
As inves t igações  da 
Operação Pasto de Papel indi-
cam que um determinado 
grupo, através de simulações 
de contratos de promessa de 
compra e venda, comodato e 
de outras formas capazes de 
sugerir titularidade de uma 
propriedade rural, além de 
outras fraudes na instrução 
dos pedidos de financia-
mento, obteve a liberação de 
recursos do Banco do Brasil, 

que tão logo  disponibilizados 
nas contas bancárias, eram 
destinados para finalidades 
diversas do Programa. Em 
grande parte dos casos inves-
tigados pela PF, o dinheiro 
circulava entre os membros da 
própria associação criminosa 
ou era transferido para tercei-
ros que, aparentemente,  não 
tinham qualquer atividade 
profissional que justificassem 
as transferências.
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NORDESTE ARRETADO: ALAGOAS INTEGRA GRUPO DE QUATRO ESTADOS PARA FOMENTAR TURISMO, CULTURA E ARTE

FEDERAL FAZ OPERAÇÃO 
EM DELMIRO GOUVEIA

7

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É ACUSADA DE BURLAR PROGRAMAS DO BB E DESVIAR MAIS DE R$ 1,5 MILHÃO

4

5

COVID-19

AL tem a menor taxa de contaminação no NE

Ascom/PF

Mais de 50 policiais federais foram mobilizados na operação; PF amanheceu hoje em Delmiro para cumprir os mandados

6

Pelo menos 15 capi-
tais brasileiras já cancela-
ram eventos públicos de 
réveillon, na virada do ano. 
Até a manhã de hoje: São 
Paulo, Salvador, Fortaleza, 
Florianópolis, João Pessoa, 
Belo Horizonte, Recife, 
Brasília, Belém, São Luís, 
Campo Grande, Palmas, 
Teresina, Aracaju e Goiânia 
anunciaram o cancelamento 

das festas de ano-novo. 
Outras cidades, como Rio, 
ainda avaliam o cenário 
epidemiológico. Além das 
capitais citadas, Curitiba 
também não vai realizar 
festa de réveillon este ano. 
Entretanto, a prefeitura 
informou que não costuma 
celebrar a data com grandes 
eventos mesmo em períodos 
fora da pandemia.

...15 capitais no 
País já cancelaram

RÉVEILLON...

SMTT altera sentido 
de vias no Jacintinho

TRÂNSITO

EMPREGA MULHER

Programa em parceria 
com o Senai e Senac

Prefeito de Maceió JHC segue a pauta de entregas previstas na programação festiva pelos 206 anos da capital

4

Itawi Albuquerque / Secom Maceió
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Antonio Pereira *Jornalista

Ao aceitar a indicação do 
terrivelmente evangélico André 
Mendonça para uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o Senado decretou o fim 
da civilização no Brasil.

André Mendonça, além de 
ser terrivelmente evangélico, é 
terrivelmente direitoso. Na sua 
breve passagem pelo Minis-
tério da Justiça ele mandou a 
Polícia Federal (PF) abrir vários 
inquéritos para apurar supos-
tos crimes contra a honra do 
presidente da República. O 
alvo desses terríveis inquéritos 
eram jornalistas, influenciado-
res digitais e qualquer um que 
chamasse o excrementíssimo 
de feio.

“O meu compromisso de 

levar ao Supremo um ‘terrivel-
mente evangélico’ foi concreti-
zado no dia de hoje”, escreveu o 
ex-capitão expulso do Exército 
por planejar colocar bombas em 
banheiros dos quartéis.

O STF, que já não era essas 
coisas, agora tem dois ministros 
totalmente vinculados ao que 
há de mais atrasado e nefasto 
na política brasileira. Pior: dois 
ministros que farão tudo o que 
Bolsonaro e seus filhos quise-
rem.

A Constituição, que deve-
ria ser defendida pelo STF, 
agora é um punhado de pági-
nas inócuas. Nada será como 
antes. André Mendonça terá 
26 longos anos de atuação na 
Suprema Corte brasileira.

Antes da indicação de 
Mendonça, Bolsonaro já tinha 
nomeado mais de 300 novos 
desembargadores em instân-
cias do Judiciário.

Ao que parece, todo o 
sistema Judiciário brasileiro 
está contaminado pelo bolso-
narismo. Isso irá impactar 
fortemente toda a sociedade, 
a democracia e a própria exis-
tência minimamente civilizada 
que tínhamos até agora.

Vejo com profundo temor 
tudo isso que está acontecendo. 
Quando achávamos que está-
vamos no fundo do poço, o 
poço ainda tem um grande 
alçapão dando ao infinito.

Pobre Brasil. Pobre povo 
brasileiro. Pobre de nós.

Luciano Milano *Jornalista e editor do blog É de Arapiraca (https://www.ehdearapiraca.com.br/)

Paulo Lourenço, “seu 
Paulo”do Bar do Paulo, morreu 
em 14 de outubro deste ano, 
aos 89 anos. Paulo é o home-
nageado da 3a edição da Feira 
Literária de Arapiraca – Fliara, 
que começou na sexta-feira (26) 
e se encerra neste domingo (28). 
Vi e vivi muitas histórias nas 
madrugadas do Bar do Paulo. 
Uma delas passo a contar a 
seguir.

Não lembro exatamente o 
ano. Era década de 90. Noite de 
sábado fria. O prédio do cinema 
Trianon, na Praça Marques, já 
tinha deixado de servir à Sétima 
Arte para virar um cantinho de 
shows. Por lá, passaram Xangai, 
Belchior, Oswaldo Montene-
gro, Lobão, entre outros artis-
tas da música. O famoso Bar 
do Paulo era um point onde 
se ouvia boa música, se falava 
sobre livros, política, ideolo-
gias, sobre a vida. Era comum, 
recordo, que após os shows no 
antigo cinema os cantores se 
juntarem à galera para acabar a 
noite no Bar do Paulo.

Lobão foi um deles. Eu fui 
ao show e, obviamente, meus 
fins de semanas, sextas e sába-
dos, eram quase todos no Bar 
do Paulo. Sim, eu me formei 
um homem com afinidades 
socialistas lá dentro, sobre-
tudo conversando com “seu 
Paulo” acerca da vida e do que 
ele tinha vivido mundo afora. 
Antes de abrir o bar, por volta 
de 1973, Paulo Lourenço havia 
morado em São Paulo, traba-
lhado como garçom e, na noite 

paulistana, se familiarizado 
com a boa música que tocava 
por aqui e fora do Brasil.

De retorno a Alagoas, 
trouxe na bagagem muito 
do que compartilhou com as 
gerações que ele formou, com 
seu bar, que ficou por mais de 
30 anos, na esquina da Rua 
Dom Jonas Batingas, bairro 
Ouro Preto.

Voltemos ao show do 
Lobão e sua ida ao bar naquela 
madrugada fria de Arapiraca. 
O roqueiro, muito provavel-
mente, não conhecia o Bar do 
Paulo, tampouco o proprie-
tário da esquina que, por três 
décadas, fez a cabeça de diver-
sas gerações em Arapiraca e 

Alagoas. 
Irreverente – sim, àquela 

época Lobão era um roqueiro 
dado a rebeldias e loucuras 
-, o autor de hits como “Blá, 
blá, blá, Eu Te Amo”, “Vida 
Louca”, “Chorado no campo”, 
entre outros tantos, encontrou 
um bar superlotado, o que 
era quase sempre comum. Eu 
estava lá, com amigos, e não vi 
quando o cantor tentou mijar, 
mas encontrou o banheiro 
ocupado. Quando o bar estava 
cheio, era sempre complicado 
e concorrido achar o banheiro 
livre para um xixizinho.

Como opção mais rápida 
e menos educada, reconheço, 
corríamos, os marmanjos, para 

as calçadas e esquinas adja-
centes para mijar. Não havia 
tempo para perder enfrentando 
filas do banheiro. Queríamos 
seguir os papos, as paqueras, 
as bebidas, escutar as músicas 
que pedíamos e “seu Paulo” 
tocava. Dentro dos mais de três 
mil vinis e cds, o que não faltava 
eram opções noite adentro.

Como a fila devia estar 
grande e Lobão não conseguiu 
entrar de imediato no banheiro, 
aproveitou a opção, obvia-
mente para a loucura dele, utili-
zar a pia que ficava do lado de 
fora, ao lado da porta do mictó-
rio. 

Uma das inúmeras virtu-
des e características de “seu 

Paulo” era educação; durante 
o longo que frequentei o bar, 
nunca o presenciei levantar a 
voz seja lá qual fosse a situa-
ção.

Assim foi com Lobão: “seu 
Paulo” chamou o astro do rock 
num canto e disse-lhe que o 
fato de ele ser famoso não lhe 
dava o direito de desrespeitar 
as casas alheias (sim, o Bar do 
Paulo, para nós, era uma espé-
cie de segundo lar) e a cidade 
que o acolhia naquele instante. 
Com elegância, a bronca foi 
dada. 

“Seu Paulo” era um gentle-
man. Há um mês nos deixou. 
Aos 46 anos, começo a me acos-
tumar com as partidas – físicas 
ou filosóficas. Paulo Lourenço 
foi um amigo não só das noites 
regadas a álcool e boa música. 
Eu ligava para a casa dele para 
saber como estava, ele logo se 
emocionava pela lembrança, 
e eu respondia afirmando que 
não só eu, mas Arapiraca deve-
ria reconhecer a autoridade 
cultural que ele é.

A memória não é boa. Mas 
o Bar do Paulo fechou defini-
tivamente suas portas entre 
2009 e 2010. Para mim, foi 
como perder um ente querido. 
Vivi o luto pelo fechamento do 
local, vivi o luto até me acostu-
mar sem o Bar do Paulo para 
acolher dores, festejar amores 
e entender solidões, e hoje vivo 
o terceiro luto, esse mais defini-
tivo com sua partida.

Obrigado por tudo, “seu 
Paulo”!

Homenageado na Fliara, “seu Paulo” deu 
bronca no roqueiro Lobão por mijar na pia do bar

 O Brasil é o novo Afeganistão
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Qu a i s  s ã o 
o s  c r i t é -
rios para a 

concessão do título de cida-
dão honorário em Alagoas? 
Da Lei nº 7.808, de 2016, sobra-
ram quatro: o indicado não 
poderia ter nascido no estado 
alagoano, deveria ser pessoa 
de notório reconhecimento 
público, ter praticado atos de 
relevante interesse social para 
a população local e possuir 
idoneidade moral e reputa-
ção ilibada. O mais rigoroso 
dos requisitos, contudo, foi 
revogado pela Lei n 8.507, de 
27 de setembro de 2021, apro-
vada pela Assembleia Legis-
lativa de Alagoas (ALE-AL) 
e sancionada posteriormente 
pelo governador Renan 
Filho (MDB). Agora, não 
existe mais a necessidade de 
se residir ou ter residido em 
Alagoas por período superior 
a três anos.

Outra mudança na legis-
lação original foi a revogação 
do seu art. 4º, que vedava a 
concessão do título a deten-
tores de mandato eletivo. A 
porteira ficou aberta, então, 

para a boiada passar. Ontem, 
a ALE votou em dois turnos 
o PL nº 538/2021, de autoria 
do deputado estadual Cabo 
Bebeto (PTC), para conceder 
o título de cidadão honorá-
rio de Alagoas ao presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Na Sessão 
Ordinária, em 1º turno, o 
deputado Ronaldo Medeiros 
(MDB) pediu a palavra e votou 
de forma contrária. Foi o único 
entre os presentes.

“Eu não vejo nenhum 
motivo para Alagoas premiar 

com o título um senhor que 
não tem serviço nenhum pres-
tado para o alagoano. Pelo 
contrário, tem desserviço. Um 
presidente omisso, o Canal 
do Sertão parado por falta de 
recursos. Um presidente que 
não incentivou e não incentiva 
a vacinação e é responsável 
pela maioria das mortes que 
nós temos, não só em Alagoas, 
mas no Brasil”, argumentou 
Medeiros.

Francisco Tenório (PMN), 
Cibele Moura (PSDB) e Jó 

Pereira (MDB) pediram 
abstenção.

Depois, durante a Sessão 
Extraordinária, o presidente 
da Casa, Marcelo Victor (Soli-
dariedade) pediu para que os 
favoráveis ao PL permaneces-
sem como estavam. Houve 
quase unanimidade. Somente 
o deputado Ronaldo Medeiros 
(MDB) manteve o voto contra 
e a deputada Cibele Moura 
(PSDB) pediu para manter a 
abstenção.

Em 11 de maio deste ano, 

o Cabo Bebeto protocolou 
o Projeto de Lei nº 538/2021 
com o objetivo de conceder o 
título de cidadão honorário 
a Bolsonaro. Para justificar 
a propositura, o parlamen-
tar argumentou no texto 
original que no terceiro ano 
de mandato, “nosso estado 
foi bastante lembrado pelo 
homenageado”. Citou ainda o 
aporte de materiais e recursos 
federais durante a pandemia, 
além de obras viárias como o 
viaduto da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), em Maceió, 
cujo início, entretanto, foi 
na gestão do ex-presidente 
Michel Temer (MDB).

O PL não seria aprovado 
pelas regras do jogo vigentes 
até a mudança na legislação em 
setembro. Ele chegou na mesa 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR) em 
maio e lá permaneceu até o 
parecer nº 1.191 da 2º Comissão 
em 16/11/2021, somente após a 
promulgação da Lei 8.507 em 
setembro, portanto.

Após a aprovação no plená-
rio, a Lei segue agora para a 
sanção de Renan Filho (MDB).
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ALE aprova ‘cidadão honorário 
de Alagoas’ a Jair Bolsonaro

INDICAÇÃO DO CABO BEBETO  se deve aos “relevantes serviços prestados pelo Presidente da República ao Estado”

Em pronunc iamento 
durante a sessão ordinária desta 
quarta-feira, 1º de dezembro, 
a deputada Jó Pereira (MDB) 
parabenizou o presidente da 
AMA, Hugo Wanderley, por 
seu posicionamento em rela-
ção aos eventos de final de ano, 
recomendando evitar grandes 
aglomerações. A parlamentar 
também cobrou do governo 
do Estado e da prefeitura de 
Maceió, medidas de orientação 
para evitar nova onda da Covid-
19 em Alagoas. “Para evitar 
maiores prejuízos econômicos 
e financeiros para os diversos 
setores”, observou Jó Pereira.

Na sequência, ela lamentou 
o assassinato de Renilson Freire 
de Souza, de 38 anos, após uma 
briga dentro de um ônibus, 
em Maceió. Renilson traba-
lhava como gari e foi morto por 
cobrar de um passageiro o uso 
da máscara de proteção facial. 
“Infelizmente, algumas mensa-

gens conflitantes relativas ao 
uso de máscaras pela popula-
ção causam problemas, como a 
morte de um senhor dentro de 
um ônibus”, lamentou a depu-

tada, se solidarizando com a 
família da vítima. 

FECOEP
Ao finalizar o pronuncia-

mento, Jó Pereira comentou 
sobre a audiência pública de 
sua autoria, ocorrida na última 
segunda-feira, na qual foram 
debatidos o Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Fecoep) e a Lei Orça-
mentária Anual. Ela informou 
que durante as discussões sobre 
o tema, a Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) apresen-
tou dados relativos ao Fecoep. 
Segundo a Sefaz, de janeiro 
2015 até novembro deste ano, 
dos cerca de R$ 1,760 bilhão 
arrecadados pelo Fecoep, R$ 
590 milhões foram utilizados 
nos projetos aprovados pelo 
Conselho do Fecoep.

“Construiu um saldo em 
conta maior que o aplicado em 
favor dos pobres, pois tem em 
caixa 616 milhões”, observou 
a deputada, destacando que 
nesse período, fazendo uso de 
autorização federal, desvincu-
lou recursos da sua principal 

finalidade e replicou através do 
decreto estadual nº 51.046/2017, 
que vai valer até 2023. “E pontuo, 
mesmo sendo um fundo estra-
tégico e voltado para o combate 
da pobreza e extrema pobreza, 
em um Estado pobre e de popu-
lação com um número eleva-
díssimo de pobres, optou por 
utilizar essa prerrogativa legal, 
e desvinculou outra quantia 
quase igual a utilizada, pois 
foram 483 milhões de reais”, 
destacou Jó Pereira, acrescen-
tando que é chegada a hora de 
assistir os mais vulneráveis. “Os 
retratos das prioridades estão 
registrados no Fecoep, no Plano 
Estadual de Educação (PEE), 
nos hospitais, nas estradas, nos 
aumentos e correções dos salá-
rios dos servidores, na forma de 
fazer segurança, nos Cisps, no 
Canal do Sertão, nos números 
do enfrentamento da Covid-19, 
enfim, está tudo registrado e 
posto para análise”, completou.

COVID-19

Jó Pereira cobra de Renan Filho e de JHC 
medidas para evitar nova onda da doença                             

Divulgação

Divulgação

Deputada parabenizou a AMA por pedir precaução aos prefeitos alagoanos

Deputado Cabo Bebeto (PTC) foi quem propôs o título ao Presidente da República devido à “atenção que ele deu a Alagoas”



Com objetivo 
de promover 
a autonomia 

financeira para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social e vítimas de violência 
doméstica, o prefeito de Maceió, 
JHC, fez o lançamento, ontem, 
do Programa Emprega Mulher. 
Em parceria com o Senai e Senac, 
o programa vai possibilitar às 
mulheres oportunidades de 
emprego e renda.

O programa Emprega 
Mulher vai ofertar cursos para 
mais de 200 mulheres da capital, 
que serão qualificadas e terão 
a oportunidade de serem inse-
ridas no mercado de trabalho, 
através de empresas convenia-
das com a Prefeitura de Maceió 
e que vão disponibilizar vagas 
para as mulheres após a qualifi-
cação. Inicialmente, o município 
firmou parceria com 12 empre-
sas que vão contratar as mulhe-

res vítimas de violência, após o 
término dos cursos, e, durante 
o evento, o prefeito entregou o 
selo Emprega Mulher para as 
empresas parceiras.  Entre as 
associadas estão a Carajás, Casa 
Léa, Mais Mulher Cosméticos, 
Invila, Maison Ferry, Elev, entre 
outras. “Nosso foco com esse 
projeto são as mulheres vítimas 
de violência. Os empreendedo-
res que queiram trabalhar com 
mulheres vítimas de violência 
vão receber um selo por parte da 
Prefeitura”, afirma o prefeito de 
Maceió, JHC.

Segundo o gestor, serão 
ofertados cursos de capacita-
ção e haverá ainda contratação 
percentual nas novas licitações 
do município. Com a iniciativa, 
as empresas que forem parti-
cipar de licitação para o muni-
cípio, terão que destinar um 
percentual de 2% para mulheres 
vítimas de violência.
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JHC lança o ‘Emprega Mulher’ 
PROGRAMA promoverá a autonomia financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica

Itawi Albuquerque / Secom Maceió 

O Parque Shopping popu-
lar, no Centro de Maceió, passa 
a contar com mais um atativo 
para os consumidores. É que 
o prefeito de Maceió, JHC, 
implantou, ontem, um parque 
de recreação infantil. O equi-
pamento passa a funcionar, de 
forma permanente, e será um 
apoio para os pais e consumi-
dores que frequentam o shop-
ping diariamente.

O parque contará com 
carrinho de pipoca e algodão 
doce, pula-pula, escorrega e 
piscina de bolinhas. O funcio-
namento do parque será no 
mesmo horário do Shopping 
Popular, das 8h às 14h. Além 
disso, supervisores irão atuar 
diariamente no parque.

O prefeito de Maceió, JHC, 
ressalta que o Shopping Popu-
lar é a cara do povo alagoano, 
já faz parte da nossa cultura, 
está ficando cada vez melhor 
e mais acessível. “Criamos 
uma área que antes não tinha 
funcionamento, já melhora-
mos a infraestrutura, e agora 
temos um espaço destinado às 
crianças”. 

O intuito, explica o prefeito 
de Maceió, é que o parque 
traga, além de alegria para 
as crianças, auxílio aos pais 
e consumidores do local e de 
todo o Centro, que poderão 
deixar seus filhos sob a super-
visão dos cuidadores que 
ficarão durante todo o funcio-
namento.

SHOPPING POPULAR

Parque de recreação 
infantil é instalado

Edvan Ferreira

Parquinho ficará aberto das 8h às 14h e será apoio para os pais consumidores

Prefeito JHC fala com as mulheres sobre o programa que vem para incentivar a inclusão social e igualdade de gênero

Os servidores públicos 
municipais terão mais um 
motivo para comemorar as 
festas de fim de ano. É que 
o prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou, ontem, a antecipa-
ção do pagamento da folha 
salarial referente ao mês de 
dezembro, com a liberação 
para o próximo dia 20.

A medida beneficia todos 
os servidores municipais do 
quadro efetivo, comissiona-
dos, aposentados e pensionis-

tas da administração direta e 
indireta. Com isso, o salário 
de dezembro será pago antes 
do mês trabalhado, do Natal e 
do reveillon.

O prefeito de Maceió, 
JHC, ressalta ainda que a 
antecipação salarial só é 
possível porque a gestão 
arrumou a casa, ajustou as 
finanças públicas e agora 
garante  que o  servidor 
receba antes das festividades 
de final do ano.

Segundo ele, serão mais 
de R$ 100 milhões injetados 
na economia, aquecendo as 
vendas de fim de ano. “Uma 
gestão eficiente se faz com 
planejamento dos recursos 
públicos e trabalho sério”, 
assegura JHC.

“Com responsabilidade, 
mostramos que é possível 
manter os compromissos em 
dia”, pontuou JHC, ao reafir-
mar o compromisso com o 
servidor público.

ANTECIPOU

Pagamento de salários
será feito no dia 20

A part i r  de  ho je ,  de 
acordo com informação 
fornecida pela Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), 
haverá mudanças no tráfego 
de veículos em vias próximas 
à Escola Municipal Profes-
sor Lenilto Alves Santos, no 
bairro do Jacintinho. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que a medida visa 
garantir mais segurança 
para quem trafega pelas vias 

e fluidez para os condutores, 
já que o fluxo de veículos e 
pedestres é intenso durante 
todos os dias da semana.

Com a medida, as ruas 
Guimarães Rosa e a Lions 
Club funcionarão em sentido 
único, ao longo da quadra 
onde a escola está localizada. 
Quem tem a escola como 
destino, e vem pela Avenida 
Juca Sampaio (Ladeirão do 
Oléo) deve acessar a Rua 
Lions Club, em seguida a Rua 

Alfredo Marsíglia e, depois, 
a Rua Guimarães Rosa, onde 
fica a Unidade de Ensino.

A SMTT informa ainda 
que  serão  implantadas 
lombadas e placas de sina-
lização para orientar quem 
trafega pela região. Agentes 
da SMTT estarão no local 
passando todas as instruções 
necessárias aos condutores 
e pedestres que acessam o 
entorno da escola e, assim, 
ordenando o trânsito na área.

TRÂNSITO

SMTT: Vias no Jacintinho 
têm sentido alterado
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A P o l í c i a 
Federal em 
A l a g o a s 

deflagrou, hoje, a operação 
policial denominada Pasto 
de Papel, que tem como obje-
tivo investigar crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacio-
nal cometidos na região de 
Delmiro Gouveia/AL e adja-
cências.

A Operação Pasto de 
Papel teve apoio do Banco 
do Brasil, instituição bancá-
ria que opera a concessão dos 
financiamentos relacionados 
ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar.

As investigações indicam 
que um determinado grupo, 
através de simulações de 
contratos de promessa de 
compra e venda, comodato e 

de outras formas capazes de 
sugerir titularidade de uma 
propriedade rural, além de 
outras fraudes na instrução 
dos pedidos de financia-

mento, logrou êxito em obter 
a liberação dos recursos, que 
tão logo  disponibilizados 
nas contas bancárias, eram 
destinados para finalida-

des diversas do Programa, 
sendo que em grande parte 
dos casos investigados o 
dinheiro circulava entre os 
membros da própria associa-

ção criminosa ou eram trans-
feridos para terceiros, que 
aparentemente  não tinham 
qualquer atividade profis-
sional que justificassem as 
transferências.

Aproximadamente 50 
agentes da Polícia Federal 
foram mobilizados para dar 
cumprimento a 10 mandados 
de Busca e Apreensão, expe-
didos pelo juízo da 11° Vara 
Federal de Alagoas, Subse-
ção de Santana Do ipanema/
AL.

Estima-se que o valor 
total dos contratos investi-
gados aproximar-se de 1,5 
milhão de reais.

Os documentos apreendi-
dos serão juntados ao inqué-
rito policial instaurado na 
Polícia Federal em Alagoas e 
que está em andamento.

PF desencadeia Operação 
Pasto de Papel em Delmiro

INVESTIGAÇÕES INDICAM crimes contra o Sistema Financeiro Nacional que podem atingir aproximadamente R$ 1,5 milhão

Os réus Samuel Duarte 
Cavalcante e Marcos Duarte 
C a va l c a n t e ,  f i l h o s  d o 
ex-prefeito de Chã Preta, Paulo 
Duarte, foram condenados, 
ontem, a 14 anos de prisão pelo 
homicídio duplamente qualifi-
cado de José Paulo de Oliveira. 
O júri popular foi conduzido 
pela juíza Juliana Batistela, da 
Comarca de Viçosa, que deter-
minou o cumprimento da pena 
em regime fechado.

De acordo com a denúncia, 
o assassinato de José Paulo foi 
cometido por outra pessoa, no 
dia 1º de dezembro de 2013, 
a mando dos irmãos Samuel 
e Marcos. O crime foi moti-
vado devido a um boato que a 
vítima teria espalhado sobre o 
ex-prefeito ter mandado tirar 
um motor de uma caçamba da 
Prefeitura para ser usado na 
irrigação de sua fazenda.

Segundo testemunhas, os 
acusados procuraram a vítima 
e iniciaram uma discussão. No 
dia do homicídio, o executor 
teria afirmado em um bar que 
tinha contas para acertar com 
a vítima. O réu apontado como 
autor material foi julgado em 
2015 e, na época, o júri o absol-
veu, acolhendo a tese da defesa.

Milhares de alunos da rede 
pública estadual de ensino 
devem passar a receber ainda 
este ano bolsas mensais como 
incentivo à manutenção da 
frequência em sala de aula e 
estratégia de combate à evasão 
escolar em Alagoas. O projeto 
de lei do Cartão Escola 10 foi 
aprovado por unanimidade 
pela Assembleia Legislativa 
de Alagoas (ALE), em sessão 
ordinária realizada na manhã 
de ontem e agora segue para 
sanção governamental.

Com a aprovação, a Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc), trabalha para colocar 
o programa em andamento, 
com a previsão de distribuir os 
cartões e beneficiar os alunos 
ainda este ano, conforme anun-
ciou o governador Renan Filho, 
durante pronunciamento nas 
redes sociais ontem.

A medida estabelece que 
todo estudante da rede pública 
estadual de ensino que tiver 
frequência mínima de 80% nas 
aulas receberá um valor mensal 
de R$ 100. Já aqueles que retor-
naram às aulas presenciais rece-
berão R$ 500; e os concluintes 
do ensino médio serão premia-
dos com R$ 2 mil. 

IRMÃOS SÃO... ALE APROVA

...Condenados 
por mandar 
assassinar 
desafeto 

Cartão Escola 
10 deve entrar 
em vigor ainda 
este ano

William Makaisy
Repórter

A Mineração Vale Verde 
(MVV), empresa incentivada 
pelo Governo de Alagoas por 
meio do Programa do Desenvol-
vimento Integrado do Estado de 
Alagoas (Prodesin), deu início 
ao transporte de minérios atra-
vés do Porto de Maceió. A opera-
ção vai movimentar a economia 
do estado e colocará Alagoas 
como estado preocupado com a 
sustentabilidade do planeta.

Segundo o secretário do 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo de Alagoas, Marcius 
Beltrão, as ações da MVV trazem 
benefícios não só para a econo-

mia do estado, como também 
para o meio ambiente.

“O início do transporte 
de minério, através do Porto 
de Maceió, é um passo muito 
importante para a economia de 
Alagoas, visto que a construção 
da unidade em Craíbas vem 
gerando empregos na região 
do Agreste. Além disso, a ação 
também simboliza a preocupa-
ção do estado com a sustentabili-
dade de todo o planeta”, destaca 
o secretário.

O transporte do cobre para 
estocagem no Porto de Maceió 
foi iniciado no final do mês de 
setembro. A previsão da Mine-
ração Vale Verde é de que, a 
cada dois meses, os navios 

venham buscar o concentrado 
de cobre craibense em Alagoas. 
O minério da Mina Serrote 
servirá de insumo para a nova 
revolução energética, contri-
buindo para a descarboniza-
ção do planeta.

Com mais de R$ 1 bilhão 
investidos desde o início da sua 
implantação, em 2018, a MVV 
é a primeira mineradora do 
estado e o maior investimento 
privado dos últimos dez anos 
em Alagoas. Este é apenas o 
começo da jornada da minera-
ção, que está levando o minério 
craibense para o novo cenário 
que está se formando no mundo, 
reduzindo o uso de veículos 
movidos a combustíveis fósseis.

MINERAÇÃO VALE VERDE

Porto: Empresa inicia 
transporte de minérios

 Ascom/MVV

Divulgação

Operação Pasto de Papel começou nas primeiras horas de hoje em Delmiro Gouveia com 50 agentes da Polícia Federal

Com mais de R$ 1 bi investido, MVV é a 1a mineradora do estado e o maior investimento privado dos últimos dez anos

Com objetivo 
de promover 
a autonomia 

financeira para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social e vítimas de violência 
doméstica, o prefeito de Maceió, 
JHC, fez o lançamento, ontem, 
do Programa Emprega Mulher. 
Em parceria com o Senai e Senac, 
o programa vai possibilitar às 
mulheres oportunidades de 
emprego e renda.

O programa Emprega 
Mulher vai ofertar cursos para 
mais de 200 mulheres da capital, 
que serão qualificadas e terão 
a oportunidade de serem inse-
ridas no mercado de trabalho, 
através de empresas convenia-
das com a Prefeitura de Maceió 
e que vão disponibilizar vagas 
para as mulheres após a qualifi-
cação. Inicialmente, o município 
firmou parceria com 12 empre-
sas que vão contratar as mulhe-

res vítimas de violência, após o 
término dos cursos, e, durante 
o evento, o prefeito entregou o 
selo Emprega Mulher para as 
empresas parceiras.  Entre as 
associadas estão a Carajás, Casa 
Léa, Mais Mulher Cosméticos, 
Invila, Maison Ferry, Elev, entre 
outras. “Nosso foco com esse 
projeto são as mulheres vítimas 
de violência. Os empreendedo-
res que queiram trabalhar com 
mulheres vítimas de violência 
vão receber um selo por parte da 
Prefeitura”, afirma o prefeito de 
Maceió, JHC.

Segundo o gestor, serão 
ofertados cursos de capacita-
ção e haverá ainda contratação 
percentual nas novas licitações 
do município. Com a iniciativa, 
as empresas que forem parti-
cipar de licitação para o muni-
cípio, terão que destinar um 
percentual de 2% para mulheres 
vítimas de violência.
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JHC lança o ‘Emprega Mulher’ 
PROGRAMA promoverá a autonomia financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica

Itawi Albuquerque / Secom Maceió 

O Parque Shopping popu-
lar, no Centro de Maceió, passa 
a contar com mais um atativo 
para os consumidores. É que 
o prefeito de Maceió, JHC, 
implantou, ontem, um parque 
de recreação infantil. O equi-
pamento passa a funcionar, de 
forma permanente, e será um 
apoio para os pais e consumi-
dores que frequentam o shop-
ping diariamente.

O parque contará com 
carrinho de pipoca e algodão 
doce, pula-pula, escorrega e 
piscina de bolinhas. O funcio-
namento do parque será no 
mesmo horário do Shopping 
Popular, das 8h às 14h. Além 
disso, supervisores irão atuar 
diariamente no parque.

O prefeito de Maceió, JHC, 
ressalta que o Shopping Popu-
lar é a cara do povo alagoano, 
já faz parte da nossa cultura, 
está ficando cada vez melhor 
e mais acessível. “Criamos 
uma área que antes não tinha 
funcionamento, já melhora-
mos a infraestrutura, e agora 
temos um espaço destinado às 
crianças”. 

O intuito, explica o prefeito 
de Maceió, é que o parque 
traga, além de alegria para 
as crianças, auxílio aos pais 
e consumidores do local e de 
todo o Centro, que poderão 
deixar seus filhos sob a super-
visão dos cuidadores que 
ficarão durante todo o funcio-
namento.

SHOPPING POPULAR

Parque de recreação 
infantil é instalado

Edvan Ferreira

Parquinho ficará aberto das 8h às 14h e será apoio para os pais consumidores

Prefeito JHC fala com as mulheres sobre o programa que vem para incentivar a inclusão social e igualdade de gênero

Os servidores públicos 
municipais terão mais um 
motivo para comemorar as 
festas de fim de ano. É que 
o prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou, ontem, a antecipa-
ção do pagamento da folha 
salarial referente ao mês de 
dezembro, com a liberação 
para o próximo dia 20.

A medida beneficia todos 
os servidores municipais do 
quadro efetivo, comissiona-
dos, aposentados e pensionis-

tas da administração direta e 
indireta. Com isso, o salário 
de dezembro será pago antes 
do mês trabalhado, do Natal e 
do reveillon.

O prefeito de Maceió, 
JHC, ressalta ainda que a 
antecipação salarial só é 
possível porque a gestão 
arrumou a casa, ajustou as 
finanças públicas e agora 
garante  que o  servidor 
receba antes das festividades 
de final do ano.

Segundo ele, serão mais 
de R$ 100 milhões injetados 
na economia, aquecendo as 
vendas de fim de ano. “Uma 
gestão eficiente se faz com 
planejamento dos recursos 
públicos e trabalho sério”, 
assegura JHC.

“Com responsabilidade, 
mostramos que é possível 
manter os compromissos em 
dia”, pontuou JHC, ao reafir-
mar o compromisso com o 
servidor público.

ANTECIPOU

Pagamento de salários
será feito no dia 20

A part i r  de  ho je ,  de 
acordo com informação 
fornecida pela Superinten-
dência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT), 
haverá mudanças no tráfego 
de veículos em vias próximas 
à Escola Municipal Profes-
sor Lenilto Alves Santos, no 
bairro do Jacintinho. 

A Prefeitura de Maceió 
informa que a medida visa 
garantir mais segurança 
para quem trafega pelas vias 

e fluidez para os condutores, 
já que o fluxo de veículos e 
pedestres é intenso durante 
todos os dias da semana.

Com a medida, as ruas 
Guimarães Rosa e a Lions 
Club funcionarão em sentido 
único, ao longo da quadra 
onde a escola está localizada. 
Quem tem a escola como 
destino, e vem pela Avenida 
Juca Sampaio (Ladeirão do 
Oléo) deve acessar a Rua 
Lions Club, em seguida a Rua 

Alfredo Marsíglia e, depois, 
a Rua Guimarães Rosa, onde 
fica a Unidade de Ensino.

A SMTT informa ainda 
que  serão  implantadas 
lombadas e placas de sina-
lização para orientar quem 
trafega pela região. Agentes 
da SMTT estarão no local 
passando todas as instruções 
necessárias aos condutores 
e pedestres que acessam o 
entorno da escola e, assim, 
ordenando o trânsito na área.

TRÂNSITO

SMTT: Vias no Jacintinho 
têm sentido alterado
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A t a x a  d e 
t r a n s m i s -
s i b i l i d a d e 

(representada pela sigla Rt) 
do novo coronavírus em 
Alagoas está em 0,81, a menor 
do Nordeste. Uma semana 
atrás, em 23 de novembro, o 
número era de 0,92, signifi-
cando a segunda menor taxa 
da região. Em nível nacio-
nal, a taxa Rt alagoana é a 
terceira menor, ficando atrás 
do Distrito Federal (0,76) e do 
Paraná (0,8).

O cálculo da Taxa Rt dos 
estados brasileiros é realizado 
pela plataforma Covid-19 
Analytics, desenvolvida pela 
Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC/
Rio) e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), de São Paulo.

O superintendente de 
Vigilância em Saúde da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau), Herbert Charles 
Barros, explica que o número é 
um indicativo médio de casos 
secundários que surgiram a 
partir de um caso primário. 
“Quando essa taxa é igual a 
1, significa que 100 pessoas 

infectam outras 100 pessoas. A 
taxa de 0,81 quer dizer que 100 
pessoas infectam outras 81. E 
é importante que essa taxa se 
mantenha abaixo de 1 para a 
contenção do surto”, explicou.

Atualmente  a  média 
nacional é de 0,91, número 
superior ao alagoano. No 
estado, no início da pande-
mia, em 2020, esse número já 
chegou a 3,47. Isso significa 
que 100 pessoas infectadas 
transmitiam o vírus para 

outras 347 pessoas.
Herbert Charles destaca, 

ainda, que a taxa Rt depende 
de  a lgumas  condições , 
incluindo os protocolos sanitá-
rios e a sazonalidade do vírus. 
“O comportamento da socie-
dade influencia no aumento 
ou na diminuição da taxa 
Rt. Então, é necessário que a 
população continue adotando 
as medidas preventivas e se 
proteja contra o novo corona-
vírus, mantendo o distancia-

mento social, usando máscara 
e higienizando as mãos para 
que esse número se mantenha 
abaixo de 1”.

Ele ressaltou, ainda, que 
a sazonalidade do vírus é 
resultado de uma combina-
ção de fatores, envolvendo 
temperatura e umidade, que 
representam as condições de 
sobrevivência dos patógenos 
no ar e nas superfícies. Assim, 
algumas doenças podem ter 
sua taxa de transmissibili-

dade maior a depender da 
época do ano.

“Como nos próximos 
meses, a Taxa Rt pode aumen-
tar por conta da sazonalidade 
do vírus, a população deve se 
atentar ainda mais às medidas 
preventivas, principalmente 
diante da nova variante que já 
chegou ao Brasil”, esclarece.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
destaca o avanço do Estado 
na luta contra a Covid-19, mas 
pede para que a população 
não deixe de se cuidar para 
que não tenhamos uma nova 
onda. “Alagoas tem apresen-
tado bons resultados na luta 
contra o novo coronavírus, 
mas a pandemia ainda não 
acabou, por isso, reforço o uso 
de máscara, a higienização das 
mãos e o isolamento social, 
pois com a nova variante no 
Brasil e com a sazonalidade 
do vírus, a população deve 
redobrar os cuidados”, reforça 
o gestor.

Para que a taxa de transmis-
são do vírus continue abaixo 
de 1, é preciso que a população 
continue atenta aos cuidados 
no combate à Covid-19, inclu-
sive para evitar a proliferação 
de novas variantes.

Covid: Taxa de contaminação 
em Alagoas é a menor do NE

ATUALMENTE a taxa Rt alagoana é de 0,81, a terceira menor do país, e bem abaixo da média nacional que é de 0,91

 Márcio Ferreira
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O Destino Alagoas se une aos 
estados da Paraíba, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte para divul-
gar os atrativos e diferenciais da 
região, na campanha promocio-
nal Nordeste Arretado, que deve 
fomentar os estados que estão liga-
dos por apenas 500 quilômetros, 
impulsionando o turismo, a diver-
sidade, a cultura e a arte da região.

Para essa iniciativa, as secreta-
rias de cada estado se mobilizam 
para a campanha, e contam com o 
apoio do Ministério do Turismo. 
De acordo com o secretário do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas (Sedetur/AL), 
Marcius Beltrão, o Nordeste Arre-
tado chega para ampliar os hori-
zontes.

“Com esse projeto, seguimos 
além das fronteiras de cada estado, 
enaltecendo as experiências de 
cada destino, com tudo que o 
Nordeste tem de mais valioso. O 

turista poderá chegar por Maceió 
e sair por Natal, por exemplo, ao 
longo de 600 km. Nesse trajeto, 
o visitante consegue explorar as 
quatro regiões, passando tanto 
pelo litoral, como pelo interior, 
experienciando diferentes paisa-
gens e aproveitando o que a região 
tem de melhor”, enfatiza Beltrão.

Com aeroportos em todas as 
regiões e estradas que ligam as 
localidades, o turista consegue 
explorar um roteiro rico, que 
contempla toda a cadeia do turismo 
e que reúne as belezas naturais, a 
gastronomia, os roteiros, a arte e a 
cultura da cada um. 

No site do Nordeste Arretado 
haverá as rotas que podem ser 
exploradas entre os quatro esta-
dos, nos segmentos do turismo 
de experiência, ecológico, român-
tico, gastronômico e histórico. 
Quem navegar pelo portal  www.
nordestearretado.com.br encon-
trará ainda informações sobre cada 
destino, dicas para os viajantes, 
imagens e dicionário de gírias.

Para o Ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, o projeto 
Nordeste Arretado chega num 
momento muito importante de 
retomada do turismo nacional.

“A plataforma vai enaltecer o 
que temos de mais belo em quatro 
estados brasileiros que respiram 
turismo: Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Alagoas e Paraíba! Tenho 
certeza de que a medida vai desta-
car a diversidade do Nordeste, sem 
minimizar a peculiaridade de cada 
um desses estados. E digo mais: 
divulgar esses destinos de forma 
conjunta vai estabelecer mais uma 
rota no país, fortalecendo a visi-
bilidade dos estados e se trans-
formando em mais uma excelente 
opção para os turistas que visitam 
nosso inigualável Brasil”, afirma.

O Nordeste Arretado conta 
com a iniciativa da BBG BRASIL, 
holding que atua na gestão de 
empresas de turismo e diversos 
outros segmentos, representando-
-as no mercado nacional e interna-
cional.
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A t a x a  d e 
t r a n s m i s -
s i b i l i d a d e 

(representada pela sigla Rt) 
do novo coronavírus em 
Alagoas está em 0,81, a menor 
do Nordeste. Uma semana 
atrás, em 23 de novembro, o 
número era de 0,92, signifi-
cando a segunda menor taxa 
da região. Em nível nacio-
nal, a taxa Rt alagoana é a 
terceira menor, ficando atrás 
do Distrito Federal (0,76) e do 
Paraná (0,8).

O cálculo da Taxa Rt dos 
estados brasileiros é realizado 
pela plataforma Covid-19 
Analytics, desenvolvida pela 
Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC/
Rio) e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), de São Paulo.

O superintendente de 
Vigilância em Saúde da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesau), Herbert Charles 
Barros, explica que o número é 
um indicativo médio de casos 
secundários que surgiram a 
partir de um caso primário. 
“Quando essa taxa é igual a 
1, significa que 100 pessoas 

infectam outras 100 pessoas. A 
taxa de 0,81 quer dizer que 100 
pessoas infectam outras 81. E 
é importante que essa taxa se 
mantenha abaixo de 1 para a 
contenção do surto”, explicou.

Atualmente  a  média 
nacional é de 0,91, número 
superior ao alagoano. No 
estado, no início da pande-
mia, em 2020, esse número já 
chegou a 3,47. Isso significa 
que 100 pessoas infectadas 
transmitiam o vírus para 

outras 347 pessoas.
Herbert Charles destaca, 

ainda, que a taxa Rt depende 
de  a lgumas  condições , 
incluindo os protocolos sanitá-
rios e a sazonalidade do vírus. 
“O comportamento da socie-
dade influencia no aumento 
ou na diminuição da taxa 
Rt. Então, é necessário que a 
população continue adotando 
as medidas preventivas e se 
proteja contra o novo corona-
vírus, mantendo o distancia-

mento social, usando máscara 
e higienizando as mãos para 
que esse número se mantenha 
abaixo de 1”.

Ele ressaltou, ainda, que 
a sazonalidade do vírus é 
resultado de uma combina-
ção de fatores, envolvendo 
temperatura e umidade, que 
representam as condições de 
sobrevivência dos patógenos 
no ar e nas superfícies. Assim, 
algumas doenças podem ter 
sua taxa de transmissibili-

dade maior a depender da 
época do ano.

“Como nos próximos 
meses, a Taxa Rt pode aumen-
tar por conta da sazonalidade 
do vírus, a população deve se 
atentar ainda mais às medidas 
preventivas, principalmente 
diante da nova variante que já 
chegou ao Brasil”, esclarece.

O secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
destaca o avanço do Estado 
na luta contra a Covid-19, mas 
pede para que a população 
não deixe de se cuidar para 
que não tenhamos uma nova 
onda. “Alagoas tem apresen-
tado bons resultados na luta 
contra o novo coronavírus, 
mas a pandemia ainda não 
acabou, por isso, reforço o uso 
de máscara, a higienização das 
mãos e o isolamento social, 
pois com a nova variante no 
Brasil e com a sazonalidade 
do vírus, a população deve 
redobrar os cuidados”, reforça 
o gestor.

Para que a taxa de transmis-
são do vírus continue abaixo 
de 1, é preciso que a população 
continue atenta aos cuidados 
no combate à Covid-19, inclu-
sive para evitar a proliferação 
de novas variantes.

Covid: Taxa de contaminação 
em Alagoas é a menor do NE

ATUALMENTE a taxa Rt alagoana é de 0,81, a terceira menor do país, e bem abaixo da média nacional que é de 0,91

 Márcio Ferreira
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A cultura de Alagoas 
conquista mais um 
importante prêmio. 

O filme alagoano ‘Colapsar’ foi um dos 
vencedores da primeira edição do Festi-
val Alternativo de Cinema de Mossoró 
(FACIM), que ocorreu de 06 a 21 de 
novembro, em Mossoró, no interior do 
Rio Grande do Norte (RN).

‘Colapsar’ foi o primeiro curta produ-
zido pelo Laboratório de Videodança, 
da Escola Técnica de Artes da Univer-
sidade Federal de Alagoas (ETA/Ufal) 
e se sagrou vencedor da categoria Cine 
Caiçara. O filme contou com uma dire-
ção coletiva, formada por oito pessoas: 
Renata Baracho, Valéria Nunes, Regis 
Oliveira, Ju Barreto, Renah Berindelli, 
Mayra Costa, Amanda Môa e Luiza Leal.

Para o co-diretor e responsável pela 
performance da obra, Regis Oliveira, o 
reconhecimento veio para coroar a conti-
nuidade e o trabalho realizado por toda 
a equipe.

“Nós, do Laboratório de Videodança, 
estamos completamente preenchidos de 
emoção e de alegria. Estamos muito feli-
zes com mais esse prêmio, com mais esse 
reconhecimento. Isso só mostra a serie-
dade, a vontade, o rigor e a potência que 
tivemos na realização desse trabalho. Foi 
bastante gostoso realizar esse curta e essa 
performance. Então, esse prêmio chega 
para reforçar o lugar de continuidade 
e de um reconhecimento de algo feito 
com muito desejo e vontade de subver-
são, além de valorizar a dramaturgia e o 
debate que a obra quer provocar”, afirma.

REPRESENTATIVIDADE, 
SOLIDARIEDADE E 
LUTA POR MUDANÇA
Regis, que também é docente da 

ETA/Ufal e dançarino da Companhia 
dos Pés, conta que o intuito do projeto 
é construir pontes e levar solidarie-
dade para pessoas que sofrem opressão 
diariamente.

“O ‘Colapsar’ foi feito dentro de 
um desejo de construir pontes, alianças 
entre corpos dissidentes – corpos que 
sofrem opressão, seja no tecido social 
ou nos espaços de arte que a gente 
ocupa. Estávamos querendo produzir 
um curta que construísse um vínculo e 
uma solidariedade entre essas sujeitas e 
esses sujeites; nesse caso, essas mulhe-
res e eu – enquanto uma bicha afemi-
nada. Cada um no seu campo e na sua 
opressão, que é sempre muito particu-
lar”, comenta.

Possibilitar que exista uma união 
e uma representatividade das pessoas 
oprimidas é o grande legado do filme, 
segundo Regis Oliveira. Ele diz ainda 
que é necessário um vínculo forte e 
intenso para que o tecido social vigente 
possa ser mudado.

“Desde o início, estávamos querendo 
discutir justamente o nosso lugar de 
produzir uma ética – como propõe o 
Paco Vidart, em Ética Bixa – que busca 
uma solidariedade entre os sujeitos 
oprimidos. ‘Colapsar’ não está 
apenas querendo discutir 
uma opressão no campo 
sexual, mas sim cons-

truir uma potência nos discursos e na 
prática de existência e de vida. Só vamos 
conseguir mudar esse tecido social 
quando organizarmos uma aliança para 
compartilhar e produzir solidariedade 
entre as nossas opressões”.

O co-diretor enaltece as suas compa-
nheiras de trabalho e ressalta a luta 
enfrentada dentro de um sistema majo-
ritariamente héterosexual e masculino. 

“Eu fico muito feliz de ter traba-
lhado com todas essas mulheres, que 
são maravilhosas e que eu tenho um 
imenso prazer de trabalhar, de parti-
lhar, de discutir todas essas questões. 
Estamos lado a lado no laboratório 
querendo construir esse campo de soli-
dariedade, essa ética que se constrói 
na coligação das nossas potências 
enquanto corpos oprimidos dentro 
desse sistema héteropatriarcal”, frisa 
Regis Oliveira.

Por fim, o dançarino relata a alegria 
de saber que a mensagem primordial do 
curta conseguiu tocar as pessoas. Para 
ele, esse reconhecimento incentiva a 
produzir ainda mais. 

“Quando recebemos um prêmio, 
o que nos deixa mais felizes é que os 
nossos discur- sos estão tocando 
o u t r a s pessoas, estão 
rasgando a cognição de 
outras p e s s o a s , 

e s t ã o 
torcendo 

a menta-
l idade e o 

t e c i d o 

social de outros espaços. Esse reconhe-
cimento é o que nos mobiliza a produ-
zir ainda mais. Temos outros curtas que 
estão circulando, como o ‘Diálogo’ – 
montado pela Renata – e o ‘Ela’, montado 
pela Valéria. Em breve, teremos mais 
novidades!”, finaliza.

“Colapsar” também esteve nos festi-
vais Imajitari – International Dance Film 
Festival (Índia), The Lift-off Sessions 
Global Network – Pinewood (Reino 
Unido) e 10ª Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano, onde venceu o Prêmio Olhar 
Crítico.

FESTIVAL ALTERNATIVO 
DE CINEMA DE MOSSORÓ
O Festival Alternativo de Cinema de 

Mossoró (FACIM) teve a sua primeira 
edição neste ano. O evento foi gratuito 
com as exibições dos filmes inscritos 
acontecendo na Praça dos Patins Sadra-
que Tavares. Como o próprio nome 
indica, a cidade de Mossoró foi a sede.

Ao todo, foram seis categorias de 
seleção de filmes, todas em homenagem 
aos cinemas antigos da cidade: Cine Cid 
(categoria competitiva para filmes de 
ficção); Cine Imperial (categoria compe-
titiva para a produção de documen-
tários); Cine Rivoli (competitiva para 
videoclipes); Cine Pax (não-competitiva 
livre); Cine Caiçara (competitiva livre); e 
o Cine Centenário (categoria destinada à 
produção mossoroense).

Além de obra alagoana, outras 
também foram premiadas. Clique aqui 
e confira todos os vencedores.

Filme ‘Colapsar’ é premiado no 
Festival Alternativo de Cinema

FILME ALAGOANO foi o vencedor da categoria Cine Caiçara e é o primeiro curta produzido pela Escola Técnica de Artes da Ufal

Divulgação
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Ascom/Eduneal

A editora  da 
Universidade 
Estadual de 

Alagoas (Eduneal) lançará, em 
7 de dezembro, às 19h30, no 
complexo do Teatro Deodoro, 
oito livros escritos por intelectu-
ais e pesquisadores alagoanos. 
As obras versam sobre temas 
que vão desde economia à lite-
ratura. O primeiro evento de 
lançamento presencial desde o 
início da pandemia é gratuito e 
aberto ao público, respeitando 
todos os protocolos de segu-
rança.

Um dos lançamentos 
nasceu como fruto do esforço 
para documentar as passa-
gem e as consequências da 
pandemia de Covid-19 por 
Alagoas como conta o orga-
nizador do livro “Jornalis-
tas e pandemia memória 
da pandemia em Alagoas”, 
professor Luiz Sávio de 
Almeida. “Tomamos por 
objetivo deixar uma série de 
textos que ajudem a montar a 
memória da passagem deste 
cão com a dor de banda entre 
nós. Assim, foi assumida 
uma tarefa: ajudar a construir 
a memória desta tragédia 
pública na velha Alagoas”. O 
livro, organizado em parceria 
com Elen Oliveira, apresenta 
um recorte dos efeitos da 
pandemia em Maceió, a partir 
do olhar de 21 jornalistas em 
diferentes funções e perspec-
tivas da profissão.

O professor Luiz Sávio 
de Almeida também lança 
duas obras: a segunda edição 
de “Alagoas: ensaio sobre 
a demografia de Alagoas 
do século XIX” e “Alagoas: 
ensaios sobre negros e escra-
vos no censo de 1872”. Nos 
dois livros o pesquisador traz 
ensaios sobre a demografia 
e o censo histórico realizado 
pelo império, em 1872, que 
foi um dos primeiros a ser 

usado como publicidade. 
Sávio analisa os números e 
dados como um discurso que 
descreveu e qualificou a socie-
dade. Um trabalho brilhante 
de interpretação dos núme-
ros e dados  sobre importan-
tes aspectos da constituição e 
história de Alagoas.

Mudanças na agroindús-
tria canavieira nordestina 
2000-2012 é o livro do reno-
mado economista alagoano 
Cícero Péricles de Carvalho 
que analisa o processo de 
reestruturação produtiva do 
setor sucroalcooleiro entre o 
final da década de 1990 e 2012, 
com ênfase nas mudanças 
protagonizadas por Alagoas 
e Pernambuco, estados de 
maior produção sucroalco-
oleira da região Nordeste. A 
obra foi é resultado da parce-
ria editorial entre a editora 
da Eduneal e a editora da 
Universidade Federal de 
Alagoas.

Na área  h is tór ica ,  a 
Eduneal lança “Contribuição 
para a história da presença 

holandesa em Alagoas”. 
Organizado por Roberval 
Santos, o livro traz à tona 
textos esquecidos, mas de 
notável contribuição intelec-
tual de importantes perso-
nalidades do passado e 
documentos consagrados e 
dotados de informações refe-
rentes à presença holandesa 
em Alagoas. A obra constitui 
um esforço gigantesco para 
resgatar Alagoas da posição 
de coadjuvante nesta temá-
tica batava do século XVII e 
lhe dar o merecido protago-
nismo neste período do Brasil 
Colonial.

Outra rica obra que retorna 
às mãos dos leitores alago-
anos é “Alagoas percurso 
de cultura e tradição”, da 
pesquisadora Carmen Lúcia 
Dantas. A reedição, que 
conta com fotos de Ricardo 
Lêdo, reúne um conjunto de 
dados, de informações histó-
ricas, de observações e estu-
dos acumulados ao longo de 
décadas pela autora em suas 
pesquisas acadêmicas pelos 

municípios do estado.
O conteúdo, ampliado 

e atualizado foi construído 
a partir de novas leituras, 
demandando a ressignifica-
ção de conceitos e perspecti-
vas sócio históricas. O livro 
apresenta o mapeamento do 
estado abrangendo a terri-
torialidade paisagística e 
humana, demarcando as 
múltiplas dimensões de cada 
região: a costeira de mar, 
de rios e lagunas, a zona da 
mata, do agreste e do sertão, 
num verdadeiro circuito 
pelos aspectos simbólicos 
e materiais desse universo 
alagoano. 

Como grande destaque na 
área da literatura, a Eduneal 
traz “Contos reunidos” que 
reúne mais de cinquenta 
contos da renomada escri-
tora alagoana Arriete Vilela. 
O livro traz obras como 
“Grande baú”, “a infância”, 
prestigiada pela crítica lite-
rária nacional, texto  funda-
mental para compreender 
o tecer literário de Arriete 

Vilela recheado de poesia e 
lirismo. Outros textos acla-
mados como “Maria Flor etc”, 
“Tardios afetos” e “Farpa” 
estão presentes nessa cole-
tânea que é referência para o 
leitor mergulhar no universo 
poético da maior escritora 
alagoana do nosso tempo.

No campo da educação, a 
Eduneal traz o livro “Narra-
tivas Poéticas: memórias de 
encontros na Educação Infan-
til” que de forma leve e signi-
ficativa dá voz e visibilidade 
as práticas pedagógicas e aos 
profissionais da educação 
na primeira etapa da Educa-
ção Básica. São apresentadas 
significativas experiências 
desenvolvidas com bebês, 
crianças bem pequenas e 
pequenas na Educação Infan-
til tornando este encontro 
um modo de conhecer para 
ampliar horizontes acadê-
micos no chão da escola e no 
ato de educar e cuidar. As 
narrativas infantis povoam 
as páginas deste livro apre-
sentando-nos as marcas do 
vivido entre adultos e crian-
ças em creches e pré-escolas 
públicas alagoanas.

Escritores alagoanos lançam 
oito livros no próximo dia 7

EDUNEAL lança obras de grandes nomes como Cícero Péricles, Luiz Sávio de Almeida, Carmem Lúcia Dantas e Arriete Vilela

SERVIÇO

Data: 07 de dezembro 
de 2021
Local: complexo do 
Teatro Deodoro
Horário: 19h30
Venda dos livros:
Eduneal - www.
eduneal.com.br / (82)-
999962876
Quilombada (82) 
98155-9787

 Ascom/Eduneal
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A cultura de Alagoas 
conquista mais um 
importante prêmio. 

O filme alagoano ‘Colapsar’ foi um dos 
vencedores da primeira edição do Festi-
val Alternativo de Cinema de Mossoró 
(FACIM), que ocorreu de 06 a 21 de 
novembro, em Mossoró, no interior do 
Rio Grande do Norte (RN).

‘Colapsar’ foi o primeiro curta produ-
zido pelo Laboratório de Videodança, 
da Escola Técnica de Artes da Univer-
sidade Federal de Alagoas (ETA/Ufal) 
e se sagrou vencedor da categoria Cine 
Caiçara. O filme contou com uma dire-
ção coletiva, formada por oito pessoas: 
Renata Baracho, Valéria Nunes, Regis 
Oliveira, Ju Barreto, Renah Berindelli, 
Mayra Costa, Amanda Môa e Luiza Leal.

Para o co-diretor e responsável pela 
performance da obra, Regis Oliveira, o 
reconhecimento veio para coroar a conti-
nuidade e o trabalho realizado por toda 
a equipe.

“Nós, do Laboratório de Videodança, 
estamos completamente preenchidos de 
emoção e de alegria. Estamos muito feli-
zes com mais esse prêmio, com mais esse 
reconhecimento. Isso só mostra a serie-
dade, a vontade, o rigor e a potência que 
tivemos na realização desse trabalho. Foi 
bastante gostoso realizar esse curta e essa 
performance. Então, esse prêmio chega 
para reforçar o lugar de continuidade 
e de um reconhecimento de algo feito 
com muito desejo e vontade de subver-
são, além de valorizar a dramaturgia e o 
debate que a obra quer provocar”, afirma.

REPRESENTATIVIDADE, 
SOLIDARIEDADE E 
LUTA POR MUDANÇA
Regis, que também é docente da 

ETA/Ufal e dançarino da Companhia 
dos Pés, conta que o intuito do projeto 
é construir pontes e levar solidarie-
dade para pessoas que sofrem opressão 
diariamente.

“O ‘Colapsar’ foi feito dentro de 
um desejo de construir pontes, alianças 
entre corpos dissidentes – corpos que 
sofrem opressão, seja no tecido social 
ou nos espaços de arte que a gente 
ocupa. Estávamos querendo produzir 
um curta que construísse um vínculo e 
uma solidariedade entre essas sujeitas e 
esses sujeites; nesse caso, essas mulhe-
res e eu – enquanto uma bicha afemi-
nada. Cada um no seu campo e na sua 
opressão, que é sempre muito particu-
lar”, comenta.

Possibilitar que exista uma união 
e uma representatividade das pessoas 
oprimidas é o grande legado do filme, 
segundo Regis Oliveira. Ele diz ainda 
que é necessário um vínculo forte e 
intenso para que o tecido social vigente 
possa ser mudado.

“Desde o início, estávamos querendo 
discutir justamente o nosso lugar de 
produzir uma ética – como propõe o 
Paco Vidart, em Ética Bixa – que busca 
uma solidariedade entre os sujeitos 
oprimidos. ‘Colapsar’ não está 
apenas querendo discutir 
uma opressão no campo 
sexual, mas sim cons-

truir uma potência nos discursos e na 
prática de existência e de vida. Só vamos 
conseguir mudar esse tecido social 
quando organizarmos uma aliança para 
compartilhar e produzir solidariedade 
entre as nossas opressões”.

O co-diretor enaltece as suas compa-
nheiras de trabalho e ressalta a luta 
enfrentada dentro de um sistema majo-
ritariamente héterosexual e masculino. 

“Eu fico muito feliz de ter traba-
lhado com todas essas mulheres, que 
são maravilhosas e que eu tenho um 
imenso prazer de trabalhar, de parti-
lhar, de discutir todas essas questões. 
Estamos lado a lado no laboratório 
querendo construir esse campo de soli-
dariedade, essa ética que se constrói 
na coligação das nossas potências 
enquanto corpos oprimidos dentro 
desse sistema héteropatriarcal”, frisa 
Regis Oliveira.

Por fim, o dançarino relata a alegria 
de saber que a mensagem primordial do 
curta conseguiu tocar as pessoas. Para 
ele, esse reconhecimento incentiva a 
produzir ainda mais. 

“Quando recebemos um prêmio, 
o que nos deixa mais felizes é que os 
nossos discur- sos estão tocando 
o u t r a s pessoas, estão 
rasgando a cognição de 
outras p e s s o a s , 

e s t ã o 
torcendo 

a menta-
l idade e o 

t e c i d o 

social de outros espaços. Esse reconhe-
cimento é o que nos mobiliza a produ-
zir ainda mais. Temos outros curtas que 
estão circulando, como o ‘Diálogo’ – 
montado pela Renata – e o ‘Ela’, montado 
pela Valéria. Em breve, teremos mais 
novidades!”, finaliza.

“Colapsar” também esteve nos festi-
vais Imajitari – International Dance Film 
Festival (Índia), The Lift-off Sessions 
Global Network – Pinewood (Reino 
Unido) e 10ª Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano, onde venceu o Prêmio Olhar 
Crítico.

FESTIVAL ALTERNATIVO 
DE CINEMA DE MOSSORÓ
O Festival Alternativo de Cinema de 

Mossoró (FACIM) teve a sua primeira 
edição neste ano. O evento foi gratuito 
com as exibições dos filmes inscritos 
acontecendo na Praça dos Patins Sadra-
que Tavares. Como o próprio nome 
indica, a cidade de Mossoró foi a sede.

Ao todo, foram seis categorias de 
seleção de filmes, todas em homenagem 
aos cinemas antigos da cidade: Cine Cid 
(categoria competitiva para filmes de 
ficção); Cine Imperial (categoria compe-
titiva para a produção de documen-
tários); Cine Rivoli (competitiva para 
videoclipes); Cine Pax (não-competitiva 
livre); Cine Caiçara (competitiva livre); e 
o Cine Centenário (categoria destinada à 
produção mossoroense).

Além de obra alagoana, outras 
também foram premiadas. Clique aqui 
e confira todos os vencedores.

Filme ‘Colapsar’ é premiado no 
Festival Alternativo de Cinema

FILME ALAGOANO foi o vencedor da categoria Cine Caiçara e é o primeiro curta produzido pela Escola Técnica de Artes da Ufal

Divulgação
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LANÇAMENTO

Na última terça-feira (30), Ana Loureiro, franqueada do Boticário em Maceió, 
recebeu as influenciadoras Thayana Kowalski e Milla Diz, e as jornalistas 

Gilka Mafra e Estela Nascimento, para um evento na boutique de vinhos Bon 
Vin, em celebração ao lançamento da nova fragrância L’eau de Lily. 

 ESCREVA UM FINAL FELIZ NO NATAL DE UMA CRIANÇA.
Doe um brinquedo ou peça de roupa aqui

na Cinesystem Cinemas.
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Inspirado no conceito de food truck, a loja móvel do Boticário chega a Maceió 
neste sábado (04) e ficará disponível ao público das 11h às 19h, no Alagoinhas, 
na orla da Ponta Verde. Uma ótima oportunidade para moradores e turistas 
fazerem suas compras num dos mais belos cartões postais da cidade. 

Saiu o nosso novo single da banda @sifrao no @spotifybra-
sil. A música “Sempre foi você” vem preparando o campo 
para o 8º álbum de carreira da banda. 

Reunindo arquitetura histórica, a bossa do bairro de Jaraguá, música de 
primeira qualidade e drinks super exclusivos, Paulinho Cabeção inaugurou na 
segunda (01.12) o Casablanca Experience Bar.

Ballet Emília Vasconcelos volta aos palcos com espetáculo “Tempo de Renas-
cer”. Apresentação anual da escola acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, 
no Teatro Deodoro. 

O fotógrafo Thomaz Japiassú está de passagem 
marcada para “as arábias”. Ele embarca para Dubai 
nos próximos dias. Por lá, encontrará a esposa que já 
vive no país há alguns anos e irá fazer o que mais gosta, 
registrar momentos e paisagens inesquecíveis.

LOJA ITINERANTE

MÚSICA NOVA 

INAUGURAÇÃO

BALLET

PARTIU DUBAI


