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Sinturb de 
Jornalismo:

O DIA vence em 
duas categorias
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ALLAN AAL É MANTIDO NO

CRB para novos desafios em 2022

A Polícia Federal deflagrou 
na sexta-feira (3) a Operação 
LOBOS II, para desarticular 
um grupo de criminosos que 
utilizava a darkweb para a 
difusão de material de abuso 
sexual infantil no Brasil e em 
diversas partes do mundo. 
Segundo a corporação, trata-
-se de uma ação de grande 
relevância no combate a esse 
tipo de atividade criminosa, 
em razão do volume de mate-
rial produzido e da periculo-
sidade dos alvos.   Página 4

As empresas que “vende-
ram” suas festas de réveillon - 
diferentemente do povão que 
vai à queima de fogos na orla ou 

na periferia – firmaram junto ao 
Ministério Público um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) para garantir seus negó-

cios. As festas privadas de 
réveillon estão mantidas com 
algumas observações ao TAC. 
O poder público deve fiscalizar 

a realização desses eventos e as 
empresas serão multadas em 
R$ 10 mil, caso algo fique fora 
do combinado. Os cuidados 

para evitar a proliferação da 
Covid-19 são as principais reco-
mendações. Não se sabe como 
isso será controlado.  Página 3

   MP QUER PRISÃO...    FUTEBOL

...De ex-secretário que atropelou e 

matou mulher, após beber e dirigir

CRB renova com Allan Aal 
para mais uma temporada

Polícia Federal faz 
operação em 20 
estados e no 
Distrito Federal

Edição semanal de 
Suplemento é
suspensa devido a 
problemas técnicos

   ABUSO INFANTIL

   CAMPUS

No MP, acordo garante 
o “réveillon privado”

FESTEJOS PRIVADOS EM MACEIÓ DEVEM OBEDECER CRITÉRIOS DE SEGURAÇA SANITÁRIA E FLUIDEZ DO TRÂNSITO

Prefeito JHC
lança o projeto 

‘Renasce 
Salgadinho’

Página 9

   ARTE NO MURO DE SUBESTAÇÃO 

Quem passa pela nova subestação da Equatorial 

Alagoas, em Ipioca, percebe que o empreendimento 

abriga um colorido especial. O branco do muro abre 

espaço para uma explosão de cores e pinturas que 

retratam a cultura e história de uma das regiões mais 

paradisíacas do Estado, porta de entrada para a 

Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, maior 

unidade de conservação federal marinha costeira 

do Brasil. A arte, conhecida como muralismo, ou 

pintura mural, se diferencia do grafite por ter uma 

intenção mais decorativa e, principalmente, didática. 

A subestação de Ipioca é a primeira de Alagoas a ter 

a técnica registrada em seu muro, mas, segundo a 

Equatorial, a iniciativa já está presente em outras 

distribuidoras do Grupo, como Piauí, Pará e Maranhão.
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ALGUMAS CIDADES ainda aguardam orientações para manter ou cancelar festas 

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Com o vislumbre do fim da pandemia, o planejamento do 
réveillon 2022 era dado como certo em todo o país. Agora 
com a variante Ômicron no horizonte as incertezas se 
sobrepõem à excitação da comemoração exigindo de todos 
cautela e bom senso. Esses dois ingredientes nunca serão 
demais quando ainda se está sob o ataque de um vírus 
cujas as mutações desafiam a ciência exigindo ainda mais 
esforços no seu combate. 

A nova variante já faz suas vítimas no país, obrigando os 
estados a reverem a flexibilização das ações contra a Covid-
19. Assim as medidas que afrouxaram as regras de controle 
sobre a população como, por exemplo, desobrigar o uso de 
máscaras em locais públicos precisam ser reavaliadas.  

A Ômicron é mais um novo pesadelo nessa longa noite de 
terror que se abate sobre a humanidade. A sensação de 
segurança que a cobertura vacinal vem proporcionado a 
população brasileira não deve abrir espaço para a irre-
sponsabilidade. Atentos a essa questão inúmeras capitais 
brasileiras anunciaram o cancelamento total ou parcial 
das festas de réveillon. Entre estas, pode-se citar grandes 
destinos turísticos da região Nordeste como Salvador, 
Recife, Fortaleza e Natal. São Paulo, Brasília, Florianópo-
lis também integram o time de cidades que reavaliaram 
a posição frente a uma nova onda de contágio. Algumas 
cidades ainda seguem planejando o evento como Maceió e 
Rio de Janeiro, por exemplo. 

 As autoridades vivem um grande dilema pois a celebra-
ção além do aspecto cultural também é responsável por 
movimentar a economia. No entanto, diante desse cenário 
de incertezas e dúvidas é no mínimo temerário promover 
eventos que reúnam milhares de pessoas. E levando-se 
em conta que até a última quinta – feira, (2), cinco casos da 
variante  Ômicron já tinham sido confirmados pelo Minis-
tério da Saúde, a opção por rever a programação festiva de 
final de ano parece ser a mais coerente. Embora a maioria 
esteja assintomática e apenas um deles apresentando 
sintomas leves, como divulgado pela pasta da saúde, não se 
pode menosprezar o potencial dessa variante.  

Assim, é mais prudente enxergar a Ômicron com capacid-
ade para alterar para pior o cenário da pandemia no país. 
Leve-se em conta também que a proibição estatal contra o 
réveillon não é garantia de evitar a disseminação do vírus 
pois não irá impedir as famílias dessa celebração. Mas, pelo 
menos tem o efeito pedagógico de alertar para a neces-
sidade de evitar aglomerações. Essa comemoração se dá 
principalmente com abraços, beijos, muita comida e bebi-
das, enfim o entusiasmo e o êxtase da data pode potenciali-
zar a disseminação do vírus. 

Imagine então, esse evento extrapolando o ambiente 
doméstico reunindo milhares de pessoas. Aqui não se 
pretende desenhar um quadro dantesco pelo simples 
prazer de aterrorizar, mas levando-se em conta o mote 
popular que diz ser melhor pecar pelo excesso do que pela 
falta, é preferível exacerbar o cuidado do que faltar com o 
bom senso.

Réveillon com bom senso
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EXPEDIENTE

Numa manhã de terça-feira, quente e ensolarada, deze-
nas de estudantes de uma instituição pública, de um bairro 
periférico, aguardam o toque das 07h para adentrarem à 
escola e participarem das atividades pedagógicas solicita-
das e desenvolvidas pelos e com os professores. No portão, 
seguindo os protocolos sanitários, esses estudantes têm a 
temperatura aferida e recebem álcool em gel para a higie-
nização das mãos. Tudo para evitar um possível contágio ou 
transmissão do coronavírus. 

Em fila e com tranquilidade os estudantes são recebidos 
por servidores da escola e se encaminham para suas respec-
tivas salas de aula. Uma estudante estava usando sandá-
lias rasteira. Foi impedida de cruzar os portões da escola, 
pois segundo o servidor da portaria, ela não estava usando 
calçados adequados para participar das aulas. A estudante 
justificou que seu único par de sapatos estava molhado. Sua 
justificativa foi considerada insuficiente. Na porta da escola, 
entristecida, ligou para sua mãe e relatou o ocorrido. Em 
poucos minutos sua mãe veio até a escola esclarecer que lavou 
o par de tênis de sua filha no fim de semana, mas no final da 
tarde de domingo percebeu que os tênis estavam maus chei-
rosos.Então foi necessária uma nova lavagem. Contudo, na 
terça-feira pela manhã os tênis não estavam completamente 
secos. A mãe trouxe um par de alpargatas. Mesmo assim a 
estudante não pôde entrar. A mãe ficou desolada. Reclamou, 
ficou furiosa. A direção da escola foi chamada para resolver 
o impasse. Depois de ouvir os dois lados da história (servi-
dor e mãe), a gestora sugeriu que a estudante colocasse as 
alpargatas e fosse até a sala de aula para participar normal-
mente das atividades. Pediu à mãe que entendesse o posicio-
namento do servidor e que com diálogo tudo seria resolvido. 
A mãe agradeceu a resolução do problema e se comprome-
teu a seguir as normas estabelecidas pela escola. O servidor, 
junto a uma colega de apoio, sentiu-se inferiorizado e ficou 
decepcionado com a atitude da gestora pois alegou que sua 
autoridade tinha sido desconsiderada e que a partir daquele 
momento não teria mais nenhuma responsabilidade sobre 
as vestimentas ou calçados dos estudantes.

A nossa realidade educacional nos mostra cotidiana-
mente as diversas dificuldades para manter os estudantes 
na escola. O índice de evasão, abandono e desistência são 
gritantes. Fome, desemprego, desajuste familiar, ociosidade, 
descompromisso, tudo contribui para afastar e esvaziar 
a escola. A instituição escolar deve ser acolhedora. Como 
enfatiza Paulo Freire, “...aescola tem um papel bem mais 
amplo do que simplesmente passar conteúdos: ensinar exige 
compreender que a educação é uma forma de intervenção 
no mundo”. A preocupação maior da escola não deve ser 
com o tipo de roupa, calçados, cabelos, cor de pele, crença 
ou poder aquisitivo. Sua preocupação deve ser conscientizar 
o sujeito que ele é parte importante do processo educativo. E 
que a escola é um espaço de democracia, igualdade e solida-
riedade. A insensibilidade social não cabe no espaço escolar.

A estudante dos tênis molhados

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



FESTEJOS PRIVADOS vão acontecer em seis lugares em MaceióPoder

A 1ª Promotoria de Justiça 
de Defesa do Consumidor da 
Capital formalizou, sexta-feira 
(3), um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) para os 
festejos privados do réveillon 
2022. Foram definidas as 
responsabilidades de cada 
órgão público com poder de 
fiscalização, assim como dos 
organizadores envolvido na 
realização dos eventos de fim 
de ano para garantir o cumpri-
mento das normas sanitárias e 
de segurança, higiene, limpeza 
e fluidez do trânsito nas locali-
dades onde houver as festas.

De acordo com o que foi 
determinado pelo documento, 
os organizadores das festas 

terão que cumprir, rigorosa-
mente, “todas as exigências 
sanitárias no sentido de preve-
nir a disseminação da Covid-19 
e suas demais variantes, nota-
damente o decreto em vigor, 
no que diz respeito à distribui-
ção de álcool em gel em pontos 
específicos, uso de máscaras e 
medição de temperatura. E 
somente será permito o acesso 
de pessoas que tenham rece-
bido as duas doses ou a dose 
única do imunizante contra 
o novo coronavírus ou que 
apresentem teste antígeno 
ou RT-PCR contra a Covid-
19 negativo, realizado em no 
máximo 72 horas de antece-
dência do evento”, diz o TAC. 
A imunização poderá ser 
comprovada pela apresenta-
ção da carteira de vacinação ou 

através do aplicativo Conecs-
tus e mais a de identificação 
oficial com foto.

Os promotores de even-
tos também deverão fazer a 
contratação de bombeiros 
civis e de empresa de segu-
rança devidamente registrada 
de acordo com a legislação 
em vigor, adotar as providên-
cias necessárias para coibir o 
acesso de pessoas portando 
armas de fogo no interior dos 
eventos e providenciar a insta-
lação de sistema de monitora-
mento por câmeras no interior, 
e se possível, no entorno das 
festas.

Eles igualmente precisa-
rão cumprir odos os decretos 
e normativos sanitários que 
estivem em vigor na época dos 
festejos e que possam advir 

em razão do agravamento 
da pandemia. Em caso de 
descumprimento do termo de 
ajustamento de conduta, ficou 
estabelecido o pagamento de 
multa de R$ 10 mil.

O Corpo de Bombeiros 
Militar e a Secretaria Munici-
pal de Segurança Comunitá-
ria e Convívio Social (SEMSCS 
ficarão responsáveis por 
analisar, vistoriar e autori-
zar cada evento, a partir da 
apresentação dos respectivos 
projetos pelos organizadores 
e interessados. Eles deverão 
ser subscritos por engenheiro 
de segurança cadastrado no 
CBM/AL e no Conselho Regio-
nal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (Crea), apresen-
tados no prazo máximo de 15 
de dezembro.

Por sua vez, o Comando 
de Policiamento da Capital 
disponibilizará contingente 
suficiente para o policiamento 
ostensivo nas ruas, de acordo 
com o seu planejamento espe-
cífico e baseando-se na relação 
disponibilizada pelos produ-
tores ou organizadores dos 
eventos.

Também firam consigna-
das responsabilidades para a 
Equatorial Energia, Capitania 
dos Portos, Secretarias Muni-
cipal e Estadual de Cultura 
e Procon. Pelo segmento 
privado, assinaram o TAC os 
Réveillons Celebration, Para-
dise e do Arruda, Cafe de La 
Musique, MB Produções, CDR 
Entretenimento, JG Feitosa 
ME, Neto Fogos e Adriane 
Luna da Silva ME.

EMPRESAS SÃO Obrigadas a cumprir o que acordaram com o MPE, sob pena de multa de R$ 10 mil

MP mantém réveillon privado 
através da assinatura de TAC

   BENEFÍCIO

Cartão CRIA de R$ 150 já 
será pago em dezembro

O gover nador Renan 
F i l h o  a n u n c i o u  s e x t a -
-feira (3) que as benefi-
ciárias do cartão CRIA já 
receberão a nova parcela 
no valor de R$ 150 a partir 
deste mês de dezembro. 
Mais de 100 mil famílias já 
recebem o benefício, que 
é destinado aos cuidados 
com a primeira infância 
em Alagoas, formando o 
maior programa estadual 
de transferência de renda 
do Brasil.

O aumento no valor do 
repasse mensal havia sido 
divulgado no último dia 29, 
durante o evento em come-
moração ao alcance de 100 

mil beneficiárias. A injeção 
de recursos vai fomentar, 
especialmente, o pequeno 
comércio dos municípios e 
será um auxílio extra para as 
famílias neste final de ano.

“ É  u m a  f o r m a  d o 
Governo do Estado colabo-
rar com quem mais precisa 
e que tem criança pequena. 
O programa CRIA – Criança 
Alagoana, agora vai ajudar 
ainda mais as famílias com 
o valor de R$ 150,00 reais. 
Por isso, é importante que 
secretários de assistência 
social, prefeitos e  benefici-
ários divulguem essa novi-
dade para que todos fiquem 
sabendo que o Cartão CRIA 
agora, em dezembro, vai 
repassar R$ 150 reais”, disse. 
o governador.
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Janaina Ribeiro
Ascom MP

Iara Malta
Agência Alagoas

Procuradoria pede a prisão 
preventiva de ex-secretário

A 3ª Procuradoria de Justiça 
Criminal emitiu parecerpela 
prisão preventiva de Ricardo 
Medeiros Rosa, ex-secretá-
rio municipal de Saúde de 
Santana do Ipanema. Para o 
Ministério Público do Estado 
de Alagoas, o réu, ao dirigir 
sob o efeito de álcool, assu-
miu o risco de provocar um 
acidente fatal, o que de fato 
ocorreu, no dia 26 de julho 
deste ano, em Dois Riachos, 
tirando a vida de Jenilda Bento 
da Silva. Ricardo Medeiros, 
que chegou a ser preso em 
flagrante delito, conseguiu 
liberdade após decisão do 

Poder Judiciário.
O parecer do MPAL foi 

emitido pelo procurador de 
Justiça Maurício Pitta. “No 
caso em tela, estão presen-
tes os requisitos necessários 
para a decretação da prisão 
cautelar. Vale salientar que 
o acusado, após atropelar e 
matar a vítima, fugiu do local 
sem prestar socorro para 
garantir que não seria iden-
tificado. Além disso, o réu, 
segundo as provas colhidas, 
estava sob influência de uma 
enorme quantidade de álcool 
e ainda possuía bebidas alco-
ólicas no veículo, demons-
trando completo desprezo 
pela vida alheia, trafegando 
com seu veículo em via 

pública, colocando todas as 
pessoas que transitavam em 
risco”, argumentou o membro 
do Ministério Público.

“Infelizmente, ainda que 
medidas como a realização 
da Operação Lei Seca e de 
campanhas de conscientiza-
ção de trânsito venham sendo 
tomadas, é comum de tempos 
em tempos vermos nos noti-
ciários novas vítimas desse 
tipo de irresponsabilidade, 
razão pela qual também se faz 
necessária uma firme ação do 
Estado e da Justiça para repelir 
esse tipo de prática criminosa, 
evitando assim novas vítimas 
fatais”, acrescentou o titular 
da 3ª Procuradoria de Justiça 
Criminal.

Janaina Ribeiro
Ascom MP

  DOIS RIACHOS



A Polícia Federal deflagrou 
na sexta-feira (3) a Operação 
LOBOS II, que desarticulou 
um grupo de criminosos que 
utilizava a darkweb para a 
difusão de material de abuso 
sexual infantil no Brasil e em 
diversas partes do mundo. 
Trata-se de uma ação de 
grande relevância no combate 
a este tipo de atividade crimi-
nosa, em razão do volume de 
material produzido e da peri-
culosidade dos alvos.

Iniciando no ano de 2016, 
a Polícia Federal estabeleceu 
parcerias com forças poli-
ciais de diversos países, com 
o objetivo de identificar indi-
víduos que se utilizavam da 
darkweb para difundir mate-
rial de abuso sexual infan-
til. Os criminosos atuavam 
mediante divisão de tarefas  
(arregimentadores, admi-
nistradores, moderadores, 
provedores de suporte de 
hospedagem, produtores de 
material, disseminadores de 
imagens, dentre outros) com 
a finalidade de produzir e 
realizar a difusão de imagens, 
fotos e comentários acerca 
de abuso sexual de crianças e 
adolescentes e, ainda, alimen-
tar a demanda por esse tipo de 
material.

A união internacional de 
esforços permitiu a identifica-
ção de um indivíduo brasileiro 
que utilizava a deepweb para 
hospedar e gerenciar 5 (cinco) 
dos maiores sites de abuso 
sexual infantil de toda a rede 
mundial de computadores. 
Os sítios e fóruns da darkweb 
eram divididos por temá-
tica, com imagens e vídeos 
de abuso sexual de crianças 
de 0 a 5 anos, abuso sexual 
com tortura, abuso sexual de 
meninos e abuso sexual de 
meninas. 

Os sites eram utilizados 
por mais de 1.800.000 (um 
milhão e oitocentos mil) 
usuários, em todo o mundo, 
para postar, adquirir e retrans-
mitir materiais relacionados à 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes, dando a 
dimensão da necessidade do 
enfrentamento aos principais 
fomentadores deste tipo de 
conduta delituosa.

A Polícia Federal, capi-

taneando no Brasil a união 
internacional, logrou êxito 
em identificar e prender o 
principal responsável pelos 
sites voltados para o abuso 
sexual de crianças e adoles-
centes, em uma ação que 
foi batizada de OPERAÇÃO 
LOBOS. Na época o esforço 
investigativo não foi objeto 
de divulgação no escopo de 
viabilizar prisões de produ-
tores e consumidores deste 
tipo de material criminoso e o 
resgate de crianças vítimas em 
todo o mundo. 

Ainda, a continuidade 
das medidas investigativas 
em sigilo permitiu a identifi-
cação e localização de deze-
nas de indivíduos no Brasil 
envolvidos com a produção e 
divulgação de material envol-
vendo abusos sexuais contra 
crianças e adolescentes. Desta 
forma, está sendo possível 
a deflagração da Operação 
LOBOS II, a qual está sendo 
realizada com o cumpri-
mento de 104 (cento e quatro) 
mandados de busca e apre-
ensão e 8 (oito) mandados de 
prisão preventiva, distribuí-
dos em 20 (vinte) Estados e no 
Distrito Federal.

A Polícia Federal ressalta 
que o objetivo da Operação 
Lobos II, para além da identi-
ficação e prisão de abusado-
res sexuais e de consumidores 
desse tipo de material, visa 
a localização e o resgate de 
crianças que se encontram em 
situação de extrema violência.

Os  crimes investigados 
na Operação LOBOS II são a 
venda, produção, dissemi-
nação e armazenamento de 
Pornografia Infantil (Arts. 240, 
241, 241-A e 241-B do ECA) e 
estupro de vulnerável (217-A 
do CPB), sem prejuízo de 
outros que possam surgir com 
a continuidade das investiga-
ções.

AGENTE DA PF

Vistoria computador apreendido na casa de suspeito de envolvimento com as divulgações de abuso sexual infantil            

QUASE DOIS MILHÕES de pessoas acessam sites com abusos contra criançasEstado
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OPERAÇÃO LOBOS II cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra a organização criminosa

PF desencadeia operação 
contra abuso sexual infantil

Da Redação Organização 
criminosa tem 

atuação em 
vários países e 

começa a ser 
desmantelada
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Até novembro deste ano, 
cerca de 2 mil pessoas que 
cadastraram o currículo no 
Sine Maceió foram direciona-
das para seleções de emprego 
e mais de 500 delas conquis-
taram a tão almejada vaga 
no mercado de trabalho. O 
número é bastante expressivo, 
sobretudo diante dos desa-
fios econômicos dos últimos 
20 meses, quando o desem-
prego disparou e as empresas 
só contabilizaram prejuízos, 
diretamente causados pela 
pandemia.

Um dos privilegiados é 
Lucas Cerqueira. Desempre-
gado há seis meses, decidiu 
fazer o cadastro e aguardar 
ansioso por uma oportuni-
dade de trabalho. Casado, ele 
disse que estava se virando 
com ‘bicos’ que surgiam, mas 
ficou aliviado quando recebeu 
a ligação da empresa, após ter 
sido indicado pelo Sine.

“Demorei muito sem 
emprego. Quando menos 
esperei, me ligaram dizendo 
que eu tinha sido selecio-
nado e tinha uma vaga para 
meu currículo. Então, eu fui 
com a cara e a coragem. A 
oportunidade caiu do céu no 
momento em que eu mais 
precisava. Cheguei a almoçar 
pão com salame, porque não 
tinha dinheiro para comprar 
alimento”, expôs.

Lucas conta que não 
conseguiu trabalhar na 
pandemia na modalidade 
home-office. O obstáculo era 
a falta de um computador em 
casa. 

“Sei que o Sine é a porta 
para o primeiro emprego, 
mas, por conta do coronaví-
rus, tudo parou e a dificuldade 
era enorme para conseguir 
um emprego. Quando vi na 
TV a convocação para renovar 
o cadastro no Sine, não perdi 

tempo e, enfim, consegui a 
vaga”, comemora.

Rita de Cássia Balbino 
também se reposicionou no 
mercado com a ajuda do Sine. 
Desde que fez o cadastro, não 
ficou muito tempo desempre-
gada. Conseguiu trabalhar em 
três supermercados diferen-
tes, podendo, inclusive, optar 
em qual gostaria de ficar. O 
currículo recheado de expe-
riências e de cursos de quali-
ficação fez total diferença nas 
seleções que participou.

“Perdi o emprego em plena 
pandemia, no dia 16 de junho 
do ano passado. Fiquei preo-
cupada, mas decidi procurar 
o Sine para renovar o cadastro 
e me candidatar a uma das 
vagas disponíveis. Fui surpre-
endida porque não demorou 
muito para me chamarem. 
Sempre fui muito bem aten-
dida lá e indico o Sine a todos 
os meus colegas que precisam 
de trabalho”, relata.

Situação semelhante foi 
vivida pelo pernambucano 
Álefe Oliveira, que mora em 
Maceió há pouco mais de 
três anos. Ele diz que veio 
à capital de Alagoas com a 
esposa em busca de reinser-
ção no mercado de trabalho. 
Ficou sabendo do serviço 
ofertado pelo Sine e apostou 
na sorte e nas experiências 
como operador de máqui-
nas industriais. A espera pela 
vaga acabou uma semana 
após o cadastro.

“Tinha sido demitido da 
empresa há cinco meses. Vi 
em um perfil de empregos 
nas redes sociais uma vaga 
disponível para auxiliar de 
máquina. Resolvi mandar 
o currículo para o email do 
Sine. Tomei um susto quando, 
em menos de uma semana, a 
empresa me ligou já pedindo 
para eu fazer os exames de 
admissão. Nem da seleção eu 
participei. Fui selecionado 
direto pelo currículo”, revela.

EM MACEIO,  cerca de 1/4 dos cadastrados conseguiram reinserção no mercadoCotidiano

VAGAS DISPONÍVEIS

são atualizadas diariamente pela equipe do Sine da capital

500 PESSOAS conseguiram uma vaga de trabalho mesmo diante dos desafios econômicos da pandemia

Sine registra saldo positivo na 
intermediação de empregos

Da Redação

Serviço é importante para empresa e cidadão
Álefe celebra a vitória após 

meses de angústia e incer-
teza. “Estava rodando como 
Uber pela cidade em busca 
de um dinheiro extra, já que 
minha esposa também não 
trabalha e eu tinha recebido 
a última parcela do seguro-
-desemprego”, lembra. Ele diz 
confiar no serviço do Sine pela 
experiência que viveu e por 
já ter recomendado o órgão 
a um amigo, que também 
foi exitoso na conquista do 
emprego.

O diretor-presidente do 
Sine Maceió, Ricardo Lessa, 

destaca a importância do 
serviço tanto para o trabalha-
dor como para o empregador. 
“Atuamos para facilitar a vida 
dos que estão desemprega-
dos, que nem sempre sabem 
onde procurar um emprego. 
Nós temos um catálogo 
muito grande de empresas 
que oferecem essas vagas. Por 
outro lado, damos suporte 
de RH para os empresários 
de forma gratuita. Eles não 
precisam contratar terceiriza-
dos para as seleções. Fazemos 
tudo no Sine”, ressaltou.

Todas as semanas o Sine 

Maceió divulga uma lista de 
vagas de emprego em diver-
sas áreas para pessoas de 
qualquer nível de escolari-
dade. Os interessados devem 
enviar currículo para imosine.
semtabes@gmail.com com o 
nome da vaga pretendida no 
assunto do e-mail.

A entrega do documento 
também pode ser feita de 
forma presencial, por agenda-
mento pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presen-
cial acontece no 2º piso do 
Shopping Popular, no centro 
de Maceió.
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JANELA PARA O MUNDO, de Edmilson Mendes, o popular Ceguinho do Centro                                               

   Màcleim   |  macleim@hotmail.com

Colunista

Depois do Play

  MUITO ALÉM DA VISÃO
A vida é bela e instigante porque nem sempre o 
que está sendo escrito pode ser lido e decifrado 
no presente. Na maioria das vezes, cabe ao futuro 
esclarecer e decifrar o que havia sido traçado e invi-
sivelmente construído. Sobretudo, quando urdido 
pelos desígnios dos deuses apolíneos. Por esse 
modesto ponto de vista, posso imaginar alguém, 
deficiente visual, com apenas 12 anos de idade e 
um pandeiro, em precárias condições, chegando a 
Maceió para sobreviver e labutar sozinho. Depois, 
muitos anos depois, tornar-se um autêntico artista 
popular, com uma legião de admiradores! Refiro-
-me ao artista com A maiúsculo, Edmilson Mendes, 
popularmente conhecido como Ceguinho do 
Centro, que acaba de lançar o seu primeiro registro 
fonográfico, o interessantíssimo e bem cuidado 
álbum Janela Para o Mundo!
Sua história de vida engrandece a percepção de 
sua trajetória musical, pois foi a música que, entre 
outras possibilidades, concedeu-lhe visão para 
derrotar a miséria, o preconceito, a hostilidade e até 
mesmo as agressões dos comerciantes da Rua do 
Livramento que, nos primórdios de sua faina como 
artista de rua, incomodavam-se com a sua presença 
naquele logradouro. Para melhor contextualizar 
este parágrafo, é importante saber que Edmilson 
ficou cego com poucos meses de vida e foi aban-
donado pelo pai. Teve uma infância de agressões, 
perpetradas pelo padrasto. Por isso, fugiu de casa 
cedo, para cantar nas feiras de vários municípios do 
agreste pernambucano. Ele nasceu em São Bento 
do Una, mas se considera alagoano da gema! Assim, 
como artista de rua, Edmilson conseguiu ajudar no 
sustento da sua mãe e de mais seis irmãos. Aliás, 
lendo sua biografia, muito me honra ter ao menos 
uma coisa em comum: assim como Edmilson 
Mendes, eu também cresci ouvindo a amplifica-
dora em Murici. Ou seja, os alto-falantes estrategi-
camente pendurados em postes, corriqueiros no 
interior do Nordeste.

Personalidade e Convicção
A história desse artista é fascinante e não caberia 
em tão pouco espaço, portanto, sem mais delongas, 
vamos direto ao que nos faculta a coluna Depois do 
Play. A Farinhada (Mácleim e Sávio de Almeida) abre 
o álbum e também as minhas melhores lembranças 
de um espetáculo de enorme êxito na cena teatral 
alagoana. Sim, foi uma grande surpresa receber 
esse trabalho e perceber a gentileza e generosidade 
desse artista popular, ao incluir o tema A Farinhada, 
da peça homônima, no repertório do seu primeiro 
registro fonográfico. Aproveito para fazer uma 
ressalva cogente: certamente, por descuido, não 
foi creditado na ficha técnica do álbum o nome do 
grande Sávio de Almeida, coautor dessa canção. 
Espero que esse equívoco seja corrigido.  
Por falar na Farinhada, a peça, não posso perder a 
oportunidade de contar um fato pitoresco desse 
artista autenticamente popular, de personalidade 
forte, em defesa dos seus critérios sobre a sua arte e 

de como fazê-la. Pois bem, mais que acertadamente, 
o grupo teatral Joana Gajuru escolheu o Edmilson 
Mendes para cantar e gravar toda a trilha sonora da 
peça A Farinhada. Nessa época, eu não morava no 
Brasil e não pude acompanhar as gravações. Daí, 
só depois do espetáculo ter estreado e tornar-se um 
sucesso de crítica e de público, tive a oportunidade 
de assisti-lo. Notei que uma das canções, a mais 
dolente e triste, composta especificamente para 
o que aquela determinada cena pedia, tinha sido 
gravada em outro andamento, bem mais alegre e, 
portanto, fora da atmosfera da cena. Evidentemente, 
estranhei e fui pedir uma explicação à direção do 
espetáculo. Foi então quando fiquei sabendo que 
o Edmilson Mendes havia se recusado a gravar a 
música no andamento original, alegando que “não 
cantava música triste, só cantava música alegre”. 
Claro, passei a respeitá-lo ainda mais, pois, excetu-
ando-se o contexto profissional, ele havia demons-
trado personalidade em sua convicção e não se 
deixou manipular, como tantas vezes acontece com 
artistas da nossa cultura popular, explorados que 
são, a partir da própria humildade.
Para ganhar espaço, serei lacônico na análise 
desse admirável e importante trabalho, apesar de 
termos detalhes e aspectos suficientes para uma 
substanciosa abordagem em cada uma das oito 
faixas. Antecipo, porém, que esse trabalho provocou 
contentamento, surpresa e aplausos nesse velho 
fruidor de coisas boas. Portanto, citarei apenas 
alguns quesitos pontuais, a começar pela produção 
musical  de Wilson Santos, que optou por uma arre-
gimentação enxuta, com o talento e a criatividade 
de músicos como Xameguinho (sanfona), Gama 
Júnior (flautas), Zeza do Coco, Maysa Gomes e Caió 
Odé (vocais), além do próprio Wilson Santos nas 
percussões e vocal. 
Sob a batuta do certeiro produtor, alguns fatores 

foram fundamentais para o excelente resultado 
desse álbum: um deles é a diversidade rítmica e 
percussiva, que Wilson Santos soube dosar magni-
ficamente bem, com inúmeras pitadas criativas, 
tipo a polirritmia em Guerreiro Alagoano (domínio 
popular) e na surpreendente Meia Noite (Edmilson 
Mendes). Outra característica bem interessante foi 
a utilização de tambores graves em substituição, 
por exemplo, ao trabalho que desempenharia um 
contrabaixo. Tudo isso com um molho muitíssimo 
bem swingado, com sabor de sururu e do que carac-
teriza a riqueza da cultura popular alagoana!
Tecnicamente, Dácio Messias deu mais um show 
de mixagem, com tudo soando perfeitamente 
perceptível e em seu devido lugar, o que torna a 
audição deste álbum deliciosamente confortável, 
da primeira à última faixa! Propositadamente, 
deixei para comentar sobre o título, Janela Para o 
Mundo, no fim desse escrito, pois, embora os rele-
ases afirmem que foi escolhido porque Edmilson 
Mendes considera o veículo rádio a sua janela para o 
mundo – e certamente não deixa de sê-lo –, entendo 
que tem um significado ainda maior. Sobretudo, 
para um artista deficiente visual, posto que, image-
ticamente e até poeticamente, as janelas signifi-
cam visão! A amplidão em possibilidades e novos 
horizontes, que nos faculta toda janela. Em Moça 
Namoradeira (Edmilson Mendes), uma marchinha 
bem conduzida por uma caixa, tem um verso que 
diz: “É melhor beber veneno do que morrer despre-
zado”. Pois eu diria que esse verso pode ser reestru-
turado assim: É melhor beber veneno do que morrer 
sem ouvir Janela Para o Mundo!
 
SERVIÇO
Janela Para O Mundo, Edmilson Mendes
Disco físico: À venda pelo fone (82) 98875 4958
Preço: R$ 10,00
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PROJETO inclui a criação e travessias, zonas de convívio e calçadas requalificadasMaceió
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Com investimentos da 
ordem de R$ 76,4 milhões, 
a Prefeitura de Maceió dá 
o primeiro passo para o 
renascimento do Riacho 
Salgadinho. Em solenidade, 
na sexta-feira passada, na 
praia da Avenida, o prefeito 
de Maceió, JHC, fez o lança-
mento do Programa Renasce 
Salgadinho, com a assinatura 
da ordem de serviços para as 

20 intervenções previstas na 
qualificação ambiental na 
região.

Após estudos geológico, 
topográfico, geotécnicos 
e hidrológico, o Programa 
Renasce Salgadinho consiste 
em modernização de vias, 
melhorias no sistema de 
drenagem, de contenção 
de erosão, de recomposição 
do Salgadinho, construção 
de passarelas, sinalização e 
mudanças no projeto paisa-
gístico. 

O prefeito de Maceió, 
ressalta que trata-se de um 
projeto de resgate e recupe-
ração do meio ambiente, e 
os investimentos vão atingir 
toda bacia do Salgadinho e 
seus afluentes e uma prova 
de que até os seus 206 anos,  
Maceió pode renascer, e da 
melhor forma que é revitali-
zar o Riacho Salgadinho. “São 
investimentos que vão trans-
formar a região e devolvê-la 
aos maceioenses de maneira 
mais segura”, afirma.

Segundo JHC, as obras 
vão durar dois anos e com 
essas intervenções o muni-
cípio busca a prosperidade 
socioeconômica, qualidade 
de vida e do meio ambiente.

Além disso, cinco esta-
ções  e levatór ias  e  oito 
barreiras de contenções 
de detritos serão construí-
das,  colocando em prática 
um dos braços do projeto 
de saneamento da região. 
O esgoto,  que atualmente 
escorre deliberadamente 

nos cursos de água e conta-
mina o mar, será direcionado 
ao emissário submarino, o 
que eliminar o mau cheiro e 
o acúmulo de lixo.

O Programa visa ainda 
desassorear o Salgadinho e 
reforçar as paredes do Canal 
com colunas e durante o 
trajeto a meta reurbanizar a 
área.  Está prevista ainda a 
criação de travessias, zonas 
de convívio, com calçadas 
requalificação, acessíveis e 
bem iluminadas.

MEIO AMBIENTE Prefeitura prevê 20 intervenções que vão de modernização de vias até construção de estações elevatórias

Programa Renasce vai investir R$ 76 milhões para 
a recuperação ambiental no Riacho Salgadinho

Ronaldo Lima
Repórter



  Omar Coelho
A chapa de Omar Coelho 
conta com Walmar Peixoto 
(vice executivo); Lumá-
rio Rodrigues (futebol); 
e do Major do Corpo 
de Bombeiros, Gilson 
Romeiro, (administrativo). 
Essa chapa garante que 
terá 70% dos votos válidos 
e que tem como meta prin-
cipal a construção do novo 
Centro de Treinamento, 
ficando à frente do projeto 
o atual presidente do CSA, 
Rafael Tenório, que deve 
assumir a presidência do 
conselho deliberativo.

  Marcelo Brabo
A chapa de Marcelo 
Brabo terá Robson Rodas 
(vice executivo); Pedri-
nho Massagueirinha 
(futebol); e João Paulo 
Tavares (administrativo). 
Apostando na vitória, o 
candidato a presidência 

promete a construção do 
Centro de Treinamento 
e de uma Arena para a 
realização de jogos. Para 
isso, conta com o apoio 
de Álvaro Mendonça, da 
Carajás Home Center, e 
de parceiros empresários 
pelo país.

  Planejamento 
do CRB
É o que vem sendo discutido 
pela diretoria do CRB para a 
temporada de 2022. O sonho 
de conquistar o acesso a Série 
A não veio, a diretoria faz a 
sua mea-culpa, jogadores 

contratados não renderam e 
a comissão técnica acertou 
mais do que errou. Por isso, o 
técnico Allan AAL já acertou 
a renovação e fica mais um 
ano. Jogadores já conversam 
e, pelo menos, a metade 
deles devem acertar. A Outra 
metade já sabe que vai sair.

TÉCNICO RECONHECE ERROS e quer focar nos acertos para avançar no CRBEsportes

Depois de finalizar a 
temporada 2021, a diretoria 
do CRB começou a planejar 
o próximo ano. Levando em 
consideração a campanha 
regular na Série B, a dire-
ção acertou a renovação do 
técnico Allan Aal. Além dele, 
o executivo de futebol, Thiago 
Paes, também permanece no 
Ninho do Galo. 

Em entrevista ao O Dia 
Alagoas, o treinador afir-
mou que o acordo aconte-
ceu porque era um interesse 
profissional dele e do clube. 
“Recebi propostas e sonda-
gens, até recentemente, mas 
já está acertado. Eu tenho 
um planejamento de carreira 
muito claro e vejo o CRB como 
algo que a gente pode fazer 
diferente e marcar a história, 
brigando por algo grande”. 

O técnico disse que a reno-
vação foi importante porque 
vai saber, desde o começo, 

quais são os objetivos e de 
que forma vai trabalhar, 
de acordo com a realidade 
financeira de planejamento 
do clube. “Erros acontece-
ram. Temos que corrigi-los 
e seguir em frente. Faltou 
pouco para conseguirmos 
um objetivo tão difícil, mas 
temos muito mais a come-
morar do que lamentar em 
todas as competições que 
participamos diante do meu 
comando”, disse o técnico.

Para  o  comentar ista 

Marlon Araújo, manter o 
técnico à frente do elenco foi 
uma decisão acertada. Uma 
vez que foi ele que comandou 
a equipe nesta temporada e 
viu os erros e o que faltou para 
alcançar o objetivo maior, 
que era o acesso à Série A. O 
cronista disse que é a favor 
da continuidade de traba-
lho, algo difícil de ser visto no 
futebol brasileiro. 

Para Marlon, a campanha 
feita por Allan Aal precisa ser 
reconhecida. Na opinião do 

comentarista, o trabalho foi 
muito bem avaliado. “O CRB 
conseguiu sua maior pontu-
ação nesse modelo de pontos 
corridos. Fez uma campanha 
muito regular, porém na reta 
final, sobretudo nos confron-
tos diretos, o time não perfor-
mou bem. O elenco deve ser o 
ponto crucial para ser obser-
vado, pois ficou claro que no 
momento de maior necessi-
dade de mudar característi-
cas, apenas Émerson Negueba 
ofertou opção consistente e 
no fim, o Celsinho”, afirmou.

O CRB fez 16 contratações 
durante a Série B, mas alguns 
nomes sequer devem ser 
lembrados pelo torcedor rega-
tiano, como os dos zagueiros 
Victor Ramos e Roberto Rosa, 
além de velhos conhecidos 
que não renderam como na 
primeira passagem, como o 
atacante Alisson Farias. 

Sobre essa situação, Allan 
Aal disse que o Galo fez um 
balanço para identificar as 
falhas: “Somos seres huma-

nos e passíveis de erro. O mais 
importante é saber onde errou 
e não cometer a mesma falha. 
Feliz e infelizmente, todos os 
nossos jogadores foram valo-
rizados com as atuações na 
Copa do Brasil, no Brasileirão. 
E o mercado não tem piedade. 
Os atletas são profissionais e 
vivem disso, mas a gente está 
fazendo esforços para manter 
jogadores que tiveram um 
bom desempenho e que ainda 
podem ajudar o clube”.

Em um campeonato longo 
com a Série B, é difícil falar em 
“receita” para o sucesso, mas 
um dos principais pontos é o 
de contar com jogadores que 
mantenham o nível técnico da 
equipe, não importa se é titu-
lar ou reserva. 

“O segredo é um elenco 
com 22 titulares, competição 
constante entre o titular e 
reserva. No fim da temporada 
visualizamos que quando 
atletas baixaram desempe-
nho os suplentes não respon-
diam”, disse Marlon Araújo.

BEM AVALIADO, Allan Aal tem a missão de formar um time competitivo para as competições da temporada/22

CRB inicia o planejamento 
para 2022 mantendo técnico
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CSA ESPERA QUE Mozart Santos não abandone o time desta vez

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Quem leva vantagem na eleição do CSA?
Com as eleições no CSA marcadas para esta segunda-feira (06), duas chapas vão 
participar do pleito que dá quatro anos de mandato para o novo presidente do 
clube e para cargos estabelecidos no estatuto. Os eleitores vão escolher o presi-
dente, o vice-presidente geral, o vice-presidente de futebol e o vice-presidente 
administrativo, com direito a uma reeleição.
Antes, porém, serão eleitos, pela ordem, os novos membros do Conselho Fiscal, três 
titulares e três suplentes, e na sequência, 100 conselheiros deliberativos titulares 
e 50 suplentes, para o mesmo período de mandato da executiva. Pelo estatuto, os 
presidentes dos dois conselhos só serão conhecidos em janeiro, numa votação 
entre os conselheiros interessados pelos cargos.
Quanto a posse dos novos eleitos, aponta o estatuto que o fato ocorrerá logo no 
encerramento da contagem dos votos. Caso tenha interesse em posse festiva, o 
presidente eleito para a executiva poderá marcar uma nova data nesse sentido. 
Duas chapas foram registradas: Osmar Coelho, pela situação, com o apoio direto 
de Rafael Tenório, e Marcelo Brabo, que se apresenta como alternativa e não como 
oposição.

Thiago Luiz
Estagiário

TÉCNICO ALLAN AAL FICA NO
CRB para os desafios da temporada 2022: Alagoano e Copa do Nosdeste, de início

l Para um time que tinha 
como foco o acesso a Série A e 
terminou em sétimo lugar, o CRB 
precisa elaborar  um projeto dife-
rente para 2022. Principalmente 
nas contratações. Não pode 
achar que jogador com salário 
pequeno seja a solução;
l Quanto à permanência do 
treinador Allan Aal, háa uma 
corrente de torcedores que não 
gostaria de contar com ele na 
nova temporada. Mesmo com os 
títulos conquistados e os acessos 
na sua carreira, Allan ficou 
devendo na reta final da Série B;
l E por falar em treinador, 
Mozart Santos parece ser uma 
unanimidade  no CSA. O acerto 
com o clube já foi feito antes 
mesmo da eleição, (segunda-
-feira, 6). A torcida fez esse apelo 
aos dirigentes. O que o técnico 
Mozart precisa é respeitar o 
seu contrato, começando o seu 
trabalho e concluindo no final da 
temporada;
l A CBF colocou mesmo o 
árbitro Dênis Ribeiro Serafim na 
geladeira do futebol. O Dênis, que 
vinha apitando com destaque as 
séries A e B, falhou em um jogo 
do Flamengo e caiu em desgraça. 
Não voltou mais e nem o todo 
poderoso Gustavo Feijó, vice da 
entidade, ajudou o conterrâneo 
a continuar trabalhando. Uma 
pena...
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  Você sabe o que 
é Abalroamento?!?
Quando falamos em Seguro Auto, é muito comum 
encontrar essa definição. Mas você sabe o que é 
abalroamento? Esse termo parece estranho para 
você? É provável que já tenha ouvido falar muitas 
vezes sobre seu significado, mas não associou o 
termo a ele.
Para entender o que é abalroamento, é importante 
lembrar que o conceito se refere a um acidente de 
trânsito. Em suma, é um choque entre dois veícu-
los (independentemente do tipo, como um carro 
contra outro, ou carro e moto e assim por diante).
Em uma interpretação mais ampla, abalroamento 
pode ser, também, a colisão de um veículo contra 
outra coisa, como um poste e objetos fixos. É o que 
se chama popularmente de “batida”. Mas se o que 
define o que é abalroamento é o ato de duas coisas 
se chocarem, é possível que haja diferentes ocasi-
ões configuradas como tal.
Existem vários tipos de abalroamento, embora 
colisões geralmente envolvendo dois veículos 
sejam as que recebem maior foco. Assim será 
possível visualizar um pouco melhor como 
funciona uma assistência do seguro no caso desse 
tipo de sinistro.
Vale lembrar, contudo, que há outros casos de 
colisão previstos que o seguro pode cobrir, como 
no caso de acidentes por animais na pista. Além 
disso, em determinadas situações como queda 
de árvores e buracos na rua, se houver cobertura 
compreensiva, e até danos em manifestações, exis-
tindo uma cláusula adicional que garanta, podem 

ser ressarcidos.
Sempre que houver uma ocorrência desse tipo, a 
seguradora irá verificar o que houve no aciona-
mento da cobertura. O segurado pode ter os danos 
ao veículo ressarcidos e, também, o de terceiros, 
caso exista a Cobertura de Responsabilidade Civil.
No caso de abalroamento, algumas particularida-
des podem entrar na análise da seguradora para 
ressarcir prejuízos e danos materiais. 

  O que o seguro 
irá analisar?
Sempre que houver um sinistro envolvendo abal-
roamento, a empresa irá averiguar o ocorrido e 
entender se, de fato, se tratou de acidente. Em caso 
de descuido ou intencionalidade do condutor, ela 
pode se recusar a cobrir os danos.
A responsabilidade sobre o ato também será 
verificada para que ambos sejam indenizados, se a 

cobertura prever a assistência aos dois veículos.
No caso de colisão traseira, por exemplo, o mais 
viável é que o veículo de trás acione seu seguro. 
Isso parte da recomendação de que uma distância 
segura deve ser mantida do veículo da frente. Por 
isso, se houve choque na traseira, pressupõe-se 
que o motorista de trás não observou a medida. 
Mas a avaliação específica irá variar conforme cada 
situação e quem foram considerável responsável 
pelo acidente.

  Conclusão
Em suma,a partir do entendimento do que é 
abalroamento, é possível destacar algumas parti-
cularidades. O seguro pode cobrir essas colisões, 
desde que atendidas algumas condições, como, 
primeiramente, constar na apólice contratada pelo 
segurado. 
As coberturas básicas, em geral, preveem abalro-
amento e colisão (ao lado de capotagem e derra-
pagem) e queda de objeto externo sobre o veículo, 
como pedra.Também cabe ressaltar que outras 
coberturas trazem tranquilidade em geral, como a 
de danos a vidros. 
No caso de abalroamento, algumas particularida-
des podem entrar na análise da seguradora para 
ressarcir prejuízos e danos materiais. 
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas! Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL  garante o ressarcimento a terceiros

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro
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ESTILO
O começo da sabedoria é o SILÊNCIO. Quando vires um homem bom, 
tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo.

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Sociedade com

“O dinheiro não nasce público. O dinheiro só nasce na iniciativa privada”

Kennedy Calheiros, Presidente da Associação Comercial de Maceió.

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Balaio Meeting fomenta 
o empreendedorismo

Inscrições abertas para o Balaio Meeting 21 que 
vai acontecer dia 12 de dezembro no centro de 
Convenções de Maceió! O evento é gratuito e vai 
reunir grandes palestrantes de vários estados com 
o intuito de fomentar o empreendedorismo e desta 
forma ajudar na geração de empregos e no avanço 
da sociedade. 
O link para a inscrição está disponível na bio da 
agência, no Instagram @agenciabalaiodegato. Faça 
logo sua inscrição. Estarei lá, te aguardo!

  Palestra gratuita
Você está atualizado sobre o esocial e as 
medidas de segurança e saúde no traba-
lho? O Empreender promove para você uma 
excelente oportunidade de receber muita 
informação e tirar dúvidas com uma palestra 
que será ministrada pela Fonoclin, no dia 7 
de dezembro, às 18h, na Associação Comer-
cial de Maceió, em Jaraguá. Participe. Será 
gratuito!
Não precisa fazer inscrição antecipadamente.

  Cidadão Honorário de Maceió
O diretor financeiro da Associação Comercial de 
Maceió e vice-presidente da Federalagoas, Enaldo 
Marques, foi homenageado com o título de Cida-
dão Honorário de Maceió, proposto pelo vereador 
Eduardo Canuto.
A solenidade contou com a presença do presidente 
Kennedy Calheiros, do diretor jurídico Alessandro 
Lemos, do diretor legislativo, vereador Chico Filho, 
e do superintendente Rogério Nonô, além de auto-
ridades, amigos e familiares do homenageado.

  Ofertas de 
estágio do IEL/AL
Nas vagas de estágio no Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL/AL) para o ensino superior, o 
curso de Administração lidera na busca 
por estudantes. São dez vagas, sendo uma 
vaga para Arapiraca e nove para Maceió, 
onde também há uma vaga de Engenha-
ria da Produção. Para Arapiraca tem uma 
vaga para estudantes de Logística, no nível 
técnico.
Há duas vagas para nível médio e uma para 
técnico eletrotécnica em Maceió e Região 
Metropolitana, onde também são ofertadas 
para nível superior: Ciências Contábeis (3), 
Sistemas de Informação/Análise de Siste-
mas (2), Marketing/Publicidade/Comuni-

cação Social (1), Direito (1), Pedagogia (1) e 
Recursos  Humanos (1).
Os estudantes terão direito a uma bolsa e 
auxílio transporte. Para participar da sele-
ção: sne.iel.org.br/al.
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  DEZEMBRO VERMELHO
A campanha lembra a importância de se 
proteger contra a Aids, doença cuja data 
mundial de combate é lembrada no dia 
1° de dezembro. A campanha é mundial e 
se tornou oficial no Brasil em 2017. O laço 
vermelho, visto como símbolo de solidarie-
dade e comprometimento na luta contra a 
Aids, foi criado em 1991 pela Visual Aids, em 
Nova Iorque. A cor foi escolhida por causa da 
sua ligação com sangue e à ideia de paixão.

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniver-
sariantes da semana, leiam: Moniqui Alves 
(05/12), Marquinhos Rufino, Yuri Tavares 
(06/12), Terci Guimarães, Wemesson Lopes, 
Luciana Fon, Rafael Barbosa (08/12), 
Gustavo Ferro, Juninho Duarte (09/12), 
Leandro Camargo e Arthur Alécio (10/12). 
#parabéns

PODEROSA | 

Todo charme e beleza da elegantís-

sima colunista social Kitty Lopes, 

from Garanhuns, que arrasou em 

sua festa chiquérrima ‘Noite das 

Personalidades’, na quinta-feira 

passada (2), nas instalações da 

luxuosa casa de festas Chalé 

Recepções. #luxototal

MUNDO MISS |

Descoberta pelo olheiro Bira Franklin, 

a modelo alagoana Elâine Souza, 20 

anos, natural de Pariconha, no Sertão 

alagoano, foi coroada como a mulher 

mais bonita do Brasil em 2021. Pela 

primeira vez, uma mulher de etnia 

indígena venceu o concurso Miss Brasil 

e agora vai representar o país no con-

curso Miss Internacional. Parabéns!

IN DESTAQUE | 

Quem chegou chegando com toda 

regalia e ostentação para encerrar o 

mês de novembro foi o empresário 

Renato Zagalo, ou melhor Renata 

Zagallo, que celebrou seu aniversário 

em grande estilo na requintada casa 

de festas Pierre Chalita. #aplausos

APLAUSOS | 

Fernando Soares e os cronistas sociais 

Jacira Leão (Presidente de ALACOS) e 

Jailthon Sillva, foram presenças +QVIP 

no evento glamouroso Noite das Per-

sonalidades by Kitty Lopes, ilustrando 

a coluna deste domingo.

MADE IN GARANHUNS | 

Em clima natalino, este confrade 

é recebido com red carpet pela el-

egante colunista social Kitty Lopes, 

from Garanhuns, em sua luxuosa 

festa Noite das Personalidades. 

#puroluxo
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O CLUBE DE REGATAS 
BRASIL vem, por meio desta, 
REPUDIAR declarações inju-
riosas e caluniosas proferidas 
por determinado radialista 
na noite do último domingo, 
28 de novembro de 2021, em 
veículo de comunicação local, 
com o único objetivo de jogar 
a torcida contra o clube e sua 
nova gestão.

Os membros da Direto-
ria do clube vem esclarecer 
a VERDADE DOS FATOS, 
exigindo respeito com a insti-
tuição secular CRB, deixando 
claro, de antemão, que tais afir-
mações demonstram o total 
despreparo e desrespeito de 
determinado radialista que se 
diz profissional, quando, de 
fato, jamais pautou sua conduta 
sob tal perspectiva.

As informações falsas, irres-
ponsáveis e caluniosas serão 
pontuadas item a item:

 
Sobre o Desligamento do 

Professor Roberval Davino:
Aqui se transcreve a fala 

veiculada: “Roberval Davino 
deixou claro que quem não parti-
cipar do jogo, do esquema, tá 
fora, do sistema, tá fora, honesto 
não trabalha, não tem vez!”.

Essa é uma acusação grave 
e que não procede. Roberval 
Davino jamais falou isso em 
qualquer reunião no clube ou 
a qualquer dirigente do clube, 
se de fato fez, o que não se 
acredita, dada a sua postura e 
preparo, que venha a público 
comprovar a existência de qual-
quer “esquema”, apontando, 
inclusive, o nome de quem seria 
o responsável por tal procedi-
mento.

Esclarecemos, mais uma 
vez, que a saída do Professor 
Roberval Davino do cargo de 
Coordenador da Base se deu 
pela inadequação da função 
com os parâmetros almejados 
pela gestão, sem quaisquer 
deméritos a sua capacidade e 
profissionalismo. Foi enten-
dido por todos da gestão que o 
Professor Roberval Davino é um 
excelente e consagrado técnico, 
mas, sem nesse momento, deter 
o perfil administrativo preten-
dido pelo clube no programa 
de reestruturação da sua Base.

Importante que se esclareça, 
que o Clube firmou convênio 
com a Universidade Federal de 
Alagoas – UFAL, com o objetivo 
de compartilhar o desenvolvi-
mento da base e da formação 
de novos atletas, estabelecendo 
como meta a obtenção do selo 
oficial de CLUBE FORMADOR, 
distinção que hoje é concedida 
a poucos clubes no Brasil. 

 
Desligamento do Jose 

Alberto Trajano (Bebeto):
 - Fala divulgada: “Bebeto 

disse que saiu por conta do dire-
tor de futebol, Sr. Thiago Paes..., 
....Torcedor do CRB, coloque 
uma condição, se ele continuar 
como diretor de futebol, não 
faça mais o sócio, tem que ser 
um futebol sério com hones-
tidade, o que fizeram com o 
Bebeto foi sacanagem!!”.

Nesta fala temos mais um 
exemplo do modus operandi 
de determinado radialista, que 
vive à base de calúnias e inver-
dades. Esclarecemos que o Sr. 
Thiago Paes, ao contrário do 

que ele afirma, não exerce a 
função ou tem qualquer inge-
rência na base do clube, assim 
como, não exerce a atividade 
de empresário de futebol desde 
o ano de 2019 quando assumiu 
o cargo de executivo de futebol 
no clube na gestão anterior, 
pois seria incompatível com o 
impedimento previsto no esta-
tuto do clube e o próprio abriu 
mão quando tomou a decisão 
de seguir a carreira de executivo 
de futebol.

Nesse passo, quanto ao 
desligamento do Sr. Bebeto, tal 
fato se deu em razão do projeto 
do clube de profissionalização 
da base, no qual se faz neces-
sário que os profissionais que 
componham o departamento 
técnico sejam licenciados na 
categoria A pela CBF, requisito 
este que o referido profissional 
não possui no momento. 

 
Situação de 
Joãozinho Paulista 
Falas proferidas:
- “Se você continuar nas 

redes sociais falando qualquer 
coisa contra alguém da direto-
ria do CRB(...)vão cortar uma 
grana que eles dão lá ao Joãozi-
nho Paulista”.

- “Isso é uma humilhação, R$ 
700,00, isso é uma humilhação 
o que fizeram com o Joãozinho 
Paulista, porque usa a imagem 
dele no ônibus, os caras tavam 
querendo até comprar outro 
ônibus para tirar a imagem 
do Joãozinho Paulista, sejam 
honestos, parem de sacana-
gem”

Esclarecemos que o ídolo 
Joãozinho Paulista continua 
recebendo normalmente sua 
ajuda de custo, mesmo após o 
seu desligamento ocorrido em 
2019. O clube ainda não possuir 
rigidez financeira para criar um 
programa assistencial para ex 
ídolos, mas reconhece a impor-
tância de todos. Joãozinho tem 
nosso carinho e admiração, 
além de ótimo relacionamento.

  
CRB ter mais funcionários
que um shopping 
- Fala veiculada “E disse que 

tem mais funcionários no CRB 
que um shopping”.

É sabido que um clube de 
futebol não é formado apenas 
por jogadores, a atual gestão 
encontrou um clube que 
precisava avançar em diversos 
aspectos, notadamente no que 
diz respeito a profissionaliza-
ção de determinados setores, 
alguns exemplos: os médicos 
eram abnegados, não havia 
o setor de nutrição esportiva, 
o setor de fisiologia precisava 
ser aprimorado, vários equi-
pamentos foram adquiridos 
para o DM, o departamento 
de analistas de suporte ao fute-
bol foi implantado, no casarão 
o sistema de sócio torcedor 
passou a ter atendimento 
presencial e foi implantada 
a loja oficial do clube. O que 
resulta que em todos estes seto-
res foram necessárias admis-
sões de profissionais.

Por fim, os novos profissio-
nais que foram contratados, 
bem como os que foram desli-
gados, seguiram as diretrizes e 
objetivos de profissionalização 
do clube almejados pela nova 
gestão. 

 Acesso da 
imprensa ao CT
Fala veiculada: “Seu Enaldo 

Marques, deixa a imprensa 
entrar...”

Esclarecemos que o clube 
adotou um protocolo de 
distanciamento e também de 
coletivas online, para evitar 
a circulação de mais pessoas 
pelo centro de treinamento, 
diminuindo o risco da covid-19 
dentro do Clube, mas, mesmo 
durante esses meses sem a 
presença semanal, jornalistas 
que pediram para gravar no CT 
foram atendidos, bem como 
também foi cedido o Casarão 
do CRB para local de entrevis-
tas.  

Importante esclarecer, 
também, que durante todo o 
período pandêmico a asses-
soria de imprensa atendeu e 
atende diariamente as deman-
das jornalísticas de forma 
on-line, sem dar preferência a 
qualquer veículo, distribuindo 
informações sobre o clube 
sem os famigerados “furos” 
de reportagem, pois para o 
clube todos os jornalistas tem 
o direito de receber as informa-
ções oficiais de forma isonô-
mica e ao mesmo tempo, sem 
qualquer privilégio a determi-
nado radialista, jornalista ou 
veículo de imprensa.

Especificamente esclarece-
mos que o Sr. Enaldo Marques, 
Coordenador Geral do Comitê 
Gestor, em nenhum momento 
determinou impedimento 
de acesso da imprensa ao CT 
do clube, até mesmo por não 
possui prerrogativa estatutá-
ria para tal fim. Na verdade, 
como já explicitado acima, 
houve limitação de acesso por 
respeito as regras sanitárias em 
decorrência da pandemia do 
COVID-19. 

 
*Difamação e calúnia” 
“... Se o CRB fosse um castelo, 

o Rei era o Enaldo Marques, o 
príncipe era o Thiago Paes e o 
bobo era o Marroquim, porque 
não manda em nada”.

O linguajar utilizado pelo 
determinado radialista, aclara 
o grau de irresponsabilidade do 
mesmo, que se mostra propa-
gador de teorias conspiratórias 
e falsas, que só trazem prejuízo 
a instituição CRB. Os impro-
périos proferidos pelo pseudo 
radialista decorreram da polí-
tica de relacionamento do 
clube com a imprensa implan-
tada pela nova gestão, que trata 
de maneira igualitária todos os 
profissionais da imprensa, sem 
privilégios a quem quer que 
seja.

O Clube de Regatas Brasil, 
por seu estatuto, é adminis-
trado pelo Conselho Diretor 
(Presidente Executivo e Vice-
-Presidente) e Comitê Gestor 
(Coordenador Geral do Comitê 
Gestor e Subcoordenador 
Geral) que formaram a chapa 
eleita em processo democrático 
e legítimo nos termos da sua lei 
estatutária. As atribuições e 
atividades do clube são estatu-
tariamente divididas, ficando 
o futebol, financeiro e jurídico 
com o Conselho Diretor e as 
demais pastas com o Comitê 
Gestor. Essa estrutura estatutá-
ria visa descentralizar o poder, 
dando agilidade as decisões e 

resoluções de problemas.
O CRB não é um castelo, 

havendo plena dedicação e 
cooperação entre os membros 
do Conselho Diretor e do 
Comitê Gestor, sem qualquer 
hierarquia, apenas sendo 
obedecido os ditames e as atri-
buições do estatuto do clube na 
execução das suas competên-
cias e quem nele trabalha o faz 
com o máximo de zelo.

Na verdade o grande bobo 
da corte é o pseudo radialista, ao 
propagar chorume jornalístico 
em busca de incendiar a torcida 
contra o clube, que será respon-
sabilizado judicialmente por 
todos os impropérios assaca-
dos contra a instituição CRB e 
seus dirigentes.

A atual direção do CRB 
deixa clara sua predisposição 
ao diálogo e a certeza de que, 
a despeito do imediatismo do 
resultado em campo, caminha 
para solidificar as bases cada 
vez mais profissionalizadas do 
Clube de Regatas Brasil, insti-
tuição centenária que merece 
cobertura jornalística à altura 
de sua grandeza. 

 
Gestão participativa 
e prestação de contas 
- Fala veiculada “...Cobra-

vam pra caramba essa turma 
nova que entrou, chamado 
G15. Os caras foram espertos 
pegaram os caras que cobra-
vam e criticavam e chamaram 
para direção para que? Para 
calar a boca. Ninguém fala mais 
em prestação de contas.”

As afirmações são nova-
mente absurdas, foi e será 
premissa da nova gestão a 
participação de conselhei-
ros que estejam aptos e com 
vontade de lutar por um CRB 
melhor e mais digno. A gestão 
atual sempre buscará a descen-
tralização, oportunizando a 
todos os abnegados conselhei-
ros uma participação efetiva 
na administração, como 
passou a acontecer desde o 
início da gestão em abril de 
2021, quando 08 conselheiros 
passaram a exercer as funções 
de Vice-Presidentes, todos sem 
remuneração, gerando uma 
verdadeira transformação na 
forma de administrar o Clube.

Todos os membros do 
conselho que hoje fazem 
parte da gestão estão cientes 
das decisões e como os recur-
sos são geridos. A prestação 
de contas acontecerá antes 
mesmo do que prevê o esta-
tuto (janeiro de cada ano) e, 
adicionalmente, se dará com 
o fechamento de trimestres 
e apresentação ao Conselho 
Deliberativo para conheci-
mento e publicização.

Especialmente  nessa 
primeira prestação de contas 
da gestão, será apresentada 
ao Conselho Deliberativo na 
Assembleia Extraordinária 
designada para 16/12/2021, 
todo fluxo financeiro do clube 
dos 03 primeiros trimestres do 
ano de 2021, saldo em caixa 
em 01/04/2021, quando a 
gestão tomou posse, as cotas 
de participação nas competi-
ções recebidas e a receber, além 
dos compromissos anteriores 
e futuros a referida data que, 
naturalmente, precisavam ser 
assumidos e adimplidos.

Planejamento 
executado de 2021
O planejamento inicial foi 

esboçado em meio a pandemia 
e com muitas incertezas finan-
ceiras, mas, com muito traba-
lho, seriedade, honestidade e, 
graças aos avanços de fase na 
Copa do Brasil, feito histórico 
jamais alcançado anterior-
mente, foi possível estabele-
cer um orçamento financeiro 
e competir em alto nível, sem 
deixar de cumprir pontual-
mente com as obrigações sala-
riais, premiações, tributárias e 
judiciais.

Importante pontuar que, 
todo o planejamento e inves-
timento em pessoal e equi-
pamentos não garantem o 
sucesso, mas aumentaram 
nossas chances, talvez seja por 
isso que tenhamos ficado tão 
próximos de conquistar o obje-
tivo do clube e que só enaltecem 
o bom trabalho desenvolvido 
neste ano, em especial nos 08 
meses iniciais da nova gestão, 
sendo importante destacar 
alguns resultados:

- melhor campanha do 
clube na história da Copa do 
Brasil, eliminando o atual 
campeão da competição e atual 
bi campeão da Libertadores e 
chegando as oitavas de final da 
competição;

- melhor e maior campanha 
do clube na série B, alcançando 
a maior pontuação da história 
do clube, justamente na edição 
tida como a mais difícil da histó-
ria, mesmo não estando entre 
as 10 maiores folhas salariais 
dos clubes participantes;

- baixíssimo índice de 
lesões dos atletas, graças ao 
belo trabalho desenvolvido por 
todos os departamentos que 
foram melhorados ou criados 
pela nova gestão;

- melhorias em todas as 
outras áreas do clube, como 
marketing, esportes olímpicos, 
patrimônio e gestão.

A nova gestão conti-
nua avançando e realizando 
mudanças, selecionando 
profissionais de mais capaci-
tação para o dia a dia do CRB, 
tudo isso com o compromisso 
de que clube se torne cada dia 
maior e conquiste ainda mais 
seu espaço no cenário nacio-
nal e hoje o mundo do futebol 
já visualiza o CRB como um 
clube diferente e, para quem 
acompanha verdadeiramente 
o clube, também observa que 
os resultados promissores não 
foram surpresa.

Po r  f i m ,  r e p u d i a - s e 
veementemente mais uma 
vez, as afirmações levianas, 
irresponsáveis e mentirosas, 
proferidas por suposto “profis-
sional” que não faz jus a função 
de radialista, que caluniosa-
mente dar a entender, que os 
que hoje fazem parte do Clube 
de Regatas Brasil são incompe-
tentes e desonestos e, por esta 
razão, deverá provar e, ainda, 
responder judicialmente pelos 
crimes contra a honra e digni-
dade proferidos em face da 
instituição Clube de Regatas 
Brasil, seus dirigentes e cola-
boradores.

 À Direção
 

CLUBE DE REGATAS BRASIL

NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO



REPORTAGENS trouxeram diversos aspectos sobre o sistema de transporte urbanoEspecial

A  e q u i p e  d e  O  D I A 
ALAGOAS levou dois troféus 
do prêmio Sinturb de Jorna-
lismo. O repórter fotográ-
fico Fabrício Melo ganhou 
o primeiro lugar na catego-
ria Fotojornalismo, com a 
imagem intitulada “Sufoco”, e 
a jornalista Valdete Calheiros 
ficou com o terceiro lugar na 
categoria Texto Reportagem 
com a matéria “A mobilidade 
urbana é um tema que deve 
estar sempre na mesma dire-
ção do transporte coletivo”. 
A solenidade que revelou os 
vencedores da edição 2021 
foi realizada na quinta-feira 
passada, no auditório do 
Hotel Jatiúca. 

Na categoria estudante, 
todos os premiados são alunos 
da Universidade Federal de 
Alagoas. O primeiro lugar 
foi para Maria Luiza Lúcio e 
Rebecca Moura com a repor-
tagem “Com alta da gasolina, 
passageiros abandonam 
carros por aplicativo e voltam 
para transporte público”, no 
segundo lugar ficaram Ana 
Beatriz Rodrigues, Kamilla 
Abely e Marcela dos Anjos 

com a matéria “Pontos de 
recarga Bem Legal facilitam 
uso de transporte coletivo em 
Maceió”, e no terceiro lugar 
Matheus Silvino, Maykon 
Felipe e Maria Clara Macedo 
com “O ponto mais alto da 
essencialidade: transporte 
público”.

Na categoria Radiojor-
nalismo, Lucas Malafaia, 
da Antena 7 levou o troféu 
de primeiro colocado com 
“Transporte seguro: bilhe-
tagem eletrônica reduz a 
praticamente zero assaltos a 
ônibus em Maceió”, o segundo 
lugar foi para Abidias Martins, 
também da Antena 7, com 
“Assédio sexual no transporte 
público: quais as ações que 

estão sendo feitas para mudar 
esse cenário em Maceió?”, 
seguido por Géssika Costa, 
da 96 FM,  com a reportagem 
“Cobrador: fim da função ou 
recomeço?”.

Já na categoria Fotojorna-
lismo, além de Fabrício Melo, 
Lucas Thaynan, da Agência 
Tatu, ficou com o segundo 
lugar com a fotografia “Trans-
porte acessível” e o terceiro 
lugar com “Qual o melhor 
caminho a seguir?”.

Em Texto Reportagem, 
Lucas França, da Tribuna 
Independente, levou os dois 
primeiros lugares com as 
matérias  “Transporte clan-
destino cria táticas para burlar 
fiscalização em Maceió” e 

“Pandemia muda a reali-
dade do transporte público 
de passageiros da capital”, 
seguido por Valdete Calheiros, 
do O DIA ALAGOAS.     

Lucas Malafaia, Rafael 
Alves e Valdemir Soares, do 
Acta, ficaram com o primeiro 
lugar na categoria Vídeo 
Reportagem com “A tecnolo-
gia a serviço da mobilidade 
urbana”, Marcelo Moreno e 
Bruno Reis, TV Ponta Verde, 
levaram o segundo lugar pela 
matéria  “Com baixo índice de 
infecção por Covid, rodoviá-
rios falam sobre trabalho na 
pandemia” e o terceiro lugar 
foi de Mara Almeida, Alexan-
dre Lino e Chico Nogueira, 
TV Mar, com  “Liberdade de 

ir e vir: ônibus auxiliam na 
mobilidade dos idosos em 
Maceió”.

Bruno Reis, TV Ponta 
Verde, levou o primeiro lugar 
em Reportagem cinemato-
gráfica com as imagens de 
“Tarifa: quem paga essa conta? 
Os impactos da redução do 
número  de passageiros e do 
aumento do combustível na 
garantia de um direito social”, 
Valdemir Soares, do Acta ficou 
com o segundo lugar com 
“Essencial e em crise: o trans-
porte coletivo urbano precisa 
sobreviver” e o terceiro lugar 
com “A tecnologia a serviço da 
mobilidade urbana”.

R e p o r t a g e m  E s p e -
cial ficou assim: Ana Paula 
Omena, Tribuna Indepen-
dente no primeiro lugar 
com “Tarifa pública x tarifa 
técnica: desafios para o trans-
porte urbano de passageiros”, 
Lucas Malafaia, Rafael Alves e 
Valdemir Soares, Acta, com o 
segundo lugar com “Essen-
cial e em crise: o transporte 
coletivo urbano precisa 
sobreviver” e Mara Almeida 
e Alexandre Lino, Rádio 98.3 
FM, com “Andar de ônibus 
em Maceió: a conta que todo 
mundo paga”.

EDIÇÃO 2021 Premiação é um reconhecimento aos melhores trabalhos jornalísticos do ano em Alagoas

O DIA leva dois troféus do 
prêmio Sinturb de Jornalismo

Da Redação
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CONQUISTA

Valdete Calheiros ficou em 3º lugar em Texto Reportagem

SUCESSO

Fabrício Melo levou o 1º lugar em Fotojornalismo
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A VIDA É FEITA DE desafios, fé, alegrias e experiências

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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E então nasceu MARIA

A espera por um filho amado reserva muitas vezes desafios desconhecidos, e requer fé, amor e determinação para que 

a vida encontre seu caminho e chegue até aqui. Foi assim com Lucas, Mariella e Clarinha, nesses últimos 10 meses. 

Mas agora, Maria está em seus braços e preenchendo todos os espaços em seus corações com muito amor, alegria e 

esperança de um tempo novo e cheio de bênçãos. Bem-vinda, Maria!

NATAL SOLIDÁRIO

O Parque Shopping já está com a árvore dos desejos 

montada e esperando que o “Papai Noel”, que existe em 

cada um de nós, passe por lá e escolha uma cartinha para 

realizar o desejo de Natal de uma criança. A árvore fica ao 

lado da Livraria Leitura, no piso L2. 

PARABÉNS

Djaildo Almeida, corretor de seguros e apresentador 

do quadro “Momento Seguro” na TV Mar 

é o aniversariante da semana (07/12)!

EM SAMPA

Agora é oficial, tem sabor nordestino 

da melhor qualidade no coração 

de São Paulo. Wanderson Medeiros 

abriu sua mais nova casa, levando 

consigo os sabores e encantos da 

nossa terrinha. O @cantodopicui 

é uma verdadeira galeria de arte, 

música e sabores nordestinos, com o 

toque de magia que só o Chef @picui 

sabe fazer.  

NOVO CICLO

Endy Mesquita fez aniversário e rece-

beu uma chuva de bênçãos e desejos 

de mais saúde, amor e felicidade. 

Entre tantas mensagens lindas, a 

enviada por @dorinhamesquita foi 

a campeã. Resumiu em detalhes o 

coração de Endy. #Coisasdemãe  

LOOK COMPLETO

Fernanda Rego caprichou na curado-

ria para uma foto reunindo suas mar-

cas, num look completo com a cara 

do verão. Do vestido @dimymaceio 

à papete da @fernandaregooficial, 

tudo era leveza e alto astral. Sem 

falar na beleza da cadeira do designer 

@sergiojmatos.

MOOD VERÃO

João Curvelo parece até que tem 

um clone, para dar conta de tantas 

missões ao mesmo tempo. Além 

das lindas decorações e projetos 

especiais, ele ainda encontra tempo 

para ativar o modo modelo para a 

sua marca @nitxstore.  

  SEGUNDA 
CASA
Gabriela Sales já deve estar 
procurando um terreno para 
construir uma casa em Mila-
gres. Ela já perdeu as contas 
de quantas vezes esteve por 
lá nos últimos meses e já 
deixou claro que lá é a sua 
segunda casa. Por aqui já 
estamos esperando o convite 
pro soft open da casa nova.   
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