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Na Assembleia, 
Paulo Dantas 
garante ações 

do Governo
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Justiça não vê sensacionalismo 
e cancela o 13º para vereadores

CÂMARA CRITICOU IMPRENSA POR DIVULGAR SESSÃO DA VERGONHA, MAS SE CALOU DIANTE DA DECISÃO JUDICIAL                                                                       

Até julgamento do mérito, 
o pagamento do 13º salá-
rio para os vereadores de 
Maceió - aprovado na “sessão 
da vergonha” na última 
sessão da Câmara, dia 31 de 

dezembro - está suspenso. 
A decisão é do juiz Antônio 
Emanuel Dória Ferreira, que 
acatou Ação Popular impe-
trada por quatro advogados 
contra a decisão da Câmara 

que aprovou um pacote de 
benefícios para a Casa Legis-
lativa. Por enquanto, apenas 
a questão que se refere ao 13º 
salário está suspensa, “sob 
pena de haver violação diária 

de valores constitucionais”. 
Na sessão, foram aprovados 
ainda: aumento das verbas 
de gabinete e indenizatória 
e de mais 25 assessores para 
a Mesa Diretora nomear para 

onde achar melhor. A Câmara 
considerou sensacionalismo 
o fato de a imprensa ter divul-
gado o caso, mas não reagiu 
com o mesmo argumento à 
decisão judicial.  Página 3

Estudante se transforma num 
‘terror´ para colegas na Ufal

   NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

Alameda do Pontal 
está pronto para 
ser ocupado por 
sete mil pessoas

   CASA PRÓPRIA
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Investimentos 
garantem novos 
negócios e geram 
300 mil empregos

   ENERGIA SOLAR
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CRB conclui pré-temporada e se 
alinha para as batalhas de 2022

Após duas semanas 
de trabalho intenso com 
bola, exames médicos, 
treinos físicos e táticos e 
muitas palestras no CT 

Ninho do Galo, o elenco 
do CRB concluiu a pré-
-temporada para 2022. 
A  m a i o r i a  d o s  a t l e t a s 
ficou concentrada no CT. 

Ao todo, são 33 atletas 
(alguns da base), sendo 
três goleiros. O primeiro 
teste do Galo é no sábado 
(22), a partir  das 17h, 

n o  Re i  Pe l é , c o n t r a  o 
S p o r t / P E ,  p e l a  C o p a 
do Nordeste. Anselmo 
Ramon não jogará nesta 
p a r t i d a .  N o  m e i o  d a 

s e m a n a , q u a r t a - f e i r a 
( 2 6 ) ,  o  C R B  e n f r e n t a 
o Mur ici , a  par tir  das 
20h, no Rei Pelé, pela 1ª 
Rodada do Alagoano.    

Marcelo Carné
chega para 
ser o novo 

´paredão´do CSA
Página 10



23 a 29 de janeiro     |     2022

O BOLSONARISMO é uma praga que contamina a mente dos ingênuos

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

O Bolsonarismo, a exemplo de seus similares de extrema 
direita, como Nazismo e Fascismo reflete um dos piores 
“ruídos” que a audição humana pode suportar:  entoa cânti-
cos onde a segregação é a melodia. Anuncia em alto e bom 
som que as pessoas devem ser separadas em boas e más - e 
não por suas peculiaridades culturais, ideológicas, religio-
sas e de gêneros, por exemplo. 

A lógica maniqueísta resolve tudo: eles os bons, os hones-
tos, os demais compõem o grupo dos vilões - a escória da 
sociedade. Mas antes do barulho vem a surdina, o som 
baixo:  a supremacia branca e o negacionismo conduzindo 
a massa que em breve se tornará barulhenta. É assentada 
nessas convicções que essas ideologias se movimentam, 
alimentando-se do cinismo e da mentira.  

Essas duas características por sinal são marcas incontestes 
do “modus operandi” do Bolsonarismo.  Quem não se 
lembra do cinismo do então candidato Jair Bolsonaro em 
se apresentar como paladino da justiça e da honra? E o 
que dizer das mentiras deslavadas do “mito”:  honesto e de 
ilibada reputação, o enviado que consertaria o país? Se ficar 
apenas na pauta da rachadinha percebe-se claramente que 
a família Bolsonaro de honesta não tem nada. O enriqueci-
mento ilícito do clã Bolsonaro, às claras, deveria acender 
o sinal de alerta para a boiada. Mas mesmo que um amigo 
pessoal do presidente confirme a veracidade do esquema, 
como o marinheiro aposentado Waldir Ferraz, em entrev-
ista à revista Veja (sexta –feira, 21), ainda assim, tal informa-
ção não é suficiente para, pelo menos, constranger o gado, 
que dizer para uma abertura à realidade dos fatos.  

Ferraz disse que Bolsonaro e os filhos não sabiam de nada. 
Na entrevista o amigo culpa a ex-mulher do presidente, Ana 
Cristina Siqueira Vale, e garante que este só ficou sabendo 
do esquema, que teria iniciado na década de 1990, após a 
eleições de 2018. Até quando parece querer se redimir dos 
“pecados” os bolsonaristas “pecam” mais ainda. 

Quem quiser que acredite na ingenuidade de Bolsonaro e 
dos filhos para serem conduzidos pela ex-esposa e mãe, em 
tal “empreendimento”. A mentira “pulula” no clã Bolsonaro 
como gafanhotos enxamearam o Egito nos tempos biblícos. 
O bolsonarismo é assim mesmo: uma praga que contamina 
a mente dos ingênuos que acreditam em salvadores da 
pátria.  

Mas a bem da verdade esses “inocentes” não estão sendo 
enganados, uma vez que, em silêncio partilham e repro-
duzem as ideias de superioridade, racismo e segregação 
difundidas pela tosca ideologia da extrema direita. 

O preço desse silêncio: o “estrondo” provocado por pobres 
que defendem a pauta do capitalismo, trabalhadores que 
lutam contra as conquistas da classe operária, negros e 
pardos que negam o passado escravocrata do Brasil e, por 
tabela, a prática corriqueira do racismo; pesquisadores que 
negam o método científico e que se tornam asquerosos 
negacionistas e tantas outras circunstâncias que separam as 
pessoas em boas e más.

O preço do silêncio
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EXPEDIENTE

Senhor Arnaldo tem 81 anos. É um homem nascido 
no interior de Pernambuco. Desde muito cedo começou 
a trabalhar na roça para ajudar seus pais nas despesas da 
casa, pois eram 8 bocas para alimentar, contando com seus 
irmãos e pais. Sua mãe era fumante. E aos sete anos de idade 
Sr. Arnaldo começou a fumar escondido de seus pais. Aos 
15 anos iniciou na bebida alcoólica, mas apenas nos fins de 
semana ou nas comemorações em família. Cresceu, casou, 
tornou-se pai. É o homem mais generoso que já conheci. 
Dentro de suas limitações financeiras, sempre fez o possível 
para realizar os simples desejos de sua esposa e filhos, como, 
por exemplo, comprar um peixe, um mocotó ou uma carne 
de porco. 

Residiu muitos anos no interior. Para conseguir trabalho 
e oportunizar seus filhos aos estudos, em 1987 veio residir 
em Maceió. Desempregado, morou de favor na casa da sogra 
por alguns anos, até que ela cedeu o seu quintal para que 
Sr. Arnaldo e a família construíssem uma casa e pudessem 
morar. Aos poucos, trabalhando fazendo “bicos”, conse-
guiu construir uma simples casa e foi com a família morar 
nela. Mesmo com dificuldades financeiras, sempre estava 
ajudando as pessoas mais necessitas que sua família. O 
pouco dinheiro que ganhava, dividia com uma ex-cunhada 
que também estava desempregada. Ajudava aos familiares e 
amigos como podia, fazendo serviços de pedreiro, servente 
e carpintaria, e não cobrava nada pois argumentava que eles 
também eram desfavorecidos. Até os dias atuais, aposen-
tado, sempre que é convidado para uma festinha de fami-
liares e amigos, faz questão de contribuir com algum tipo de 
comida ou bebida, além de levar um presente para os aniver-
sariantes. Ainda mexe com carpintaria, apesar de ter sido 
proibido pelos médicos, pois a poeira da madeira nos últi-
mos tempos tem lhe causado alergia. Sempre que construía 
mesas, bancos e cadeiras, doava para os mais necessitados. 
Sr. Arnaldo é muito religioso, apesar de raramente frequen-
tar ou participar da igreja. É católico fervoroso. Sempre 
acompanha missas e programas católicos pela televisão. 

Nos últimos meses apareceu uma ferida no palato de 
sua boca. Está fazendo os exames necessários para o trata-
mento. Ele sempre diz que tem apenas 81 anos e que a vida, a 
cada minuto, vale a pena de ser vivida. Seus familiares estão 
um pouco preocupados, mas a fé que Sr. Arnaldo sempre 
afirmou ter em Deus, passou para seus filhos e netos. Sua 
esposa também é muito cristã. E todos estamos na torcida 
para que aquela ferida seja tratada e Sr. Arnaldo ainda tenha 
muitos anos de vida saudáveis e felizes ao lado de todos que 
ele ama e que o amam.

Até onde vai a sua fé?

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com



PROCURADORIA DA CÂMARA ainda não se pronunciou sobre a recusaPoder

O juiz da 14ª Vara da 
Fa z e n d a  Mu n i c i p a l  d e 
Maceió, Antônio Emanuel 
Dória Ferreira, acatou o 
pedido feito por um grupo de 
advogados e suspendeu o 13º 
salário dos vereadores, apro-
vado pela Câmara Municipal 
de Maceió, no final de 2021. 
Com a decisão da Justiça, 
divulgada às 18h da quinta-
-feira passada, o pagamento 
do benefício, previsto para o 
final deste ano, fica suspenso, 
até o julgamento do mérito da 
questão.  

Para o magistrado, a fixa-
ção do 13º salário não pode-
ria ser considerada pelos 
vereadores como um simples 
assunto a ser incluído no 
regimento interno da Casa, 
por meio de Resolução. Por 
isso, a aprovação do bene-
fício “violou o princípio da 
legalidade e outras normas, 
apresentando vício de nuli-
dade, razão pela qual deve ser 
imediatamente suspensa, sob 
pena de haver violação diária 
de valores constitucionais”.

Na decisão, o magistrado 
acata os argumentos dos 
advogados, autores da Ação 
Popular, quanto à ilegalidade 
da regulamentação do 13º 
salário por meio da Reso-
lução 001/22, publicada no 
Diário Oficial do Município, 
no dia 4 de janeiro de 2022. O 
benefício para ter a chancela 
da legalidade deveria ter sido 
regulamentado por meio de 
projeto de lei, ainda assim, 
para ser pago na próxima e 
não na mesma legislatura da 

sua aprovação.  
A procuradoria-geral da 

Câmara, que fez a defesa do 
13º salário dos vereadores 
e disse que sua aprovação 
estaria dentro da legalidade, 
ainda não se manifestou, 
sobre a suspensão do benefí-
cio. Assessores ligados à mesa 
diretora da Casa informaram 
que, até o final da manhã da 
sexta-feira passada, o assunto 
ainda estava sendo discutido e 
a equipe do advogado Marcelo 
Brabo ainda não tinha batido 
o martelo quanto ao recurso 
ou não da decisão. 

Na defesa direcionada à 
Justiça, no dia 12 de janeiro, 
a procuradoria-geral da 
Câmara, tendo à frente  
Marcelo Brabo, afirmou que 
os advogados, autores da ação 
popular, tomaram tal deci-
são motivados pelo “sensa-
cionalismo que a imprensa 
alagoana estava tratando a 
questão”. Mas, para o defensor 
público Othoniel Pinheiro, a 
imprensa cumprir o seu papel 
de fiscalizar o uso dos recursos 
públicos e denunciar eventu-
ais abusos.  

S e g u n d o  O t h o n i e l 
Pinheiro, que é um dos signa-
tários da ação, a decisão do 
juiz Emanuel Dória não é 
válida para as outras medi-
das aprovadas pela Câmara 
no dia 31 de dezembro. “Por 
enquanto, conseguimos 
barrar apenas o pagamento 
do 13º salário, mas as outras 
vantagens, aprovadas dentro 
do pacote de fim de ano da 
Câmara, ainda dependem do 
veto ou da sanção do prefeito 
JHC (PSB) para ser atacadas”, 
explicou. 

PARA JUIZ ANTÔNIO EMANUEL DÓRIA, aprovação do benefício, no apagar das luzes de 2021, violou o princípio da legalidade

Justiça derruba 13º salário 
de vereadores de Maceió

DE OLHO

Advogados que entraram com ação para ‘barrar’ o salário extra para os vereadores

JULGAMENTO

Antônio Emanuel Dória foi o autor da decisão contra a criação do 13º salário para os vereadores de Maceió
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Ricardo Rodrigues
Repórter

Benesses podem ser barradas
Na ação popular, os advo-

gados José Carlos Fernandes, 
Othoniel Pinheiro, Sandra 
Barbosa Gomes e Welton 
Roberto pedem apenas a 
suspenção do 13º salário, mas 
as outras benesses aprovadas 
pelos vereadores, dentro do 
Orçamento de Maceió para 
2022, também foram denun-
ciadas à Justiça.

O Ministério Público de 
Alagoas (MPAL) impetrou 
uma ação civil pública contra 
o aumento da verba de gabi-
nete dos vereadores, o reajuste 
da verba indenizatória acima 
da inflação e a criação de mais 
25 cargos de comissão para a 
mesa diretora da Casa, além 
do pagamento do 13º salario, 
que para o órgão ministerial 
também é ilegal, pois teria 
sido regulamentado por meio 
de uma Resolução. 

De acordo com a promo-
tora de Justiça, Fernanda 
Moreira, o reajuste da Verba 
Indenizatória de Atividade 
Parlamentar (VIAP), de R$ 
10,5 mil para R$ 15 mil, pode-
ria até ter sido aprovado, mas 
não com um percentual tão 
grande, acima da inflação. A 
verba de gabinete também 
sofreu aumento significativo 
de R$ 6 mil. A previsão para 
essa despesa pulou de R$ 69 
mil para R$ 75 mil, por gabi-
nete. 

A representante do MP 
questiona também a criação 

dos 25 cargos comissiona-
dos, sem uma justificativa 
plausível que justifique a 
despesa. Para a promotora, 
há dúvida quanto à legalidade 
do processo que criou esses 
cargos. Segundo Fernando 
Moreira, o legislativo munici-
pal tem autonomia para criar 
cargos comissionados, mas 
com base num projeto de 
lei nesse sentido e seguindo 
todos os trâmites legais. 

Para fazer frente às novas 
despesas, inseridas dentro do 
pacote de benesses repudiado 
por entidades da sociedade 
civil organizada, os vereadores 
aprovaram um aumento do 
duodécimo da Câmara Muni-
cipal. Pelo projeto original da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LOAS), estava previsto 
um duodécimo no valor de R$ 
77 milhões, mas foi fixado em 
R$ 84 milhões, ou seja, sofreu 
um aumento de R$ 7 milhões. 

O aumento no valor do 
duodécimo da Câmara foi 
um dos motivos que levou 
o vereador Leonardo Dias a 
votar contra o Orçamento de 
Maceió para 2022, fixado em 
R$ 3,1 bilhões. “Votei contra 
o Orçamento porque não 
concordei com esse aumento 
no valor do duodécimo, que 
pulou de R$ 72 milhões em 
2020 para R$ 84 milhões em 
2022, ou seja R$ 12 milhões 
a  mais.  Um verdadeiro 
absurdo”, explicou Dias.

MCCE classifica 
pacote como 
‘ilegal e imoral’

O pacote de benefí-
cios aprovado na última 
sessão da Câmara de 
2021 vem sendo contes-
tado por vários setores 
da sociedade civil orga-
nizada e já foi tema de 
uma audiência pública 
na Ordem dos Advo-
g a d o s  d o  Bra s i l  e m 
Alagoas. 

Para Fernando CPI, 
coordenador do Movi-
m e n t o  d e  C o m b a t e 
Corr upção E lei toral 
(MCCE), além de ilegal, 
o pacote de vantagens 
dos parlamentares “é 
imoral”. 

“ N u m  m o m e n t o 
como esse que estamos 
vivendo – de pandemia, 
de fome, desemprego 
e desespero –, a apro-
vação de um pacote de 
bondades como eles, 
é revoltante”, afirmou 
Fernando CPI. 

“Ainda bem que a 
Justiça suspendeu o 
pagamento do 13º salá-
rio para os 25 verea-
dores da nossa capital. 
Esperamos que outras 
medidas sejam toma-
das contra as demais 
benesses aprovadas por 
eles, na calada da noite”, 
completou.



Considerado um parla-
mentar de perfil conciliador 
e de alta produtividade pelos 
deputados estaduais, o serta-
nejo Paulo Dantas foi além 
de conquistar a liderança de 
26 membros do Legislativo 
do Bloco da Maioria. Atual-
mente, é um dos deputa-
dos mais procurados pela 
população para viabilizar no 
Legislativo projetos sociais. É 
também quem tem assumido 
a missão de fazer avançar os 
projetos sociais propostos 
pelo Governo do Estado.

Um dos principais defen-
sores no Parlamento do 
Programa do Leite e do cartão 
CRIA, que atende a milhares 
de famílias carentes, além de 
ações em defesa da educação 
pública, da infraestrutura e do 
desenvolvimento humano, 

Paulo foi o relator do projeto 
do novo Plano de Cargos e 
Carreira dos profissionais da 
Educação, que garantiu um 
aumento médio acima de 20% 
nos vencimentos das catego-
rias, após várias reuniões com 
os sindicatos profissionais.

Outro projeto na área da 
Educação mirou no estu-
dante do ensino médio, o 
Bolsa Escola 10, programa 
de combate à evasão escolar 
que concede bonificação de 
R$ 500 para aquele que voltar 
às aulas, R$ 100 mensais 
sempre que atingir 80% de 
presença e R$ 2 mil na conclu-
são do ensino médio, benefi-
ciando mais de 80 mil alunos. 
A forma como o deputado 
Paulo Dantas consegue fazer a 
tramitação ser célere no Parla-
mento alagoano tem sido 
sempre elogiada pelo gover-
nador Renan Filho. O projeto 
de lei do Bolsa Escola 10 foi 

aprovado em duas semanas.
Outro projeto estatal que 

foi relatado por Dantas foi do 
reajuste dos servidores esta-
duais do ano passado. Nas 
redes sociais, os comentários 
mostram a visibilidade do 
deputado que está no quarto 
ano do primeiro mandato no 

Legislativo estadual. “Sempre 
teve sensibilidade para ouvir 
as demandas”, pontou Júnior 
Rodrigues, morador de Bata-
lha.

“A prioridade deve ser 
sempre a de criar oportuni-
dades, principalmente, para 
quem precisa do apoio do 

poder público. Pela educação, 
pela transferência de renda ou 
apoiando o pequeno empre-
endedor, precisamos garan-
tir que ninguém passe fome 
hoje e dar condições para que 
todos tenham seu emprego 
e sua renda”, declarou Paulo 
Dantas.

PAUTAS são centradas na Educação, transferência de renda e apoio aos empreendedoresEstado
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DEPUTADO tem a missão de relatar e fazer avançar os projetos sociais propostos pelo Executivo alagoano

Dantas assume protagonismo 
nas ações do Governo de AL

Da Redação

Deputado apresenta vários projetos
Já de autoria de Paulo 

Dantas, ganharam relevân-
cia projetos de lei de alcance 
social, como o que permitiu o 
perdão da dívida dos peque-
nos produtores rurais, contra-
ída perante a Agência de 
Fomento Desenvolve. É dele 
também o projeto de lei que 
instituiu o Cartão Gás e o que 
libera o pequeno produtor da 
necessidade de outorga para 
uso da água, com a finalidade 
de consumo humano, produ-
ção agrícola ou para matar 
a sede de animais, especial-
mente nas áreas castigadas 
pela prolongada estiagem.

Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa 
de Tavares Bastos e segundo 
secretário da Mesa Diretora, a 
atuação de Paulo Dantas é tida 
como acima da média, prin-
cipalmente para quem está 
no primeiro mandato como 
deputado estadual. 

História Política
No entanto, a trajetória 

política de Paulo Dantas teve 
início fora do Legislativo. Filho 
de Luiz Dantas, ex-secretário 
de Estado, ex-deputado fede-
ral e ex-presidente do Poder 
Legislativo de Alagoas, ele é 
produtor rural e foi prefeito de 
Batalha por oito anos. À frente 
da cidade sertaneja, Paulo 
Dantas saneou totalmente 
a cidade, municipalizou o 
Hospital Estadual, criou uma 

política de atenção básica 
à saúde e avançou no Ideb 
municipal acima da média em 
Alagoas. 

O desempenho de Paulo 
Dantas tem atraído apoio de 
diferentes grupos políticos 
de Alagoas e ampliado espe-
culações para que ele seja um 
governador-tampão, em caso 
de renúncia do governador 
Renan Filho, e pré-candidato 
ao governo do Estado este ano. 

O governador tem convi-
dado Paulo Dantas para todo 
evento do Executivo pela 
capital e pelo interior. “Tudo 
que estamos fazendo no 
social não seria possível sem 
o trabalho do deputado Paulo 
Dantas, como relator de diver-
sos projetos, e da Assembleia 
Legislativa (ALE) como um 
todo na aprovação dos proje-
tos de lei, a quem eu agra-
deço”, declarou Renan Filho, 
em cerimônia do Alagoas 
Presente em Ouro Branco.

Outro líder político que 
declarou apoio a uma possível 
pré-candidatura de Dantas ao 
Governo do Estado foi o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira. “Tem o nosso 
carinho. É muito querido 
por quem o conhece. Pode e 
deve ser o nosso candidato 
ao governo do Estado, caso a 
ALE o eleja como governador-
-tampão”, declarou Lira em 
Água Branca no final do ano 
passado.

SERTANEJO

Paulo Dantas tem um perfil conciliador e conta com a confiança do governador Renan Filho



Janessa dos Santos, maris-
queira, 33 anos, mãe de dois 
filhos. Ela é uma das chefes 
de família cadastradas no 
programa de moradia da 
Prefeitura de Maceió. Sua 
esperança é ser contemplada 
em um dos 480 imóveis do 
residencial Alameda Pontal, 
previsto para ser entregue em 
fevereiro. 

“Rezo todos os dias para 
ganhar a minha casa. São 
muitos anos morando em um 
barraco, na beira da Lagoa. Já 
passei por enchentes, furtos 
e doenças. Eu não aguento 
mais”, conta vagarosamente 
ao olhar para os imóveis 
prontos.

Frequentemente, Janessa 
circula pelo conjunto dos 
residenciais entregues pela 
Prefeitura para ajudar os 
familiares com serviços 
domésticos. Segundo ela, 
esta é uma forma de fugir da 
sua dura realidade (na beira 
da Lagoa) e sonhar acordada, 
diante da estrutura digna que 
os residenciais oferecem. 

“Aqui, meus filhos circu-
lam livremente, brincam no 
parquinho e convivem com 
outras crianças. Mas quando 
chega a hora de irmos embora 
eles ficam tristes, não querem 
voltar para o barraco”, diz ela. 

O complexo residencial 
contempla uma extensa área 
de lazer, com parques infan-
tis, quadras poliesportivas, 
salões de festa, áreas verdes, 
bicicletários e ciclovias. As 
residências têm 43m², distri-
buídos em sala, cozinha, 
banheiro e dois quartos. 

Os Alamedas ficam no 
Benedito Bentes, parte alta 
da capital, e se distribuem 

em quatro residenciais: Farol, 
Pajuçara, Jatiúca e Pontal. 
Juntos, eles somam 1.920 
apartamentos, abrigando 
mais de 7.600 pessoas na 
parte alta de Maceió.

Assim como Janessa, 
centenas de pessoas enca-
minhadas pela Defesa Civil 
de Maceió e pela Secreta-
ria Municipal de Assistên-
cia Social (Semas) fizeram o 
cadastro habitacional e espe-
ram a análise da Caixa Econô-
m i c a  Fe d e r a l .  O s  q u e 
estiverem aptos participarão 
dos sorteios das chaves.  

As trajetórias de vida 
destas famílias possuem 
marcas dolorosas, de situ-
ações precárias de sobre-
v i v ê n c i a ,  e m  b a r r a c o s 
improvisados, sem sanea-
mento básico e sem acesso ao 
lazer. Condições que a impe-
diam de lutar por uma vida 
mais digna. 

“Após conquistar a minha 
casinha eu irei batalhar para 
ter um emprego melhor e 
oferecer novas oportunida-
des aos meus filhos. Tudo 
vai mudar quando a gente 
começar a morar em um lar 
de verdade”, finaliza espe-
rançosa Janessa dos Santos, 
ainda com um sorriso tímido.

O prefeito JHC destacou 
a importância deste tipo de 
empreendimento que mexe 
diretamente com o emocio-
nal e com os sonhos das 
pessoas.

“É uma responsabilidade 
muito grande quando cons-
truímos complexos como 
esse, porque o Poder Público 
também tem que chegar 
perto das pessoas e não pode-
mos só entregar essas resi-
dências, temos que trabalhar 
a dignidade dessas pessoas”, 
conta o prefeito.

RESIDENCIAL é dotado de toda a infraestrutura necessária para os moradoresCotidiano

ESTRUTURA

Residências tem 43 m, distribuídos em sala, cozinha, banheiro e dois quartos

CONCLUÍDOS

imóveis já estão prontos e serão entregues em breve aos seus novos moradores

Secom Maceió

CADASTRO DOS IMÓVEIS foi finalizado e as chaves serão distribuídas de acordo com os critérios de vulnerabilidade social

Residencial Alameda Pontal 
deve abrigar 7,6 mil pessoas
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ESTILO
“Se você quer ser bem-sucedido precisa de dedicação total, buscar 

seu último limite e dar o melhor de si mesmo”

Ayrton Senna

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista social e jornalista

Sociedade com
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  ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL aos amigos aniversa-
riantes da semana, leiam: Jéssica Tenório vulgo 
Dona Flôr, Diogo Terencio, Marry Oliveira (23), 
Diego Lins, Adriano César (24), Felipe Silva, 
Marcelino Rocha (25), Serginho Marques, 
Pedro Vieira, Alisson Brandão (26), Leila 
Fernanda, David Barros, Fernandinho Bala 
(27), Climério Neto, Moisés Santos (28), Hugo 
Tenório, Wellington Souza (29). #parabéns

TODA ELE | 

Quem anda sorrindo à toa in 

Maceió após o beijaço na cantora 

Anitta, no quadro “Um Crush Para 

Anitta”, no Domingão com Huck, 

é o poeta digital e compositor 

Hugo Novaes

IN DESTAQUE | 

Sempre amável e carinhosa, 

Maria Maia, mãe do influenciador 

e empresário Carlinhos Maia, 

ilustrando a coluna desta semana.

MADE IN MARIBONDO | 

Um brinde +QESPECIAL ao elegante casal 

destaque da City Tour de Maribondo Lidiane 

Martins e Leopoldo Pedrosa. #aplausos

PODEROSA | 

Geruza Tenório, leiam Lojas Via G, em recente momento 

de férias na linda praia turística de Barra de São Miguel

BDAY |

Gabriel Filho ficando mais maravilhoso por 

conta de seu aniversário hoje, dia 23. Parabéns!

“ Ofertamos em Maceió um produto de altíssima qualidade, sem 
concorrentes no Brasil e com um preço justo para o mercado”.

 Alexander Petersen, sócio-investidor da Milkee.

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Angioclin é pioneira 
em Oxigenoterapia

Pioneira no tratamento com Oxigenoterapia Hiper-
bárica, a Angioclin Maceió atende por planos de 
saúde e está localizada em dois endereços na capital 
alagoana, sendo a matriz no Poço e a filial na Ponta 
Verde.
A Oxigenoterapia Hiperbárica é uma modalidade 
terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro 
e é usada para o tratamento de vários problemas de 
saúde como: Feridas de difícil cicatrização; Infec-
ções graves com destruição muscular, de pele, ou 
gordura subcutânea; Lesões de bexiga, intestinos, 

ossos e cérebro, causadas tardiamente por radiote-
rapia; Esmagamentos e amputações traumáticos.
Mais informações pelos contatos: (82) 3316-4453/ 
3316-4454 ou pelo whatsapp 99616.2612. Vale seguir 
no Instagram:  @angioclinmaceio

  Milkee traz sabores 
surpreendentes
Provar novos sabores é sempre uma oportunidade 
especial. E se eles forem na forma de um creme 
congelado, semelhante ao sorvete, feito com 
receitas exclusivas, surpreendentes e com produ-
tos 100% naturais, a experiência tem tudo para se 
tornar inesquecível. Na Milkee Brazilian Custard o 
público pode se sentir em um pedacinho dos EUA 
com delícias exclusivas no cardápio, entre elas a 
sobremesa gelada queridinha dos EUA, o frozen 

custard, que conta com o duo French Vanilla e Triple 
Chocolate, além de um sabor exclusivo e diferente 
a cada dia. O empreendimento do Petersen Capital 
Group fica na Galeria San Pietro, na Rua Durval de 
Guimarães, 370, Ponta Verde.

  Centro tem posto 
de vacinação covid-19
Uma parceria da Aliança Comercial de Maceió e 
Prefeitura de Maceió tornou a ação de vacinação 
contra a covid-19 realizada no último sábado, 15, 
em um posto de vacinação que ficará até o dia 
29, em pleno calçadão no Centro de Maceió.
A ação que teve início de forma temporária, foi 
efetivada nesta segunda, 17. O posto de vacina-
ção será exclusivo para covid e ficará próximo ao 
ônibus da Polícia Militar de Alagoas.
O horário de funcionamento é de 9h às 16h.
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ENERGIA SOLAR: R$ 52 bilhões em investimentos e 300 mil empregos, desde 2012

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  Seguro Solar: Como 
proteger seu sistema 
fotovoltaico!
Segundo a Absolar, a fonte solar já trouxe ao 
Brasil mais de R$ 52,7 bilhões em novos inves-
timentos e gerou mais de 300 mil empregos 
acumulados desde 2012.
Recentemente, o Brasil ultrapassou a marca de 
10 gigawatts (GW) de potência operacional da 
fonte solar fotovoltaica, considerando usinas de 
grande porte e em pequenos e médios sistemas 
instalados em telhados, fachadas e terrenos. 
De acordo com dados da Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar) somados, os siste-
mas fotovoltaicos representam mais de 70% da 
potência da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior 
do mundo e maior da América Latina.
Com o crescimento desse tipo de fonte de 
energia, a preocupação com a proteção dos 
equipamentos fotovoltaicos deve ser levada 
em consideração, e o seguro pode ser um bom 
aliado nesse momento. 
Segundo informações da entidade, a energia 
solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 52,7 bilhões 
em novos investimentos e gerou mais de 300 
mil empregos acumulados desde 2012. Com 
isso, evitou a emissão de 10,7 milhões de tone-
ladas de CO2 na geração de eletricidade. Com 
o crescimento desse tipo de fonte de energia, a 
preocupação com a proteção dos equipamentos 
fotovoltaicos deve ser levada em considera-
ção, e o seguro pode ser um bom aliado nesse 
momento.
O seguro garante indenização ao segurado por 
prejuízos decorrentes de danos causados ao 
equipamento, conforme riscos previstos nas 
coberturas. Há cobertura para todo o sistema: 
placas, inversor, estrutura e elétrica, Além disso, 
o produto está disponível para equipamentos 
novos e usados.  Esses seguros cobrem danos 
elétricos, avarias ocasionadas por intempéries 
e até roubo ou furto das placas. Você ao contra-

tar o serviço pode escolher de quais riscos você 
gostaria de se proteger e calcular o valor da sua 
apólice.
Os valores do mercado estão em torno de 1% do 
valor dos equipamentos por ano para proteger 
seu sistema fotovoltaico. É um investimento que 
pode valer a pena caso ocorra qualquer acidente 
inesperado e também para deixar você mais 
tranquilo. É sempre melhor prevenir do que 
remediar, não é mesmo?
Outro fato importante para o crescimento do 
setor é a aprovação de marco legal, que torna a 
energia solar mais acessível. O texto do Projeto 
de Lei 5829/19 já foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, e agora segue para o Senado.

  Conclusão
Em suma, ter um seguro para proteger equipa-
mentos de energia solar é extremamente impor-
tante, pois os segurados garantem a segurança 

de que as estruturas estão protegidas, além da 
tranquilidade de não ter prejuízos financeiros 
caso ocorra algum sinistro.
As pessoas e empresas estão cada vez mais 
engajadas com a questão ambiental e, com isso, 
a busca por fontes alternativas e renováveis de 
energia que não tragam impactos ambientais tem 
sido um forte impulsionador para a energia solar.
Aliado a isso, temos a questão geográfica, dada a 
grande incidência solar em nosso país e também 
a questão financeira que o sistema fotovoltaico 
proporciona, pois além de qualquer redução na 
conta de luz, esta redução poderá permitir ao 
segurado a recuperação do valor investido no 
sistema em um curto espaço de tempo.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também 
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quin-
tas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na 
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até a próxima se Deus 
quiser! Um grande abraço!
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PRÓ-REITORIA minimiza a situação e alega que situação está sob controleEspecial

Universitários moradores 
da Residência Universitária 
Alagoana lançaram uma nota 
pública denunciando perse-
guições cometidas por um 
aluno residente, que chegou 
a encurralar dois estudantes 
quilombolas dentro da cozi-
nha. A agressão aconteceu 
no dia 7 de janeiro e, segundo 
relato das vítimas, é estopim de 
diversas situações de violên-
cias físicas e psicológicas que 
acontecem desde 2018 – e cujos 
alvos são estudantes negros, 
mulheres e LGBTQIAP+. 

Além da denúncia contra 
o agressor em si, os estudan-
tes também reclamam da 
ausência de respostas por 
parte da Universidade Federal 
de Alagoas, mesmo diante de 
contínuas queixas e denúncias 
formais, aumentando o senti-
mento de insegurança e impu-
nidade.

Constante alvo dessas 
perseguições, o universitá-
rio Luan* (nome fictício a fim 
de preservar a segurança do 
entrevistado) relata que já 
chegou a ser atingido com um 
soco do agressor, denúncia 
formalizada em Boletim de 
Ocorrência, e enumera diver-
sas outras circunstâncias de 
intimidação, provocação e 
constrangimento cometidas 
contra ele e outros estudantes, 
até o episódio mais recente 
de encurralamento, que só foi 
interrompido após interven-
ção de vigilantes.

Segundo Luan, o primeiro 
caso de violência mais grave, 
uma ameaça, aconteceu 
em 2018, dias depois de ter 
conseguido oficialmente a 
hospedagem na residência, 
e a vítima um foi colega da 
moradia. “O rapaz, que é LGBT, 
foi avisar a ele que um lastro 
da cama estava quebrado e a 
reação dele foi atacar o colega, 
dizendo que ele já sabia que 
a cama estava quebrada e o 
colocou em risco, quebrou o 
restante do lastro e da cama, 
ameaçando pegar o lastro e 
bater nele”. Esta foi a primeira 
de muitas denúncias encami-
nhadas à Pró-Reitoria Estu-
dantil (Proest) que, segundo 
os alunos, até o momento, não 
trouxe qualquer retorno.

“Foi aí que a gente percebeu 
que ele criava intrigas e inven-
tava motivo para ter discus-
sões e assim poder justificar 
as agressões que ele queria 

cometer. Apesar do modo de 
agir dele, as pessoas tentavam 
conversar e contornar”, conta. 
Meses depois, outra discussão 
foi provocada. 

À essa altura as intimida-
ções e ameaças já aconteciam 
constantemente, até a agres-
são física. “Ele me deu um 
soco por uma discussão banal. 
Comemorávamos a ida de 
uma amiga da residência para 
o mestrado e ficamos conver-
sando até tarde. Ele chegou 
para reclamar do barulho, se 
virou contra mim, batemos 
boca e ele me deu um soco. 
Foi na frente da casa (como 
chamam os blocos da Resi-
dência), local que tem câmera 
e que registrou tudo. No outro 
dia, fui à Proest e prestei queixa 
formalmente, fiz Boletim de 
Ocorrência e não deu em nada 
mais uma vez”.

Segundo Luan, após a 
agressão, o residente solici-
tou processo de mobilidade 
acadêmica e ficou um ano fora 
do estado, em outra univer-
sidade. Luan* rememora que 
o funcionário que o recebeu 
na delegacia afirmou que não 
poderia mais dar andamento 
ao processo. “O delegado ou 
escrivão, não lembro exata-
mente, sugeriu que fosse 
aberta queixa também contra 
mim, por eu ter incitado a 
violência que o agressor come-
teu contra mim. Um absurdo. 
Mesmo com imagens nas 
câmeras mostrando que não 
incitei nada, não revidei ou 
ameacei”, contou.

Já o processo adminis-
trativo na Proest, mais uma 
vez, não trouxe resultados. 
“Mesmo ele descumprindo 
uma instrução normativa que 
diz que agressão é passível de 
expulsão, a universidade não 
fez nada. Proest, OAB, idas 
e vindas que fiz, e não resul-
taram em nada. Ele ainda 
chegou a ganhar o benefício 
da mobilidade acadêmica 
com a vaga assegurada por um 
ano na residência, quando a 

instrução normativa diz que a 
vaga só é mantida por 6 meses 
nesses casos”.

Segundo Luan, o rapaz 
voltou em março de 2020, já 
durante a pandemia e sob um 
protocolo que instruiu grande 
parte dos residentes a retorna-
rem para suas casas em razão 
da necessidade de distancia-
mento. “Ficaram entre 20 e 
25 na residência. E ele conti-
nuou provocando o pessoal, 
discutindo com servidores. O 
gerente da residência também 
foi desacatado e desrespeitado, 
mas nada aconteceu”.

Foram numerosos os rela-
tos de violência psicológica, 
perseguição e episódios de 
expulsão de moradoras da resi-
dência, além de ditar regras  no 
prédio. Mais e-mails enviados 
à Proest e, segundo os estu-
dantes, a mesma resposta de 
que haveria apuração de fatos 
e abertura processo adminis-
trativo. Ainda como medida 
de autodefesa, Luan também 
passou a caminhar com celular 
em modo de gravação a fim de 
registrar ataques.

Foi desta forma que conse-
guiu gravar imagens de episó-
dios mais recentes, ocorridos 
no dia 4 de janeiro, quando 
recebeu mais uma ameaça 
na cozinha – um dos poucos 
locais que não tem câmera. 
E o último, no dia 7, quando 
os jovens foram encurralados 
dentro da cozinha da RUA. 
Luan conta como aconteceu:

“Estava almoçando com 
um colega e duas amigas e ele 
entrou na cozinha. Fizemos 
o de sempre, que é agilizar as 
coisas para sair e deixar ele 
lá. Peguei o resto da minha 
comida e fui lá fora levar para 
os gatos. Quando voltei, ele 
quase não me deixou espaço 
para passar. Depois ele saiu 
e ouvi quando ele pisoteou 
com tudo a comida que colo-
quei para os gatos. Ignorei ele 
e foi quando ele começou a 
gravar o celular. Ele começa 
a fazer umas narrativas que 

ele tira da cabeça e fica vindo 
na minha direção. Eu fiquei 
indo para trás e pedindo para 
ele se afastar. Uma menina 
apareceu perguntando o que 
estava acontecendo. É aí que 
ele empurrou ela para fora, 
fechou a porta e deixou eu e 
meu colega presos na cozinha”.

Nesse momento, segundo 
Luan, as meninas chamaram a 
vigilância enquanto tentavam 
empurrar a porta. “Elas ficaram 
o tempo todo tentando abrir 
a porta, mas ele ficava pren-
dendo com o próprio corpo 
e gravando a gente enquanto 
falava as narrativas que ele 
mesmo inventava. Cheguei 
a gravar um vídeo, com ele 
filmando a gente e criando 
que ele era vítima da situação. 
Depois que encerrei a grava-
ção, liguei para o pró-reitor e 
informei o que acontecia. Os 
vigilantes tentavam convencer 
ele a abrir a porta, até nós sair-
mos escoltados pelos vigilan-
tes”, relata. Mais um Boletim 
de Ocorrência foi aberto. Mais 
um e-mail para a Ufal também.

O residente não respondeu 
sobre a agressão física come-
tida contra Luan em 2019 nem 
a respeito das perseguições, 
bloqueios nos corredores e 
intimidações denunciadas 
por mais de 20 moradores da 
Residência. Enquanto isso, 
assustados pela iminência de 
novas situações de agressão, os 
estudantes contam que já não 
caminham mais pelos corre-
dores e chegaram a impro-
visar objetos com pedaço de 
madeira para defesa pessoal. 
“As pessoas só estão saindo dos 
quartos quando é estritamente 
necessário. Alguns de nós colo-
camos um pedaço de madeira 
como porrete atrás da porta, 
com receio, como autodefesa 
mesmo. Tenho 63 quilos e ele é 
enorme”.

Poucos momentos após a 
publicação da reportagem, o 
residente denunciado respon-
deu à Mídia Caeté. Negando 
as acusações de encurralar 

os jovens, o morador da Resi-
dência alega que “primeira-
mente lamento que três alunos 
universitários com mentes 
brilhantes tenham recorrido 
a violência, a fim de conven-
cer que outro aluno parasse 
de filmar e fotografar. Desde 
outubro de 2022* venho regis-
trando degradações e desvios 
de comportamento de alguns 
alunos que aqui moram que 
acaba por gerar problemas de 
higiene  e consequentemente 
a saúde dos que aqui vivem, 
incluso eu (sic)”. 

O residente não chegou a 
explicar que atitudes seriam 
estas ou mesmo o fato de que 
não são três alunos, mas mais 
de 20 que vêm reportado sobre 
seu comportamento agressivo. 

Ele trouxe outra versão 
sobre a situação do encurra-
lamento, em que se posiciona 
como vítima dos colegas, ainda 
que desde 2018 eles venham 
denunciando suas ameaças. 
A fim de preservar a segurança 
das pessoas citadas, retiramos 
as iniciais de seus nomes nas 
citações.

Sobre o encurralamento, 
diz o seguinte: “Reconheço 
que tive discussão com o aluno 
sobre colocar comida para os 
gatos no chão repetida e conti-
nuamente, mas em nenhum 
momento ataquei o aluno ou 
qualquer uma das cinco partes 
envolvidas. Reconheço que 
sim, precisei fechar a porta da 
cozinha para me proteger e 
não para prender ninguém”, 
alegou. 

A Mídia Caeté contatou 
o então pró-reitor da Proest, 
Alexandre Lima. Segundo ele, 
alguns processos ocorreram 
em gestões antigas e, a partir 
da mudança de equipe, não 
houve informações sobre sua 
continuidade. “Houve briga 
entre residentes que motivou 
abertura de processo admi-
nistrativo e um dos estudantes 
acusados saiu para mobilidade 
acadêmica e, por isso, não 
chegou a ser finalizado”, relata.

“A gente trabalhou justa-
mente na tentativa de apazi-
guar. Estamos cientes que os 
estudantes estão andando 
com pedaços de madeira 
como preventiva. Os vigilan-
tes estão cientes da situação 
e orientados a acionar direta-
mente a polícia caso algo acon-
teça, porque foge das cerdas 
da universidade. Neste fim de 
semana, por enquanto, não 
houve nenhuma novidade”, 
diz.

ENCURRALADOS por colega na cozinha, estudantes cobram providências da Ufal; agressor foi denunciado à polícia

Estudante toca terror na 
Residência Universitária

Wanessa Oliveira
Mídia Caeté
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CSA E CARNÉ vinham tentando se entender há alguns anos; chegou a horaEsportes

O CSA tem a presença de 
uma figura conhecida no 
futebol nacional que prova-
velmente chega para ocupar 
a vaga deixada por Thiago 
Rodrigues. Trata-se do goleiro 
Marcelo Carné, ex-Juventude. 
O arqueiro chegou ao Azulão 
no início deste ano e deve 
defender a meta azulina por 
toda a temporada, brigando 
pela titularidade. 

Depois de três tempo-
radas vestindo a camisa do 
Verdão, o jogador aceitou a 
proposta da diretoria maruja 
e chegou como reforço para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro. Ídolo recente e 
com conquistas importantes, 
a despedida do clube que lhe 
recebeu desde 2019 não foi 
nada fácil. 

Mas difícil mesmo foi o 
período antes da chegada 
ao Ju. A reportagem de O 
Dia Alagoas conversou com 
exclusividade com Marcelo 
Carné e foi procurar entender 

um pouco mais da história do 
atleta. Em 2016, ele chegou 
a ficar sem clube, antes de 
se apresentar à equipe de 
Caxias do Sul. Durante seis 
meses, teve que trabalhar 
como motorista de aplica-
tivo. Em 2017, ele voltou 
aos campos para defender 
o América de Teófilo Otoni, 
em Minas Gerais. Depois ele 
se transferiu para o Audax, 
para disputar a Copa Rio e a 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Carioca. Em 2018, ainda 

defendeu o Bonsucesso, 
também do Rio de Janeiro, na 
Série B do Estadual.

Somente no final de 2018 
ele chegou ao Juventude. E 
pelo Verdão, foram 124 jogos. 
Entre as principais conquis-
tas está o acesso para a Série 
B e para a Primeira Divisão do 
campeonato nacional. Além 
disso, Carné também esteve 
presente nas duas grandes 
campanhas do clube na Copa 
do Brasil, em 2019 e 2020, 
quando inclusive eliminou 

o CRB. Em 2021 conseguiu 
o título de campeão do Inte-
rior no Gauchão e foi um dos 
principais nomes na campa-
nha de permanência na Série 
A do Brasileirão, brigando 
ponto a ponto com o Grêmio, 
que terminou rebaixado.

E apesar de a contrata-
ção só ter sido concretizada 
agora, Carné e o time marujo 
fazem um “namoro” antigo. O 
jogador já foi procurado pelo 
clube em outras oportunida-
des. Mas, segundo o goleiro, 
“cada experiência acontece 
no momento certo. A expec-
tativa é enorme, sei o quanto 
a torcida do CSA é apaixo-
nada e tenho certeza que será 
um grande ano”.

Depois de três tempora-
das defendendo um mesmo 
clube, Carné literalmente 
vestiu a camisa do Ju e criou 
uma identificação com os 
torcedores gaúchos. Sobre 
isso, ele disse que é “uma 
sensação bem gostosa de 
recomeço. Lógico que tem 
grandes desafios a serem 
superados, o início sempre 

é um pouco mais difícil por 
toda a questão da mudança 
de lugar, adaptação ao clube, 
mas a sensação é a melhor 
possível e quero criar uma 
grande história por aqui”.

E do clima frio em Caxias, 
ele enfrenta agora o calor 
alagoano.  A temporada 
começou e, além de dispu-
tar o estadual, o arqueiro 
tem mais um novo desafio: a 
Copa do Nordeste. Apesar da 
novidade, ele minimizou os 
impactos. Segundo Carné, a 
competição regional sempre 
foi admirada por ele e o fato 
de já ter enfrentado outros 
rivais alagoanos na Copa do 
Brasil facilita a familiariza-
ção.

O CSA não conseguiu 
manter uma base muito 
grande de atletas que já esta-
vam atuando pelo clube. 
Para Carné, todo período 
de adaptação e mudança 
é difícil, mas ele garantiu 
que os jogadores que estão 
chegando agora estão conse-
guindo assimilar bem a filo-
sofia do técnico Mozart.

SUBSTITUIR O “Paredão” Thiago Rodrigues é missão encorajadora para atleta enfrentar a temporada 2022

Goleiro do Juventude chega 
para “fechar o gol” do CSA
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Thiago Luiz
Estagiário

MARCELO CARNÉ
Chega ao CSA para substituir um dos principais nomes do Azulão dos últimos anos
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PAJUÇARA TURISMO faz a diferença em férias na Terra da Disney

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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MEDICINA INTEGRATIVA

Neste domingo, 23, é comemorado o 

Dia da Medicina Integrativa. Através 

da Dra. Esthela Oliveira, nutróloga e 

especialista em Medicina Integrativa, 

parabenizamos a todos os profis-

sionais que se dedicam a trazer 

mais qualidade de vida ao paciente, 

promovendo equilíbrio entre a saúde 

física, mental e emocional.  

ENCONTRO FASHIONISTA

Quem esteve por estas praias esta 

semana foi a socialite e influencia-

dora digital Fátima Scarpa. Entre as 

paradas obrigatórias na cidade, ela 

esteve na Club Lyon e foi muito bem 

recebida por Fernandinho Luz.

O MAIOR DA TEMPORADA EM ORLANDO

Precisamos reservar um espaço extra na coluna para caber tanta gente!

É que depois de dois anos, a Pajuçara Turismo voltou com seu grupo de férias para Orlando. E honrando a tradição, 

eles receberam a informação da própria Disney de que formaram o maior grupo da temporada. Parabéns! 

VACINADO

Estela Nascimento e Joaldo Cavalcante 

estão felizes e aliviados, pois, finalmente, 

puderam fazer a foto mais desejada dos 

últimos tempos: Luca vacinado!  

REI LEÃO

Andreza e Fabrício são um dengo só com seu 

pequeno Arthur Mallmann, que acaba de completar 

9 meses. O ensaio fotográfico foi em clima de festa 

na floresta, com direito a muita brincadeira com o 

Rei Leão e seus amiguinhos. 

TRIBUTO AO REI DO POP

Dia 29 de janeiro, no Teatro Gustavo Leite, Rodrigo 

Teaser se apresenta com o show Tributo ao Rei 

do Pop. Com 2 horas de duração, o espetáculo é 

considerado o maior do mundo em homenagem 

a Michael Jackson. As coreografias, arranjos e fig-

urinos seguem o altíssimo padrão, com assinatura 

do coreógrafo Lavelle Smith, que acompanhou 

Michael por mais de 20 anos. 



Ao sair de linha, o Uno 
deixa um legado e uma 
nostalgia imensa de um 
carro robusto, econômico 
e pau para toda obra. E 
em relação a esse último 
não estamos falando do 
pseudo Uno, esse que a Fiat 
está encerrando a produ-
ção, porque o Uno acabou 
mesmo quando tiraram o 
quadradão do mercado. 
Aquele sim era pau para 
toda obra, deixava carro de 

4x4 para trás em ambientes 
off-road, andava na frente 
de muitos carros esportivos 
com o famoso Uno turbo, 
(um verdadeiro sonho de 
consumo da época) e claro, 
era o queridinho dos insta-
ladores de antena para-
bólica, tradicional com a 
escada no teto. Esse sim vai 
deixar muita saudade. Agora 
venhamos e convenhamos, 
lançar uma série especial do 
Uno Nutella por aproxima-

damente R$ 110 mil (preço 
sugerido por uma conces-
sionária do Rio Grande do 
Sul), aí já é demais. Mas 
pasmem:  já tem fila de 
espera para comprar o carri-
nho, esse que nunca fez jus 
ao legado do tradicional 
Uno Raiz. O bom mesmo era 
a Fiat matar esse Uno 2021 e 
em um futuro breve relançar 
o Uno quadrado, como a VW 
está fazendo com a tradicio-
nal kombi.

Presente em pratica-
mente todas as edições do 
Big Brother Brasil, a Fiat 
não poderia ficar de fora da 
edição deste ano. Em 2022, 
o Fiat Pulse está de volta à 
casa mais vigiada do país, 
local onde foi revelado para 
todo o país. Mais do que 
isso, o vencedor do BBB22 
ainda irá levar o SUV da Fiat.  
“O BBB faz parte da histó-
ria do Fiat Pulse, foi na final 

do programa que mostra-
mos ele pela primeira vez 
e, ainda, engajamos uma 
votação nacional para a 
escolha do seu nome. Algo, 
até então, nunca visto na 
indústria automotiva. Assim, 
não há melhor modelo para 
presentear o grande vence-
dor da edição, que não fosse 
este SUV, tão conectado com 
o reality e com o público”, 
afirma Malu Antonio, gerente 

de Storytelling e Content da 
Stellantis para a América do 
Sul. Com ações de conteúdo 
realizadas em quase duas 
décadas no programa que 
viraram lembrança recor-
rente no imaginário popular, 
a participação da Fiat já é 
esperada pelo público.  Não 
é para menos, já que a marca 
sempre entrega provas icôni-
cas e momentos únicos no 
programa.

Mitsubishi Motors 
confirma relançamento 
da divisão Ralliart
Sob o tema “Uma Nova 
Era, Uma Nova Aventura”, 
a Mitsubishi Motors 
apresenta sete novidades 
durante a edição 2022 do 
Salão do Automóvel de 
Tóquio, que começou na 
semana passada na capital 
japonesa. A principal novi-
dade da Mitsubishi Motors 
no evento é o relança-
mento da Ralliart, divisão 
de alta performance da 
marca, depois de mais de 
10 anos. No estande, três 
carros conceitos assinados 
pela Ralliart fazem sua 
estreia global e dão uma 
ideia de performance, 
design e tecnologias que 
deverão nortear os mode-
los da divisão futuramente.

C4 CACTUS com 
descontos especiais 
A Citroën apresenta, até 31 
de janeiro, ofertas espe-
ciais de venda para o C4 
Cactus com até 13% de 
desconto no e-commerce. 
A ação tem o foco de atrair 
consumidores que buscam 
por design e tecnologia 
no SUV zero km. Durante 
todo o período, a marca 
oferece o utilitário espor-
tivo Citroën C4 Cactus 
por R$102.990,00 para as 
versões X-Series ou Feel 
Aut e a Feel Pack por R$ 
107.990,00. Desde sua 
chegada no mercado 
brasileiro, o Citroën C4 
Cactus tem acumulado 
premiações pela mídia 
especializada e admiração 
por onde passa. O modelo 
foi o grande destaque da 
Citroën no ano passado, 
que dobrou seu alcance 
no segmento B-SUV no 
acumulado do ano com 
19.550 unidades comer-
cializadas e alta de 105% 
frente a igual período de 
2020. “Com os ótimos 
resultados alcançados 
no ano de 2021, vamos 
continuar com as estraté-
gias e trabalhos da Marca 
realizados em conjunto 
com todas as áreas.
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O CONSUMIDOR está sofrendo com os aumentos dos valores dos carros, que tem tido 
reajustes sistemáticos nos últimos 2 anos, eu me pergunto se a culpa é dos insumos ou 
as montadoras estão aproveitando para ganhar mais às custas dos brasileiros.
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BMW Motorrad 
apresenta 
customização da R18
O Verona Motor Bike Expo 
foi o palco perfeito para 
trazer aos olhos dos entu-
siastas italianos e europeus 
dois projetos exclusivos de 
customização de motoci-
cletas baseados na icônica 
BMW R 18. Os modelos são 
o resultado da colaboração 
da BMW Motorrad Itália 
e sua rede de concessio-
nários com alguns dos 
players históricos deste 
mundo. A R 18 M é um 
projeto desenvolvido pela 
revista italiana LowRide 
e criado pela American 
Dreams. A R 18 Aurora foi 
criada pela Garage 221 
que foi contratada pela 
BMW Motorrad Roma. 
M é a letra que diferen-
cia as versões esportivas 
dos modelos BMW de 
quatro rodas, e hoje inclui 
também os veículos de 
duas rodas. A fonte de 
inspiração para o projeto 
BMW R 18 M da redação 
da LowRide é a seguinte: a 
ideia é dar à BMW Cruiser 
um visual mais aerodinâ-
mico e esportivo, evitando 
exageros, mas sem perder 
a referência ao visual retrô 
da BMW R 18. “Estabi-
lidade, distância entre 
eixos longa e a potência 
do motor boxer de 1800cc 
instigam partidas velozes 
e merecem, em nossa 
opinião, um visual espor-
tivo e retrô. No design da 
R 18 M, utilizamos suges-
tões da tradição BMW 
Motorrad e inspiração das 
quatro rodas: M signi-
fica Motorsport”, como 
Giuseppe Roncen, Diretor 
da LowRide, descreveu o 
projeto BMW R 18 M.

   DUAS  |  RODASFim do UNO deixa legado e 
nostalgia de um carro robusto

BBB22 mantém a tradição e o 
vencedor vai levar um Pulse


