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9PROJETO SOCIAL INDEPENDENTE E SEM FINS LUCRATIVOS LEVA ESPERANÇA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
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ÁGUA EM MARECHAL

SEMED

ANVISA EXIGE PROTEÇÃO  
POLICIAL PARA SERVIDORES

PARA MINISTRO GILMAR MENDES, PERSEGUIÇÃO AOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA É UMA VERGONHA NACIONAL

BRK faz investimentos de 
R$ 2,5 milhões no sistema

Divulgado resultado do PSS 
para 576 vagas na Educação
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PM prende  
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que matou 
a esposa 

Preso jovem  
acusado de  
matar bebê  
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Dois rapazes  
morrem em  
acidente na  
AL-110

Crimes de 
racismo: 
dois são 
indiciados
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PASSARELA INTERDITADA

Atendendo às demandas encaminhadas pela 
população, a Prefeitura de Maceió iniciou 

hoje, a reforma da passarela de pedestres, na 
Avenida Durval de Góes Monteiro. A passarela - 
que garante a travessia dos cidadãos dos bairros 

Canaã e Santo Amaro - será interditada para os 
reparos necessários. Os serviços de manuten-
ção estão previstos para terminar em 30 dias. No 
período de interdição, para realizar uma traves-
sia segura, a população precisará se dirigir até 

a faixa de pedestres mais próxima, no semá-
foro próximo à Faculdade da Cidade de Maceió 
(Facima). Agentes de trânsito ficarão em horá-
rio de maior movimentação, para auxiliar quem 
transita pelo local.
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Quando presidente do 
Senado Federal, Renan Calhei-
ros (MDB), se viu em meio a um 
quiproquó nas redes sociais e na 
grande mídia por ter usado um 
jatinho da FAB para se deslocar 
de Brasília ao Recife, onde foi a 
uma consulta médica, em 2013.

A repercussão do caso 
levou o senador a devolver 
o equivalente a R$ 27 mil aos 
cofres da União pela utilização 
do jatinho.

Mas, hoje, no atual governo, 
essas viagens viraram rotina 
sem que ninguém cobre absolu-
tamente nada dos protagonis-
tas. A primeira dama do País, 

Michele Bolsonaro, por exem-
plo, pegou um avião da FAB 
em Brasília e viajou a São Paulo, 
levando consigo 7 membros de 
sua família para um passeio. 
Nenhum dos parentes dela 
tinha qualquer vinculação com 
o governo federal.

Segundo o jornal O Globo 
levantou graças à Lei de Acesso 
a Informação (LAI), a primeira 
dama e a ministra Damares 
Alves, além dos parentes da 
primeira dama, aproveitaram à 
noite paulista em uma festa de 
aniversário de Augusto Fernan-
dez, influenciador digital e 
maquiador de ambas.

O detalhe: Fernandez, no 
dia seguinte, pegou uma carona 
no jato de volta à Brasília.

O episódio ocorrido em 
outubro gerou duas repre-
sentações contra os festeiros 
do Planalto. Uma no Ministé-
rio Público Federal e outra no 
Tribunal de Contas da União.

No entanto, as duas estão 
lá engavetadas com o carimbo 
da atualidade, traduzido na 
linguagem de que pau que 
batia em Chico, agora não bate 
em Francisco.

É o Brasil de hoje.  Só falta 
agora entrar também no rito 
dos 100 anos de sigilo.

Ações contra Michele Bolsonaro que foi à festa 
com 7 parentes em jato da FAB estão engavetadas

Hildegard Angel *Jornalista. Portal Brasil247Helena Chagas * Jornalista, foi ministra da Secom e integra o Jornalistas pela Democracia

Bolsonaro conseguiu 
algo inédito em nosso país. A 
reação contra ele, a ojeriza a 
seu governo, ao seu projeto, 
ao fascismo e a tudo que isso 
representa, somados ao asco e 
ao desprezo contra Moro fize-
ram o povo brasileiro vivenciar 
a vitória e a redenção de um 
outro país latino americano, o 
Chile, como se fossem a vitória 
e a redenção dele próprio.

A eleição de Gabriel Boric 
calou em nossos corações espe-
rançosos, sedentos por felici-
dade, como se fosse uma prévia 
da derrota do bolsonarismo, da 
morte do morismo destrutivo 
e inquisicional, o colapso das 
intenções militares de voltarem 
a nos dominar pelo grito, pelo 
susto, pela força.

Agora, o mesmo mantra 
“o povo unido jamais será 
vencido” das manifestações de 
68 no Brasil se repete vitorioso 

em nossos ouvidos, como ecos 
do Chile, mas em espanhol, 
“El pueblo unido jamás será 
vencido”.

Por antecipação, nos torna-
mos e nos integramos à sonhada 
Pátria Grande, em massa única, 
palpitante. Junto com a vitória 
de ontem de Boric, celebramos 
a vitória de amanhã de Lula.

 E assim será em cada dia 
da vida brasileira até a inevitá-
vel derrota de Bolsonaro. Até a 
queda desse castelo de ossos, de 
ódios, de fome e absoluta misé-
ria, que hospeda esse governo. 
Esse pesadelo.

O Titanic do neoliberalismo 
estúpido de Paulo Guedes vai 
afundar, no Brasil, dia a dia, 
mês a mês, até as eleições, ao 
som do violino inconsequente 
do turbilhão de festas, poses e 
sorrisos do Instagram.

El pueblo unido jamás será 
vencido!

O Brasil registrou mais 
de 3.000 mortes de crianças e 
adolescentes por Covid. Entre 
as que não morreram, muitas 
tiveram sequelas, algumas 
graves e debilitantes. Não é 
preciso fazer pesquisa para 
saber que o sonho de cada mãe e 
avó (já vacinadas) no Brasil hoje 
é dar imunidade a seus filhos e 
netos entre cinco e 11 anos. Boa 
parte delas, entre as quais me 
incluo, trocaria de bom grado 
sua imunização pela delas.

Mas Bolsonaro-Herodes 
não quer vaciná-las - pior que 
isso, ao criar obstáculos e impe-
dimentos através de seu Minis-
tério da Saúde, não quer dar a 
suas famílias o direito de decidir 
se vacina ou não. Em qualquer 
tribunal de direitos humanos, 
o que o governo brasileiro está 
fazendo seria julgado crime.

Esse crime está sendo acom-
panhado de outros, entre os 
quais as ameaças e intimida-
ções aos dirigentes da Anvisa 

que aprovaram a vacinação 
infantil. O que nos leva nova-
mente à perplexidade: em qual 
país do mundo ouviu-se falar 
de funcionários públicos que 
pediram proteção e garantias 
de vida à Polícia de Estado 
contra seu próprio presidente 
da República?

Parece piada: o pessoal da 
Anvisa, sem ter a quem mais se 
queixar, está pedindo proteção 
à PF controlada por Bolsonaro, 
que dificilmente vai prender 
os bolsominions responsáveis 
pelas ameaças. Se o Supremo 
Tribunal Federal, que na era 
Bolsonaro começou a ter inevi-
táveis funções executivas de 
governo, não entrar de sola no 
caso, nada feito. Não teremos 
vacina infantil e nem proteção 
para os dirigentes da Anvisa, 
que mostraram coragem e dedi-
cação a suas funções

Acima de tudo, o episódio 
nos assusta pela simples cons-
tatação de que nós, brasileiros, 

estamos absolutamente despro-
tegidos contra os desmandos do 
Estado, representado hoje por 
um governante que dispensa 
adjetivos. É um sentimento que 
as novas gerações não conhe-
cem - e que nós, as mais antigas, 
não gostaríamos de recordar.

O episódio Anvisa, e todas 
as perseguições que o governo 
Bolsonaro vem promovendo 
contra os que cumprem seu 
dever como servidores do 
Estado, trazem lembrança de 
outras perseguições e do medo 
infundido aos cidadãos de bem 
nos tempos da ditadura mili-
tar. A pior sensação talvez seja 
a de impotência e a de não ter 
a quem recorrer. Resta à turma 
da Anvisa se queixar ao bispo 
- ou à Polícia Federal do Para-
guai, quem sabe.

Fica a lição para quem ainda 
pensa em apoiar a reeleição 
desse estado de coisas. Nossas 
crianças merecem vacina e 
democracia.

 Pátria grande unida 
não mais será vencida!

 Nossas crianças merecem 
vacina e democracia



Ascom/PC

A Polícia Civil 
de Alagoas 
concluiu e 

encaminhou à Justiça inqué-
rito policial que apurou 
ameaças e crimes contra a 
honra sofridos pela coronel 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Alagoas, Camila Paiva.

Na época dos fatos, a 
vítima sofreu diversos ataques 
por meio de perfis falsos de 
redes sociais, após defender 
campanha contra o assédio.

Segundo o delegado José 
Carlos, designado em cará-
ter especial para apurar os 
delitos, Camila fora vítima de 
grupo que vive nas profun-
dezas da Deepweb e que se 
define contra negros, público 
LGBTQIA+, feministas e 
outras minorias. O grupo 
divulga práticas nazistas, 
cultua o ódio e persegue suas 
vítimas usando meios virtu-
ais e anônimos.

Ao menos dois usuários de 
perfis falsos que perseguiram 
a vítima foram identificados e 

alvos de mandados de busca 
domiciliar, expedidos pela 6ª 
Vara Criminal da Capital.

A Delegacia de Repressão 
a Crimes Cibernéticos da Polí-
cia Civil do Espírito Santo, 
sob comando do delegado 
Brenno Andrade, cumpriu 
mandado de busca domici-
liar na cidade de Serra/ES, 
onde reside uma das pessoas 
identificadas e que foi indi-
ciado pelos crimes de ameaça, 
injúria, associação criminosa 
e divulgação do nazismo.

Já o delegado Renato 

Guimarães, da 1ª Delegacia 
Especializada em Investiga-
ção de Crime Cibernéticos da 
Polícia Civil de Minas Gerais, 
apreendeu aparelho celular 
de adolescente residente na 
cidade de Vespasiano/MG.

A m b o s  c o n f e s s a r a m 
a prática de atos ilegais e 
responderão por crimes e 
atos infracionais equiparados 
a ameaça, injúria, associação 
criminosa e divulgação do 
nazismo.

O delegado José Carlos, 
da Polícia Civil alagoana, 

advertiu que mesmos os 
crimes praticados na inter-
net são passíveis de ter seus 
autores identificados. “As 
polícias civis de todo Brasil 
estão cada vez mais integra-
das e colaborando para que 
fatos que envolvam pessoas 
de outras Unidades da Fede-
ração não fiquem impunes. 
Nesse caso, foi fundamental 
a colaboração das Especia-
lizadas de Repressão aos 
crimes cibernéticos de Minas 
Gerais e do Espírito Santo”, 
concluiu.
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Dois são indiciados por crimes 
de racismo contra coronel/BM

GRUPO CRIMINOSO COVARDE divulga práticas nazistas, cultua o ódio e persegue as pessoas com perfis falsos

A Delegacia de Homicídios 
da Capital e Proteção à Pessoal 
da Capital prendeu nas primei-
ras da manhã de hoje o princi-
pal acusado no assassinato do 
menino Lucas Felipe da Silva, 
de apenas oito meses. O bebê 
morreu em decorrência de um 
espancamento na residência da 
família, no bairro do Tabuleiro.

É da Polícia Civil a infor-
mação de que no dia do crime, 
o acusado, a sogra e alguns 
amigos bebiam na residência 
da família e o padrasto teria 

se irritado com o choro da 
criança. Ele saiu com a criança 
por alguns minutos e, quando 
voltou, o bebê apresentava 
intenso sangramento pela boca. 
A mãe de Lucas, uma adoles-
cente de 17 anos, está grávida 
do assassino.

A criança chegou a ser enca-
minhada a uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
onde o corpo técnico desconfiou 
das lesões e da versão apresen-
tada para a morte. A mãe do bebê 
alegou, na época, que o menino 

Lucas caíra da cama, fora medi-
cado e na manhã seguinte já foi 
encontrado sem vida.

Apesar desta versão, o dele-
gado Fábio Costa, disse que 
a criança apresentava várias 
lesões pelo corpo e perda de 
massa encefálica. A prisão do 
acusado foi decretada no plan-
tão judiciário, pelo juiz Carlos 
Pita. O assassino confesso foi 
levado para a sede da DHPP 
e deverá ser conduzido ao 
sistema prisional de Alagoas.

Fonte: AL24H

Deraldo Francisco
Com Todo Segundo

O mecânico – cujo nome 
não foi revelado pela polícia – 
que havia assassinado a esposa, 
Talia Janaína Eloi, de 25 anos, 
foi preso no final da manhã de 
hoje. O crime ocorreu durante 
a madrugada, na cama do casal, 
no Conjunto Brivaldo Medei-
ros, em Palmeira dos Índios. A 
jovem foi morta a facadas. Após 
o crime, o matador telefonou 
para a mãe, contou o que tinha 
ocorrido e fugiu de motocicleta 
para a casa da avó, em Palmeira 
de Fora.

Após o crime, várias guar-
nições do 10º Batalhão de Polí-
cia Militar (BPM) e de outras 

unidades da região, como o 
Pelotão de Operações Policiais 
Especiais (Pelopes) foram acio-
nadas e iniciaram a caçada ao 
criminoso. O helicóptero da 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) também foi acionado. E foi 
do alto que a polícia localizou o 
criminoso.

Ele havia se escondido na 
casa da avó, e camuflado a moto 

num quintal do imóvel. Quando 
perceber a aeronave sobrevo-
ando a casa, ele saiu correndo 
para uma região de mata. No 
entanto, foi perseguido pelos 
policiais militares e preso em 
seguida. O assassino foi levado 
para a Delegacia Regional de 
Palmeira dos Índios – onde 
foi feito o flagrante delito. Em 
seguida, o criminoso foi levado 
para o Instituto Médico Legal de 
Arapiraca, para exame de corpo 
de delito, de onde sairá direto 
para uma unidade prisional.

O casal vivia junto há cerca 
de cinco meses e, segundo vizi-
nhos, o casal tinha histórico de 
brigas acirradas e o criminoso já 
teria agredido a jovem em outro 
episódio.

CRIME CRUEL

EM PALMEIRA

Preso acusado de matar 
o enteado de oito meses

PM prende o mecânico 
que assassinou esposa

Everton Luís/Cortesia ao AL24h

Talia Eloi morta a facadas, em casa

Dois jovens perderam a 
vida em um acidente auto-
mobilístico registrado no 
final da tarde de ontem, num 
trecho da AL 110, na locali-
dade conhecida como Rancho 
Alegre, em São Sebastião.

As vítimas foram identi-
ficadas como Flávio da Silva 
Gomes, 20, e Ewerton Clés-
sio Izidório, 25 anos, que 
estavam na moto Honda 
de placa MVK 0952/AL. De 
acordo com informações obti-

das pelo BPRv, as vítimas 
seguiam na moto no trevo de 
acesso à cidade de São Sebas-
tião quando, ao tentar entrar 
na AL 110, foram atingidos 
pelo caminhão de placa QMN 
1E57, conduzido por moto-
rista de 58 anos.

Os ocupantes da moto 
tiveram morte instantânea, 
antes mesmo de receber aten-
dimento hospitalar. A PM não 
informou se o motorista do 
caminhão foi detido.

Um acidente entre três 
veículos deixou duas pessoas 
mortas, ontem), num trecho 
da AL-101 Sul, em Lagoa do 
Pau, em Coruripe.. A colisão 
envolveu um Volvo/Fh 540, 
um trator e um reboque.

Segundo o Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv), 
uma equipe foi acionada após 
ter recebido informações 

sobre um acidente de trânsito 
do tipo saída de pista, que 
ocasionou um choque entre 
os veículos. A via chegou a ser 
interditada.

Por causa do acidente, 
duas pessoas morreram, mas 
não há informações sobre em 
qual veículo elas estavam. As 
identidades das vítimas não 
foram reveladas.

NA AL-110

NA AL-101

Dois mortos em 
acidente com moto

Mais duas pessoas 
morrem no trânsito

Ascom/BPRv

Motocicleta quem as vítimas estavam foi atingida em acidente com caminhão



Em  p u b l i c a -
ção na edição 
de  ho je ,  do 

Diário Oficial do Municí-
pio, a Prefeitura de Maceió 
divulgou o resultado preli-
minar do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) da Educa-
ção. Foram selecionados 576 
novos profissionais para 
várias funções, de professo-
res de diferentes disciplinas 
até auxiliares de sala e psicó-
logos.

Com isso, os candidatos 
devem ficar atentos aos seus 
endereços de email cadastra-
dos na plataforma do PSS, pois 

a Secretaria deve entrar em 
contato para dar prossegui-
mento ao processo. Amanhã 
e na quarta-feira inicia-se o 
período de recursos contra o 
resultado preliminar da prova 
de títulos. A expectativa é que o 
resultado final seja divulgado 
no dia 28.

Pelo certame, serão convo-
cados professores de Artes 
(20), Ciências (20), Educação 
Física (75), Ensino Religioso 
(16), Geografia (20), História 
(20), Inglês (20), Língua Portu-
guesa (30), Educação Especial/
Sala de Recursos (30), Matemá-
tica (30) e Música (20).

Serão chamados ainda 
professores de Língua Portu-
guesa (30), Matemática (30), 
História (20), Geografia (20) e 
Inglês (20). Além disso, serão 
contratados intérpretes de 
libras (15), auxiliares de sala 
(170) e assistentes sociais (30).

De acocro com secretário de 
Educação, Elder Maia, o PSS 
traz a novidade este ano, que 
é a seleção de 60 psicólogos no 
processo. “São profissionais de 
extrema importância dentro 
da nossa rede e para os alunos, 
que vão fortalecer as ações 
psicossociais da nossa educa-
ção”, pontua.
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PSS: Semed divulga resultado 
preliminar com novas 576 vagas

PUBLICAÇÃO SAIU NO Diário Oficial do Município de hoje; candidatos devem ficar atentos aos seus endereços de e-mail

Dispositivo que garante a 
travessia de pedesres dos bair-
ros Canaã e Santo Amaro, a 
passarela localizada na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, passa 
ser interditada, a partir de hoje 
para os reparos necessários em 
sua estrutura física. De acordo 
com a Prefeitrua de Maceió, a 
previsão de conclusão das obras 
é de 30 dias.

Após visitoria feita por 
técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e da 
Superitendência Municipal 
de Transporte e Trânsito, foi 
constatado a necessidade de 
intervenção para oferecer mais 
seguranças aos pedestres qud 
utilizam o equipamento diaria-
mente.

A Seminfra informa que 
entre as intervenções que serão 
feitas na passarela do Canaã, 

estão os serviços de recupera-
ção do piso, cobertura e pintura 
em toda estrutura fisica.  

De acordo com André 
Costa, superintendente da 
SMTT, os serviços serão feitos 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), e a obra tem cará-
ter emergencial, para prevenir 
a ocorrência de acidentes para 
quem utiliza a passarela.

A SMTT informa ainda que 
no período de interdição, para 
fazer uma travessia segura, a 
população precisará se dirigir 
até a faixa de pedestres mais 
próxima, no semáforo próximo 
a Faculdade da Cidade de 
Maceió (Facima). Agentes de 
trânsito ficarão em horário de 
maior movimentação, para 
auxiliar quem transita pelo 
local.

A PARTIR DE HOJE

Reparos: Passarela do 
Canaã é interditada 

Ascom SMTT/Joyce Juliana

Luan OIiveira/Ascom Semed

O Sine Maceió oferece, 
a partir de hoje, 83 vagas 
de emprego em diversas 
áreas de emprego, desde 
o Ensino Fundamental ao 
nível superior, com ou sem 
experiência na função. Uma 
grande oportunidade para 
aqueles que necessitam de 
um emprego ou buscam 
uma nova área no mercado 
de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 
Para quem optar por entre-
gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presen-
cial é feito na unidade do Sine 
Maceió, no 2º piso do Shop-
ping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para ajudante de 
caldeireiro, bombeiro civil, 
cartazista, caldereiro, comer-
cial de vendas, consultor 
externo de vendas, gerente 
de restaurante, estoquista, 
manicure e mecanico alinha-
dor.

Há ainda vagas para 
operador de caixa, servi-
ços gerais pós obra, técnico 
de segurança do trabalho, 
torneiro mecânico, vende-
dor interno e vigilante para 
eventos.

DIVERSAS ÁREAS

Sine Maceio 
oferece 83 
vagas de 
emprego

Passarela passará por reparos para garantir a segurança dos pedestres

A Superintendência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito 
(SMTT), por meio de sua asses-
soria de comunicção, enca-
minhou uma nota técnica à 
redação esclarecendo sobre a 
situação dos abrigos de ônibus 
em Maceió, em resposta a maté-
ria publicada no final de semana, 
na edição do Jornal O Dia.  Na 
matéria, fica claro que os abrigos 
de ônibus, principalmente que 
ficam em corredores mais afas-
tados das principais avenidas, 
área nobre e do Centro estão com 
avarias. E em resposta, de quem 
é a responsabilidade pela manu-
tenção desses reparos, a SMTT 
informa que a responsabilidade 
é do órgão, e que uma empresa 
terceirizada atua na prestação 
desse serviço de manutenção e 
reparos de abrigos.  

A reportagem traz ainda que 
como há exploração comercial 
(com propagandas) nesses abri-
gos, supõe-se que uma empresa 
deva ser a responsável, e se será 
chamada à responsabilidade. 

A fiscalização, segundo a 
SMTT, é feita periodicamente, 
tanto por solicitações junto ao 
órgão quanto pelo WhatsApp 
do Transporte, quando as 
denúncias de usuários são enca-
minhadas. Em seguida, a equipe 
técnica avalia os reparos necessá-
rios, ou a necessária da instalação 
de um novo equipamento para 
que seja resolvida a situação, de 
acordo com um cronograma de 
ações em pontos da Capital. 

Sobre as imagens dos abri-
gos que o Jornal O Dia recebeu  
e outras feitas pela equipe de 

reportagem mostram, de fato, 
um sucateamento de alguns 
abrigos. Isso depõe contra a 
gestão JHC que tem priorizado 
a mobilidade urbana nesse 
primeiro ano do seu mandato, 
e como a SMTT vai tratar essa 
situação, o órgão explica que 
está realizando os trâmites 
necessários para o procedimento 
licitatório. E ainda está em anda-
mento um estudo técnico sobre 
as estruturas que já existentem 
na capital, para verificar as inter-
venções necessárias. 

Questionado se há uma lici-
tação para a exploração da publi-
cidade nos abrigos, a assessoria 
de comunicação esclarece que 
uma licitação para os abrigos de 
ônibus prevê para a vencedora 
do certame a utilização dos espa-
ços para publicidade.

A instalação, manutenção 
e conservação dos abrigos de 
ônibus urbanos em Maceió são 
de responsabilidade da empresa 
Nordeste Mídia Digital Ltda. A 
obrigação é da empresa, mas a 
fiscalização é da Superintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT). Quando o 
serviço não funciona e a SMTT 
não fiscaliza a prestação do 
serviço, o Ministério Público 
Estadual (MPE) deve ser acio-
nado para fazê-lo. Enquanto 
isso, os abrigos de ônibus em 
Maceió – sob a responsabili-
dade da Nordeste Mídia Digital 
Ltda – continuam abandona-
dos. Seja no meio do mato, com 
as marquises quebradas, sem 
assentos ou encostos. Ou então, 
não estão onde deveriam estar.

SMTT ESCLARECE...

...Sobre situação de 
abrigos de ônibus



Em  p u b l i c a -
ção na edição 
de  ho je ,  do 

Diário Oficial do Municí-
pio, a Prefeitura de Maceió 
divulgou o resultado preli-
minar do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) da Educa-
ção. Foram selecionados 576 
novos profissionais para 
várias funções, de professo-
res de diferentes disciplinas 
até auxiliares de sala e psicó-
logos.

Com isso, os candidatos 
devem ficar atentos aos seus 
endereços de email cadastra-
dos na plataforma do PSS, pois 

a Secretaria deve entrar em 
contato para dar prossegui-
mento ao processo. Amanhã 
e na quarta-feira inicia-se o 
período de recursos contra o 
resultado preliminar da prova 
de títulos. A expectativa é que o 
resultado final seja divulgado 
no dia 28.

Pelo certame, serão convo-
cados professores de Artes 
(20), Ciências (20), Educação 
Física (75), Ensino Religioso 
(16), Geografia (20), História 
(20), Inglês (20), Língua Portu-
guesa (30), Educação Especial/
Sala de Recursos (30), Matemá-
tica (30) e Música (20).

Serão chamados ainda 
professores de Língua Portu-
guesa (30), Matemática (30), 
História (20), Geografia (20) e 
Inglês (20). Além disso, serão 
contratados intérpretes de 
libras (15), auxiliares de sala 
(170) e assistentes sociais (30).

De acocro com secretário de 
Educação, Elder Maia, o PSS 
traz a novidade este ano, que 
é a seleção de 60 psicólogos no 
processo. “São profissionais de 
extrema importância dentro 
da nossa rede e para os alunos, 
que vão fortalecer as ações 
psicossociais da nossa educa-
ção”, pontua.
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PSS: Semed divulga resultado 
preliminar com novas 576 vagas

PUBLICAÇÃO SAIU NO Diário Oficial do Município de hoje; candidatos devem ficar atentos aos seus endereços de e-mail

Dispositivo que garante a 
travessia de pedesres dos bair-
ros Canaã e Santo Amaro, a 
passarela localizada na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, passa 
ser interditada, a partir de hoje 
para os reparos necessários em 
sua estrutura física. De acordo 
com a Prefeitrua de Maceió, a 
previsão de conclusão das obras 
é de 30 dias.

Após visitoria feita por 
técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e da 
Superitendência Municipal 
de Transporte e Trânsito, foi 
constatado a necessidade de 
intervenção para oferecer mais 
seguranças aos pedestres qud 
utilizam o equipamento diaria-
mente.

A Seminfra informa que 
entre as intervenções que serão 
feitas na passarela do Canaã, 

estão os serviços de recupera-
ção do piso, cobertura e pintura 
em toda estrutura fisica.  

De acordo com André 
Costa, superintendente da 
SMTT, os serviços serão feitos 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra), e a obra tem cará-
ter emergencial, para prevenir 
a ocorrência de acidentes para 
quem utiliza a passarela.

A SMTT informa ainda que 
no período de interdição, para 
fazer uma travessia segura, a 
população precisará se dirigir 
até a faixa de pedestres mais 
próxima, no semáforo próximo 
a Faculdade da Cidade de 
Maceió (Facima). Agentes de 
trânsito ficarão em horário de 
maior movimentação, para 
auxiliar quem transita pelo 
local.

A PARTIR DE HOJE

Reparos: Passarela do 
Canaã é interditada 

Ascom SMTT/Joyce Juliana

Luan OIiveira/Ascom Semed

O Sine Maceió oferece, 
a partir de hoje, 83 vagas 
de emprego em diversas 
áreas de emprego, desde 
o Ensino Fundamental ao 
nível superior, com ou sem 
experiência na função. Uma 
grande oportunidade para 
aqueles que necessitam de 
um emprego ou buscam 
uma nova área no mercado 
de trabalho. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
imosine.semtabes@gmail.
com. A vaga escolhida deverá 
estar no assunto do e-mail. 
Para quem optar por entre-
gar o documento de forma 
presencial, é necessário fazer 
o agendamento das 12h às 
13h30, pelo número 0800 082 
6205. O atendimento presen-
cial é feito na unidade do Sine 
Maceió, no 2º piso do Shop-
ping Popular.

Entre as vagas disponí-
veis, estão para ajudante de 
caldeireiro, bombeiro civil, 
cartazista, caldereiro, comer-
cial de vendas, consultor 
externo de vendas, gerente 
de restaurante, estoquista, 
manicure e mecanico alinha-
dor.

Há ainda vagas para 
operador de caixa, servi-
ços gerais pós obra, técnico 
de segurança do trabalho, 
torneiro mecânico, vende-
dor interno e vigilante para 
eventos.

DIVERSAS ÁREAS

Sine Maceio 
oferece 83 
vagas de 
emprego

Passarela passará por reparos para garantir a segurança dos pedestres

A Superintendência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito 
(SMTT), por meio de sua asses-
soria de comunicção, enca-
minhou uma nota técnica à 
redação esclarecendo sobre a 
situação dos abrigos de ônibus 
em Maceió, em resposta a maté-
ria publicada no final de semana, 
na edição do Jornal O Dia.  Na 
matéria, fica claro que os abrigos 
de ônibus, principalmente que 
ficam em corredores mais afas-
tados das principais avenidas, 
área nobre e do Centro estão com 
avarias. E em resposta, de quem 
é a responsabilidade pela manu-
tenção desses reparos, a SMTT 
informa que a responsabilidade 
é do órgão, e que uma empresa 
terceirizada atua na prestação 
desse serviço de manutenção e 
reparos de abrigos.  

A reportagem traz ainda que 
como há exploração comercial 
(com propagandas) nesses abri-
gos, supõe-se que uma empresa 
deva ser a responsável, e se será 
chamada à responsabilidade. 

A fiscalização, segundo a 
SMTT, é feita periodicamente, 
tanto por solicitações junto ao 
órgão quanto pelo WhatsApp 
do Transporte, quando as 
denúncias de usuários são enca-
minhadas. Em seguida, a equipe 
técnica avalia os reparos necessá-
rios, ou a necessária da instalação 
de um novo equipamento para 
que seja resolvida a situação, de 
acordo com um cronograma de 
ações em pontos da Capital. 

Sobre as imagens dos abri-
gos que o Jornal O Dia recebeu  
e outras feitas pela equipe de 

reportagem mostram, de fato, 
um sucateamento de alguns 
abrigos. Isso depõe contra a 
gestão JHC que tem priorizado 
a mobilidade urbana nesse 
primeiro ano do seu mandato, 
e como a SMTT vai tratar essa 
situação, o órgão explica que 
está realizando os trâmites 
necessários para o procedimento 
licitatório. E ainda está em anda-
mento um estudo técnico sobre 
as estruturas que já existentem 
na capital, para verificar as inter-
venções necessárias. 

Questionado se há uma lici-
tação para a exploração da publi-
cidade nos abrigos, a assessoria 
de comunicação esclarece que 
uma licitação para os abrigos de 
ônibus prevê para a vencedora 
do certame a utilização dos espa-
ços para publicidade.

A instalação, manutenção 
e conservação dos abrigos de 
ônibus urbanos em Maceió são 
de responsabilidade da empresa 
Nordeste Mídia Digital Ltda. A 
obrigação é da empresa, mas a 
fiscalização é da Superintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT). Quando o 
serviço não funciona e a SMTT 
não fiscaliza a prestação do 
serviço, o Ministério Público 
Estadual (MPE) deve ser acio-
nado para fazê-lo. Enquanto 
isso, os abrigos de ônibus em 
Maceió – sob a responsabili-
dade da Nordeste Mídia Digital 
Ltda – continuam abandona-
dos. Seja no meio do mato, com 
as marquises quebradas, sem 
assentos ou encostos. Ou então, 
não estão onde deveriam estar.

SMTT ESCLARECE...

...Sobre situação de 
abrigos de ônibus
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Dharana Vieira
Repórter

As  i n s c r i -
ç õ e s  p a r a 
a  segunda 

edição do programa Pontapé, 
que oferta vagas de estágio no 
serviço público do Governo de 
Alagoas, se iniciam hoje. Desta 
vez, são 1.200 vagas nas áreas 
de administração, ciências 
contábeis, direito, nutrição e 
educação física. Os candidatos 
podem se inscrever até o dia 14 
de janeiro, de forma online pelo 

site https://pontape.al.gov.br/.
Desenvolvido por meio da 

Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), em parceria com a 
Secretaria da Educação (Seduc), 
o programa é voltado para 
universitários matriculados em 
instituições de ensino no Estado 
de Alagoas, em cursos presen-
ciais ou EAD.

A iniciativa já conta com 
mais de 20 instituições de ensino 
cadastradas e poderão parti-
cipar do processo seletivo, os 
estudantes que estejam devida-

mente matriculados e cursando, 
no mínimo, o segundo ano, para 
cursos de periodicidade anual, 
ou o terceiro semestre, em caso 
de curso de periodicidade 
semestral.

“O Pontapé oferece bolsa 
de um salário mínimo e auxílio 
transporte para os seleciona-
dos. O intuito do programa é 
abrir caminhos para o apren-
dizado e dar oportunidades 
aos estudantes que desejam 
adquirir experiência profissio-
nal através do estágio remune-
rado. A expectativa é que estes 

estagiários possam contribuir 
com o serviço público a partir 
do primeiro semestre do ano 
que vem”, destacou o titular da 
Seplag, Fabrício Marques.

O processo seletivo é total-
mente eletrônico e o principal 
critério para aprovação é o 
Coeficiente de Rendimento 
acumulado (CRa). As vagas são 
distribuídas da seguinte forma: 
40% são destinadas a estudan-
tes inscritos no cadÙnico,40%  
para estudantes que cursaram 
todo ensino médio em escola 
pública ou em escola particular 

com bolsa integral, 10% para 
pessoas com deficiência e 10% 
das vagas  para ampla concor-
rência.

“Neste segundo edital, 
a equipe do Pontapé fez um 
trabalho articulado com repre-
sentantes da Secretaria de 
Educação, com o objetivo de 
alinhar o formato às particula-
ridades da pasta. Estamos com 
boas expectativas e acredita-
mos que o número de inscritos 
será considerável”, pontuou 
Rose Damas, coordenadora do 
Programa Pontapé.

Começam hoje as inscrições 
para o ‘Programa Pontapé’ 

AO TODO, SÃO 1.200 VAGAS de estágio remunerado em cinco áreas de atuação; Seduc projeta grande procura

Diário do Poder

Provocado por moradores 
que, desde a entrega do Resi-
dencial Galápagos, sofrem com 
vícios construtivos, falhas no 
projeto e na execução da obra na 
periferia de Maceió, o Ministé-
rio Público Federal (MPF) ajui-
zou ação civil pública contra a 
Caixa Econômica Federal em 
Alagoas, com pedido de urgên-
cia, para que seja condenada a 
indenizar mutuários e a reali-
zar manutenção corretiva de 
vigas e passarelas metálicas e 
cisternas inferiores que afetam 
a estrutura do condomínio.

A ação também pede a 
adoção de todas as medidas 
necessárias para implantação 
de uma solução definitiva para 
o sistema de impermeabiliza-
ção implantado nas cobertu-
ras do empreendimento do 
Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR), localizado 
no bairro Santa Lúcia.

A ação, de autoria da procu-
radora da República Roberta 
Bomfim, visa ainda a indeniza-
ção de moradores pelos danos 
materiais e morais em razão 
do longo período de espera 
por uma solução definitiva do 
problema, suportando todas 
as dificuldades decorrentes da 
inércia da Caixa em realizar a 
devida reforma no condomínio, 
que tem ocasionado infiltrações 
de água desde o primeiro ano 
do período de garantia do resi-
dencial, entregue em 2004.

A ação relata altos custos, de 
mais de R$ 90 mil, arcados pelos 

moradores com a reparação de 
falhas de responsabilidade da 
Caixa. E o MPF busca ainda 
reparar os afetados pela baixa 
qualidade da água dos reser-
vatórios inferiores e a ocorrên-
cia de corrosão nas estruturas 
metálicas e a ausência de reboco 
e emboço no reservatório de 
água superior.

Tais reservatórios supe-
riores foram refeitos com a 
construção de uma laje, sem 
impermeabilização, e paredes 
sem amarração, na reforma 
executada pela Caixa, após o 
rompimento e desabamento 
de outros reservatórios fabri-
cados em fibra de vidro. Nessa 
mesma reforma, para-raios 
foram retirados e acabaram 
sendo furtados, na obra execu-
tada por empresa contratada 
pela Caixa.

Tal reforma ainda refor-
mou guarda-corpos metálicos 
com mesmo material e formato 
inadequados, que acumulam 
água em suas partes inferiores 
e aceleram a oxidação na região 
litorânea de Maceió. O que gera 
altos custos com a manutenção 
e inviabiliza financeiramente 
o condomínio, voltado para 
população de baixa renda.

O MPF busca a condena-
ção da Caixa na obrigação 
de realizar imediatamente a 
manutenção corretiva no atual 
sistema de impermeabilização 
do condomínio, visando mini-
mizar os graves danos em curso 
decorrentes do defeito consta-
tado. Bem como, que seja deter-
minada a obrigação de fazer 

consistente na manutenção 
corretiva dos apoios dos pila-
res metálicos, vigas metálicas 
das passarelas, guarda-corpos 
metálicos e ligação viga-pilar 
circular.

DENÚNCIA DE MORADORES
A ç ã o  é  r e s u l t a d o 

d o  I n q u é r i t o  C i v i l  n º 
1.11.000.000674/2016-41, 
instaurado para apurar denún-
cias de moradores sobre irre-
gularidades na construção no 
Residencial Galápagos, empre-
endimento do Programa de 
Arrendamento Residencial 
(PAR).

Durante as apurações, 
verificou-se divergências nos 
laudos apresentados pelo 
condomínio e pela Caixa 
Econômica Federal, com isso 
o MPF solicitou a realização 
de perícia por profissional do 
próprio órgão. De acordo com 
o parecer técnico, o condomí-
nio obteve o “Habite-se” em 
julho de 2003, e, já em 2004, com 
poucos meses de ocupação, já 
havia registro de infiltrações e 
outros problemas construtivos.

Alguns reparos chegaram 
a ser realizados por empresa 
contratada pela Caixa, no 
entanto, a análise técnica do 
MPF concluiu que parte dos 
problemas eram provenientes 
de falhas do projeto e da execu-
ção da obra, sobretudo na esco-
lha da estrutura de concreto, 
impermeabilização e das estru-
turas metálicas utilizadas em 
vigas e na instalação dos reser-
vatórios de água.

RESIDENCIAL GALÁPAGOS

MPF cobra indenização 
da Caixa pelos danos 

Responsável pelos serviços 
de água e esgoto de Marechal 
Deodoro há pouco mais de três 
meses, a BRK realiza uma série 
de melhorias operacionais nas 
unidades do sistema de abaste-
cimento de água do município. 
Neste primeiro momento, a 
empresa está investindo cerca 
de R$ 2,5 milhões em adequa-
ções estruturais, aquisição de 
equipamentos e recuperação 
de redes para ampliar a cober-
tura de atendimento e garantir 
maior eficiência nos proces-
sos de captação, tratamento e 
distribuição de água na região.

As adequações realizadas 
pela BRK para a moderniza-
ção das unidades incluem a 
instalação de geradores para 
garantir a continuidade do 
abastecimento em caso de falta 
de energia elétrica, bombas 
centrífugas de maior potência, 
painéis de automação e tele-
metria para monitoramento 
do nível dos reservatórios e 
da qualidade da água, substi-
tuição de leitos filtrantes com 
maior eficiência na remoção 
das impurezas da água e aqui-
sição de equipamentos reservas 
para a integridade operacional.

Os investimentos, aplica-
dos em caráter emergencial 
para a melhoria do abaste-
cimento na região, foram 
direcionados às Estações de 
Tratamento de Água (ETAs) 
Estiva e Volta D’água, Estações 
Elevatórias de Água Tratada 
(EEAT) Tuquanduba, José Dias 
e Broma, Captações de Água 
Bruta do Broma, Estiva e Volta 
D’água e Bica da Pedra, além 
dos 26 poços de captação de 

água distribuídos no municí-
pio.

Somente as adequações 
realizadas na ETA Estiva, uma 
das principais unidades opera-
cionais do sistema de água no 
de Marechal, vão beneficiar 
15 localidades com histórico 
de desabastecimento – Baixa 
da Sapa, Barro Vermelho, 
Cajueiro, Centro de Marechal, 
Everaldo Lopes, Búzios das 
Franças, José Dias, Terra dos 
Marechais, Veleiros, Poeira, 
Porto Grande, Povoado Pedras, 
Taperaguá, Tuquanduba e 
Wiski Wiski. As obras princi-
pais foram finalizadas nesta 
segunda-feira (20) e o forneci-
mento de água deve retomar 
gradativamente nessas regiões 
ao longo desta semana.

“Estamos trabalhando há 
pelo menos 50 dias na estru-
turação e modernização das 
unidades para garantir a exce-
lência operacional e a eficiência 
nos serviços prestados à popu-
lação deodorense. Todas essas 
primeiras adequações realiza-
das na ETA Estiva, por exem-
plo, já terão impacto direto 
na regularidade e qualidade 
do abastecimento nas regiões 
atendidas”, destacou Wilson 
Bombo, gerente de Operação 
da BRK em Alagoas.

Outras regiões que também 
serão contempladas com as 
melhorias operacionais são 
Massagueira, Barra Nova e 
adjacências, a partir dos traba-
lhos em andamento nas Capta-
ções Broma, Volta D’Água e 
Bica da Pedra. A previsão é que 
essas adequações sejam finali-
zadas em até 30 dias.

ÁGUA EM MARECHAL

BRK investe cerca 
de R$ 2,5 milhões
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A A n v i s a 
( A g ê n c i a 
Nacional de 

Vigilância Sanitária) solicitou 
novamente proteção policial 
aos membros da entidade que 
participaram da aprovação da 
aplicação da vacina da Pfizer 
contra Covid-19 em crianças 
de 5 a 11 anos. O pedido foi 
feito por meio de ofício ontem.

De acordo com a agência, 
a solicitação já havia sido feita 
quando as primeiras ameaças 
foram feitas, mas os ataques 
em redes sociais se intensifica-
ram nas últimas 24 horas.

“A Anvisa informa que, em 
face das ameaças de violência 
recebidas e intensificadas de 
forma crescente nas últimas 24 
horas, foram expedidos neste 
domingo (19/12) ofícios reite-
rando os pedidos de proteção 
policial aos membros da Agên-
cia. Tais solicitações já haviam 

sido feitas no último mês de 
novembro quando a Agência 
recebeu as primeiras amea-
ças”, disse em nota.

“O crescimento das amea-
ças faz com que novas investi-
gações sejam necessárias para 
identificar os autores e apurar 
responsabilidades”, conti-
nuou.

O ofício com a solicitação 
foi endereçado ao procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, mas, segundo a Anvisa, 
o documento também será 
entregue ao ministro-chefe do 
gabinete de Segurança Institu-
cional, ao ministro da Justiça, 
ao diretor-geral da PF (Polícia 
Federal) e ao superintendente 
regional da PF no Distrito 
Federal.

“Mesmo diante de even-
tual e futuro acolhimento dos 
pleitos, a Agência manifesta 
grande preocupação em rela-

ção à segurança do seu corpo 
funcional, tendo em vista o 
grande número de servido-
res da Anvisa espalhados por 
todo o Brasil. Não é possível 
afastar neste momento que tais 
servidores sejam alvo de ações 
covardes e criminosas”, afir-
mou a Anvisa.

“Esses fatos [ameaças em 
redes sociais] aumentaram 
a preocupação e o receio dos 
Diretores e servidores quanto à 
sua integridade física e de suas 
famílias e geraram evidente 
apreensão de que atos de 
violência possam ocorrer a 
qualquer momento”, disse o 
ofício.

A agência afirmou ainda 
que “não publicará os anexos 
que materializam as ameaças 
recebidas para não expor os 
dados pessoais dos envolvi-
dos, no entanto, todas as infor-
mações foram encaminhadas 

às autoridades responsáveis” 
e que segue em sua missão de 
proteger a saúde do cidadão.

Mais cedo, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) disse ter pedido 
ao ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, que os pais e respon-
sáveis de menores de 12 anos 
tenham que assinar um termo 
de responsabilidade para vaci-
nar as crianças, além da exigên-
cia de receita médica.

O presidente voltou a refor-
çar a fala de três dias antes, 
quando afirmou ter pedido à 
Anvisa a divulgação do nome 
dos técnicos responsáveis pela 
aprovação do imunizante da 
Pfizer para vacinar crianças 
de 5 a 11 anos -o que causou 
reação da agência, repudiando 
a ameaça, e incitou ataques de 
apoiadores.

A autorização do uso da 
vacina foi divulgada na quinta-
-feira (15). A resolução prevê 

que crianças recebam duas 
doses de 10 microgramas num 
intervalo de 21 dias.

No sábado (18), o ministro 
da Saúde informou que estabe-
leceria um procedimento mais 
longo para autorizar a imuni-
zação desse público e disse que 
só divulgará a decisão sobre a 
vacinação de crianças em 5 de 
janeiro.

Segundo Queiroga, o prazo 
mais extenso é justificado por 
se tratar de um “tema sensí-
vel” e que a “introdução desse 
produto no âmbito de uma 
política pública requer uma 
análise mais aprofundada”.

Até o momento, o imuni-
zante da Pfizer é o único 
liberado para aplicação em 
crianças e adolescentes no país. 
Na avaliação do ministro, só a 
autorização da Anvisa não é 
suficiente para que a vacinação 
seja colocada em prática.

Anvisa pede proteção policial 
a servidores após ameaças

O PEDIDO FOI feito ontem por meio de ofício endereçado ao procurador-geral da República, Augusto Aras

Indignado com a proposta 
do governo Jair Bolsonaro de 
extinguir o seguro-desem-
prego e a multa de 40% para 
que é paga diretamente ao 
trabalhador demitido sem 
justa causa, o deputado fede-
ral Paulão (PT-AL) pediu na 
Câmara Federal uma reação 
massiva dos parlamenta-
res contra “mais esse crime 
contra a sofrida classe traba-
lhadora”.

Segundo ele, o governo 
encomendou o estudo via 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência e pretende enviar 
a proposta para o Congresso 
Nacional. “Espero que os 
parlamentares digam não a 
essa iniciativa perversa, pois 
se trata de um ataque aos direi-
tos dos trabalhadores mais 
simples, principalmente os 
que ganham em torno de um 
salário mínimo”, disse Paulão.

Disse o deputado que o 
documento propondo a extin-
ção do seguro desemprego 
e da multa de 40% tem mais 
de 200 páginas e reflete tão 
somente a opção de Bolsonaro 
de governar para os ricos e 
nunca para os trabalhadores, 

“que já tiveram seus direitos 
vilipendiados na reforma 
trabalhista e na reforma da 
previdência”.

Para Paulão essa agressão 
diária por parte do governo 
aos assalariados do País 
é típico de um tirano que 
fez sua opção clara pelos 
banqueiros e as grandes 
empresas do País.

“ É  i n a d m i s s í v e l  e 
uma desumanidade uma 

proposta dessas em um País 
com mais de 15 milhões de 
jovens desempregados, com 
uma situação de inflação 
acima dos 10% e a fome atin-
gindo mais de 20 milhões de 
brasileiros. Só mesmo um 
desatinado e incompetente 
como Bolsonaro para querer 
punir ainda mais os traba-
lhadores. Nós parlamentares 
precisamos reagir a isso”, 
concluiu.

GOLPE NO TRABALHADOR

Paulão: “Fim do seguro 
desemprego é perverso”

O ministro Gilmar  Mendes, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), criticou ontem os 
ataques promovidos por 
bolsonaristas e pelo próprio 
Jair Bolsonaro aos técnicos da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). 

Pelo Twitter, o ministro 
cobrou investigação e garan-
tia da segurança das famílias 
dos servidores da Anvisa. 
“A perseguição aos técni-
cos da Anvisa é uma vergo-
nha nacional. Mostra como 
o discurso do ódio chegou 
a níveis alarmantes no país. 
Aos servidores da agência, 
expresso minha solidarie-
dade. Conclamo que as auto-

ridades policiais investiguem 
e garantam a segurança das 
famílias”, afirmou Gilmar 
Mendes. 

A Anvisa divulgou nota 
neste domingo (19) infor-
mando que solicitou à Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) proteção policial para 
seus diretores técnicos, após 
a autorização da vacinação 
contra a Covid-19 em crianças 
de 5 a 11 anos.

Em entrevista a apoiadores 
em Praia Grande, Jair Bolso-
naro classificou a decisão da 
Anvisa como “inacreditável” e 
defendeu autorização dos pais 
e receita médica para vacinar 
crianças. 

GILMAR MENDES

“Perseguição é 
vergonha nacional”

Nelson Jr./SCO/STF

Ministro do STF, Gilmar Mendes criticou perseguição a servidores da Anvisa

Deputado Paulão acusa presidente Bolsonaro de “desumano e incopetente”



Na contramão 
da tendên-
c ia  nacio-

nal, o nível de endividamento 
do maceioense mostra sinais 
de contração. Depois de cres-
cer quase 20% entre os meses 
de maio e outubro, o indica-
dor caiu 2,5% entre outubro 
e novembro, como aponta a 
Pesquisa de Endividamento do 
Consumidor (PEIC) realizada 
pelo Instituto Fecomércio AL 
em parceria com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).  Com o recuo, o nível 
de endividamento encontra-se 

similar ao de agosto passado.
Em termos nacionais, a 

pesquisa da CNC sinaliza que 
o nível de endividamento das 
famílias brasileiras chegou 
a 75,6%, em novembro, com 
inadimplência acima dos 26%. 
Em Maceió, embora com percen-
tuais menos expressivos, mas 
preocupantes da mesma forma, 
o endividamento marcou 68,5%, 
com inadimplência estável em 
19,3% (mantém-se na faixa de 
19% há quatro meses).

Na comparação mensal 
(out./nov.), em números abso-
lutos, 5.327 famílias saíram 
do patamar de endividados, 

saindo de 213 mil para 208 
mil, enquanto a quantidade de 
famílias com dívidas em atraso 
acompanhou o movimento 
de estagnação. Com isso, mais 
182 famílias ingressaram no 
grupo de inadimplentes no 
último mês, totalizando 58.659 
famílias, quando, em outubro, 
correspondia a 58.477.

O assessor econômico da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio 
AL), Victor Hortencio, ressalta 
que é importante frisar que, 
mesmo tendo recuado, o endi-
vidamento das famílias conti-

nua em alta e, em termos anuais, 
cresceu 6,9% (nov.20/nov.21). 
“Esse movimento de alta não 
se repete quando analisamos as 
subcategorias de ‘endividados 
com contas em atraso’ e dos que 
‘não terão condições de pagar’, 
que continuam abaixo dos 
níveis vistos em novembro do 
ano passado, com 6,7% e 44%, 
respectivamente”, avalia.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, 54,4% das famílias 
que possuem dívidas compro-
metem 30,3% da renda com o 
pagamento de compras parce-
ladas num período de três a seis 
meses. “Sempre é importante 

frisar que o nível considerado 
sadio para o comprometimento 
de renda é de, no máximo, 30% 
dos ganhos familiares”, enfa-
tiza o economista.

Pela praticidade de acesso, 
o cartão de crédito permanece 
de forma quase absoluta como 
o principal meio de endivi-
damento, com 98,7% de uso 
– a média nacional para esta 
modalidade é de 85,2%. E como 
as dívidas podem ter fontes de 
origem diferentes, aumentou a 
procura por carnês, chegando 
ao percentual de 28,5% na 
carteira de endividamento das 
famílias.
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Endividamento das famílias 
maceioenses continua alto

PESQUISA APONTA que indicador marcou 68,5% na capital alagoana, enquanto a média do país é de 75,2%

A diretoria da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL) realizou a 
última reunião do ano na sexta-
-feira (17). Na oportunidade, foi 
discutido o planejamento estra-
tégico para 2022 e as ações das 
diversas áreas de atuação da 
entidade.

A apresentação com o deta-
lhamento das ações foi minis-
trada pelo superintendente 
Allan Souza, pela analista 
Andressa Almeida, do Núcleo 
Sindical, e pelo coordenador de 
comunicação e marketing da 
Federação, Petrus Silva.

Se recuperando de cirurgia, 
o presidente licenciado da Feco-

mércio AL, Gilton Lima, parti-
cipou da reunião por acesso 
remoto e, citando cada um dos 
presentes, agradeceu o apoio 
dos conselheiros. “Cada cola-
borador, diretor e conselheiro 
foi importante para chegar ao 
final do ano como chegamos. 
Obrigado pelo apoio e dedi-
cação. Conto com vocês para 
continuarmos fortes em 2022”, 
ressaltou.

A reunião contou com as 
presenças do presidente da 
Fecomércio AL em exercício, 
Valdomiro Feitosa; do presi-
dente do Sirecom Alagoas, 
Arthur Guillou; da presidente 
do Sindilojas Penedo, Ana Luiza 
Soares; do presidente do Sindilo-

jas União dos Palmares, Adeildo 
Sotero; do presidente do Sinco-
farma Alagoas, José Antônio 
Vieira; do delegado suplente 
do Sincadeal, José de Sousa 
Vieira; do presidente do Conse-
lho Fiscal, Manoel Baia; de José 
Carlos Medeiros, também do 
Conselho Fiscal; do presidente 
do Sindibeleza, Ariel Fernandes; 
do presidente do SindiCFC, João 
Batista; e, por acesso remoto, do 
consultor jurídico da Federação, 
Geraldo Pimentel; e do presi-
dente do Secovi Alagoas, Nilo 
Zampieri Junior.

Ao fim da reunião, cada 
membro da diretoria recebeu 
uma cesta natalina e recebeu 
votos de boas festas.

FECOMÉRCIO

Diretoria pauta planejamento estratégico 
para 2022 em última reunião do ano

ASSISTA NO CINESYSTEM

Encontro contou com a apresentação das ações a serem executadas em 2022

Divulgação
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Na pandemia, diabetes avança 
entre os adultos jovens no país

DOENÇA DOBROU entre mulheres na faixa etária 24 a 35 anos, enquanto nos homens figurou entre 18 e 24 anos

Mariana Lima
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Co n h e -
c i d a  c o m o 
“ d o e n ç a 

silenciosa”, o diabetes avan-
çou entre os adultos jovens no 
ano de 2020, segundo dados 
da Pesquisa de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefô-
nico (Vigitel 2020) divulgados 
no início deste mês. No geral, 
o diagnóstico avançou 11,6% 
na população adulta das capi-
tais brasileiras, mas entre as 
mulheres na faixa etária de 24 
a 35 anos, o número dobrou 
em relação ao ano anterior. 
Entre os homens, o avanço foi 
na faixa etária de 18 a 24 anos.

Este avanço é associado 
ao aumento do sedentarismo, 
seja pela falta de uma rotina 
de exercícios físicos quanto 
pela piora nos hábitos alimen-
tares - fatores que aumenta-
ram muito durante os meses 
de isolamento do início da 
pandemia de Covid-19. 

O principal alerta dos 
profissionais de saúde é que, 
mesmo com a possibilidade 
de levar uma vida plena com 
o diagnóstico de diabetes, ela 

é uma doença de prevenção 
simples para o tipo 2 (DM2), 
que corresponde a 95% dos 
casos no mundo, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM).

A médica endocrinologista 
e professora do Centro Univer-
sitário Tiradentes (Unit/AL), 
Priscilla Alves, explica que o 
diabetes mellitus pode ser do 
tipo 1 e 2: o  tipo 1 atinge, em 
geral, crianças e adolescentes, 
requerendo aplicação de insu-
lina de forma constante para 
controle; já o tipo 2 acomete 
mais os adultos e, em geral, 
precisa de medicação por via 
oral, dieta e atividade física 
regular para controle.

“Apesar de crônica, diabe-
tes é uma doença que pode ser 
controlada se a pessoa manti-
ver alguns cuidados como 
diminuição da ingestão de 
carboidratos, do tabagismo 
e consumo responsável de 
álcool, assim como cuidados 
com os pés diabéticos que, 
se não tratados, podem levar 
a lesões e até amputações”, 
alerta a médica, sem deixar 
de destacar que esses mesmos 
cuidados podem evitar o 
diabetes tipo 2.
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Projeto social leva esperança 
a pessoas em vulnerabilidade

DOAÇÕES de alimentos, cortes de cabelos e banho solidário são algumas ações desenvolvidas pelo Projeto Aluísio Lopes

Rafael Calheiros
Repórter

O Projeto social inde-
pendente e sem fins 
lucrat ivos Aluísio 

Lopes vem trazendo solidariedade aos 
mais necessitados em Maceió e Marechal 
Deodoro. Já foram diversas ações que 
contribuíram com um melhor tratamento 
a crianças atendidas por Organizações 
Não-Governamentais, idosos que vivem 
em um contexto social de exclusão e foram 
acolhidos por instituições de caridade, e 
pessoas que estão em situação de rua. As 
mais recentes ações foram realizadas no 
último sábado (18), com a entrega de 70 
cestas básicas para uma comunidade no 
bairro do Ouro Preto, e a entrega de leite 
e fraldas geriátricas para o Lar Francisco 
de Assis, na Serraria, que desenvolve um 
trabalho filantrópico com idosos.

A idealizadora do projeto, Socorro 
Lopes, conta que as doações de amigos e 
voluntários contribuem para melhorar um 
pouco a vida de pessoas que passam por 
dificuldades. “É muito gratificante contri-
buir de alguma forma para amenizar a 
angústia dos mais necessitados. Realiza-
mos essa ação no Ouro Preto e pudemos 
constatar o quão felizes eles ficaram com 
essa ajuda do projeto”, disse. 

Já no Lar Francisco de Assis, foram 
doados 500 fraldas e 100 pacotes de leite. 
A dona Elisabete, que ajuda a cuidar dos 
idosos, falou da importância das doações 
para o abrigo. “Para nós, fraldas são como 
barras de ouro. Aqui no abrigo temos 
80 idosos, apenas 10 não usam fraldas. 
Quando recebemos doações de fraldas 
ficamos aliviados porque sabemos que 
tem um custo elevado. E é algo que preci-
samos constantemente”, disse.

OUTRAS AÇÕES
No começo do mês, o projeto resga-

tou uma ação que não acontecia há quase 
um ano e meio: o banho solidário. Duas 
cabines com chuveiros e um reservatório 
de água foram adaptados em reboque 
de uma caminhonete para que não fosse 
preciso de um lugar fixo para realizar a 
ação. O primeiro local escolhido foi a Praça 
Deodoro, no Centro, mas já há a intenção 
de expandir para outras praças. 

“Conseguimos doações de sabonetes, 
xampus e desodorantes para realizar essa 
ação do banho solidário. Então montamos 

as cabines e adaptamos na carrocinha de 
um carro para que pudéssemos ter a opção 
de levar o banho para qualquer lugar. Até 
agora deu tudo certo. Quando finalizamos 
a ação na Praça Deodoro, fomos para a 
Praça Sinimbu onde também tem muitas 
pessoas em situação de rua. Infelizmente a 
nossa água acabou e ficamos de voltar lá no 
próximo banho solidário”, disse Socorro 
Lopes. 

Além do banho, foram realizados 
cortes de cabelos, barbas e penteados atra-
vés de uma parceria com o salão de beleza 
‘Studio de Beleza’, pertencente a uma 
voluntária do projeto que também abra-
çou a causa. Dois profissionais realizaram 
os cortes e penteados em crianças, adultos 
e idosos. Tudo realizado no meio da praça, 
a céu aberto. Foram atendidas 150 pessoas 
nessa ação solidária. 

Já no Centro Barra Nova, ONG locali-
zada em Marechal Deodoro que trabalha 
na formação socioeducativa, religiosa e 
cultural de meninos de rua, o Projeto Aluí-
sio Lopes contribuiu com material esco-
lar e mochilas, no final de novembro, já 
pensando no futuro das crianças com o ano 
letivo de 2022 batendo à porta. Lanches, 
cestas básicas e outros alimentos também 
foram distribuídos, além de um violão 
para projetos musicais. Na última semana, 
o projeto doou uma árvore de Natal que 
renovou o espírito natalino dos voluntá-
rios e integrantes da ONG.

AGENDA
Os voluntários do projeto progra-

maram um dia especial voltado para os 
idosos na Associação Acolhimento Mãe 
das Graças, no Village Campestre II, 
com doações de cestas básicas, lanches e 
presentes, ainda sem data definida. No dia 
24, véspera de Natal, os voluntários leva-
rão alimentos e afeto para moradores de 
rua. Os locais escolhidos foram as praças 
do Centro de Maceió. 

Para essas ações, a ideia é arrecadar 400 
toalhas de banho; 400 kits de higiene pessoal 
(sabonete, escova e creme dental); 400 águas 
de garrafinha; 400 achocolatados; 400 pane-
tones; 550 pacotes de biscoitos; 400 sucos de 
caixinha; 50 litros de leite; 180 pacotes de 
fraldas geriátricas; e 60 cestas básicas.

O projeto ainda não conta com apoio 
de empresas ou órgãos públicos. Mas, 
qualquer pessoa pode ser voluntária nas 
ações solidárias ou contribuir financeira-
mente para a aquisição de mantimentos, 

através da chave PIX: 644.952.134-15. O 
CPF é o da própria idealizadora do projeto, 
Socorro Lopes.

Para Davyd Faria, um dos voluntários 
do projeto, a ação é fundamental para levar 
um pouco de esperança aos mais necessita-
dos e renovar a própria fé. 

“Levaremos alimentos para o corpo 
e para a alma. Vamos ficar com nossos 
irmãos, conversar com eles, ouvi-los. 
Procurar entender suas angústias e sofri-
mento para poder tentar apaziguar um 
pouco a tormenta em seus corações. Não 
é muita coisa, mas acreditamos que pode 
fazer uma grande diferença para eles que 
muitas vezes só querem um pouco de 
atenção, afeto e amor, tão negados em suas 
vidas”, comentou. 

INÍCIO DO PROJETO
Socorro Lopes conta que, antes de exis-

tir o projeto, seu marido ajudava algumas 
pessoas com doações de alimentos sempre 
que podia. Após o falecimento 
dele, ela sentiu a neces-
sidade de continuar a 
corrente de boas ações, 
substituindo a dor 
do luto pelo amor ao 
próximo. 

“ O  A l u í s i o 
[Lopes] tinha 58 anos, 
gozava de boa saúde 
e praticava esportes 
regularmente. Era uma 
pessoa extrema-
mente carismá-
tica e querida 
p o r  t o d o s . 
Tínhamos 26 
anos de casa-
dos.  Uma 
vida. Ele fale-
ceu de um 
mal súbito 
enquanto 
j o g a v a 
futevôlei 
com os 
amigos 
n a 
p r a i a 
da Paju-
çara ,  às 
7h30 da manhã. 
Foi uma tragédia 
para toda a famí-
lia”, conta.

“Os amigos o socorreram e realizaram 
reanimação cardiopulmonar enquanto o 
SAMU e os bombeiros chegavam. Tudo 
o que tinha que ser feito para salvá-lo, foi 
feito. Mas era o dia dele. Depois de algum 
tempo após essa fatalidade, eu precisava 
escolher entre chorar ou seguir com algo 
que pudesse transformar toda minha dor e 
a dos meus filhos em amor e em serviço aos 
irmãos mais necessitados”, disse.

A primeira ação foi em família com a 
entrega de 400 hambúrgueres e 30 litros 
de saladas de frutas um mês após a morte 
de Aluísio. Nascia o Projeto Aluísio Lopes. 
Os alimentos foram entregues em abrigos 
e outras ações foram desenvolvidas, desta 
vez com pessoas em situação de rua. “Após 
essa primeira ação com meus filhos, sobri-
nhos e irmãos, cresceu essa vontade de 
irmos para as ruas e levarmos alimentos, 
demonstrar o nosso afeto, dar atenção e 
amor. Só o fato de chamá-los pelos nomes 
já fazem com que se sintam acolhidos”, 
conta.

O Projeto Aluísio Lopes vem cres-
cendo e contando com o apoio dos 

amigos. Já conseguiu ajudar crian-
ç a s e adolescentes 

em vulnera-
bi l idade 

social e 
i d o s o s 
desam-
parados 
através 
de insti-
tuições 

s o c i a i s 
s e m  f i n s 
lucrativos 
como o Lar 
Mãe das 
G r a ç a s , 
Lar Santo 
A n t ô n i o 

de Pádua, 
Lar Francisco 

de Assis, Casa 
Betânia da Paz 
e o Centro Barra 
Nova.

No sábado, doações de fraldas e leite foram entregues a abrigo Comunidade do Ouro Preto recebeu 70 cestas básicas do projeto Banho solidário foi realizado no início do mês, na Praça Deodoro

Jovens do Centro Barra Nova, 
entidade não governamental, 
receberam material escolar 
para o ano letivo de 2022

Fotos: Divulgação
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Na pandemia, diabetes avança 
entre os adultos jovens no país

DOENÇA DOBROU entre mulheres na faixa etária 24 a 35 anos, enquanto nos homens figurou entre 18 e 24 anos

Mariana Lima
Algo Mais Consultoria e Assessoria

Co n h e -
c i d a  c o m o 
“ d o e n ç a 

silenciosa”, o diabetes avan-
çou entre os adultos jovens no 
ano de 2020, segundo dados 
da Pesquisa de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefô-
nico (Vigitel 2020) divulgados 
no início deste mês. No geral, 
o diagnóstico avançou 11,6% 
na população adulta das capi-
tais brasileiras, mas entre as 
mulheres na faixa etária de 24 
a 35 anos, o número dobrou 
em relação ao ano anterior. 
Entre os homens, o avanço foi 
na faixa etária de 18 a 24 anos.

Este avanço é associado 
ao aumento do sedentarismo, 
seja pela falta de uma rotina 
de exercícios físicos quanto 
pela piora nos hábitos alimen-
tares - fatores que aumenta-
ram muito durante os meses 
de isolamento do início da 
pandemia de Covid-19. 

O principal alerta dos 
profissionais de saúde é que, 
mesmo com a possibilidade 
de levar uma vida plena com 
o diagnóstico de diabetes, ela 

é uma doença de prevenção 
simples para o tipo 2 (DM2), 
que corresponde a 95% dos 
casos no mundo, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM).

A médica endocrinologista 
e professora do Centro Univer-
sitário Tiradentes (Unit/AL), 
Priscilla Alves, explica que o 
diabetes mellitus pode ser do 
tipo 1 e 2: o  tipo 1 atinge, em 
geral, crianças e adolescentes, 
requerendo aplicação de insu-
lina de forma constante para 
controle; já o tipo 2 acomete 
mais os adultos e, em geral, 
precisa de medicação por via 
oral, dieta e atividade física 
regular para controle.

“Apesar de crônica, diabe-
tes é uma doença que pode ser 
controlada se a pessoa manti-
ver alguns cuidados como 
diminuição da ingestão de 
carboidratos, do tabagismo 
e consumo responsável de 
álcool, assim como cuidados 
com os pés diabéticos que, 
se não tratados, podem levar 
a lesões e até amputações”, 
alerta a médica, sem deixar 
de destacar que esses mesmos 
cuidados podem evitar o 
diabetes tipo 2.
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Nova Strada com 
câmbio automático
Com o histórico de pioneirismo 
do modelo não só líder de seu 
segmento, mas do mercado 
automotivo brasileiro em 2021, 
a Fiat inova mais uma vez com a 
Nova Strada, ícone em versati-
lidade, qualidade, confiança e 
robustez, ao completar a oferta 
da linha 2022 da picape com 
a inédita transmissão automá-
tica CVT. A opção pelo câmbio 
automático era um desejo dos 
consumidores da Nova Strada, 
que foram conquistados por seu 
design moderno, tecnologia e 
espaço interno da cabine dupla 
de quatro portas, assim como 
da ampla caçamba da picape. O 
câmbio automático CVT é asso-
ciado ao avançado motor 1.3 
Firefly de até 107 cv de potência 
com sete velocidades simula-
das. O custo-benefício sempre 
foi item de série na Strada e 
continua na nova versão CVT. 
O óleo do sistema de câmbio é 
projetado para ter durabilidade 
for life, ou seja, não há previsão 
de troca do fluido ao longo de 
toda a vida útil do veículo. Essa 
característica única do segmento 
vai ao encontro da já conhecida 
robustez e eficiência do motor 
1.3 Firefly, que gera 107 cv e 
13,7 kgfm com etanol e 98 cv 
e 13,2 kgfm quando abaste-
cido com gasolina. Trata-se 
do propulsor mais eficiente 
e econômico do segmento e 
com nota A de consumo pelo 
Inmetro. A Nova Strada Volcano 
com câmbio automático tem 
preço público de R$ 111.990 e a 
versão topo de gama Ranch por 
R$ 116.990.

Nissan sorteia vouchers 
de viagens no valor de 
R$ 500
Para reforçar a importância da 
revisão no veículo no período 
de férias e festas de fim de ano, 
a Nissan lança a campanha 
Check-In Nissan. Na ação, os 
clientes que adquirirem peças, 
serviços ou acessórios nas 
concessionárias da marca 
poderão concorrer a um cupom 
de desconto no valor de R$ 500 
para a compra de passagens 
e hospedagens na loja virtual 
Rappi Travel. O cliente tem uma 
chance de concorrer ao prêmio 
a cada R$ 500 gastos, mas 
as chances aumentam para 
aqueles que realizaram revisões 
periódicas nas concessionárias 
Nissan anteriormente e que 
aderiram ao programa Nissan 
Protect, que oferece pacotes de 
revisões periódicas do veículo e 
assistência 24 horas ampliada. 
O cliente que participar da 
campanha terá o resultado da 
premiação no mesmo momento 
da participação. A Check-In 
Nissan tem início no dia 13 de 
dezembro e é válida até 28 de 
fevereiro. 

HONDA CB 650R 
APRESENTAM NOVAS CORES
Fãs das naked e aqueles que 
preferem as esportivas encontram 
no motor DOHC quatro cilindros 
em linha Honda um ponto 
de convergência. Apesar das 
marcantes diferenças entre a 
Honda CB 650R Neo Sport Café 
e a Honda CBR 650R, ambas 
compartilham o mágico “Four” 
de exatos 649cc, motor que é 
verdadeira referência tecnológica 
e garantia de performance 
superior. Apresentadas no final 
de 2014, as Honda 650 desde 
então reproduzem em nosso 
país o sucesso alcançado em 
todo mundo. Renovadas quatro 
anos atrás, quando receberam 
importantes atualizações técnicas 
no motor, parte ciclística e 
design, tal evolução resultou no 
surgimento da Honda CB 650R 
Neo Sports Café, naked inspirada 
na irmã maior CB 1000R, e na 
esportiva Honda CBR 650R, cujo 
estilo remete imediatamente à 
superesportiva CBR 1000RR-R 
Fireblade. Acessíveis e versáteis, 
esta dupla de Honda 650 são 
motocicletas direcionadas a 
uma ampla gama de usuários, 
e capazes de atender tanto aos 
anseios de novatos como também 
dos mais experientes. Potentes, 
mas “na mão”, as Honda 650 se 
destacam pelo justo equilíbrio, 
qualidade que está na raiz de seu 
sucesso.

RODASDUAS

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) e a Webmo-
tors anunciam os resultados 
da já tradicional pesquisa de 
intenção de adquirir veícu-
los. Em comparação com 
o ano passado, o interesse 
em comprar e/ou trocar de 
veículos se mantém estável 
para 2022, com 95% – apenas 
um ponto abaixo de 2021. Já 
o intuito de adquirir carros 
usados e seminovos continua 
a crescer, como reflexo da crise 

de abastecimento do setor.  
O estudo foi realizado com 
2.426 usuários da Webmotors 
em todo o País, sendo 89% 
homens com idade entre 36 e 
45 anos. A maioria é da região 
Sudeste (59%), seguido por Sul 
(18%) e Centro-oeste (11%). 
Com relação ao ano passado, 
houve aumento de 2 pontos 
percentuais na participação de 
mulheres (10%). As respostas 
foram divididas entre os que 
têm um ou mais carros (77%) 
e os que não possuem veículo 

(23%). Entre os proprietários, a 
intenção de comprar um carro 
usado em 2022 aumentou 4 
pontos percentuais (85%). A 
mesma tendência foi perce-
bida entre aqueles que ainda 
não têm um veículo: 93% 
demonstraram interesse, um 
aumento de 5%. A pesquisa 
revelou ainda que apenas 16% 
dos entrevistados efetuaram a 
compra ou troca de carro este 
ano, sendo mais da metade 
(54%) por ter conseguido uma 
boa oportunidade.

Pesquisa revela que 95% dos 
entrevistados pretendem comprar 
ou trocar de carro em 2022

A Honda lança o New 
City no Brasil com a inclusão 
da inédita versão hatchback. 
A quinta geração do modelo 
evoluiu em estilo, conforto, 
equipamentos e tecnologia 
para encarar duas missões: 
substituir o Fit e ser a nova 
opção para clientes das versões 
de entrada do Civic, que sairá 
temporariamente do mercado 
até a chegada da nova geração 
em 2022. Confira as versões, 
itens de série e preços do 
novos City Hatchback e City 
Sedan. Quando você vê o New 
City de perto você o reconhece 

como um City, por suas linhas 
gerais, mas nota uma grande 
inspiração na parte dianteira 
vinda do atual Civic, em espe-
cial os formatos do faróis e a 
grande barra cromada que 
ostenta o emblema da Honda. 
O sedã cresceu em dimensões, 
em espaço, em qualidade 
e também em eficiência de 
consumo com o novo motor 
1.5 com injeção direta (sem 
turbo). Nesta nova geração, o 
City Sedan cresceu 94 mm em 
seu comprimento, passando 
a 4,549 m, e também ficou 
53 mm mais largo, medindo 

agora 1,748 m. A altura, no 
entanto, foi reduzida em 8 
mm, o que resultou em 1,477 
m. Passa a sensação de que 
ficou maior em relação ao 
anterior. O entre-eixos de 
2,600 m permanece o mesmo, 
mas a nova configuração 
interna passa a oferecer mais 
espaço para os ocupantes. 
O porta-malas é uma das 
virtudes do modelo com 519 
litros. Preços do Novo Honda 
City 2022 New City EX: R$ 
108.300 - New City EXL: R$ 
114.700 - New City Touring: 
R$ 123.100.

Honda lança novos City 
Sedan e Hatch 2022
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