renegade. O 
primeiro modelo da Jeep a 
ser produzido no Polo Auto-
motivo Stellantis em Goiana 
(PE), inaugurado em 2015, 
acaba de alcançar a marca de 
450 mil unidades produzi-
das. O modelo de sucesso do 
mercado é ainda o Jeep mais 
vendido de 2021 no Brasil, 
com mais de 67 mil unidades 
emplacadas até o momento, 

e ocupa a quarta posição 
entre os veículos mais vendi-
dos no país. Além de toda a 
comercialização no território 
nacional, o Jeep Renegade 
é exportado para outros 12 
países da América Latina, 
como Argentina, Uruguai e 
Chile. No ano em que a marca 
comemora 80 anos de história, 
o Jeep Renegade ganhou uma 
edição comemorativa rela-
tiva a essas oito décadas. O 
modelo foi ainda o primeiro 

veículo conectado da Stel-
lantis no Brasil, estreando a 
plataforma de conectividade 
Adventure Intelligence by 
Jeep Connect. Apresentada 
em abril deste ano, a plata-
forma proporciona várias 
funcionalidades ligadas a 
assistência, conveniência, 
entretenimento e segurança 
aos consumidores. Tudo para 
proporcionar uma melhor 
jornada ao usuário ao utilizar 
o veículo.

Renegade: 450 mil unidades produzidas

Os anos passaram. Os 
tempos mudaram, os dese-
jos evoluíram, mas a Citroën 
continuou no protagonismo do 
design e da inovação. Revelado 
em setembro, o Novo C3 é o 
endosso dessa rica história, 
pois além de trazer muita 
versatilidade e originalidade 
ao mercado brasileiro o modelo 
vai além de um hatch conven-
cional, trazendo todo o DNA 

da Citroën em um apurado 
design que remete aos atribu-
tos característicos de um SUV, 
incluindo linhas fortes e muita 
funcionalidade fruto dessas 
linhas.  A imponência do Novo 
C3 se revela logo nos volumes 
dos para-lamas, na elevada 
altura do solo, nas molduras 
das caixas de rodas e até no 
desenho do capô dianteiro que 
recebe, agradavelmente aos 

olhos, o tradicional logotipo 
Citroën. Não à toa, o Novo C3 
já é reconhecido como o hatch 
com atitude SUV. Nas palavras 
de Pierre Leclercq, Head Global 
de Design da Citroën: “O nosso 
objetivo foi o de projetar um 
hatch com códigos SUV, um 
pouco vertical e proporções 
bastante únicas. Um carro 
versátil, atraente, jovem e 
moderno”.

Novo Citroën C3 reforça 
a tradição da montadora
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