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10AUTO RODAS: PESQUISA REVELA QUE 95% DOS ENTREVISTADOS PRETENDEM COMPRAR OU TROCAR DE CARRO EM 2022

MPF VAI INVESTIGAR FARRA 
NA APA COSTA DOS CORAIS

ONG DENUNCIOU CRIME AMBIENTAL NA  PRAIA DO MARCENEIRO E QUER EVITAR  VANDALISMO NO RÉVEILLON

O Ministério Público 
Federal de Alagoas (MPF/AL) 
vai pedir explicações à Prefei-
tura de Passo do Camaragibe 

sobre uma festa realizada, no 
último final de semana, na 
piscina natural da Praia do 
Marceneiro, que faz parte da 

APA dos Corais, no Litoral 
Norte do Estado. “Vamos 
abrir procedimento para 
apurar os fatos”, informou o 

MPF em Alagoas, através de 
nota oficial. No decorrer das 
investigações, o MPF adotará 
as medidas necessárias, e, em 

breve, expedirá recomen-
dações no intuito de evitar 
quaisquer danos à unidade 
de conservação.
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MURICIBAHIA

RÉVEILLONOPINIÃO

Vereador cria 
dificuldades 
para o rateio 
do Fundeb

Chuvas: 20 
mortos e  
116 cidades 
afetadas

Prefeitura 
de Maceió 
vai reforçar 
fiscalização

Coronel do  
Exército diz  
sentir nojo  
de Bolsonaro
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Maceió vai encerrar 
o ano mais iluminada 
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Marcelo Pimentel Jorge 
de Souza, coronel da reserva 
do Exército, postou, em sua 
página no Facebook, um 
texto contundente contra o 
presidente brasileiro. O mili-
tar afirma sentir nojo de Jair 
Bolsonaro e vergonha por 
ter se formado na mesma 
Academia Militar que ele.

O coronel diz, ainda, que 
Bolsonaro e seus ministros 
militares desmoralizam 
as Forças Armadas. “Sinto 
melancolia em ver boa parte 
dos oficiais de minha gera-
ção e ex-comandantes parti-
cipando de um governo 
chefiado por uma pessoa 
política e intelectualmente 
despreparada”.

Leia a íntegra do texto:
Como oficial da reserva 

do Exército e de acordo c/o 
direito que me é assegurado 
pela Lei 7.524/86, declaro ter/
sentir:

– NOJO da pessoa que 
preside meu país;

– DESPREZO por quem 
participa de seu governo;

– REPÚDIO por quem 
ainda hoje o apoia;

– ASCO em escutar sua 
voz ou a pronúncia de seu 
nome;

– VERGONHA de que 
tenha um dia passado pela 
mesma Academia Militar 
que me formou oficial do 
EXÉRCITO BRASILEIRO;

– CONTRARIEDADE 
com quem, minimamente 
informado, votou nessa 
pessoa pra ser PRESIDENTE 
DO BRASIL;

– MELANCOLIA em 
ver boa parte dos oficiais de 
minha geração e ex-coman-
dantes participando de um 
governo chefiado por uma 
pessoa política e intelectual-
mente despreparada, inepta 
e incompetente, além de 
desumana e extremamente 
grosseira e mal-educada;

–  D E S E S P E R A N Ç A 
em perceber que grande 
parte dos oficiais e praças 
das novas gerações está 
seguindo o MAU exemplo 
de alguns chefes e ex-chefes 
insensatos, ambiciosos, 
tolos ou idênticos ao capitão 
manobrado por generais;

– MEDO que o Exército, 
por intermédio da maio-
ria de seus integrantes, seja 
transformado numa institui-

ção à imagem e semelhança 
de seu atual ‘comandante 
supremo’, que continua 
sendo tratado como ‘MITO’ 
nos quartéis em que compa-
rece, SEMPRE acompanhado 
por generais-ministros polí-
ticos que COMANDAVAM, 
CHEFIAVAM e GUIAVAM 
as forças armadas brasilei-
ras… até outro dia; e

– DESCONFIANÇA de 
que alguns generais que se 
apresentam hoje como ‘dissi-
dentes do governo’ e críticos 
(exclusivos) ao presidente, 
mesmo sendo, antes das elei-
ções, as pessoas que mais o 
conheciam na face da Terra 
exceto a própria família 
(dele), sejam apenas aprovei-
tadores de nova ocasião para 
manutenção do ‘PARTIDO 
MILITAR’ no centro do 
poder e do cenário polí-
tico nacional, agravando o 
processo de POLITIZAÇÃO 
DAS FORÇAS ARMADAS 
e seu reverso – MILITARI-
ZAÇÃO DA POLÍTICA e da 
SOCIEDADE -, ambos noci-
vos para as Forças Arma-
das (DEFESA) e o BRASIL 
(ESTADO DEMOCRÁ-
TICO DE DIREITO)…hoje, 
amanhã e SEMPRE.

(a) Marcelo Pimentel J. de 
Souza, cel R-1 EB.

Observações:
1) indico posto hierár-

quico na manifestação de 
meu pensamento político 
(coronel), em contrarie-
dade ao estabelecido na 
Lei 6.880/80 (Estatuto dos 
Militares), Art 28, inciso 
XVIII (determina q o oficial 
da reserva se abstenha de 
usar seu posto qdo ocupar 
cargo público ou ‘discutir 

política’ publicamente), 
SIMPLES e EXCLUSIVA-
MENTE para demonstrar 
o poder do ‘MAU EXEM-
PLO’ de inúmeros gene-
rais (veja o perfil pessoal 
de rede social do gen villas 
boas ou heleno, pra citar 
apenas dois) que descum-
prem os preceitos ÉTICOS 
(é disso que trata o Art 28 
do Estatuto dos Militares) 
mais elementares, tradu-
zido num raciocínio bem 
simples: “SE UM GENE-
RAL FAZ, QUALQUER 
OUTRO MILITAR PODE 
FAZER TAMBÉM” – eu fiz 
tão somente para mostrar 
a impropriedade dessa 
conduta;

2) é o mesmo que dizer… 
‘SE UM GENERAL DA 
ATIVA FAZ POLÍTICA’ (é/
era o que fazem/faziam – os 
generais Pazuello, Ramos, 
Braga Netto, Rego Barros, 
respectivamente minis-
tros da saúde, secretaria de 
governo, casa civil e ‘porta-
-voz’) ‘QUALQUER MILI-
TAR, DE CORONEL A 
SOLDADO, PODE FAZER 
TAMBÉM’;

3) o marechal Osório, 
comandante da força terres-
tre na Guerra da Tríplice 
Aliança, já dizia: “É FÁCIL A 
MISSÃO DE COMANDAR 
HOMENS LIVRES; BASTA 
MOSTRAR-LHES O CAMI-
NHO DO DEVER”;

4) o dever do militar 
das forças armadas NÃO 
é governar (independente-
mente de sua visão político-
-ideológica, e é livre para 
tê-la) nem, muito menos, 
tutelar o poder político civil;

5) lugar de militares e de 

forças armadas é no ‘fundo 
do palco’, não protagoni-
zando as lutas políticas 
normais e legítimas de uma 
sociedade;

6) pra ajudar a resolver 
‘polarizações’ não se deve 
aderir a um dos polos, muito 
menos estimular, apoiar ou 
criar um;

7) ISENÇÃO funcional, 
NEUTRALIDADE política, 
IMPARCIALIDADE ideo-
lógica, APARTIDARISMO 
absoluto, PROFISSIONA-
LISMO estrito e CONSTI-
TUCIONALIDADE são os 
‘ingredientes’ da argamassa 
que sustenta o MURO que 
deve (deveria) separar forças 
armadas da política. Quem é 
ou foi chefe e comandante, 
que ‘PRECEDE, GUIA e 
LIDERA’ seus subordi-
nados, DEVERIA ser o 
primeiro a PRATICAR esses 
6 princípios, posto que o 
‘EXEMPLO ARRASTA’ – 
‘ARRASTA’ para a trilha do 
DEVER profissional ou para 
as profundezas do ABISMO 
institucional.

8) eu e muitos oficiais de 
minha geração formada na 
AMAN/1987 ajudamos a 
reerguer aquele MURO nos 
30 anos que se seguiram à 
Constituição que fundou 
o Estado Democrático de 
Direito. Ajudamos a recons-
truir a IMAGEM POSITIVA 
de credibilidade, confiança 
e respeito da sociedade em 
seu Exército, após 21 anos 
de autoritarismo inaugu-
rados e protagonizados 
por chefes militares que se 
formaram no ‘Estado de 
Indisciplina Crônico’ dos 
quartéis nos anos 1920-60 

e que, percebendo ou não, 
transformaram-se em gene-
rais ‘DITADORES’ nos anos 
1960-70;

9) falo porque é neces-
sário reparar, URGENTE-
MENTE, as muitas avarias 
no ‘MURO’,  antes que 
desmorone por completo e 
tenhamos risco de retroceder 
institucionalmente àquele 
‘Estado de Indisciplina 
Crônico’ anos pré-64 ou, por 
outro lado, que se transfor-
mem as forças armadas num 
monolito político-ideológico 
de sustentação a desvarios 
autoritários como no período 
1964-68-77-85. Como dizia 
o General Peri Bevilacqua, 
Ministro do STM cassado 
pelo AI-5: ‘QUANDO A 
POLÍTICA ENTRA NO 
Q U A R T E L  P O R  U M A 
PORTA, A DISCIPLINA SAI 
PELA OUTRA’);

10) falo porque tive (e 
tenho) a ‘melhor profissão 
do mundo’ – a de oficial do 
Exército Brasileiro e, por 
isso, tenho consciência plena 
que aquele MURO só será 
reparado se contar com a 
participação mutuamente 
cooperativa das chefias mili-
tares das forças armadas e 
das lideranças políticas da 
sociedade civil.

Como fazer  isso?  É 
resposta ao mesmo tempo 
SIMPLES e COMPLEXA. 
Apresentarei somente a parte 
SIMPLES e IMEDIATA:

– a saída, mais breve 
possível, de todos (TODOS) 
os militares da ATIVA que 
exercem cargos de natureza 
política e/ou que não tenham 
claríssima relação com as 
atividades essencialmente 
militares (o que inclui ativi-
dades administrativas);

– a saída gradual de todos 
(ou quase todos) militares da 
RESERVA dos cargos para 
os quais foram nomeados 
no governo, estatais, autar-
quias, fundações, fundos de 
pensões, embaixadas, tribu-
nais etc., nas mesmas condi-
ções dos da ativa; e

– o mais SIMPLES de 
tudo –> Basta os GENERAIS 
darem o EXEMPLO. Dar 
EXEMPLO é fazer primeiro 
ou junto!

A HISTÓRIA grita aos 
nossos ouvidos!

Ouçamo-la!

Coronel do Exército diz sentir nojo de Bolsonaro



Visando garan-
t i r  a  orga-
nização nas 

vias públicas de maior movi-
mentação e a segurança dos 
alagoanos e turistas, durante 
o réveillon, na próxima sexta-
-feira, a Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) vai 
atuar com vistorias e fiscali-
zações na virada do ano. A 
forma de atuação foi definida 
no Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), celebrado 
com o Ministério Público de 
Alagoas.

Uma das medidas para 
garantir um melhor ordena-

mento do comércio informal, 
foram estabelecidos locais 
fixos na orla de Maceió para 
que os ambulantes possam 
trabalhar de maneira orga-
nizada durante o dia 31 de 
dezembro.

Esse ordenamento ocor-
rerá, nas primeiras horas do 
dia, pelas equipes de fiscaliza-
ção da Semscs, na sexta-feira 
(31), que ficarão de maneira 
fixa nesse trecho da orla de 
Maceió. Outros pontos da 
cidade serão fiscalizados por 
equipes volantes, especial-
mente os locais que terão a 
queima de fogos de artifício.

De acordo com Thiago 

Prado, secretário Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, ficou defi-

nido que os comerciantes 
informais ficarão alocados nas 
diversas vagas de estaciona-

mento que existem ao longo 
da orla da capital alagoana.

Segundo ele, os ambu-
lantes ficarão espalhados 
em 23 pontos nas praias de 
Pajuçara, Ponta Verde e Jati-
úca, utilizando os estacio-
namentos públicos e ruas 
adjacentes à orla, para garan-
tir uma melhor organização, 
evitando que haja a obstrução 
do passeio público.

Paralelo a isso, as equipes 
da Semscs também irão fisca-
lizar as festas particulares 
para verificar se todos estão 
com o alvará de funciona-
mento liberando a realização 
do evento.
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Prefeitura realizará vistorias e 
fiscalizações na virada do ano

FORMA DE ATUAÇÃO foi definida por Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com Ministério Público de Alagoas

Com o intuito de otimizar o 
atendimento aos usuários, em 
demanda recebida por meio do 
WhatsApp, feitas pela popula-
ção de Maceió, a Suérintendên-
cia Municipal de Transportes 
e Trânsito (SMTT) anunciou o 
reforço de linhas do transporte 
coletivo nos bairros. As solici-
tações foram feitas WhatsApp 
do Transporte, no número 82 
98134-6858.

Atenta às reivindicações da 
população, a SMTT fez acrés-
cimos na linha 601 - Benedito 
Bentes/Jatiúca (Rota do Mar), 
que passa a fazer 94 viagens 
nos dias úteis. Antes, a linha 
operava com 88 saídas por dia.

Por ser um itinerário com 
grande demanda de passa-
geiros, os coletivos da linha 
049 - Eustáquio Gomes/Centro 
(Farol) passam de 48 para 52 

viagens nos dias úteis.
Outra linha que recebeu 

ajustes na sua programação foi 
a 717 - Village II / Ponta Verde 
(Jacintinho), que passa a fazer 
38 viagens nos dias úteis, que 
antes eram 33. Já a linha 706, 
Eustáquio Gomes/Ponta Verde 
(Josefa de Melo) passará de 17 
para 21 viagens, aos sábados, e 
de 11 para 15 aos domingos.

Também tiveram seus horá-
rios ajustados, otimizando 
ainda mais a oferta de viagens, 
as linhas 041, Feitosa / Centro 
(Farol), 804 Cidade Sorriso I / 
Terminal Benedito Bentes e 230 
Forene / Trapiche.

Na capital, os usuários do 
transporte público coletivo 
podem checar os horários dos 
ônibus nos aplicativos Citta-
mobi, Moovit ou no site da 
SMTT.

APÓS REIVINDICAÇÕES

SMTT reforça linhas 
de ônibus da capital

Divulgação

Divulgação

Fiscalizações irão acontecer em diversos pontos da capital alagoana

A Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou, no dia de ontem, 
um novo cronograma de vaci-
nação contra a covid-19 nas 
unidades escolares da capital, 
em diversos bairros. A estratégia 
itinerante teve início no último 
dia 16 de dezembro, e conta com 
equipes de vacinadores que 
já percorreram 13 instituições 
de ensino, imunizando 1.329 
maceioenses contra o vírus.

Com um novo cronograma-
ção de imunização elaborado, a 
Prefeitura de Maceió já iniciou 
a vacinação em mais 13 escolas 

das redes estadual e municipal, 
incluindo ainda, quatro asso-
ciações de moradores na lista de 
locais a serem percorridos.

O cronograma teve início, 
ontem, na Escola Municipal 
Neide França, em Ipioca, Escola 
Municipal Hélvia Valéria, no 
Village Campestre I e na Escola 
Estadual Prof. Theotônio Vilela, 
no bairro do Poço.

Hoje, as equipes estarão 
na Escola Estadual Tarcísio de 
Jesus, no Trapiche da Barra e 
Escola Estadual Edmilson de 
Vasconcelos Pontes, no bairro 

do Farol. O propósito da vaci-
nação itinerante, que acontece 
das 9h às 16h, visa minimizar a 
distância da comunidade esco-
lar em relação ao imunizante 
contra a Covid-19, possibili-
tando maior facilidade para que 
o público possa ser imunizado.

A diretoria de Vigilância em 
Saúde, Fernanda Rodrigues, 
informa que o modelo de vaci-
nação itinerante é uma forma de 
facilitar o acesso à vacina para 
que todos os que frequentam as 
localidades consigam atualizar 
sua imunização contra o vírus.

A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Fundação Municipal 
de Ação Cultural, retoma, a 
partir de amanhã (29), com as 
apresentações da cultura local 
na Praça Gogó da Ema, na orla 
de Ponta Verde, das 18h às 
22h. O programa “Cultura por 
todos os cantos, na cidade de 
todos nós” é mais uma inicia-
tiva da Prefeitura de Maceió 
para potencializar os valores 
culturais produzidos na capital 
alagoana.

A programação inicia 
amanhã (29), a partir das 18h, 

na Praça Gogó da Ema, na 
Ponta Verde, com Guerreiros 
Campeão do Trenado, Tambo-
ricas, Quadrilha Amanhecer 
no Sertão e Capoeira Expan-
são Brasil. No túnel iluminado 
haverá apresentações da banda 
de Pífano Sagrado Coração de 
Jesus e do Boi Lacrau.

Na próxima quinta-feira 
(30), também a partir das 
18h, haverá apresentações do 
Guerreiro Mensageiros de 
Padre Cícero, Escola de Sampa 
Unidos do Poço, Samba Lelê, 
Lamba Show e Quadrilha Santa 

Fé. No túnel iluminado quem se 
apresenta é o Boi Pérola.

Como explica a presidente 
da FMAC, Mirian Monte, as 
apresentações seguem todos 
os cuidados, não promove 
aglomerações e tem chamado 
a atenção tanto dos alagoanos 
quanto dos turistas que visitam 
a capital neste período do ano.

Segundo ela, o público 
alagoano e os visitantes conti-
nuarão a ter contato com o que 
há de mais rico das manifesta-
ções culturais e com os artistas 
locais.

COVID-19

A PARTIR DE AMANHÃ

Cronograma prevê 
vacinação nas escolas

FMAC: Grupos culturais 
retomam apresentações
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Ricardo Rodrigues
Repórter

O M i n i s t é r i o 
Público Fede-
ral de Alagoas 

(MPF/AL) vai pedir explica-
ções à Prefeitura de Passo do 
Camaragibe sobre uma festa 
realizada, no último final de 
semana, na piscina natural 
da Praia do Marceneiro, que 
faz parte da APA Costa dos 
Corais, no Litoral Norte do 
Estado. “Vamos abrir procedi-
mento para apurar os fatos”,  
em nota o MPF/AL, ao tomar 
conhecimento da denúncia de 
vandalismo e crime ambiental, 
feita pelo Instituto Bioma Brasil 
(IBB), nas mídias sociais. 

As imagens da festa reali-
zada na piscina natural, no 
Passo de Camaragibe, foram 
postadas no Instagram do 
jornalista André Trigueiro, que 
é repórter da Rede Globo de 
Televisão e faz parte do Instituto 
Bioma Brasil (IBB). Ele criticou 
a falta de fiscalização das auto-
ridades e pediu providências 
dos órgãos ambientais, para 
evitar que festas como aquela 
se repitam, naquele local, prin-

cipalmente agora, com a virada 
do ano. 

Além de denunciar o 
flagrante, com imagens da 
farra em alto mar, a ONG 
cobrou uma atuação mais rigo-
rosa dos órgãos competentes, 
destacando que a festa foi reali-
zada “sem nenhum controle e 
desrespeitando completamente 
o Plano de Manejo, recente-
mente aprovado”. No vídeo, é 
flagrante o desrespeito às regras 
de distanciamento social e uso 
de máscaras de proteção. Nas 
imagens, centenas de pessoas 
aparecem bebendo, cantando 
e se divertido, como se nenhum 

mal estivesse provocando 
contra a natureza.

“Recebemos esse vídeo, 
produzido pelo grupo de 
conselheiros da APA Costa dos 
Corais, denunciando a realiza-
ção de uma festa nas piscinas 
da Praia do Marceneiro, na Rota 
Ecológica em Passo de Cama-
ragibe (AL)”, postou o jorna-
lista André Trigueiro. “Sem 
nenhum controle e desres-
peitando o Plano de Manejo, 
recentemente aprovado, turis-
tas realizam essa festa sobre as 
piscinas naturais da maior área 
costeiro-marinha protegida 
do Brasil, gerida pelo ICMbio 

Costa dos Corais”, acrescentou. 
Segundo o jornalista global, 

que é especialista em meio 
ambiente, esta mesma área 
abriga a população de peixes-
-bois nativos e reintroduzidos, 
além de espécies de corais e 
peixes ameaçados de extinção. 
“O réveillon não chegou e se 
nada for feito, mais destruição 
à vista!”, alerta Trigueiro, em 
sua conta oficial no instagram. 
Encaminhando também a 
denúncia aos órgãos ambien-
tais e de fiscalização, como o 
Instituto do Meio Ambiente 
de Alagoas (IMA), o Ibama e o 
MPF/AL.

REPERCUSSÃO NACIONAL 
A postagem feita pelo 

jornalista André Trigueiro 
chamou atenção de milhares 
de internautas e repercutiu 
em rede nacional. O jorna-
lista tratou o caso como uma 
“omissão das autoridades 
ambientais da região, que 
fica bem próxima à pousada 
do Ministro do Turismo, 
Gilson Neto”. Para Trigueiro, 
é preciso que sejam tomadas 
as providências, por parte das 
autoridades, para responsa-

bilizar quem cometeu esse 
crime e evitar que outras 
farras ocorram no mesmo 
local, até a virada do ano de 
2021 para 2022. 

NOTA OFICIAL
O Ministério Público 

Federal (MPF) em Alagoas 
instaurou procedimento para 
apurar a denúncia publicada 
pelo Instituto BiomaBrasil, 
em rede social, que apresenta 
uma suposta festa irregular, 
realizada em 27/12/2021, no 
litoral norte de Alagoas - 
possivelmente em um espaço 
correspondente a Área de 
Proteção Ambiental Costa 
dos Corais (APACC).

O MPF também oficiou 
a o s  ó r g ã o s  a m b i e n t a i s 
(Ibama, ICMBio) e às prefei-
turas dos municípios que 
abrangem a APA Costa dos 
Corais, a fim de coletar mais 
detalhes acerca do evento. 
No decorrer das insvestiga-
ções, o MPF adotará as medi-
das necessárias, e, em breve, 
expedirá recomendações no 
intuito de evitar quaisquer 
danos à unidade de conser-
vação.

MPF vai investigar ‘a festa’
na APA Costa dos Corais

DENÚNCIA DE VANDALISMO e crime ambiental, na piscina natural da Praia do Marceneiro, foi feita pelo Instituto Bioma Brasil 

A Câmara Municipal 
de Murici anda agitada por 
conta de uma tentativa da 
oposição de impedir o paga-
mento do rateio do Fundef 
entre os professores da rede 
municipal de Ensino.

Uma questiúncula de natu-
reza burocrática foi levantada 
pelo vereador Abimael Pessoa, 
único vereador da oposição 
na cidade, contra o trâmite do 
Projeto de Lei que permite o 
rateio.

Segunda a professora 
Laudilene Duarte esse foi um 
gesto covarde, afinal, “esse 
vereadorzinho é uma pessoa 
completamente alheia à reali-
dade dos professores. Esse 
rateio é nosso por direito assim 
como em todos os municípios. 
Já preparamos seu enterro 
simbólico e daqui por diante ele 
será conhecido como o inimigo 
número um dos professores de 
Murici” diz ela indignada.

TENSÃO
A secretária de Educação 

de Murici, professora Cássia 
Regina, se diz preocupadís-
sima pois, segundo ela, “recebi 
inúmeros telefonemas e mensa-
gens de professoras, muito 
nervosas, algumas chorando, 
em razão desta situação criada 
pelo vereador oposicionista 
que pode frustar todo o setor de 
educação do nosso município, 
pois, todos têm como líquido e 

certo o recebimento do rateio” 
explicou a secretaria.

DIREITO LEGÍTIMO
O rateio é garantido por Lei 

e foi fruto de uma luta histó-
rica da educação brasileira no 
sentido de valorizar a atuação 
de quem educa o futuro do 
Brasil.

Procuramos o vereador 
Abimael, mas, até o fechamento 
deste texto ele não nos atendeu.

FUNDEB EM MURICI

Vereador quer impedir 
o pagamento do rateio

Reprodução / Redes sociais

Alheios à agressão à natureza, banhistas fazem farra em área de proteção

Um homem acusado de 
participar de um esquema 
de clonagem de motoci-
cletas roubadas foi preso, 
ontem, por policiais civis 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC), comandados pela 
delegada Maria Angelita.

O esquema foi desco-
berto, segundo a delegada, 
a partir de um Boletim de 
Ocorrência (BO), infor-
mando sobre a clonagem de 
uma moto.

As investigações desco-
br i ram que  o  homem 
tentava fazer a apólice de 
seguro do veículo, embora 
já houvesse um seguro 
registrado para a motoci-
cleta indicada por ele.

O acusado foi intimado 
e compareceu à delega-
cia, onde tentou criar uma 
estória sobre o veículo, mas 
os policiais desconfiaram 
e foram à residência dele, 

onde encontraram outras 
três motos em situação irre-
gular.

Os veículos foram apre-
endidos e a polícia consta-
tou que eram roubados no 
interior alagoano, espe-
cialmente na região de 
Arapiraca, e trazidos para 
Maceió onde os documen-
tos eram “esquentados” 
e havia a adulteração dos 
chassis e dos motores.

“Ele não agia sozinho, 
tem mais gente envolvida 
nesse esquema fraudu-
lento. As investigações 
continuam para identifi-
car os demais integrantes 
desse grupo criminoso”, 
afirmou a delegada Maria 
Angelita.

O homem preso foi 
autuado, em flagrante, 
pelos crimes de receptação 
e adulteração de sinal iden-
tificador, estando, agora, à 
disposição da Justiça.

POLÍCIA CIVIL...

...Prende ladrão de 
motos em Maceió

Redes Sociais

Vereador Abimael Pessoa terá enterro simbólico como inimigo dos professores         
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A Superinten-
d ê n c i a  d e 
Proteção e 

Defesa Civil da Bahia (Sudec) 
contabiliza, até ontem, 116 
municípios afetados pelas 
fortes chuvas que atingem o 
Estado desde a última quinta-
-feira, 23. Desses, 100 muni-
cípios já decretaram situação 
de emergência. Foram regis-
tradas ainda 20 mortes e 358 
pessoas feridas.

Os dois óbitos mais recen-
tes ocorreram em Itabuna: 
uma mulher de 33 anos, 
vítima de desabamento, 
e um homem, de 21 anos, 
levado pela correnteza. O 
total de pessoas afetadas 
chega a 471.009, conforme 
dados das prefeituras e da 
Sudec. Ainda de acordo com 
os dados, 31.405 pessoas 
estão desabrigadas e 31.391 
desalojadas.

Pelo menos outras 15,4 mil 
pessoas estão desabrigadas. A 
previsão meteorológica é que 
os temporais na região persis-
tam nos próximos dias, o que 
pode piorar os impactos das 
chuvas.

O governo federal já repas-
sou R$ 20 milhões aos municí-
pios da Bahia atingidos, como 

mostrou o Broadcast Político .
O ministro da Cidadania, 

João Roma, está no Estado 
para representar o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e prestar 
auxílio aos desabrigados. Ele 

também é pré-candidato pelo 
Republicanos ao governo 
baiano, hoje nas mãos de Rui 
Costa (PT).

Bolsonaro, por sua vez, 
embarcou para São Francisco 

do Sul (SC), onde passará a 
festa de revéillon acompa-
nhado da primeira-dama 
Michelle e da filha Laura, de 
11 anos, e só deve retornar a 
Brasília no dia 3 de janeiro.

Ao Broadcast Político, o 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional informou 
que o chefe da pasta, Rogé-
rio Marinho, deve ir à Bahia 
somente amanhã de manhã.

Bahia: 116 cidades afetadas pelas 
chuvas; 20 mortes confirmadas

100 MUNICÍPIOS já decretaram situação de emergência; Defesa Civil contabilizou também 358 pessoas feridas

Marcos Santos/Agência Pará
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O M i n i s t é r i o 
Público Fede-
ral de Alagoas 

(MPF/AL) vai pedir explica-
ções à Prefeitura de Passo do 
Camaragibe sobre uma festa 
realizada, no último final de 
semana, na piscina natural 
da Praia do Marceneiro, que 
faz parte da APA Costa dos 
Corais, no Litoral Norte do 
Estado. “Vamos abrir procedi-
mento para apurar os fatos”,  
em nota o MPF/AL, ao tomar 
conhecimento da denúncia de 
vandalismo e crime ambiental, 
feita pelo Instituto Bioma Brasil 
(IBB), nas mídias sociais. 

As imagens da festa reali-
zada na piscina natural, no 
Passo de Camaragibe, foram 
postadas no Instagram do 
jornalista André Trigueiro, que 
é repórter da Rede Globo de 
Televisão e faz parte do Instituto 
Bioma Brasil (IBB). Ele criticou 
a falta de fiscalização das auto-
ridades e pediu providências 
dos órgãos ambientais, para 
evitar que festas como aquela 
se repitam, naquele local, prin-

cipalmente agora, com a virada 
do ano. 

Além de denunciar o 
flagrante, com imagens da 
farra em alto mar, a ONG 
cobrou uma atuação mais rigo-
rosa dos órgãos competentes, 
destacando que a festa foi reali-
zada “sem nenhum controle e 
desrespeitando completamente 
o Plano de Manejo, recente-
mente aprovado”. No vídeo, é 
flagrante o desrespeito às regras 
de distanciamento social e uso 
de máscaras de proteção. Nas 
imagens, centenas de pessoas 
aparecem bebendo, cantando 
e se divertido, como se nenhum 

mal estivesse provocando 
contra a natureza.

“Recebemos esse vídeo, 
produzido pelo grupo de 
conselheiros da APA Costa dos 
Corais, denunciando a realiza-
ção de uma festa nas piscinas 
da Praia do Marceneiro, na Rota 
Ecológica em Passo de Cama-
ragibe (AL)”, postou o jorna-
lista André Trigueiro. “Sem 
nenhum controle e desres-
peitando o Plano de Manejo, 
recentemente aprovado, turis-
tas realizam essa festa sobre as 
piscinas naturais da maior área 
costeiro-marinha protegida 
do Brasil, gerida pelo ICMbio 

Costa dos Corais”, acrescentou. 
Segundo o jornalista global, 

que é especialista em meio 
ambiente, esta mesma área 
abriga a população de peixes-
-bois nativos e reintroduzidos, 
além de espécies de corais e 
peixes ameaçados de extinção. 
“O réveillon não chegou e se 
nada for feito, mais destruição 
à vista!”, alerta Trigueiro, em 
sua conta oficial no instagram. 
Encaminhando também a 
denúncia aos órgãos ambien-
tais e de fiscalização, como o 
Instituto do Meio Ambiente 
de Alagoas (IMA), o Ibama e o 
MPF/AL.

REPERCUSSÃO NACIONAL 
A postagem feita pelo 

jornalista André Trigueiro 
chamou atenção de milhares 
de internautas e repercutiu 
em rede nacional. O jorna-
lista tratou o caso como uma 
“omissão das autoridades 
ambientais da região, que 
fica bem próxima à pousada 
do Ministro do Turismo, 
Gilson Neto”. Para Trigueiro, 
é preciso que sejam tomadas 
as providências, por parte das 
autoridades, para responsa-

bilizar quem cometeu esse 
crime e evitar que outras 
farras ocorram no mesmo 
local, até a virada do ano de 
2021 para 2022. 

NOTA OFICIAL
O Ministério Público 

Federal (MPF) em Alagoas 
instaurou procedimento para 
apurar a denúncia publicada 
pelo Instituto BiomaBrasil, 
em rede social, que apresenta 
uma suposta festa irregular, 
realizada em 27/12/2021, no 
litoral norte de Alagoas - 
possivelmente em um espaço 
correspondente a Área de 
Proteção Ambiental Costa 
dos Corais (APACC).

O MPF também oficiou 
a o s  ó r g ã o s  a m b i e n t a i s 
(Ibama, ICMBio) e às prefei-
turas dos municípios que 
abrangem a APA Costa dos 
Corais, a fim de coletar mais 
detalhes acerca do evento. 
No decorrer das insvestiga-
ções, o MPF adotará as medi-
das necessárias, e, em breve, 
expedirá recomendações no 
intuito de evitar quaisquer 
danos à unidade de conser-
vação.

MPF vai investigar ‘a festa’
na APA Costa dos Corais

DENÚNCIA DE VANDALISMO e crime ambiental, na piscina natural da Praia do Marceneiro, foi feita pelo Instituto Bioma Brasil 

A Câmara Municipal 
de Murici anda agitada por 
conta de uma tentativa da 
oposição de impedir o paga-
mento do rateio do Fundef 
entre os professores da rede 
municipal de Ensino.

Uma questiúncula de natu-
reza burocrática foi levantada 
pelo vereador Abimael Pessoa, 
único vereador da oposição 
na cidade, contra o trâmite do 
Projeto de Lei que permite o 
rateio.

Segunda a professora 
Laudilene Duarte esse foi um 
gesto covarde, afinal, “esse 
vereadorzinho é uma pessoa 
completamente alheia à reali-
dade dos professores. Esse 
rateio é nosso por direito assim 
como em todos os municípios. 
Já preparamos seu enterro 
simbólico e daqui por diante ele 
será conhecido como o inimigo 
número um dos professores de 
Murici” diz ela indignada.

TENSÃO
A secretária de Educação 

de Murici, professora Cássia 
Regina, se diz preocupadís-
sima pois, segundo ela, “recebi 
inúmeros telefonemas e mensa-
gens de professoras, muito 
nervosas, algumas chorando, 
em razão desta situação criada 
pelo vereador oposicionista 
que pode frustar todo o setor de 
educação do nosso município, 
pois, todos têm como líquido e 

certo o recebimento do rateio” 
explicou a secretaria.

DIREITO LEGÍTIMO
O rateio é garantido por Lei 

e foi fruto de uma luta histó-
rica da educação brasileira no 
sentido de valorizar a atuação 
de quem educa o futuro do 
Brasil.

Procuramos o vereador 
Abimael, mas, até o fechamento 
deste texto ele não nos atendeu.

FUNDEB EM MURICI

Vereador quer impedir 
o pagamento do rateio

Reprodução / Redes sociais

Alheios à agressão à natureza, banhistas fazem farra em área de proteção

Um homem acusado de 
participar de um esquema 
de clonagem de motoci-
cletas roubadas foi preso, 
ontem, por policiais civis 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC), comandados pela 
delegada Maria Angelita.

O esquema foi desco-
berto, segundo a delegada, 
a partir de um Boletim de 
Ocorrência (BO), infor-
mando sobre a clonagem de 
uma moto.

As investigações desco-
br i ram que  o  homem 
tentava fazer a apólice de 
seguro do veículo, embora 
já houvesse um seguro 
registrado para a motoci-
cleta indicada por ele.

O acusado foi intimado 
e compareceu à delega-
cia, onde tentou criar uma 
estória sobre o veículo, mas 
os policiais desconfiaram 
e foram à residência dele, 

onde encontraram outras 
três motos em situação irre-
gular.

Os veículos foram apre-
endidos e a polícia consta-
tou que eram roubados no 
interior alagoano, espe-
cialmente na região de 
Arapiraca, e trazidos para 
Maceió onde os documen-
tos eram “esquentados” 
e havia a adulteração dos 
chassis e dos motores.

“Ele não agia sozinho, 
tem mais gente envolvida 
nesse esquema fraudu-
lento. As investigações 
continuam para identifi-
car os demais integrantes 
desse grupo criminoso”, 
afirmou a delegada Maria 
Angelita.

O homem preso foi 
autuado, em flagrante, 
pelos crimes de receptação 
e adulteração de sinal iden-
tificador, estando, agora, à 
disposição da Justiça.

POLÍCIA CIVIL...

...Prende ladrão de 
motos em Maceió

Redes Sociais

Vereador Abimael Pessoa terá enterro simbólico como inimigo dos professores         



Com o uso da 
Rede Nacio-
na l  para  a 

Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim) nos 
processos de inscrição esta-
dual da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz-AL), as solicitações de 
abertura de empresas, pedi-
dos de alteração cadastral e 
processos de baixa aumen-
taram em 100% a demanda 
no órgão. De maio para cá, 
já foram realizadas 27.384 

inscrições. Até 31 de janeiro 
de 2022, serão sanadas as 
requisições das empresas 
que aguardam registro em 
Alagoas.

A segunda fase da implan-
tação já foi concluída e a terceira 
etapa está prevista para ser fina-
lizada no primeiro quadrimes-
tre de 2022. Este novo estágio 
contempla o gerenciamento 
das solicitações, realizando o 
monitoramento e tratamento 
de exceções. As ações visam 
melhorar a comunicação entre 

contribuintes e a Sefaz, aper-
feiçoando as telas de acompa-
nhamento e o retorno sobre os 
pedidos cadastrais.

O operador nacional foi 
criado pelo Governo Federal 
visando abreviar e simplificar 
os procedimentos para abertura 
de empresas, dando celeridade 
ao fluxo de dados entre os entes 
envolvidos, que contemplam: 
as administrações tributárias 
no âmbito federal, estadual e 
municipal, Juntas Comerciais, 
Cartórios de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
além dos órgãos licenciadores 
como Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e Meio 
Ambiente.

Através do e-mail cadastro@
sefaz.al.gov.br é possível sanar 
todas as dúvidas referentes à 
inscrição estadual, inclusive 
solicitar análise detalhada dos 
fatores de concessão auto-
mática ou alteração cadastral 
pretendida. Para agilizar a 
identificação e o atendimento, 

o contribuinte deve informar o 
protocolo Redesim e CNPJ da 
empresa.

A Sefaz-AL explica que, por 
problemas técnicos na troca de 
informações com a Redesim, 
podem ocorrer atrasos no regis-
tro de empresas em Alagoas. 
Esses problemas já estão sendo 
corrigidos pela equipe técnica 
do órgão. Os servidores estão 
empenhados em identificar e 
tratar cada caso a fim de mini-
mizar o impacto para os contri-
buintes.
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Sefaz segue com atualizações 
no sistema de inscrição estadual

DE MAIO A DEZEMBRO foram realizadas quase 28 mil inscrições na Secretaria da Fazenda através da Redesim 

Com a chegada oficial do 
verão, que começa nesta terça-
-feira (21), o setor de bares e 
restaurantes, em especial nas 
regiões litorâneas do país, 
projeta bons números para o 
período.

Segundo estimativas da 
Abrasel, a área deve movi-
mentar cerca de R$80 bilhões 
e gerar mais de 60 mil vagas 
de emprego entre os meses de 
janeiro e fevereiro de 2022.

A expectativa é de que, no 
verão, nas regiões litorâneas, o 
aumento nas vendas nos bares 
e restaurantes possa chegar a 
30%.

Uma das explicações para 
as perspectivas positivas do 
setor se dá ao fato de que muitas 
pessoas deixaram de viajar para 
o exterior.

Sendo assim, o consumo 
interno tem sido alavancado de 
forma inédita, especialmente 
nos pontos turísticos nacionais. 
É o que explica Paulo Solmucci 
Jr., presidente-executivo da 
Abrasel.

“Muita gente que deixou 
de ir para o exterior vai para 
os bares e restaurantes e para 
as pousadas. Então há muita 
disposição para frequentar o 
setor no Brasil, e nós estamos 
muito animados para que esse 
movimento seja um momento 
de arrancada definitiva para 
encerrar esse ciclo tão doloroso 
que foi a pandemia”, comentou 
Solmucci.

A Abrasel é uma organi-
zação de cunho associativo 
empresarial, que tem como 

missão representar e desenvol-
ver o setor de alimentação fora 
do lar (AFL).

Segundo a associação, até 
março do ano passado, existiam 
1 milhão de negócios do setor, 
empregando diretamente 6 
milhões de brasileiros.

Desses, 300 mil fecharam 
as portas em definitivo e mais 
de 1,2 milhão de trabalhadores 
foram demitidos no último ano, 
em decorrência dos impactos 
diretos da pandemia da Covid-
19.

Já de acordo com o Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Rio 
(SindRio), a capital fluminense 
foi a que mais abriu vagas em 
bares e restaurantes nos últimos 
12 meses.

A projeção é de que a cidade 
seguirá capitaneando esse 
processo de retomada, e deve 
responder por cerca de 10% da 
geração de vagas para o setor 
em todo o país.

Para o presidente do 
SindRio, Fernando Blower, o 
turismo nesta época do ano tem 
papel essencial nos números 
positivos do setor.

“O turismo interno é funda-
mental e tem sido importante 
para segurar o faturamento 
em cidades turísticas como o 
Rio. Para a cidade, temos uma 
projeção de rede hoteleira com 
alta ocupação até o carnaval, 
que terá reflexos positivos para 
os restaurantes. Mesmo com 
o cancelamento dos shows da 
orla, teremos fogos pela cidade 
e eventos privados, o que 
acabou segurando as reservas 

de turismo”, pontuou Blower.
No entanto, o presidente 

destacou que o setor ainda sofre 
os impactos da pandemia.

Ele citou pesquisa nacio-
nal divulgada no dia 8 deste 
mês que apontou que 69% 
dos restaurantes operam com 
menos pessoas do que conside-
ram ideal, mostrando uma certa 
apreensão em relação aos resul-
tados futuros.

A pesquisa realizada pela 
Associação Nacional de Restau-
rantes (ANR), pela consultoria 
Galunion e pelo Instituto Food-
service Brasil (IFB), mostrou 
ainda que 53% não preten-
dem sequer fazer contratações 
temporárias para este fim de 
ano, e metade dos estabeleci-
mentos deve fechar 2021 no 
prejuízo e com dívidas a serem 
pagas em até três anos.

Apesar disso, as projeções 
são otimistas em relação ao 
verão. Tanto é que a Orla Rio, 
concessionária que administra 
os 309 quiosques entre o Leme 

e Pontal, investiu cerca de R$8 
milhões. Serão inaugurados 
35 novos estabelecimentos, 
gerando cerca de 200 empregos.

Previsão do tempo para o 
verão pelo Brasil

O verão começa oficial-
mente no dia 21 de dezembro 
de 2021 às 12h59 (Horário de 
Brasília). A previsão feita pelo 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INMET) indica que 
haverá chuvas acima da média 
em São Paulo e no Triângulo 
Mineiro.

Já nas demais áreas deve 
chover abaixo da média para 
o período. As temperaturas, 
de modo geral, deverão ficar 
acima da média ao longo do 
verão.

Na região Nordeste, de 
modo geral, as temperaturas 
deverão permanecer próximas 
e abaixo da média para o perí-
odo, mas com chuvas acima 
da média, principalmente nas 
partes central e Norte.

Em algumas localidades do 
Sul da Bahia, famoso por praias 
paradisíacas e turísticas, as 
chuvas devem ficar mais próxi-
mas da média ou ligeiramente 
abaixo.

No Sul do país, o INMET 
indica uma distribuição espa-
cial irregular das chuvas, com 
possibilidade de acumulados 
abaixo da média climatoló-
gica no Rio Grande do Sul, em 
decorrência dos impactos que o 
fenômeno La Niña pode causar.

Já em áreas de Santa Cata-
rina e do Paraná, as previsões 
apontam para a incidência de 
chuvas próximas e acima da 
média. A temperatura deverá 
permanecer acima da média 
histórica em praticamente toda 
a região.

No Centro-Oeste do Brasil, 
exceto no sudeste de Goiás e 
sudoeste do Mato Grosso do 
Sul, a previsão mostra que 
deverá ter predomínio de 
chuvas acima da média em toda 
a região.

As temperaturas também 
devem ser acima da média em 
praticamente todo o Centro-
-Oeste.

Já na região Norte, os mode-
los do INMET indicam que o 
verão deverá ter volumes de 
chuvas bem elevados e acima 
da média na maior parte do seu 
território.

Algumas áreas do oeste do 
Amazonas e Roraima tendem 
a ter precipitações abaixo da 
média. As temperaturas devem 
ficar na média do período, com 
exceção do Pará e do Amapá.

BARES E RESTAURANTES

Setor deve gerar mais de 60 mil empregos 
entre janeiro e fevereiro em todo o país

Divulgação
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A Universidade 
Federal  de 
Alagoas, por 

meio do Campus do Sertão, 
formou a Rede Nordeste-Sul 
com as universidades PUC-RS 
e Unilasalle/Canoas para ofer-
tar três cursos de Licenciatura 
Inovadora: Pedagogia, Letras-
-Português e Ciências Interdis-
ciplinares. Eles serão abertos 
a partir de março de 2022, na 
sede do campus, em Delmiro 
Gouveia, e tem o objetivo de 
formar professores e gestores.

A rede vai oferecer 480 
vagas distribuídas entre as três 
instituições envolvidas, sob 
liderança da Ufal. A criação da 
Rede Nordeste-Sul foi apro-
vada após grande articulação 
da gestão da Ufal, encabeçada 
pela Pró-reitoria de Graduação, 
que submeteu proposta para 
concorrer ao Edital 66/2021 da 
Secretária de Educação Básica 
do Ministério da Educação 
(SEB/MEC).

De acordo com a Chamada, 
a perspectiva é formar professo-
res sintonizados com as ques-
tões atuais; trabalhar de forma 
híbrida, privilegiar as metodo-
logias ativas e as novas tecno-
logias de ensino. A ideia é que 

os profissionais da educação 
tenham conhecimento prático 
dos documentos vigentes; as 
metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE), focadas na 
formação inicial e continuada 
de professores, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
a Base Nacional Comum para 
a Formação de Professores 
(BNC), entre outras atualiza-
ções.

“Em tempo recorde a 
equipe gestora da Prograd, 
professores Willamys Cristiano 
e Eliane Barbosa, lideraram um 
grupo de professores e técni-
cos da Ufal para responder 
ao conjunto de exigências do 
edital no prazo estabelecido”, 
destacou o pró-reitor de Gradu-
ação, Amauri Barros, sobre as 
tratativas junto ao MEC e, em 
seguida, com IES do Nordeste e 
de outras regiões do país.

Os Projetos Pedagógicos 
dos cursos de licenciatura em 
Ciências, Letras-Português e 
Pedagogia foram aprovados 
para compor o Programa Insti-
tucional de Fomento e Indu-
ção da Inovação da Formação 
Inicial Continuada de Professo-
res e Diretores Escolares. Estes 
PPCs estão passando por ajus-
tes dentro do prazo estabelecido 
pela Prograd e as atividades dos 
cursos podem ser desenvolvi-

das de forma híbrida. As aulas 
funcionarão de segunda a sexta 
no período noturno, e sábados 
durante o dia.

Barros conta que inicial-
mente a Ufal teria 160 vagas 
disponíveis, mas conseguiu 
ampliar a oferta para 180, sendo 
60 em cada um dos cursos, 
devido a uma demanda repri-
mida e a solicitação dos gestores 
públicos da região. “Fizemos 
uma verdadeira força-tarefa, 
sob a liderança e o apoio do 
reitor Josealdo Tonholo, da 
vice-reitora Eliane Cavalcanti e 
de toda equipe de gestão, para 
vencer este edital e fazer aconte-
cer este importante programa. 
Sonhamos com a possibilidade 
de formar 180 professores em 
2025, no Alto Sertão alagoano, 
e assim cumprir nossa missão 
social. Neste cenário de difi-
culdades que o país vive não 
podemos desperdiçar possibi-
lidades de ajudar a sociedade, 
precisamos ousar e transformar 
possíveis ameaças em oportu-
nidades”, reforçou.

ANDAMENTO DA PROPOSTA
O reitor da Ufal se reuniu na 

última semana com a direção do 
Campus do Sertão, professores 
e técnicos, além de representan-
tes das secretarias municipais 
de Delmiro Gouveia e das cida-

des vizinhas Inhapi, Pariconha, 
Água Branca, Olho D’Água do 
Casado e Piranhas.

A reunião serviu para 
firmar parceiras por meio de 
Termo de Cooperação Técnica 
para viabilizar a formação de 
professores das redes munici-
pais, a partir de edital de vagas 
específicas para o Programa. Na 
ocasião, a presidente do Núcleo 
Executivo de Processos Seleti-
vos (Neps), Soraya Lira, escla-
receu que enviará os modelos 
dos termos de compromisso às 
secretarias de educação.

Para agilizar o processo, 
a coordenadora de Relações 
Interinstitucional do Campus 
do Sertão, professora Marilza 
Pavezi, explicou aos gestores 
como é feita a demonstração 
de interesse para formalizar a 
Cooperação Técnica que será 
criada entre a Ufal e cada muni-
cípio para, então, garantir a 
formação dos profissionais de 
educação no período de 2022 a 
2025.

Segundo o diretor-geral do 
Campus do Sertão, Agnaldo 
dos Santos, a proposta de cria-
ção dos três cursos foi aprovada 
em reuniões extraordinárias 
com pauta única para amplo 
debate nos conselhos superio-
res.

“Também ficou decidido 

que haverá uma reserva de 80% 
das vagas para os profissio-
nais de educação das prefeitu-
ras que assinarem o Termo de 
Cooperação Técnica com a Ufal, 
se comprometendo a oferecer 
apoio logístico de transporte 
para estes profissionais, bem 
como redução da jornada de 
trabalho para facilitar a parti-
cipação deles nestes cursos”, 
destacou Santos.

O professor Amauri Barros 
reforçou, ainda, que a comuni-
dade do Alto Sertão alagoano 
precisa ficar atenta aos editais 
que serão lançados em breve 
pela Copeve da Ufal, com a 
possibilidade de selecionar 
estudantes pela nota do Enem 
das últimas edições (ampla 
concorrência) e também pela 
reserva de vagas para os profis-
sionais da Educação Básica dos 
Municípios que assinarem o 
Termo de Cooperação Técnica.

Numa perspectiva futura, o 
diretor acadêmico, Thiago Trin-
dade, levantou a possibilidade 
de ampliação de oferta de vagas 
na pós-graduação para capaci-
tar professores da rede pública 
de ensino. A ideia está sendo 
discutida de forma coletiva 
para atender a esta demanda 
a partir de novos cursos lato 
sensu que serão lançados no 
Campus do Sertão.

Sertão: Ufal vai criar três novos 
cursos de graduação em 2022

SERÃO 180 VAGAS em Delmiro Gouveia para formar profissionais da educação; atividades serão híbridas

Entendendo a importância 
do alinhamento entre as práti-
cas literárias e pedagógicas 
para o desenvolvimento de 
atividades lúdicas voltadas ao 
ensino-aprendizado dos estu-
dantes, professores da escola 
municipal Luiza Oliveira Suru-
agy, no Ouro Preto realizaram 
na escola, o lançamento do livro 
“Minha brincadeira preferida”. 
O material foi desenvolvido 
pelos educadores em conjunto 
com os 60 alunos do 1º ano do 
Ensino Fundamental e traz 
atividades divertidas para 
potencializar o aprendizado 
lúdico.

Além de lanches, visita 
do Papai Noel, apresentações 
artísticas e de uma cópia auto-
grafada do livro confeccionado 
pelos estudantes, o evento, 

que foi voltado a acolher as 
crianças no retorno as aulas 
presenciais, trouxe, também, 
atividades desenvolvidas 
durante o semestre.

O diretor da escola, Regi-
leno Souza explica que o mate-
rial é fruto de um trabalho já 
realizado com as professoras 
durante o momento de ensino 
remoto. Ele ressalta, ainda, 
que além de prestigiar pais e 
professores, o lançamento do 
livro busca plantar nos alunos a 
busca pela educação.

“Vínhamos fortemente 
investindo no 1º ano. Eles 
retornaram em setembro e 
as professoras desde as aulas 
virtuais buscaram fazer kits 
e materiais para as práticas 
educacionais com eles. Foi 
um processo de muito investi-

mento. O lançamento foi uma 
festa, pais foram convidados e 
eles homenagearam a direção 
e os professores. Realizamos 
tudo com uma estrutura de 
formatura, como um momento 
para ficar gravado na memória 

deles e acolhe-los, além de fazê-
-los acreditar que a educação é 
importante e é preciso colorir o 
mundo”, explicou.

Idealizadora do projeto, a 
professora Núbia Alves explica 
que as atividades incorporadas 

no livro didático foram reali-
zadas com base em um estudo 
prévio realizado pelas profes-
soras dos 1ºs anos. Núbia conta 
que as atividades foram pensa-
das para explorar a interdisci-
plinaridade em sala de aula.

“Esse evento partiu de um 
estudo pelos nossos livros didá-
ticos de histórias que tinham 
como tema brinquedos e brin-
cadeiras e quem desencadeou 
o estudo foram os quadros do 
pintor Militão dos Santos. As 
atividades foram acontecendo 
com as atividades dos livros 
didáticos e fomos incorporando 
ao longo do estudo. Foram 
atividades interdisciplinares 
que envolveram disciplinas 
como arte, língua portuguesa e 
educação física.”, disse a profes-
sora.

SEMED

Rede municipal: alunos e professores 
lançam livro didático de atividades

Cortesia

Escola realizou lançamento de livro didáticos feitos por alunos e professores

Com o uso da 
Rede Nacio-
na l  para  a 

Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim) nos 
processos de inscrição esta-
dual da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz-AL), as solicitações de 
abertura de empresas, pedi-
dos de alteração cadastral e 
processos de baixa aumen-
taram em 100% a demanda 
no órgão. De maio para cá, 
já foram realizadas 27.384 

inscrições. Até 31 de janeiro 
de 2022, serão sanadas as 
requisições das empresas 
que aguardam registro em 
Alagoas.

A segunda fase da implan-
tação já foi concluída e a terceira 
etapa está prevista para ser fina-
lizada no primeiro quadrimes-
tre de 2022. Este novo estágio 
contempla o gerenciamento 
das solicitações, realizando o 
monitoramento e tratamento 
de exceções. As ações visam 
melhorar a comunicação entre 

contribuintes e a Sefaz, aper-
feiçoando as telas de acompa-
nhamento e o retorno sobre os 
pedidos cadastrais.

O operador nacional foi 
criado pelo Governo Federal 
visando abreviar e simplificar 
os procedimentos para abertura 
de empresas, dando celeridade 
ao fluxo de dados entre os entes 
envolvidos, que contemplam: 
as administrações tributárias 
no âmbito federal, estadual e 
municipal, Juntas Comerciais, 
Cartórios de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
além dos órgãos licenciadores 
como Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e Meio 
Ambiente.

Através do e-mail cadastro@
sefaz.al.gov.br é possível sanar 
todas as dúvidas referentes à 
inscrição estadual, inclusive 
solicitar análise detalhada dos 
fatores de concessão auto-
mática ou alteração cadastral 
pretendida. Para agilizar a 
identificação e o atendimento, 

o contribuinte deve informar o 
protocolo Redesim e CNPJ da 
empresa.

A Sefaz-AL explica que, por 
problemas técnicos na troca de 
informações com a Redesim, 
podem ocorrer atrasos no regis-
tro de empresas em Alagoas. 
Esses problemas já estão sendo 
corrigidos pela equipe técnica 
do órgão. Os servidores estão 
empenhados em identificar e 
tratar cada caso a fim de mini-
mizar o impacto para os contri-
buintes.
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Sefaz segue com atualizações 
no sistema de inscrição estadual

DE MAIO A DEZEMBRO foram realizadas quase 28 mil inscrições na Secretaria da Fazenda através da Redesim 

Com a chegada oficial do 
verão, que começa nesta terça-
-feira (21), o setor de bares e 
restaurantes, em especial nas 
regiões litorâneas do país, 
projeta bons números para o 
período.

Segundo estimativas da 
Abrasel, a área deve movi-
mentar cerca de R$80 bilhões 
e gerar mais de 60 mil vagas 
de emprego entre os meses de 
janeiro e fevereiro de 2022.

A expectativa é de que, no 
verão, nas regiões litorâneas, o 
aumento nas vendas nos bares 
e restaurantes possa chegar a 
30%.

Uma das explicações para 
as perspectivas positivas do 
setor se dá ao fato de que muitas 
pessoas deixaram de viajar para 
o exterior.

Sendo assim, o consumo 
interno tem sido alavancado de 
forma inédita, especialmente 
nos pontos turísticos nacionais. 
É o que explica Paulo Solmucci 
Jr., presidente-executivo da 
Abrasel.

“Muita gente que deixou 
de ir para o exterior vai para 
os bares e restaurantes e para 
as pousadas. Então há muita 
disposição para frequentar o 
setor no Brasil, e nós estamos 
muito animados para que esse 
movimento seja um momento 
de arrancada definitiva para 
encerrar esse ciclo tão doloroso 
que foi a pandemia”, comentou 
Solmucci.

A Abrasel é uma organi-
zação de cunho associativo 
empresarial, que tem como 

missão representar e desenvol-
ver o setor de alimentação fora 
do lar (AFL).

Segundo a associação, até 
março do ano passado, existiam 
1 milhão de negócios do setor, 
empregando diretamente 6 
milhões de brasileiros.

Desses, 300 mil fecharam 
as portas em definitivo e mais 
de 1,2 milhão de trabalhadores 
foram demitidos no último ano, 
em decorrência dos impactos 
diretos da pandemia da Covid-
19.

Já de acordo com o Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Rio 
(SindRio), a capital fluminense 
foi a que mais abriu vagas em 
bares e restaurantes nos últimos 
12 meses.

A projeção é de que a cidade 
seguirá capitaneando esse 
processo de retomada, e deve 
responder por cerca de 10% da 
geração de vagas para o setor 
em todo o país.

Para o presidente do 
SindRio, Fernando Blower, o 
turismo nesta época do ano tem 
papel essencial nos números 
positivos do setor.

“O turismo interno é funda-
mental e tem sido importante 
para segurar o faturamento 
em cidades turísticas como o 
Rio. Para a cidade, temos uma 
projeção de rede hoteleira com 
alta ocupação até o carnaval, 
que terá reflexos positivos para 
os restaurantes. Mesmo com 
o cancelamento dos shows da 
orla, teremos fogos pela cidade 
e eventos privados, o que 
acabou segurando as reservas 

de turismo”, pontuou Blower.
No entanto, o presidente 

destacou que o setor ainda sofre 
os impactos da pandemia.

Ele citou pesquisa nacio-
nal divulgada no dia 8 deste 
mês que apontou que 69% 
dos restaurantes operam com 
menos pessoas do que conside-
ram ideal, mostrando uma certa 
apreensão em relação aos resul-
tados futuros.

A pesquisa realizada pela 
Associação Nacional de Restau-
rantes (ANR), pela consultoria 
Galunion e pelo Instituto Food-
service Brasil (IFB), mostrou 
ainda que 53% não preten-
dem sequer fazer contratações 
temporárias para este fim de 
ano, e metade dos estabeleci-
mentos deve fechar 2021 no 
prejuízo e com dívidas a serem 
pagas em até três anos.

Apesar disso, as projeções 
são otimistas em relação ao 
verão. Tanto é que a Orla Rio, 
concessionária que administra 
os 309 quiosques entre o Leme 

e Pontal, investiu cerca de R$8 
milhões. Serão inaugurados 
35 novos estabelecimentos, 
gerando cerca de 200 empregos.

Previsão do tempo para o 
verão pelo Brasil

O verão começa oficial-
mente no dia 21 de dezembro 
de 2021 às 12h59 (Horário de 
Brasília). A previsão feita pelo 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INMET) indica que 
haverá chuvas acima da média 
em São Paulo e no Triângulo 
Mineiro.

Já nas demais áreas deve 
chover abaixo da média para 
o período. As temperaturas, 
de modo geral, deverão ficar 
acima da média ao longo do 
verão.

Na região Nordeste, de 
modo geral, as temperaturas 
deverão permanecer próximas 
e abaixo da média para o perí-
odo, mas com chuvas acima 
da média, principalmente nas 
partes central e Norte.

Em algumas localidades do 
Sul da Bahia, famoso por praias 
paradisíacas e turísticas, as 
chuvas devem ficar mais próxi-
mas da média ou ligeiramente 
abaixo.

No Sul do país, o INMET 
indica uma distribuição espa-
cial irregular das chuvas, com 
possibilidade de acumulados 
abaixo da média climatoló-
gica no Rio Grande do Sul, em 
decorrência dos impactos que o 
fenômeno La Niña pode causar.

Já em áreas de Santa Cata-
rina e do Paraná, as previsões 
apontam para a incidência de 
chuvas próximas e acima da 
média. A temperatura deverá 
permanecer acima da média 
histórica em praticamente toda 
a região.

No Centro-Oeste do Brasil, 
exceto no sudeste de Goiás e 
sudoeste do Mato Grosso do 
Sul, a previsão mostra que 
deverá ter predomínio de 
chuvas acima da média em toda 
a região.

As temperaturas também 
devem ser acima da média em 
praticamente todo o Centro-
-Oeste.

Já na região Norte, os mode-
los do INMET indicam que o 
verão deverá ter volumes de 
chuvas bem elevados e acima 
da média na maior parte do seu 
território.

Algumas áreas do oeste do 
Amazonas e Roraima tendem 
a ter precipitações abaixo da 
média. As temperaturas devem 
ficar na média do período, com 
exceção do Pará e do Amapá.

BARES E RESTAURANTES

Setor deve gerar mais de 60 mil empregos 
entre janeiro e fevereiro em todo o país

Divulgação
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Maceió: mais iluminada com
tecnologia e sustentabilidade

EQUIPES DA SIMA atuam diariamente para assegurar iluminação de qualidade e econômica em diversos pontos e bairros

Maria Luiza Dantas
Ascom Simas

Ao longo do ano de 
2021, a Prefeitura de 
Maceió trabalhou, 

de forma de forma intensa e eficiente 
nos serviços prestados pela Superin-
tendência Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima), que tem 
como competência planejar, coor-
denar, controlar e fiscalizar os servi-
ços de melhoramento, manutenção 
e expansão do sistema de energia e 
iluminação pública.

Responsável pela manutenção 
adequada e econômica do sistema 
de praças, avenidas, ruas e logradou-
ros da cidade, a Sima tem realizado 
diversas melhorias na iluminação da 
capital. Foram realizadas revitaliza-
ções, mutirões de manutenção, obras 
e implantação de luminárias com a 
tecnologia em LED

As equipes de trabalho estão 
diariamente nas ruas da capital 
alagoana, realizando as manuten-
ções das luminárias, tanto para 
serviços nas lâmpadas convencio-
nais de vapor de sódio, quanto nas 
que possuem tecnologia em LED. Os 
agentes seguem, diariamente, um 

cronograma para garantir ilumina-
ção de qualidade a todos os maceio-
enses.

Ao longo deste ano foram aten-
didas mais de 34 mil solicitações de 
manutenção que chegaram através 
dos canais de atendimento, Disque 
Luz,  APP Ilumina Maceió e também 
através das redes sociais.

Para o diretor técnico da Sima, 
Aleksander Rocha, esse número é 
muito satisfatório. “Os resultados 
são muito bons e estamos traba-
lhando de maneira intensificada 
para trazer a melhoria necessária 
e eficiente para os maceioenses”, 
pontuou. 

Quem já passou pela experiência 
foi Amanda Patrícia, que fez a aber-
tura da solicitação de manutenção 
para o bairro do Petrópolis, usando 
o Aplicativo Ilumina Maceió. “Fiz 
a abertura da demanda, solicitei a 
manutenção de um poste que estava 
apagado na rua da minha mãe. O 
ambiente já estava escuro há um 
tempo e não pensei duas vezes para 
abrir a solicitação e entrei em contato 
com o serviço da Sima para resolver 
o problema”, afirmou. 

No dia seguinte, a equipe esteve 
no local e fez a manutenção da 

luminária do poste que estava com 
defeito. “No outro dia a equipe 
estava lá, o serviço foi muito rápido e 
eficiente”, pontuou. 

MUTIRÃO DE ILUMINAÇÃO 
O Mutirão de Iluminação também 

fez parte da gestão e durante o tempo 
que estava em vigência trouxe resul-
tados positivos. O mutirão foi idea-
lizado com o intuito de otimizar o 
serviço de manutenção nos bairros. 
Após estudos técnicos para anali-
sar as necessidades nos bairros, as 
equipes realizavam, em uma noite, 
a manutenção de vários postes. No 
total, foram atendidos 16 bairros da 
capital, totalizando mais de 726 repa-
ros realizados em luminárias com 
defeito.

SUBSTITUIÇÃO POR LED
Durante esse tempo de trabalho, 

uma das prioridades sempre foi 
levar uma iluminação de qualidade 
às comunidades com registros de 
vulnerabilidade social em Maceió.

Dessa forma, foi realizada a subs-
tituição das luminárias convencio-
nais de vapor de sódio por LED em 
20 grotas de Maceió, garantindo mais 
dignidade, bem estar e segurança 

para a população. Ao todo, foram 
instaladas, apenas nas grotas, 1.921 
luminárias de LED. Entre as comu-
nidades beneficiadas estão Grota do 
Andraújo, Grota do Paredão, Grota 
do Ari, Grota da Princesa, Grota da 
Iraci, Grota Santa Helena, Grota da 
Cycosa, Grota da Ipanema e  a Grota 
do Vale do Reginaldo.

DEMAIS PONTOS 
As avenidas, ruas, logradouros, 

praças e demais pontos também 
foram contemplados. São eles: 
Rua Desembargador Hélio Cabral, 
no Feitosa; Avenida Governador 
Lamenha Filho, também no Feitosa; 
Avenida Doutor Antônio Gomes de 
Barros, na Jatiúca; Avenida Sandoval 
Arroxelas, na Ponta Verde; Conjunto 
Virgem dos Pobres, no Trapiche; Vila 
dos Pescadores, no Trapiche; Ladeira 
da Chã da Jaqueira; Loteamento 
Caribe 3, no Santos Dumont; Ladeira 
Geraldo Melo, no Farol; e Avenida 
Assis Chateaubriand.

No total, em 2021, as grotas e 
demais pontos beneficiados com 
a nova política de iluminação da 
Prefeitura de Maceió ultrapassa 
3.500 luminárias de LED instaladas 
pela cidade.



SOPHIE FEZ 4

A mini influenciadora Sophie, do @barbaraaguimaraess, teve uma festa de 
sonhos. Ela se transformou na Barbie, com direito a caixa de boneca e tudo. Sonho 
perfeitamente realizado pelo quarteto fantástico: Mamãe Bárbara, Papai Jalton e as 
Super Tias Bruna e Tamáchara. 

Camila Coutinho 
está OFF até 2022. 

A influenciadora 
mais relevante do 
Brasil avisou que 
vai priorizar o seu 

descanso. “Não 
tem nada que eu 

precise dividir  ou 
saber que seja 

mais importante do 
que isso”.  

Manu Mortari começa 2022 de “novo nome” – agora é Manu Melo, e ponto –, e 
muito projetos e realizações. Uma delas é a primeira loja conceito da sua marca 
@manu.manumelo na Rota Ecológica de Milagres, onde ela e @rodolfo_02 
esperam por todos. 

“Se Deus me 
permitiu pensar e 
idealizar, Ele sempre 
me dará forças para 
realizar”, foi com 
essa certeza que Kel 
Monalisa se jogou 
e realizou o seu 
pré réveillon “Kel 
Monalisa White”, 
último domingo no 
Orákulo.

Positividade, leveza e música 
boa. É o que promete o pré-
-réveillon do Alto que acontece 
na próxima quinta-feira (30), 
com Saulo e Fabi Canuto. 

Lulu Macedo, Guga Costa e Lara Careca, viveram sua primeira formatura. As três agora já têm o seu primeiro 
diploma. A formatura do ABC das pequenas deixou os papais e mamães pra lá de emocionados e honrados 
com as primeiras vitórias de suas filhas.  

SENSATEZ 

LOJA CONCEITO

FOI LÁ E FEZ 

ENERGIA POSITIVA
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Maceió: mais iluminada com
tecnologia e sustentabilidade

EQUIPES DA SIMA atuam diariamente para assegurar iluminação de qualidade e econômica em diversos pontos e bairros

Maria Luiza Dantas
Ascom Simas

Ao longo do ano de 
2021, a Prefeitura de 
Maceió trabalhou, 

de forma de forma intensa e eficiente 
nos serviços prestados pela Superin-
tendência Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima), que tem 
como competência planejar, coor-
denar, controlar e fiscalizar os servi-
ços de melhoramento, manutenção 
e expansão do sistema de energia e 
iluminação pública.

Responsável pela manutenção 
adequada e econômica do sistema 
de praças, avenidas, ruas e logradou-
ros da cidade, a Sima tem realizado 
diversas melhorias na iluminação da 
capital. Foram realizadas revitaliza-
ções, mutirões de manutenção, obras 
e implantação de luminárias com a 
tecnologia em LED

As equipes de trabalho estão 
diariamente nas ruas da capital 
alagoana, realizando as manuten-
ções das luminárias, tanto para 
serviços nas lâmpadas convencio-
nais de vapor de sódio, quanto nas 
que possuem tecnologia em LED. Os 
agentes seguem, diariamente, um 

cronograma para garantir ilumina-
ção de qualidade a todos os maceio-
enses.

Ao longo deste ano foram aten-
didas mais de 34 mil solicitações de 
manutenção que chegaram através 
dos canais de atendimento, Disque 
Luz,  APP Ilumina Maceió e também 
através das redes sociais.

Para o diretor técnico da Sima, 
Aleksander Rocha, esse número é 
muito satisfatório. “Os resultados 
são muito bons e estamos traba-
lhando de maneira intensificada 
para trazer a melhoria necessária 
e eficiente para os maceioenses”, 
pontuou. 

Quem já passou pela experiência 
foi Amanda Patrícia, que fez a aber-
tura da solicitação de manutenção 
para o bairro do Petrópolis, usando 
o Aplicativo Ilumina Maceió. “Fiz 
a abertura da demanda, solicitei a 
manutenção de um poste que estava 
apagado na rua da minha mãe. O 
ambiente já estava escuro há um 
tempo e não pensei duas vezes para 
abrir a solicitação e entrei em contato 
com o serviço da Sima para resolver 
o problema”, afirmou. 

No dia seguinte, a equipe esteve 
no local e fez a manutenção da 

luminária do poste que estava com 
defeito. “No outro dia a equipe 
estava lá, o serviço foi muito rápido e 
eficiente”, pontuou. 

MUTIRÃO DE ILUMINAÇÃO 
O Mutirão de Iluminação também 

fez parte da gestão e durante o tempo 
que estava em vigência trouxe resul-
tados positivos. O mutirão foi idea-
lizado com o intuito de otimizar o 
serviço de manutenção nos bairros. 
Após estudos técnicos para anali-
sar as necessidades nos bairros, as 
equipes realizavam, em uma noite, 
a manutenção de vários postes. No 
total, foram atendidos 16 bairros da 
capital, totalizando mais de 726 repa-
ros realizados em luminárias com 
defeito.

SUBSTITUIÇÃO POR LED
Durante esse tempo de trabalho, 

uma das prioridades sempre foi 
levar uma iluminação de qualidade 
às comunidades com registros de 
vulnerabilidade social em Maceió.

Dessa forma, foi realizada a subs-
tituição das luminárias convencio-
nais de vapor de sódio por LED em 
20 grotas de Maceió, garantindo mais 
dignidade, bem estar e segurança 

para a população. Ao todo, foram 
instaladas, apenas nas grotas, 1.921 
luminárias de LED. Entre as comu-
nidades beneficiadas estão Grota do 
Andraújo, Grota do Paredão, Grota 
do Ari, Grota da Princesa, Grota da 
Iraci, Grota Santa Helena, Grota da 
Cycosa, Grota da Ipanema e  a Grota 
do Vale do Reginaldo.

DEMAIS PONTOS 
As avenidas, ruas, logradouros, 

praças e demais pontos também 
foram contemplados. São eles: 
Rua Desembargador Hélio Cabral, 
no Feitosa; Avenida Governador 
Lamenha Filho, também no Feitosa; 
Avenida Doutor Antônio Gomes de 
Barros, na Jatiúca; Avenida Sandoval 
Arroxelas, na Ponta Verde; Conjunto 
Virgem dos Pobres, no Trapiche; Vila 
dos Pescadores, no Trapiche; Ladeira 
da Chã da Jaqueira; Loteamento 
Caribe 3, no Santos Dumont; Ladeira 
Geraldo Melo, no Farol; e Avenida 
Assis Chateaubriand.

No total, em 2021, as grotas e 
demais pontos beneficiados com 
a nova política de iluminação da 
Prefeitura de Maceió ultrapassa 
3.500 luminárias de LED instaladas 
pela cidade.
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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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