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A Secretaria de Habitação 
de Maceió suspende a partir de 
amanhã (26), o atendimento 
para cadastro das famílias no 
programa habitacional, reali-
zado na Secretaria Municipal 
de Habitação e na Escola Muni-
cipal Nosso Lar (antiga Escola 
Hélio Lemos), no Vergel. Com 
a previsão de entrega de mais 
um residencial para fevereiro, 
a suspensão acontece para que 
a Caixa Econômica Federal, 
responsável pelo sorteio das 
unidades habitacionais, valide 
a documentação das famí-
lias cadastradas no programa. 
Com isso, um novo calendário 
para cadastro será reformulado 
e divulgado antes da retomada.

A temporada nem come-
çou direito e o CRB já rece-
beu uma forte pancada da 
Covid-19. Dez atletas testa-
ram positivo para a doença 
e vão ficar afastados dos 

demais jogadores. Eles estão 
em casa, isolados. A dire-
toria do CRB informou que 
alguns atletas têm sintomas 
leves da infecção e outros 
estão assintomáticos. Estão 

afastados do clube quase 
um time inteiro:  Diogo Silva, 
Gum, Gilvan, Raul Prata, 
Arthur Bittencourt, Claudi-
nei, Rafael Longuine, Bryan, 
Douglas Takeda e Nicolas 

Careca. “O Clube de Regatas 
Brasil está tomando todas as 
providências para manter os 
demais atletas e funcioná-
rios seguros, seguindo todos 
os protocolos sanitários 

recomendados pelas autori-
dades competentes, como o 
distanciamento social, utili-
zação de álcool 70% e uso de 
máscara”, disse a Diretoria 
do Galo, em nota à imprensa.

Cortes ameaçam 
atendimento aos 
segurados da 
Previdência Social

Secretaria de 
Habitação
suspende o 
atendimento
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Alagoas é destaque na Europa em  
campanha promocional do turismo

Em Maceió, 
adesão de 
crianças à  

vacina é baixa
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‘Um time inteiro’ do CRB  
testa positivo para Covid

ATLETAS ESTÃO COM SINTOMAS LEVES OU ASSINTOMÁTICOS; ISOLAMENTO ACONTECE EM CASA

 Lucas Meneses
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Em apenas uma noite, ouvi de duas pessoas conhecidas 
que elas estão em dúvida se vacinam ou não os filhos. São 
crianças que ainda não chegaram aos cinco anos de idade. O 
curioso é que todas tomaram as vacinas obrigatórias na infân-
cia sem hesitação.

Isso me deixou muito triste porque mostra que a campa-
nha perversa contra a vacinação e pela morte está conse-
guindo convencer pessoas a não protegerem seus bebês e a si 
mesmas contra o vírus mortal.

A campanha de medo e desinformação tem até apoio 
estatal. É impossível não citar o vexame protagonizado pelos 
ministros Queiroga (Saúde) e Damares (Direitos Humanos), 
que tentaram forçar a barra e atribuir à vacina uma parada 
cardíaca sofrida por uma criança de dez anos em São Paulo. 
Ao final, provou-se que a crise foi fruto de uma doença congê-
nita. A vítima (que bom!) recebeu todos os cuidados médicos 
e passa bem.

Esses abutres torcem pela morte de uma criança após ser 
vacinada para satisfazer suas mais baixas perversões. Parece 
exagero, mas, não é. Bolsonaro, líder da seita, considera “insig-
nificantes” as mortes de crianças por Covid-19 no Brasil. Tanto 
que os mesmos ministros ignoraram a morte de uma criança 
por Covid-19 em Alagoas, nesse fim de semana.

O medo em relação à vacina contra a Covid-19, um mal 
que aflige todo o mundo, não se justifica cientificamente. 
Porém, os demônios antivax são eficientes. Em um grupo de 
WhatsApp, recebi um vídeo mostrando crianças tendo crise 
convulsiva, crise de vômito e toda sorte de ataque. Assustador.

Outro, mostra placas em um canteiro de uma avenida em 
Florianópolis com nomes de pessoas supostamente mortas 
pela vacina. Não vou reproduzi-los aqui para não dar palco a 
essas excrescências.

Porém, sigo preocupado, porque essas peças de propa-
ganda são uma gota de água no oceano de fake news que 
acabam convencendo desavisados a não protegerem os seus 
filhos. Para eles, protegê-los e negar o acesso a uma vacina 
comprovadamente eficiente e segura, atestadas pelas autori-
dades sanitárias.

Estamos nos aproximando do segundo ano dessa pande-
mia e o cenário é tenebroso. Enquanto tivermos um presi-
dente comprometido com a morte e nenhuma medida mais 
dura for tomada contra quem espalha a doença, vamos ter que 
esperar pelo próximo governo para enxergar alguma luz.

É desesperador, porque já perdemos tempo demais. O 
projeto de morte e destruição, por enquanto, está indo de veto 
em popa.

Eles estão convencendo 
pais a não cuidarem dos 
próprios filhos
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Se há uma coisa que o “desgoverno” Bolsonaro priorizou 
ainda mais no orçamento deste ano foi o desmonte geral das 
políticas públicas para quem mais precisa, segundo denun-
ciou o deputado federal Paulão (PT-AL).

Disse o deputado que ao cortar  R$ 3,18 bilhões do Orça-
mento deste ano, Bolsonaro praticamente acabou com os 
recursos de manutenção da Educação, principalmente das 
universidades e institutos federais, bem como da previdên-
cia social.

“Ele cotou R$ 1,8 bilhão da Educação, da assistência 
social, da previdência e do trabalho. É o desmonte total e um 
desrespeito para com essas áreas fundamentais que tratam 
dos direitos da cidadania”, reforçou Paulão.

Declarou ainda o deputado que ao cortar benefícios assis-
tenciais, investimentos na educação básica, e verbas para 
pesquisa científica, para a proteção ambiental e combate 
a incêndios florestais e à violência contra a mulher, Bolso-
naro simplesmente não respeita a vida e reforça e só “o seu 
conceito de genocida, o presidente da morte”.

Para o deputado foram cortes sem justificativas concre-
tas e que expõem apenas o interesse eleitoreiro do governo, 
quando priorizou a liberação de R$ 150 bilhões do orça-
mento para o controle três partidos do Centrão.

“Essa foi uma atitude dolosa pela qual ele terá que respon-
der, mais cedo ou mais tarde, judicialmente. O Brasil não 
merece tamanho descaso e irresponsabilidade praticada 
por um governante. Bolsonaro é tão esdrúxulo que até os 
recursos do combate à violência contra a mulher ele cortou. 
Isso é de uma insanidade sem igual”, lamentou Paulão.

Paulão: Jair Bolsonaro 
irresponsável corta recursos 
da educação, assistência 
social, previdência e mulher
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Uma semana após o início 
da vacinação das crianças de 
5 a 11 anos contra a Covid-19 
em Maceió, os números da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) mostram que a procura 
pela imunização está abaixo do 
esperado. Do total do público 
alvo da vacinação, pouco mais 
de 5% das crianças foram 
imunizadas.

Dos 51.619 meninos e 
meninas, na faixa etária de 09 a 
11 anos, apenas 2.732 crianças 
compareceram aos pontos de 
vacinação instalados na capital 
para receber a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19. 
O público estimado de crianças 

de 5 a 11 anos em Maceió é de 
106.341, no total.

Maceió dispõe de 04 pontos 
de vacinação, que ficam no 
Maceió Shopping (Manga-
beiras), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Terminal do 
Osman Loureiro (Clima Bom) 
e Papódromo (Vergel do Lago), 
que funcionam das 09h às 21h.

Ao todo, são 30 Unidades 
de Saúde vacinando contra a 
Covid-19, além do PAM Salga-
dinho, Terminal Rodoviário 
João II e Centro de Atendimento 
ao Turista (CAT) móvel – Ponta 
Verde.  Estão disponíveis como 
pontos de vacinação, as Unida-
des da Estratégia Saúde da 

Família Caic Virgem dos Pobres 
(Vergel do Lago), Ouro Preto, 
Frei Damião (Benedito Bentes), 
Unidade Docente Assistencial 
Professor Gilberto de Maceió 
(UFAL) e João Sampaio, além 
das Unidades de Referência em 
Saúde João Paulo II (Jacintinho) 
e Ib Gatto Falcão (Tabuleiro) e 
as Unidades Básicas de Saúde 
Djalma Loureiro (Clima Bom) 
e Vanderli Maria de Andrade 
(Riacho Doce).

A UBS Aliomar Lins, no 
Benedito Bentes, também 
passará a funcionar como 
ponto de vacinação contra a 
Covid-19, esta com horário 
estendido até as 21h.

NÚMEROS divulgados pela SMS mostram que a procura pela vacina está baixaMaceió
APENAS 5% das crianças entre 9 e 11 anos compareceram aos pontos de vacinação nesta primeira semana

Covid-19: adesão de vacinação 
em crianças está baixa, diz SMS

VACINA

Das crianças já abrange faixa de 9 a 11 anos de idade

ENTREGA ACONTECE

No estacionamento da SMTT no Tabuleiro do Martins, das 8h às 14h

Bruno Wesley

Ascom Semas

   DENTRO DO CRONOGRAMA    IPTU 2022

   EDUCAÇÃO

Assistência Social segue com 
distribuição de cestas básicas

Guias com descontos já estão 
disponíveis no portal da Semec

Semed divulga resultado da 
matrícula de novos alunos

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social iniciou 
nesta segunda-feira (24), um 
novo cronograma de entrega 
de cestas básicas para que os 
usuários sejam atendidos com 
mais agilidade, evitando aglo-
merações e filas nos locais de 
entrega.

A distr ibuição desta 
segunda-feira (24) ocorreu no 
estacionamento da SMTT, que 
fica no Tabuleiro do Martins, 
para os inscritos no CadÚnico 
residentes nos bairros Tabu-
leiro, Clima Bom e Santa Lúcia, 
com iniciais de A-G, pessoas 
com prioridades como gestan-
tes, lactantes, pessoas com 
deficiência, mães com crian-
ças de colo e pessoas a partir 
de 60 anos. Nesta terça (25) e 
quarta-feira (26), será a vez dos 
usuários com iniciais de H-Z, 
dos bairros Tabuleiro, Clima 
Bom e Santa Lúcia, das 8h às 
14h.

A dona de casa, Edilene 
Santos, recebeu a sua cesta 
nesta segunda-feira (24). 

“Vai ajudar muito, e dará um 
reforço na alimentação da 
minha família. Estou muito 
feliz porque consegui rece-
ber a cesta, e também fui bem 
atendida”, disse a moradora do 
Clima Bom.

A ação também contou 
com o apoio dos enfermeiran-
dos do Centro Universitário 
Tiradentes, que realizaram 
testes de glicemia ao verificar 
a quantidade de açúcar no 
sangue e aferição da pressão 
arterial, orientando as pessoas 
que foram até o local.

Estacionamento da SMTT 
- Avenida Durval de Góes 
Monteiro, 429, Tabuleiro do 
Martins, das 8h às 14h, 25 e 
26 de janeiro - usuários com 
iniciais de H-Z, residentes nos 
bairros do Tabuleiro, Clima 
Bom e Santa Lúcia.

usuários com iniciais de H 
a Z e pessoas com prioridades: 
gestantes, lactantes, pessoas 
com deficiência, mães com 
crianças de colo e pessoas a 
partir de 60 anos.

A Prefeitura de Macdeió 
informa que as guias do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), referente 
ao exercício 2022, já estão 
disponíveis para emissão no 
portal de serviços da Secreta-
ria Municipal de Economia 
(Semec). Este ano, a Prefeitura 
de Maceió oferece a oportu-
nidade de pagar o imposto 
à vista, via cota única, com 
descontos de 15% e 10%, além 
do pagamento parcelado em 
até dez vezes, sem desconto.

Para ter acesso às guias, os 

contribuintes devem acessar o 
site da Semec, escolher a opção 
‘Imobiliário - IM Imobiliário’, 
digitar o número de inscrição 
da propriedade, em ‘Inscri-
ção Imobiliária’ e, em seguida, 
selecionar o boleto que deseja 
emitir. A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que os contri-
buintes que desejam aprovei-
tar o desconto de 15%, devem 
clicar na guia com prazo de 
vencimento para o dia 31 de 
março. Já os que optarem pelo 
10%, devem selecionar a cota 
com prazo para 29 de abril. 

Já para os pagamentos 
parcelados, basta escolher a 
opção com a data de venci-
mento para 31 de março. O 
IPTU é um imposto municipal 
que incide sobre os imóveis 
localizados em áreas urbanas, 
edificados ou não. 

A Secretaria de Economia 
alerta que os débitos deste 
tributo geram dívida ativa, 
trazendo consequências 
para o titular do imóvel como 
cobranças judiciais, penhora 
de valores em conta corrente 
ou até mesmo leilão do imóvel.

A Secretaria Municipal 
de Educação informa que, 
a partir de hoje (25), o resul-
tado da matrícula de novos 
estudantes da rede de ensino 
de Maceió já está disponível 
para consulta. Os responsá-
veis pelos alunos do Ensino 
Fundamental ou da Educa-
ção Infantil, deverão infor-
mar o CPF utilizado no ato da 
inscrição como login e senha 
ao acessar este link. 

Ao verificar seu nome na 

lista de matrículas aprovadas, 
o pai ou responsável deverá 
se dirigir à escola indicada no 
resultado para a confirmação 
da matrícula. A princípio, o 
prazo para confirmação será 
até o dia 28 de janeiro. 

No ato, os interessados 
deverão ter em mãos os 
documentos do estudante 
como crtidão de nascimento, 
CPF, Cartão do SUS, 2 fotos 
3x4, Histórico escolar do 
estudante, RG ou CPF do 

responsável, comprovante 
de residência do responsável. 
Os estudantes que não cons-
tarem na lista de matrículas 
aprovadas devem procurar 
as escolas a partir do dia 31 de 
janeiro.

A Semed informa ainda 
que o retorno às aulas da 
rede municipal está previsto 
para acontecer no dia 14 de 
fevereiro. A possibilidade 
do retorno 100% presencial 
ainda está sendo avaliada.
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As águas cristalinas e a 
belezas da capital alagoana 
estão sendo divulgadas em 
uma campanha promovida 
pela Aena Brasil para apre-
sentar as belezas do Nordeste 
brasileiro nos aeroportos da 
Espanha. A ação acontece 
através de vídeos exibidos 
em telões dos aeroportos 
de Madri e Barcelona. Além 
de Maceió, estão circulando 
nos terminais de passagei-
ros os atrativos turísticos de 
Recife, João Pessoa, Aracaju, 
Juazeiro do Norte e Campina 
Grande.

Sendo um dos destinos 
brasileiros mais procurados 
para as férias, Maceió aparece 
nos vídeos promocionais 
dos aeroportos espanhóis 

mostrando tudo aquilo que 
tem de melhor: paisagens de 
tirar o fôlego e belezas ines-
quecíveis.

O vídeo de divulgação da 

capital conta com uma apre-
sentação mostrando as bele-
zas da orla da cidade, junto 
com as famosas piscinas natu-
rais da Pajuçara e o Farol da 

Ponta Verde, um dos principais 
pontos turísticos de Maceió“.

É muito importante contar 
com ações como estas que 
elevam ainda mais o turismo 

de Alagoas. A ação da Aena 
na Espanha é fantástica 
porque apresenta para os 
viajantes os atrativos que eles 
podem encontrar por aqui no 
Nordeste. Só temos que agra-
decer e reforçar que Alagoas 
está pronta com seus destinos 
turísticos e protocolos para 
receber turistas de todos os 
cantos do mundo”, destaca 
o secretário do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
de Alagoas, Marcius Beltrão.

A campanha que chama a 
atenção para os destinos turís-
ticos do Nordeste brasileiro 
acontece durante a Feira Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
que reúne gestores e profis-
sionais do setor em Madri, na 
Espanha.

DESTINO ALAGOAS é o destaque em campanha da empresa na EspanhaAlagoas

FAROL DA PONTA VERDE

é um dos destaques de Maceió em campanha promocinal da Aena Brasil, nos aeroportos da Espanha

BELEZAS paradisíacas da capital alagoana circulam nos aeroportos de Madri e Barcelona

AL é destaque em campanha 
promocional da Aena Brasil
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   PLANTA ALAGOAS FIRMA...

...Parceria com Agricultura 
Familiar e Cooperativismo

Lançado, oficialmente, 
em abril de 2021, o Programa 
Planta Alagoas atendeu 
cerca de 50 mil famílias que 
realizaram o cadastro para 
receber sementes de feijão, 
milho, sorgo e arroz que 
foram distribuídas pelos 
oito Centros de Distribuição 
(CDs) do estado alagoano.

Com o investimento de 
R$ 13,5 milhões, o Governo 
de Alagoas pôde contem-
plar - na primeira edição 
do Programa - os agriculto-
res familiares, quilombo-
las, indígenas, assentados 
e acampados da reforma 
agrária. 

O superintendente da 
Seagri, Luciano Barros, 
ressaltou que o Planta 
Alagoas contribuiu ‘não 
apenas com a renda dos 
produtores’, como também 
trouxe impactos positivos 
para toda a população do 
estado. 

“O Governo do Estado 
adquiriu com o recurso do 
Fundo Estadual de Combate 
e Erradicação à Pobreza 
(Fecoep), aproximada-
mente, 1,100 toneladas de 
sementes selecionadas, que 

foram distribuídas a cerca 
de 50 mil beneficiários, aten-
dendo todos os 102 municí-
pios. E, tudo isso, resultou 
em injeção de dinheiro na 
economia de Alagoas”, frisou 
Barros.

Em Igaci, foram distribu-
ídos 7.890 kg de feijão, 9.920 
kg de feijão de corda, 17.260 
kg de milho e 610 kg de sorgo 
para os beneficiários. Cerca 
de 1.741 famílias de agricul-
tores familiares receberam 
as sementes que foram soli-
citadas pelo cadastro.

Visando garantir o auxí-
lio de cada produtor, foram 
investidos R$ 432,87 mil com 
a estimativa de um retorno 
de R$ 13,6 milhões circu-
lando na economia local. 

No município de Cacim-
binhas, por exemplo, foram 
cadastrados 354 agricultores 
que puderam retirar 7.080 kg 
de sementes divididas entre 
milho e feijão. O governo 
investiu R$ 733,28 mil que, 
ao fim da colheita, garantiu 
R$ 2,5 milhões aos cofres do 
município.

Igaci e Cacimbinhas são 
apenas dois dos 102 muni-
cípios alagoanos que tive-
ram milhares de agricultores 
familiares auxiliados pelo 
Programa Planta Alagoas.

Pollyana Almeida e Giselly Vitória
Secom Alagoas



O corte de R$ 988 milhões 
nas despesas do INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro Social) 
previstas no Orçamento de 
2022 ameaça o atendimento a 
segurados, segundo fontes do 
governo ouvidas pelo jornal 
Folha de S.Paulo.

O Congresso havia apro-
vado uma dotação de R$ 2,388 
bilhões para gastos de custeio 
do órgão, responsável pelo 
pagamento de aposentado-
rias, pensões e outros benefí-
cios.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL), porém, vetou 41% dessa 
verba, deixando o INSS com 
uma previsão de R$ 1,4 bilhão 
para o ano.

Embora o valor seja igual 
ao solicitado pelo governo ao 
enviar a proposta de Orça-
mento, em agosto de 2021, 
técnicos o consideram abaixo 
do mínimo para assegurar as 
atividades do órgão.

O veto se dá justamente no 
momento em que o governo 
tenta regularizar a fila de espera 
por benefícios, que acumulava 
1,85 milhão de pedidos em 
novembro de 2021 –dos quais 
1,3 milhão com espera acima 
de 45 dias.

Nos bastidores, técnicos 
alertam que agências podem 
suspender atendimentos 
devido à falta de dinheiro.

A tesourada pode compro-
meter a capacidade do órgão 
de honrar o pagamento de 
contratos terceirizados de 
vigilância e limpeza. Sem 
essas atividades de apoio, as 
agências não podem abrir ao 
público.

Em dezembro do ano 
passado, a falta de pagamento 
a um fornecedor da área de 
segurança no Distrito Fede-
ral comprometeu o repasse 
de salários aos vigilantes, que 
cruzaram os braços. Os atendi-

mentos previstos para os dias 
de paralisação precisaram ser 
reagendados.

Para os servidores do órgão, 
o corte também coloca em 
risco a infraestrutura da rede 
de atendimento, o que pode 
ter efeito sobre a fila de espera. 
Ainda que o INSS tenha inves-
tido na digitalização dos servi-
ços nos últimos anos, técnicos 
e analistas dizem que compu-
tadores e sistemas utilizados 
para validação de dados estão 
defasados.

“O risco é claro, de ainda 
maior morosidade nas respos-
tas. Cai um recurso que seria 
usado para gestão e proces-
samento de dados. A manu-
tenção da estrutura, dos 
equipamentos, de internet, 
tudo isso já está profunda-
mente sucateado”, diz Viviane 
Pereira, secretária de políticas 
sociais da Fenasps (federação 
dos sindicatos de trabalhado-
res em previdência e assistên-
cia social).

Segundo a dirigente sindi-
cal, muitas agências ainda 
não reabriram as portas, em 
meio à pandemia, por falta 
de estrutura mínima de aten-
dimento, como ventilação e 
banheiros acessíveis. Com 
o corte, a Fenasps aposta na 
inviabilidade de centenas de 
agências.

“A gente vem reiterada-
mente discutindo a necessi-
dade de melhoria e de reabrir 
agências. O serviço do INSS 
não pode ficar apenas pela 
internet. O segurado ainda 
tem muita dificuldade de fazer 
tudo online”, diz Pereira.

A entidade começou um 
levantamento, juntos aos 
estados, de quantas agên-
cias devem ficar sob risco de 
paralisação diante do corte de 
verbas.

Ontem, as federações e 

sindicatos de técnicos e analis-
tas do seguro social come-
çaram a redigir um ofício ao 
atual presidente do INSS, José 
Carlos Dias de Oliveira, no qual 
pedem o detalhamento de 
cada uma das atividades que 
serão afetadas pela redução de 
recursos.

Rita de Cássia Assis Bueno, 
dirigente do Sinsprev (Sindi-
cato dos Servidores e Traba-
lhadores Públicos em Saúde, 
Previdência e Assistência 
Social) em São Paulo, diz que 
a expectativa dos funcionários 
do órgão era oposta ao que se 
consolidou com o veto.

“O sistema, os computado-
res, tudo é muito antigo, vive 
fora do ar. É o contrário do que 
o INSS precisa, que é investi-
mento.”

Em 24 de agosto de 2021, 
o então presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, afirmou que o 
valor mínimo para assegurar o 
funcionamento do órgão seria 
de R$ 1,863 bilhão. O alerta foi 
registrado em ata de reunião 
do CNPS (Conselho Nacional 
de Previdência Social).

No  a n o  p a s s a d o,  o 

Congresso aprovou inicial-
mente uma previsão de R$ 
1,176 bilhão para as despesas 
de custeio e investimentos 
do INSS, mas ao longo do ano 
a cifra foi elevada a R$ 1,456 
bilhão, justamente para evitar 
um apagão.

Ainda que o valor aprovado 
para 2022 seja semelhante, há 
expectativa de que os contra-
tos terceirizados fiquem mais 
caros, devido ao aumento do 
salário mínimo de R$ 1.100 
para R$ 1.212. Por isso, o 
dinheiro é considerado insu-
ficiente.

Além disso, a verba prevista 
para este ano é a menor desde 
pelo menos 2010, quando 
consideradas as dotações 
finais para o INSS em cada ano, 
após remanejamentos.

O veto ao orçamento do 
INSS também compromete 
os planos de digitalização e 
inovação do órgão, segundo 
as fontes ouvidas pela repor-
tagem.

O órgão permite a conces-
são de aposentadoria por idade 
urbana, parte das aposentado-
rias por tempo de contribuição 

e BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) a idosos de forma 
digital, por exemplo.

O plano é estender a auto-
matização aos benefícios 
rurais e aos urbanos que ainda 
não foram totalmente digitali-
zados, mas a falta de recursos 
pode levar a atrasos.

A empresa responsável 
por viabilizar a tecnologia é a 
Dataprev, cujo contrato já vem 
sofrendo sucessivos cortes. 
Segundo as demonstrações 
contábeis do INSS, o órgão 
ainda acumulava um passivo 
de R$ 99,6 milhões com a esta-
tal no terceiro trimestre de 
2021.

Há também o temor de 
que fiquem comprometidas 
as verbas para manutenção 
da “Helô”, assistente virtual 
do órgão que tem ajudado 
a desafogar a demanda por 
atendimentos presenciais ou 
telefônicos, pela Central 135.

Como boa parte dos aten-
dimentos de orientação e 
informação foram direciona-
dos para esses canais digitais, a 
falta de verbas pode, na avalia-
ção de técnicos da área, sobre-
carregar agências e reduzir a 
eficiência do INSS, que hoje 
tenta centrar sua mão de obra 
na análise de benefícios.

A avaliação é que esse 
gargalo pode comprometer 
o cumprimento dos prazos 
para zerar a fila de espera 
por benefícios, previstos em 
acordo homologado pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal).

O INSS também deve ter 
dificuldades para implemen-
tar o projeto de teleatendi-
mento, que inclui perícias a 
distância.

O TCU (Tribunal de Contas 
da União) já ordenou a elabo-
ração de um protocolo para 
o atendimento remoto dos 
segurados.

O Brasil voltou a ter média 
móvel de mortes superior a 
300 óbitos por dia. Ontem, 
a média chegou a 307 vidas 
perdidas por dia, aumento de 
152% em relação ao dado de 
duas semanas atrás. A última 
vez em que a média esteve 
nesse patamar foi em 31 de 
outubro de 2021, quando era 

de 311.
Nesta segunda, foram 

registrados 307 mortes e 
90.509 casos de Covid. Com 
isso, o país chegou a 623.412 
vidas perdidas e a 24.134.946 
pessoas infectadas pelo Sars-
-CoV-2 desde o início da 
pandemia.

A média móvel de casos, 

pelo 7º dia, bateu recorde. 
Agora, o país registra 150.236 
pessoas infectadas por dia, 
aumento de 241% em rela-
ção ao dado de duas semanas 
atrás.

Os dados do país, cole-
tados até 20h, são fruto de 
colaboração entre Folha de 
S.Paulo, UOL, O Estado de S. 

Paulo, Extra, O Globo e G1 para 
reunir e divulgar os números 
relativos à pandemia do novo 
coronavírus. As informações 
são recolhidas pelo consór-
cio de veículos de imprensa 
diariamente com as Secreta-
rias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio 
de veículos de imprensa ocor-

reu em resposta às atitudes 
do governo Jair Bolsonaro 
(PL), que ameaçou sonegar 
dados, atrasou boletins sobre 
a doença e tirou informa-
ções do ar, com a interrupção 
da divulgação dos totais de 
casos e mortes. Além disso, 
o governo divulgou dados 
conflitantes.                                                                   

ONTEM foram 307 óbitos por Covi no país: aumento de 152% em 15 diasBrasil
A ÚLTIMA vez em que a média esteve nesse patamar foi em 31 de outubro de 2021, quando era de 311 óbitos por dia

Média de mortes por Covid-19 
volta a ficar acima de 300/dia
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CONGRESSO

havia aprovado R$ 2,388 bilhões, mas Bolsonaro vetou 41% dessa verba

   INSS

Corte no orçamento ameaça atendimento a segurados

As águas cristalinas e a 
belezas da capital alagoana 
estão sendo divulgadas em 
uma campanha promovida 
pela Aena Brasil para apre-
sentar as belezas do Nordeste 
brasileiro nos aeroportos da 
Espanha. A ação acontece 
através de vídeos exibidos 
em telões dos aeroportos 
de Madri e Barcelona. Além 
de Maceió, estão circulando 
nos terminais de passagei-
ros os atrativos turísticos de 
Recife, João Pessoa, Aracaju, 
Juazeiro do Norte e Campina 
Grande.

Sendo um dos destinos 
brasileiros mais procurados 
para as férias, Maceió aparece 
nos vídeos promocionais 
dos aeroportos espanhóis 

mostrando tudo aquilo que 
tem de melhor: paisagens de 
tirar o fôlego e belezas ines-
quecíveis.

O vídeo de divulgação da 

capital conta com uma apre-
sentação mostrando as bele-
zas da orla da cidade, junto 
com as famosas piscinas natu-
rais da Pajuçara e o Farol da 

Ponta Verde, um dos principais 
pontos turísticos de Maceió“.

É muito importante contar 
com ações como estas que 
elevam ainda mais o turismo 

de Alagoas. A ação da Aena 
na Espanha é fantástica 
porque apresenta para os 
viajantes os atrativos que eles 
podem encontrar por aqui no 
Nordeste. Só temos que agra-
decer e reforçar que Alagoas 
está pronta com seus destinos 
turísticos e protocolos para 
receber turistas de todos os 
cantos do mundo”, destaca 
o secretário do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
de Alagoas, Marcius Beltrão.

A campanha que chama a 
atenção para os destinos turís-
ticos do Nordeste brasileiro 
acontece durante a Feira Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
que reúne gestores e profis-
sionais do setor em Madri, na 
Espanha.

DESTINO ALAGOAS é o destaque em campanha da empresa na EspanhaAlagoas

FAROL DA PONTA VERDE

é um dos destaques de Maceió em campanha promocinal da Aena Brasil, nos aeroportos da Espanha

BELEZAS paradisíacas da capital alagoana circulam nos aeroportos de Madri e Barcelona

AL é destaque em campanha 
promocional da Aena Brasil
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 Lucas Meneses

   PLANTA ALAGOAS FIRMA...

...Parceria com Agricultura 
Familiar e Cooperativismo

Lançado, oficialmente, 
em abril de 2021, o Programa 
Planta Alagoas atendeu 
cerca de 50 mil famílias que 
realizaram o cadastro para 
receber sementes de feijão, 
milho, sorgo e arroz que 
foram distribuídas pelos 
oito Centros de Distribuição 
(CDs) do estado alagoano.

Com o investimento de 
R$ 13,5 milhões, o Governo 
de Alagoas pôde contem-
plar - na primeira edição 
do Programa - os agriculto-
res familiares, quilombo-
las, indígenas, assentados 
e acampados da reforma 
agrária. 

O superintendente da 
Seagri, Luciano Barros, 
ressaltou que o Planta 
Alagoas contribuiu ‘não 
apenas com a renda dos 
produtores’, como também 
trouxe impactos positivos 
para toda a população do 
estado. 

“O Governo do Estado 
adquiriu com o recurso do 
Fundo Estadual de Combate 
e Erradicação à Pobreza 
(Fecoep), aproximada-
mente, 1,100 toneladas de 
sementes selecionadas, que 

foram distribuídas a cerca 
de 50 mil beneficiários, aten-
dendo todos os 102 municí-
pios. E, tudo isso, resultou 
em injeção de dinheiro na 
economia de Alagoas”, frisou 
Barros.

Em Igaci, foram distribu-
ídos 7.890 kg de feijão, 9.920 
kg de feijão de corda, 17.260 
kg de milho e 610 kg de sorgo 
para os beneficiários. Cerca 
de 1.741 famílias de agricul-
tores familiares receberam 
as sementes que foram soli-
citadas pelo cadastro.

Visando garantir o auxí-
lio de cada produtor, foram 
investidos R$ 432,87 mil com 
a estimativa de um retorno 
de R$ 13,6 milhões circu-
lando na economia local. 

No município de Cacim-
binhas, por exemplo, foram 
cadastrados 354 agricultores 
que puderam retirar 7.080 kg 
de sementes divididas entre 
milho e feijão. O governo 
investiu R$ 733,28 mil que, 
ao fim da colheita, garantiu 
R$ 2,5 milhões aos cofres do 
município.

Igaci e Cacimbinhas são 
apenas dois dos 102 muni-
cípios alagoanos que tive-
ram milhares de agricultores 
familiares auxiliados pelo 
Programa Planta Alagoas.

Pollyana Almeida e Giselly Vitória
Secom Alagoas



Antes de mais nada, é bom 
entendermos o que é caracte-
rizado como práticas abusivas. 
Segundo o art. 187 do Código 
Civil, é considerado ilícito 
ações ou condutas do fornece-
dor em desconformidade com 
os padrões de boa conduta nas 
relações de consumo, carac-
terizando abuso de direito. 
Contudo, tal descontenta-
mento deve ser devidamente 
demonstrado pelo consumi-
dor.

Não é tão incomum a 
prática de recebimento de 
cartão de crédito emitido por 
alguma instituição financeira, 
sem o consentimento do 
cliente. Mesmo que a pessoa 
receba o cartão de plástico 
bloqueado, ainda assim, é 
considerado ilegal e abusivo 
por parte do banco, podendo 
acarretar em danos morais e 
materiais.

Esse tipo de ação viola 
claramente o disposto no art. 
39, inc. III do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), onde 
diz que “Enviar ou entregar ao 

consumidor, sem solicitação 
prévia, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço.” 
Salvo produtos caracteriza-
dos como os do tipo ‘amostra 
grátis’,  em que não há obriga-
ção de pagamento.

O problema no caso de 
recebimento não consensual 
de cartão de crédito é que, 
geralmente, como o consu-
midor o recebeu sem o pedido 
prévio, podem haver cobran-
ças referentes aos encargos, 
anuidade, por um seguro 
previamente adicionado, sem 
ter contratado, ou até mesmo 
ele pode ter sido extraviado 
no caminho da entrega. Nesse 
caso, além de abusivo, o consu-
midor está sendo vítima de um 
crime, pois alguém pode estar 
usando o cartão em seu nome 
indevidamente, acarretando 
em danos materiais ao consu-
midor.

Porém, muitas vezes o 
consumidor acaba pagando 
essas faturas de anuidade 
para que seu nome não seja 
negativado, imaginando ser 

uma conta devida. Nesse caso 
pode pleitear a devolução do 
valor pago em dobro, além da 
empresa ficar sujeita a multa 
administrativa.

Uma maneira de evitar 
cobrança inesperada decor-
rente de recebimento de cartão 
de crédito não solicitado, é não 
desbloqueá-lo, isso impede 
que os serviços sejam ativados. 
Também é recomendado que 
o cliente o quanto antes entre 
em contato com o emissor do 
cartão, informando o envio 
equivocado para que sejam 
tomadas as devidas provi-
dências; anotar o número de 
protocolo e todos os dados do 
dia do atendimento, a fim de 
evitar problemas futuros.

No caso de situações em 
que as instituições financeiras 
dificultam o cancelamento do 
cartão de crédito, causando, 
por consequência, transtorno 
ao consumidor ou em caso de 
inscrição indevida do nome 
do consumidor em cadastros 
restritivos como SPC/Serasa, 
decorrente, por exemplo, de 

cobranças de anuidades do 
cartão de crédito não solici-
tado, é perfeitamente cabível o 
dano moral.

Caso isso ocorra e o cliente, 
forçadamente, tiver que pagar 
por algum desses valores, por 
receio de que seu nome passe 
a ser incluído em cadastros de 
inadimplentes, é possível acio-
nar judicialmente o fornece-
dor para a devolução do dobro 
do valor gasto, mediante a soli-
citação de uma ação de indeni-
zação por danos materiais.

Mesmo que o nome do 
consumidor ainda não conste 
no cadastro de inadimplentes, 
a simples remessa do cartão de 
crédito, sem requerimento do 
cidadão, já configura ato ilícito 
indenizável, pois tal conduta 
envolve dano presumido, isto 
é, se trata de uma conduta que 
presumidamente afeta a digni-
dade do consumidor.

“São casos corriquei-
ros e que acabam gerando 
desconforto na vida de muitos 
consumidores, um desgaste 
desnecessário, mas é preciso, 

sim, haver denúncias para que 
esse tipo de prática seja cada 
vez mais inibida e os bancos 
responsáveis sejam coagidos 
a não burlar o direito de esco-
lha do cidadão.” Diz o diretor-
-presidente do Procon/AL 
Daniel Sampaio.

Mas é bom ressaltar que, 
caso o consumidor opte por 
ficar com o cartão não solici-
tado, continua configurada a 
prática de ato ilícito por parte 
da instituição financeira. Em 
caso de dúvidas procure o 
Órgão de Proteção e Defesa 
do Consumidor mais próximo 
ou um advogado de sua 
confiança.

O Procon-AL dispõe de 
canais para atender a popu-
lação alagoana, receber recla-
mações e realizar denúncias. 
Caso haja alguma ocorrência, 
o consumidor pode entrar em 
contato através de ligações ao 
151, mensagens ao WhatsApp 
(82) 98876-8297 e de forma 
presencial, mediante agenda-
mento, através do site agenda-
mento.seplag.al.gov.br.

PRÁTICA pode acarretar em danos morais e materiaisMercado
ENVIO DE CARTÃO  sem solicitação pode ser caracterizado como prática comercial abusiva por parte do banco

Recebeu cartão de crédito sem 
ter solicitado? Saiba o que fazer 
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Presente em 149 países, 
a variante ômicron do coro-
navírus segue avançando no 
Brasil, dado o seu alto poder de 
contágio. E ela trouxe outras 
mudanças além da transmis-
são: os principais sintomas 
gerados pela ômicron pare-
cem ser diferentes dos de 
variantes anteriores. Dados 
da Agência de Inovação 
Clínica (Austrália), que coleta 
evidências científicas sobre 
as variantes do coronavírus 
(SARS-Cov-2), revelam que 
ainda não há informações de 
que surgiram diferenças. No 
entanto, a agência australiana 
ressalva que, com a ômicron, 
alguns estudos têm mostrado 
aumento de relatos de dor de 
garganta e redução das típicas 
perdas de paladar e olfato.

O infectologista Jaime 
Rocha, professor da Escola de 
Medicina da PUCPR (Ponti-
fícia Universidade Católica 
do Paraná), explica que a 
regra geral é que as variantes 
não alteram a forma como a 
doença se manifesta (apre-
sentação clínica). “O que 
tem chamado mais atenção 
é que os sintomas têm sido 
leves e, assim, as pessoas 
nem desconfiam que é 
covid-19. Mas, se você tiver 
qualquer sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, coriza, 
espirros etc.), por mais leve 
que seja, tem de suspeitar 
que é covid-19”, adverte o 
médico. Importante ressal-
tar que, em pessoas vacina-
das, os sintomas da ômicron 
parecem se concentrar no 
trato respiratório superior 
(nariz, garganta etc.). 

Como aliviar os sintomas?
Fernando Bellissimo-

-Rodrigues, médico infec-
tologista e professor da 
Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP 
(Universidade de São Paulo), 
diz que, na presença de sinto-
mas leves, como coriza ou dor 
de garganta, o atendimento 
médico é desnecessário.

Para aliviar o incômodo 
dessas manifestações, você 
pode utilizar medicamen-
tos de venda livre como a 
dipirona ou o paracetamol, 
descongestionantes (desde 
que não haja contraindicação 
específica para esse medica-
mento), xaropes para contro-
lar a tosse e até antialérgicos, 
especialmente indicados para 
quem tem rinite, que pode ser 
descompensada pela infecção 
de covid.

Maior risco de reinfecção
De acordo com o Insti-

tuto Butantan, no estado de 
São Paulo, na segunda quin-
zena de janeiro, a ômicron 
já respondia por mais de 
90% das amostras de casos 
positivos para o SARS-Cov-2, 
enquanto a delta represen-
tava 5,2% e a gama, 3,6%. 
Uma das possíveis explica-
ções para isso é que a nova 
variante tem maior capa-
cidade de driblar as defe-
sas do corpo (geradas pela 
vacina ou infecção anterior), 
quando comparada à alfa, 
beta e delta.

A infecção por alguma 
destas outras cepas bloqueava 
até 90% das reinfecções com 
sintomas. Na ômicron, esse 
percentual caiu para 60%.

Por outro lado, a capaci-

dade do nosso organismo em 
neutralizar a nova variante 
tem se mostrado melhor entre 
pessoas previamente infecta-
das e vacinadas ou vice-versa, 
o que faz com que a ômicron 
esteja sendo considerada mais 
leve do que as demais cepas. 
Mas que fique claro: os espe-
cialistas ainda não sabem se 
ela é menos grave porque essa 
é a sua característica ou se isso 
é consequência da vacinação.

E l e s  a p o s t a m  q u e  a 
segunda opção seja a mais 
provável, especialmente 
quando se pensa na realidade 
dos Estados Unidos. Com 
um percentual de pessoa que 
tomaram a segunda dose 
menor do que no Brasil, neste 
exato momento os hospitais 
norte-americanos estão lota-
dos.

Como evitar a infecção?
As medidas de preven-

ção da covid-19 continuam 
valendo: vacinar-se, lavar as 
mãos com água e sabão, usar 
máscaras corretamente (de 
preferência a PFF2, a mais 
recomendada para conter a 
ômicron ou qualquer outra 
variante), evitar aglomerações 
(contato pessoal) e ambientes 
pouco ventilados, assim como 
não tocar os olhos, o nariz e a 
boca quando as mãos não esti-

verem higienizadas, além de 
ficar isolado em casa se estiver 
doente.

Se você não tem sintomas 
(ou se eles são leves), mas teve 
contato com alguma pessoa 
infectada, a única forma de 
saber se é covid-19 ou não é 
fazendo um teste [enquanto 
essa reportagem está sendo 
escrita, a Anvisa está avaliando 
a liberação dos testes caseiros]. 
Quando ela estiver disponível, 
a “ferramenta” evitará deslo-
camentos desnecessários a 
farmácias, laboratórios e ao 
pronto-socorro.

Bellissimo-Rodrigues 
lembra que o aparecimento 
da ômicron foi antecipada 
pela OMS, que advertiu que 
de nada adiantaria países mais 
desenvolvidos vacinarem suas 
populações, deixando para 
trás nações menos desenvolvi-
das, porque elas continuariam 
a ter a circulação do vírus, o 
que levaria ao aparecimento 
de novas cepas.

“O que parece que ainda 
não ficou claro é que, em 
uma pandemia, não dá para 
ser cada um por si. A situação 
requer esforço e cooperação 
internacionais para vacinar 
o maior número de pessoas 
possível, o mais rapidamente 
possível”, conclui o infectolo-
gista.

PARA DIMINUIR CONTÁGIO, vacinas, uso de máscaras e evitar aglomeraçõesSaúde
VARIANTE DA COVID trouxe mudanças, segundo estudo da Austrália, nos sintomas em relação a outras variantes

Sintomas da ômicron: dor de 
garganta se torna mais comum

ÔMICRON:

Houve leve mudança nos sintomas em relação a outras variantes da covid-19 

 DIVULGAÇÃO/SANTA CASA
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Cristina Almeida
Portal UOL/Viva Bem

   SINTOMAS

   CARACTERÍSTICAS

Dificuldade para respirar;
Cansaço; 
Dor muscular ou no 
corpo; 
Dor de cabeça; 
Perda de olfato e paladar; 
Dor de garganta; 
Congestão nasal ou 
coriza; 
Náusea ou vômito; 
Diarreia

De modo geral, a 
ômicron e as cepas ante-
riores são semelhantes, 
mas a nova variante tem 
particularidades que já 
foram observadas pelos 
cientistas. Conheça algu-
mas delas:
• Duração dos sinto-
mas mais curta Antes, a 
síndrome gripal durava 
de uma a duas semanas. 
Na ômicron, esse tempo é 
de três a quatro dias --na 
maior parte das pessoas 
vacinadas. Em crianças, 
esse período é ainda 
menor: um a dois dias;
• Maior risco de transmis-
são doméstica O risco de 
passar a covid-19 para 
familiares que moram na 
mesma casa é de 15,8% 
a 31%; na delta, era de 
10,3% a 21%;
• Taxas de transmissibi-
lidade mais altas O cres-
cimento das infecções 
é rápido, mas tende a se 
estabilizar e cair após um 
pico --segundo dados da 
África do Sul;
• Maior proporção de 
pessoas sem sintomas 
comparado às demais 
variantes A OMS (Orga-
nização Mundial da 
Saúde) reporta que um 
estudo realizado na 
África do Sul, incluindo 
vacinados, concluiu que 
pessoas sem sintomas, 
rotineiramente testadas, 
foram infectadas em 
maior proporção (16%) 
durante a dominância 
da ômicron; já no perí-
odo da beta e da delta, 
esse percentual era bem 
menor: 2.6%.

Antes de mais nada, é bom 
entendermos o que é caracte-
rizado como práticas abusivas. 
Segundo o art. 187 do Código 
Civil, é considerado ilícito 
ações ou condutas do fornece-
dor em desconformidade com 
os padrões de boa conduta nas 
relações de consumo, carac-
terizando abuso de direito. 
Contudo, tal descontenta-
mento deve ser devidamente 
demonstrado pelo consumi-
dor.

Não é tão incomum a 
prática de recebimento de 
cartão de crédito emitido por 
alguma instituição financeira, 
sem o consentimento do 
cliente. Mesmo que a pessoa 
receba o cartão de plástico 
bloqueado, ainda assim, é 
considerado ilegal e abusivo 
por parte do banco, podendo 
acarretar em danos morais e 
materiais.

Esse tipo de ação viola 
claramente o disposto no art. 
39, inc. III do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), onde 
diz que “Enviar ou entregar ao 

consumidor, sem solicitação 
prévia, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço.” 
Salvo produtos caracteriza-
dos como os do tipo ‘amostra 
grátis’,  em que não há obriga-
ção de pagamento.

O problema no caso de 
recebimento não consensual 
de cartão de crédito é que, 
geralmente, como o consu-
midor o recebeu sem o pedido 
prévio, podem haver cobran-
ças referentes aos encargos, 
anuidade, por um seguro 
previamente adicionado, sem 
ter contratado, ou até mesmo 
ele pode ter sido extraviado 
no caminho da entrega. Nesse 
caso, além de abusivo, o consu-
midor está sendo vítima de um 
crime, pois alguém pode estar 
usando o cartão em seu nome 
indevidamente, acarretando 
em danos materiais ao consu-
midor.

Porém, muitas vezes o 
consumidor acaba pagando 
essas faturas de anuidade 
para que seu nome não seja 
negativado, imaginando ser 

uma conta devida. Nesse caso 
pode pleitear a devolução do 
valor pago em dobro, além da 
empresa ficar sujeita a multa 
administrativa.

Uma maneira de evitar 
cobrança inesperada decor-
rente de recebimento de cartão 
de crédito não solicitado, é não 
desbloqueá-lo, isso impede 
que os serviços sejam ativados. 
Também é recomendado que 
o cliente o quanto antes entre 
em contato com o emissor do 
cartão, informando o envio 
equivocado para que sejam 
tomadas as devidas provi-
dências; anotar o número de 
protocolo e todos os dados do 
dia do atendimento, a fim de 
evitar problemas futuros.

No caso de situações em 
que as instituições financeiras 
dificultam o cancelamento do 
cartão de crédito, causando, 
por consequência, transtorno 
ao consumidor ou em caso de 
inscrição indevida do nome 
do consumidor em cadastros 
restritivos como SPC/Serasa, 
decorrente, por exemplo, de 

cobranças de anuidades do 
cartão de crédito não solici-
tado, é perfeitamente cabível o 
dano moral.

Caso isso ocorra e o cliente, 
forçadamente, tiver que pagar 
por algum desses valores, por 
receio de que seu nome passe 
a ser incluído em cadastros de 
inadimplentes, é possível acio-
nar judicialmente o fornece-
dor para a devolução do dobro 
do valor gasto, mediante a soli-
citação de uma ação de indeni-
zação por danos materiais.

Mesmo que o nome do 
consumidor ainda não conste 
no cadastro de inadimplentes, 
a simples remessa do cartão de 
crédito, sem requerimento do 
cidadão, já configura ato ilícito 
indenizável, pois tal conduta 
envolve dano presumido, isto 
é, se trata de uma conduta que 
presumidamente afeta a digni-
dade do consumidor.

“São casos corriquei-
ros e que acabam gerando 
desconforto na vida de muitos 
consumidores, um desgaste 
desnecessário, mas é preciso, 

sim, haver denúncias para que 
esse tipo de prática seja cada 
vez mais inibida e os bancos 
responsáveis sejam coagidos 
a não burlar o direito de esco-
lha do cidadão.” Diz o diretor-
-presidente do Procon/AL 
Daniel Sampaio.

Mas é bom ressaltar que, 
caso o consumidor opte por 
ficar com o cartão não solici-
tado, continua configurada a 
prática de ato ilícito por parte 
da instituição financeira. Em 
caso de dúvidas procure o 
Órgão de Proteção e Defesa 
do Consumidor mais próximo 
ou um advogado de sua 
confiança.

O Procon-AL dispõe de 
canais para atender a popu-
lação alagoana, receber recla-
mações e realizar denúncias. 
Caso haja alguma ocorrência, 
o consumidor pode entrar em 
contato através de ligações ao 
151, mensagens ao WhatsApp 
(82) 98876-8297 e de forma 
presencial, mediante agenda-
mento, através do site agenda-
mento.seplag.al.gov.br.

PRÁTICA pode acarretar em danos morais e materiaisMercado
ENVIO DE CARTÃO  sem solicitação pode ser caracterizado como prática comercial abusiva por parte do banco

Recebeu cartão de crédito sem 
ter solicitado? Saiba o que fazer 
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Hoje, a Universidade Fede-
ral de Alagoas celebra 61 anos 
de criação. Por conta da nova 
onda da pandemia de Covid-
19, com casos associados a 
gripe Influenza, não haverá 
comemoração presencial, mas 
a sessão on-line do Conselho 
Universitário (Consuni) que 
vai tratar de vários assuntos 
de interesse da comunidade, 
pode ser acompanhada ao 

vivo pelo canal do Youtube. 
O reitor Josealdo Tonholo 

também concedeu entrevista 
ao programa Ufal e Sociedade 
onde fala sobre os 61 anos 
de Ufal e dois anos da gestão 
dele, num período de muitos 
desafios. Mesmo com todas as 
dificuldades causadas pelos 
cortes orçamentários e pela 
pandemia, a Universidade se 
mantém ativa e com planos de 
crescimento, debatendo proje-
tos de novos cursos e de mais 
um campus no litoral norte. 

 “Nesse momento de reto-
mada das atividades, queremos 
levar uma mensagem de espe-
rança. Estamos muito susce-
tíveis às várias crises que estão 
nos afetando mundialmente, 
como a pandemia de Covid-
19, e também questões locais 
dramáticas, como a subsidên-
cia dos bairros de Maceió, por 
conta da mineração de sal-
-gema, que nos afeta a todos, 
além do crítico momento 
econômico e político. A Ufal 
não se calou diante dessas situ-

ações e está buscando propor 
soluções”, destaca o reitor Jose-
aldo Tonholo.

Nesta celebração dos 61 
anos da Ufal, também vale a 
pena rever a exposição virtual, 
com curadoria de Renner 
Boldrino, que foi lançada ano 
passado, em comemoração 
aos 60 anos da universidade. 
São fotos que falam da histó-
ria da instituição nestas seis 
décadas de muitos serviços 
prestados à sociedade alago-
ana. A história da Ufal fala de 
compromisso social e produ-

ção de conhecimento. 
 Vamos buscar retomar 

a normalidade das nossas 
vidas, mas isso só vai acon-
tecer quando superarmos os 
riscos à nossa saúde causados 
pela pandemia de Covid-19. 
Vamos continuar avançando 
com a vacinação e os cuida-
dos sanitários necessários. 
Acreditamos que os próximos 
anos serão melhores e quere-
mos deixar essa mensagem de 
esperança para toda a comu-
nidade universitária”, finaliza o 
reitor Josealdo Tonholo.

A HISTÓRIA DA UFAL fala de compromisso social e produção de conhecimentoEducação
DEVIDO à nova onda de pandemia da Covid-19, com casos asssociados à Influenza, não haverá comemoração presencial

Ufal completa hoje 61 anos de 
serviços prestados à sociedade
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No Dia Internacional da Educação, Seduc 
comemora avanços na rede pública alagoana 

Ontem foi  comemo-
rado o Dia Internacional da 
Educação. Em Alagoas, não 
faltam motivos para celebrar: 
o Estado promoveu a valori-
zação e melhoria salarial dos 
servidores da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
com um novo Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS), 
realizou concurso público e 
concedeu bolsas para projetos 
de melhoria da aprendizagem, 
resgate e motivação de estu-
dantes, além de investir em 
infraestrutura escolar e trans-
porte. Tudo isso, vale ressaltar, 
em meio a uma pandemia que 
trouxe novos desafios e exigiu 
que a escola fosse repensada e 
se adequasse a uma nova reali-
dade.

“Estes dois últimos anos 
têm sido desafiadores, mas, 
mesmo com todos os obstá-
culos impostos pela pande-
mia, temos nos desdobrado 
para continuar ofertando uma 
educação de qualidade para 
nossas crianças e jovens, como 
também buscamos valorizar 
e reconhecer os profissionais 
que contribuem para a apren-
dizagem de nossos alunos. Em 
2021, tivemos o maior investi-
mento da história da educação 
alagoana que transformou a 
realidade de alunos e servi-
dores. Neste ano, seguiremos 
avançando com programas 
inovadores e dando aos nossos 
alunos estudantes uma nova 

perspectiva de futuro”, declara 
o secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito.

Novos tempos
Deives Cidrim é testemu-

nha das mudanças ocorridas 
na rede estadual. Ele, que até 
o ano passado era professor 
contratado de matemática nas 
escolas estaduais Moreira e 
Silva e Adeilza Maria, vai come-
çar o ano letivo 2022 como 
efetivo: foi aprovado em um 
concurso com mais de 29 mil 
inscritos - e três mil vagas - e já 
inicia esta nova jornada com 
o salário reajustado de acordo 
com o novo PCCS do magis-
tério, o qual estipula o piso de 
R$ 4.500 para professores com 
licenciatura plena.

“Estava há três anos como 
professor contratado e a 
aprovação no concurso me 
trouxe uma alegria dupla: 
a estabilidade e a melhoria 
salarial proporcionada pelo 
PCCS, o que foi uma surpresa 
muito agradável. Tivemos 
um aumento de 40% e esta-
mos entre os melhores salá-
rios do país. Isso nos motiva 
muito, pois a valorização do 
professor não se dá apenas 
com palavras, mas também 
com melhoria salarial e tenho 
certeza de que esse reconhe-
cimento trouxe alegria a todos 
os novos concursados”, afirma 
Deives, cuja trajetória é intrin-
secamente ligada à escola 
pública, visto que cursou os 
ensinos fundamental e médio 
na Escola Estadual Salete de 

Gusmão e cursou Matemática 
na Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal).

Mas a melhoria salarial não 
se deu apenas com o PCCS. A 
implantação de progressões 
funcionais há muito tempo 
aguardadas e a concessão de 
bolsas de R$ 1.500 mensais 
dos programas Vem que dá 
Tempo e Professor Mentor não 
só aumentaram o subsídio do 
professor, mas também lhe 
permitiram exercer sua criati-
vidade e potencial no desen-
volvimento de projetos para 
a melhoria da aprendizagem 
dos alunos da rede estadual.

É o que diz Adonias Gomes, 
amigo de infância de Deives e 
também professor de mate-
mática nas escolas estaduais 
Margarez Lacet e Benedita de 
Castro Lima. “Ao longo deste 
ano, vimos os investimentos 
sendo feitos e tenho certeza 
que a educação de Alagoas 
vai crescer muito. O Professor 
Mentor, por exemplo, propor-
cionará um desenvolvimento 
ainda maior aos nossos estu-
dantes”, destaca Adonias, 
que também foi aprovado no 
último concurso.

Estímulo
Outra frente de ação 

importante é o combate ao 
abandono escolar. Para isso, 
desde 2020, a Seduc, junto 
com as Gerências Regionais 
de Educação (Gere) e escolas 
estaduais intensificou as ações 
de Busca Ativa para resgatar 
alunos que, nestes últimos 

dois anos, evadiram das esco-
las. A iniciativa deu tão certo 
que, de março para cá, quase 
27 mil estudantes voltaram às 
bancas escolares.

E não foi só isso. Para esti-
mular a permanência do estu-
dante na escola e reconhecer 
seu esforço durante a pande-
mia, foi criado o Cartão Escola, 
onde os estudantes podem 
receber premiações de até R$ 
2.600 se tiverem voltado às 
aulas presenciais, registrado 
frequência escolar acima de 
80% e tiverem concluído o 
ensino médio. Até o momento, 
mais de 55 mil alunos já rece-
beram a premiação e, na 
última quinta-feira (20), foi 
divulgada a lista de mais 25 mil 
que terão suas contas abertas 
pela Seduc em parceria com 
a Caixa Econômica Federal e 
que recebem sua bonificação 
a partir do dia 27.

Concluinte do ensino 
médio em 2021, a estudante 
Mayane Assis foi uma das que 
entraram no primeiro lote de 
pagamento do cartão. “Eu e 
meus colegas ficamos muito 
felizes quando recebemos 
os R$ 2.600. Para mim, esse 
dinheiro veio em boa hora e 
me ajudará bastante. Uma 
das coisas que pretendo fazer 
com ele é tirar minha primeira 
habilitação”, conta a jovem, 
que estudou na Escola Esta-
dual Moreira Silva, localizada 
no Cepa, em Maceió.

Resgate
E essa busca não se dá 

apenas pelos alunos matri-
culados na rede estadual. Por 
meio do programa Vem que dá 
Tempo, a Seduc resgata alago-
anos que haviam abando-
nado a escola há pelo menos 
dois anos, dando a chance de 
concluir o ensino fundamental 
por meio de uma prova e, dessa 
forma, retomar seus estu-
dos. Nos últimos dois meses, 
mais de quatro mil pessoas se 
inscreveram no programa.

Uma delas foi Gilson Inácio. 
Trabalhador autônomo, ele 
parou de estudar há trinta 
anos e, quando o programa 
foi anunciado, resolveu fazer 
sua inscrição justamente na 
escola onde havia estudado 
pela última vez: a Escola Esta-
dual Princesa Isabel, no Cepa, 
em Maceió. “Fiz minha inscri-
ção na terça-feira, em uma 
quinta e sexta tive as aulas e 
já no sábado, fiz a prova. Tudo 
muito rápido e prático. Fiquei 
muito feliz, quase não acredi-
tei”, relata.

O Vem Que Dá Tempo 
também oferece bolsas para 
estudantes e professores. O 
candidato que inscreve e é 
aprovado na prova de certifi-
cação, recebe uma premiação 
de R$ 500, sendo R$ 300 em 
uma parcela única para os 
aprovados e R$ 200 para quem 
tiver frequência superior a 75% 
no curso preparatório para a 
prova. Já os professores que 
ministram os cursos prepara-
tórios e aplicam as provas são 
contemplados com bolsas de 
R$1.500.

Lenilda Luna
Ascom Ufal

Ana Paula Lins
Ascom Seduc



A VIDA SE RENOVA A CADA DIA, com desafios e vitórias.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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PRIMEIRO DIA |

Quem será que estava mais ansioso 

nessa foto? Otto, que estava indo para 

seu primeiro dia na escola, ou os papais 

que “piscaram o olhos” e o seu pequeno 

já estava de mochila e indo dar os 

primeiros passos longe dos seus olhos?

100K ORGÂNICOS I

A influenciadora Duda Guimarães, do @bydudag, acaba de 

alcançar a meta dos sonhos, os primeiros 100k de seguidores. 

Duda fez questão de comemorar a conquista e destacar que ela 

aconteceu organicamente.

FÉRIAS NO RIO I

João Curvelo e Walas Pena estão curtindo férias no verão carioca. Entre cafés 

das manhã espetaculares e dias de sol na praia, eles recarregam as energias para 

começar 2022 com tudo.

AUTOESTIMA I

Uma boa dose de autoestima tem o sido o segredo de Lavyne para tornar a jornada 

de quimioterapia mais leve. Ela tem compartilhado tudo que está vivendo desde 

que descobriu um câncer de mama em 2021. Sem perder a esperança e fé na vida, ela 

segue espalhando beleza e positividade.

CHEGOU A HORA I

Finalmente temos a data para a inauguração da Le Brulé no Parque Shopping! O paraíso dos doces abre no próximo dia 27, 

na praça de alimentação. Hummmmmm!

Hoje, a Universidade Fede-
ral de Alagoas celebra 61 anos 
de criação. Por conta da nova 
onda da pandemia de Covid-
19, com casos associados a 
gripe Influenza, não haverá 
comemoração presencial, mas 
a sessão on-line do Conselho 
Universitário (Consuni) que 
vai tratar de vários assuntos 
de interesse da comunidade, 
pode ser acompanhada ao 

vivo pelo canal do Youtube. 
O reitor Josealdo Tonholo 

também concedeu entrevista 
ao programa Ufal e Sociedade 
onde fala sobre os 61 anos 
de Ufal e dois anos da gestão 
dele, num período de muitos 
desafios. Mesmo com todas as 
dificuldades causadas pelos 
cortes orçamentários e pela 
pandemia, a Universidade se 
mantém ativa e com planos de 
crescimento, debatendo proje-
tos de novos cursos e de mais 
um campus no litoral norte. 

 “Nesse momento de reto-
mada das atividades, queremos 
levar uma mensagem de espe-
rança. Estamos muito susce-
tíveis às várias crises que estão 
nos afetando mundialmente, 
como a pandemia de Covid-
19, e também questões locais 
dramáticas, como a subsidên-
cia dos bairros de Maceió, por 
conta da mineração de sal-
-gema, que nos afeta a todos, 
além do crítico momento 
econômico e político. A Ufal 
não se calou diante dessas situ-

ações e está buscando propor 
soluções”, destaca o reitor Jose-
aldo Tonholo.

Nesta celebração dos 61 
anos da Ufal, também vale a 
pena rever a exposição virtual, 
com curadoria de Renner 
Boldrino, que foi lançada ano 
passado, em comemoração 
aos 60 anos da universidade. 
São fotos que falam da histó-
ria da instituição nestas seis 
décadas de muitos serviços 
prestados à sociedade alago-
ana. A história da Ufal fala de 
compromisso social e produ-

ção de conhecimento. 
 Vamos buscar retomar 

a normalidade das nossas 
vidas, mas isso só vai acon-
tecer quando superarmos os 
riscos à nossa saúde causados 
pela pandemia de Covid-19. 
Vamos continuar avançando 
com a vacinação e os cuida-
dos sanitários necessários. 
Acreditamos que os próximos 
anos serão melhores e quere-
mos deixar essa mensagem de 
esperança para toda a comu-
nidade universitária”, finaliza o 
reitor Josealdo Tonholo.

A HISTÓRIA DA UFAL fala de compromisso social e produção de conhecimentoEducação
DEVIDO à nova onda de pandemia da Covid-19, com casos asssociados à Influenza, não haverá comemoração presencial

Ufal completa hoje 61 anos de 
serviços prestados à sociedade
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No Dia Internacional da Educação, Seduc 
comemora avanços na rede pública alagoana 

Ontem foi  comemo-
rado o Dia Internacional da 
Educação. Em Alagoas, não 
faltam motivos para celebrar: 
o Estado promoveu a valori-
zação e melhoria salarial dos 
servidores da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
com um novo Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS), 
realizou concurso público e 
concedeu bolsas para projetos 
de melhoria da aprendizagem, 
resgate e motivação de estu-
dantes, além de investir em 
infraestrutura escolar e trans-
porte. Tudo isso, vale ressaltar, 
em meio a uma pandemia que 
trouxe novos desafios e exigiu 
que a escola fosse repensada e 
se adequasse a uma nova reali-
dade.

“Estes dois últimos anos 
têm sido desafiadores, mas, 
mesmo com todos os obstá-
culos impostos pela pande-
mia, temos nos desdobrado 
para continuar ofertando uma 
educação de qualidade para 
nossas crianças e jovens, como 
também buscamos valorizar 
e reconhecer os profissionais 
que contribuem para a apren-
dizagem de nossos alunos. Em 
2021, tivemos o maior investi-
mento da história da educação 
alagoana que transformou a 
realidade de alunos e servi-
dores. Neste ano, seguiremos 
avançando com programas 
inovadores e dando aos nossos 
alunos estudantes uma nova 

perspectiva de futuro”, declara 
o secretário de Estado da 
Educação, Rafael Brito.

Novos tempos
Deives Cidrim é testemu-

nha das mudanças ocorridas 
na rede estadual. Ele, que até 
o ano passado era professor 
contratado de matemática nas 
escolas estaduais Moreira e 
Silva e Adeilza Maria, vai come-
çar o ano letivo 2022 como 
efetivo: foi aprovado em um 
concurso com mais de 29 mil 
inscritos - e três mil vagas - e já 
inicia esta nova jornada com 
o salário reajustado de acordo 
com o novo PCCS do magis-
tério, o qual estipula o piso de 
R$ 4.500 para professores com 
licenciatura plena.

“Estava há três anos como 
professor contratado e a 
aprovação no concurso me 
trouxe uma alegria dupla: 
a estabilidade e a melhoria 
salarial proporcionada pelo 
PCCS, o que foi uma surpresa 
muito agradável. Tivemos 
um aumento de 40% e esta-
mos entre os melhores salá-
rios do país. Isso nos motiva 
muito, pois a valorização do 
professor não se dá apenas 
com palavras, mas também 
com melhoria salarial e tenho 
certeza de que esse reconhe-
cimento trouxe alegria a todos 
os novos concursados”, afirma 
Deives, cuja trajetória é intrin-
secamente ligada à escola 
pública, visto que cursou os 
ensinos fundamental e médio 
na Escola Estadual Salete de 

Gusmão e cursou Matemática 
na Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal).

Mas a melhoria salarial não 
se deu apenas com o PCCS. A 
implantação de progressões 
funcionais há muito tempo 
aguardadas e a concessão de 
bolsas de R$ 1.500 mensais 
dos programas Vem que dá 
Tempo e Professor Mentor não 
só aumentaram o subsídio do 
professor, mas também lhe 
permitiram exercer sua criati-
vidade e potencial no desen-
volvimento de projetos para 
a melhoria da aprendizagem 
dos alunos da rede estadual.

É o que diz Adonias Gomes, 
amigo de infância de Deives e 
também professor de mate-
mática nas escolas estaduais 
Margarez Lacet e Benedita de 
Castro Lima. “Ao longo deste 
ano, vimos os investimentos 
sendo feitos e tenho certeza 
que a educação de Alagoas 
vai crescer muito. O Professor 
Mentor, por exemplo, propor-
cionará um desenvolvimento 
ainda maior aos nossos estu-
dantes”, destaca Adonias, 
que também foi aprovado no 
último concurso.

Estímulo
Outra frente de ação 

importante é o combate ao 
abandono escolar. Para isso, 
desde 2020, a Seduc, junto 
com as Gerências Regionais 
de Educação (Gere) e escolas 
estaduais intensificou as ações 
de Busca Ativa para resgatar 
alunos que, nestes últimos 

dois anos, evadiram das esco-
las. A iniciativa deu tão certo 
que, de março para cá, quase 
27 mil estudantes voltaram às 
bancas escolares.

E não foi só isso. Para esti-
mular a permanência do estu-
dante na escola e reconhecer 
seu esforço durante a pande-
mia, foi criado o Cartão Escola, 
onde os estudantes podem 
receber premiações de até R$ 
2.600 se tiverem voltado às 
aulas presenciais, registrado 
frequência escolar acima de 
80% e tiverem concluído o 
ensino médio. Até o momento, 
mais de 55 mil alunos já rece-
beram a premiação e, na 
última quinta-feira (20), foi 
divulgada a lista de mais 25 mil 
que terão suas contas abertas 
pela Seduc em parceria com 
a Caixa Econômica Federal e 
que recebem sua bonificação 
a partir do dia 27.

Concluinte do ensino 
médio em 2021, a estudante 
Mayane Assis foi uma das que 
entraram no primeiro lote de 
pagamento do cartão. “Eu e 
meus colegas ficamos muito 
felizes quando recebemos 
os R$ 2.600. Para mim, esse 
dinheiro veio em boa hora e 
me ajudará bastante. Uma 
das coisas que pretendo fazer 
com ele é tirar minha primeira 
habilitação”, conta a jovem, 
que estudou na Escola Esta-
dual Moreira Silva, localizada 
no Cepa, em Maceió.

Resgate
E essa busca não se dá 

apenas pelos alunos matri-
culados na rede estadual. Por 
meio do programa Vem que dá 
Tempo, a Seduc resgata alago-
anos que haviam abando-
nado a escola há pelo menos 
dois anos, dando a chance de 
concluir o ensino fundamental 
por meio de uma prova e, dessa 
forma, retomar seus estu-
dos. Nos últimos dois meses, 
mais de quatro mil pessoas se 
inscreveram no programa.

Uma delas foi Gilson Inácio. 
Trabalhador autônomo, ele 
parou de estudar há trinta 
anos e, quando o programa 
foi anunciado, resolveu fazer 
sua inscrição justamente na 
escola onde havia estudado 
pela última vez: a Escola Esta-
dual Princesa Isabel, no Cepa, 
em Maceió. “Fiz minha inscri-
ção na terça-feira, em uma 
quinta e sexta tive as aulas e 
já no sábado, fiz a prova. Tudo 
muito rápido e prático. Fiquei 
muito feliz, quase não acredi-
tei”, relata.

O Vem Que Dá Tempo 
também oferece bolsas para 
estudantes e professores. O 
candidato que inscreve e é 
aprovado na prova de certifi-
cação, recebe uma premiação 
de R$ 500, sendo R$ 300 em 
uma parcela única para os 
aprovados e R$ 200 para quem 
tiver frequência superior a 75% 
no curso preparatório para a 
prova. Já os professores que 
ministram os cursos prepara-
tórios e aplicam as provas são 
contemplados com bolsas de 
R$1.500.

Lenilda Luna
Ascom Ufal

Ana Paula Lins
Ascom Seduc



O Uno ao sair de linha 
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 sonhe de 
consumo da época) e claro, 
era o queridinho dos esta-
ladores de antena para-
bólica, tradicional com a 
escada no teto. Esse sim vai 
deixar muita saudade. Agora 
vamos e convenhamos, 
lançar uma série especial 
do Uno Nutella por aproxi-

madamente 110 mil (Preço 
sugerido por uma conces-
sionaria 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 
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 Aven-
tura”, a Mitsubishi 
Motors apresenta sete 
novidades durante a 
edição 2022 do Salão do 
Automóvel de Tóquio, 
que começou ontem 
na capital japonesa. A 
principal novidade da 
Mitsubishi Motors no 
evento é o relançamento 
da Ralliart, divisão de 
alta performance da 
marca depois de mais de 
10 anos. No estande, três 
carros conceitos assina-
dos pela Ralliart fazem 
sua estreia global e dão 
uma ideia de perfor-
mance, design e tecnolo-
gias que deverão nortear 
os modelos da divisão 
futuramente. A grande 
atração do estande fica 
por conta do Vision 
Ralliart Concept, carro-
-conceito que marca 
a volta da lendária 
divisão da Mitsubishi 
Motors e incorpora a 
visão da marca no que 
diz respeito à design, 
engenharia, e paixão 
pela produção artesanal 
de um veículo, que os 
japoneses chamam de 
Monozukuri. 

C4 CACTUS com 
descontos especiais 
A Citroën apresenta 
entre 17 e 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 consu-
midores que buscam por 
design e tecnologia no 
SUV zero km. Durante 
todo o período, a Marca 
oferece o utilitário 
esportivo Citroën C4 
Cactus por R$102.990 
para as versões X-Series 
ou Feel Aut e a Feel Pack 
por R$ 107.990. Desde 
sua chegada no mercado 
brasileiro, o Citroën C4 
Cactus tem acumulado 
premiações pela mídia 
especializada e admira-
ção por onde passa. 

25 de janeiro     |     2022

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 e dos insumos 
ou as montadoras estão aproveitando para ganhar mais as custas dos brasileiros.
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BMW Motorrad apresen-
ta customização da R18
O Verona Motor Bike 
Expo foi o palco perfeito 
para trazer aos olhos dos 
entusiastas italianos e 
europeus dois projetos 
exclusivos de customi-
zação de motocicletas 
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.
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