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4INFLUENCER DUDA MARTINS DENUNCIA, EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUE FOI DOPADA E ABUSADA SEXUALMENTE

SAÚDE AMPLIA OS PONTOS  
DE VACINAÇÃO EM MACEIÓ

DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO HAVERÁ VACINA CONTRA A COVID-19 ATÉ EM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

SSP fecha dezembro 
com redução de 31,4%

4

HOMICÍDIOS
A campanha de imuni-

zação contra a Covid-19 foi 
ampliada em Maceió para aten-
der a demanda pela segunda 
e terceira doses e pela vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos, 
que deve ser iniciada agora em 

janeiro, no Brasil. O número de 
locais de vacinação vai passar 
de 27 para 37, que se somam 
ainda aos pontos itinerantes nas 
escolas (após a volta às aulas) e 
nas associações de moradores, 
sempre das 9h às 16h.Al
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FERIADOS VAI COMEÇAR CIBERNÉTICOS

Veja os  
previstos  
para Alagoas 
em 2022

TSE divulga 
calendário  
das eleições  
e as regras

Como os 
criminosos  
agem em 
seus ataques

4 5 8

“Esse pagamento não é 
favor, é um direito, uma 

garantia dos nossos 
profissionais da educação, 

do magistério do nosso país”

O prefeito de Maceió, JHC, 
criou por meio de decreto 
publicado no Diário Oficial do 
Município de hoje, um grupo 
de trabalho para acelerar o 
pagamento da subvincula-
ção dos precatórios do Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Funda-
mental (Fundef). A comissão 
contará com representantes 

das Secretarias de 
Gestão, Educa-
ção, Economia 
e de membros 

do Sindicato dos 
Trabalhado-

r e s  e m 
Educa-

ção 

de Alagoas (Sinteal). A 
comissão deverá iniciar os 
trabalhos amanhã e, em até 
15 dias, vai apresentar relató-
rio com cronograma e todas 
as informações necessárias 
para o pagamento do rateio 
do precatório do Fundef aos 
profissionais do magistério. 
“Esse pagamento não é favor, 
é um direito, uma garantia 
dos nossos profissionais da 
educação, do magistério do 
nosso país. A nossa luta por 
esse pagamento é histórica, e 

Maceió será 
um exem-
plo para 
o país”, 
afirmou 
JHC.

JHC cria grupo de 
trabalho para rateio

FUNDEF

Ed
va

n 
Fe

rre
ira



2 O DIA ALAGOAS  l  4 de janeiro  I  2022

OPINIÃO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

CNPJ 21.770.747/0001-07  l  Rua Pedro Oliveira Rocha, 189, 2º andar, sala 210 - Farol - Maceió - AL - CEP 57057-560 - E-mail: redacao@odia-al.com.br - Fone: 3023.2092

Para anunciar,
ligue 3023.2092

EXPEDIENTE Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Rafael Calheiros
Diagramador

Conselho Editorial Jackson de Lima Neto José Alberto Costa Jorge VieiraODiaAlagoas

Wagner Melo * Jornalista. Portal É Assim

O último ano-novo foi bem 
diferente. As pessoas pareciam 
desejar que 2022 acabasse logo, 
mesmo antes de começar.

O motivo? Sempre ele, Jair 
Messias Bolsonaro. Este é o 
último ano do mandato presi-
dencial e nunca o fim de uma 
era das trevas foi tão desejado.

A expectativa de que o mal 
seja vencido e as maldades 
em sequência dessa gestão 

faz grande parte das pessoas 
quererem pular 2022 para 
2023.

Ninguém aguenta mais 
tanta desumanidade, falta de 
empatia e teimosia.

Além do mais, a coisa 
anda tão difícil que 40% da 
população brasileira deixou 
de comprar roupas, sapatos e 
eletrodomésticos para poder 
pagar as contas de gás e luz, 

segundo reportagem exibida 
no Fantástico.

Esses números são de 
pesquisa encomendada pelo 
Instituto Clima e Sociedade ao 
Ipec (Inteligência em Pesquisa 
e Consultoria).

O estudo revela que o gasto 
com gás e energia elétrica já 
compromete metade ou mais 
da renda de 46% das famílias. 
A situação é mais grave nas 

regiões Norte e Nordeste.
O Fantástico mostrou o 

caso da comerciante Adriana 
Teixeira Santos, que mora em 
São Paulo com o marido e dois 
filhos. “Em abril de 2021, ela 
pagava R$ 20,66 de luz; agora, 
R$ 141 reais – um aumento de 
mais de 500%”, diz a reporta-
gem.

Mas não precisa ver TV pra 
constatar essa realidade. Basta 

ver os nossos próprios boletos 
e comparar.

Estamos empobrecendo. 
As contas básicas estão consu-
mindo grande parte de nossa 
renda. A população já não 
aguenta mais e volta a depo-
sitar esperanças na próxima 
gestão.

Por isso, 2022, vá embora 
logo e nos traga de volta a espe-
rança.

2022, o ano que não deveria existir

Joaquim de Carvalho *Jornalista. Ganhou os prêmios Esso (equipe, 1992), Vladimir Herzog e Jornalismo Social (revista Imprensa)

Bolsonaro tem problemas 
gastrointestinais que o levam 
para hospitais desde antes da 
facada ou suposta facada em 
Juiz de Fora, em 6 de setembro 
de 2018. Mas ele e aliados conti-
nuam a usar o caso Adélio com 
um enredo político que não se 
sustenta nos fatos.

“A turma do ódio do bem 
ou ódio permitido invade 
mais uma publicação! Crer 
que a facada de antigo filiado 
do PSOL foi um fato isolado 
não é inocência”, escreveu 
Carlos Bolsonaro, em resposta 
à postagem na qual o pai anun-
ciou que foi internado às 3 da 
madrugada, em São Paulo.

Adélio se filiou ao PSOL em 
2007, assim como um dos segu-
ranças de Bolsonaro em Juiz de 
Fora, o militar da reserva Hugo 
Ribeiro. Este deixou o partido 
para se filiar ao PTN e integrar o 
grupo chamado Direita Minas.

Hugo Ribeiro foi encon-
trado morto no início do ano 
passado no edifício onde 
trabalhava, em Juiz de Fora. 
Segundo laudo médico, ele foi 
vitima de enfarte fulminante.

Adélio deixou formalmente 
o PSOL em 2014, quando era 
pregador evangélico, mas antes 
disso já militava com a direita. 
Participou de manifestações 
contra Dilma Rousseff em 
Brasília em 2013 e frequentava 
o diretório do PSD em Uberaba, 
no Triângulo Mineiro.

Era tão próximo do partido 
que acreditava ter sido filiado. 
Tanto que a Polícia Federal 
encontrou na pensão onde se 
hospedou em Juiz de Fora uma 
carta de janeiro de 2016 com 
pedido de desfiliação, com o 
protocolo de recebimento assi-
nado por um representante do 
PSD.

No âmbito nacional, o PSD 
é um partido de centro-direita, 
mas, em Uberaba, está mais 
à direita, sob a liderança do 
ex-deputado e médico Marcos 
Montes. Ele era da bancada 
ruralista e hoje é secretário-
-executivo do Ministério da 
Agricultura.

Nos pertences de Adélio, 
além da carta ao PSD, foi 
encontrado um cartão com os 
telefones de Marcos Montes.

A Polícia Federal em Juiz de 
Fora tinha essas informações 
ao elaborar o auto de flagrante 
de Adélio, mas as omitiu. 
Registrou, no entanto, sua filia-
ção ao PSOL.

Dois agentes da PF na 
cidade, que atuaram no 
esquema de segurança infor-
mal de Bolsonaro, foram 
promovidos depois da eleição. 
Marcelo Bormevet se tornou 
chefe de um departamento da 
Abin e Felipe Arlotta Freitas foi 
nomeado assessor do diretor-
-geral, Alexandre Ramagem.

Outros três policiais fede-
rais que estavam em Juiz de 
Fora naquele dia também 
foram promovidos, dois deles 
para cargos no exterior da 
alçada do Itamaraty. 

Se efetivamente houve a 
facada, e não foi autoatentado, 
hipótese não investigada pela 
PF, a promoção dos policiais 
é tão bizarra quanto nomear 
um médico que comprovada-
mente falhou numa cirurgia 
para dirigir um hospital.

E por falar em médico, 
chama a atenção que a Força 
Aérea Brasileira tenha deslo-
cado um avião para buscar o 
cirurgião Antônio Macedo para 
atender Bolsonaro no hospital 
Vila Star, em São Paulo. 

“Estranho um paciente 

com complicações gostar tanto 
do mesmo médico”, disse um 
cirurgião que prefere não ser 
identificado. 

“A gente atende obstrução 
quase todo dia. Eu até entendo 
que ele queira ir para um hospi-
tal maior. O que é incomum é 
um paciente ter tantas compli-
cações, mesmo que sejam 
complicações conhecidas e 
descritas na literatura, e gostar 
tanto do mesmo médico”, 
acrescentou.

No caso, hospital não é o 
mais importante, mas efetiva-
mente o médico. Até porque, 
depois que atendeu Bolsonaro, 
Antônio Macedo se desligou 
ou foi desligado do Albert 
Einstein, mesmo tendo traba-
lhado lá por muitos anos, e foi 
para o Vila Nova Star.

O prontuário de Bolso-
naro no Albert Einstein não 
foi entregue à Polícia Federal, 
apesar de solicitado. Em vez 
disso, o hospital entregou uma 
folha que parece ser um bole-
tim médico, que tem a assina-
tura de Carlos Bolsonaro como 
recebedor.

A análise do prontuário é 
importante do ponto de vista 
de uma investigação médica 
ou policial a respeito da doença 
preexistente de Bolsonaro. No 
dia 7 de fevereiro de 2018, sete 
meses antes do episódio em 
Juiz de Fora, ele foi levado 
para uma clínica particular de 
Cascavel, onde participava de 
atos de pré-campanha, porque 
teve problemas gastrointesti-
nais, segundo divulgado por 
sua assessoria de imprensa na 
época.

No dia 13 de abril, Bolso-
naro passou mal no aero-
porto de Boa Vista, Roraima, 
e foi levado para o Hospital 
Central do Exército, no Rio de 
Janeiro. No dia 29 do mesmo 
mês, Bolsonaro participou do 
evento Gideões Missionários 
da Última hora, em Blume-
nau, e se levantou quando o 
pastor pediu oração de cura 
para as pessoas com doenças 
no abdômen. Nas imagens 
registradas em vídeo, Michelle 
e um homem de terno colocam 
a mão sobre a barriga de Bolso-
naro.

No dia 6 de setembro, 
Adélio supostamente desferiu 
um golpe de faca no local que, 
coincidência ou não, é o mesmo 
em que os dois colocaram a 
mão. Digo “supostamente” 
porque não há nenhuma 
imagem que mostre a faca 
penetrando o corpo do então 
candidato. E havia um drone 
gravando toda a caminhada. 
A íntegra dessas gravações, 
realizadas por uma empresa 
contratada pelo Associação 
Comercial e Empresarial de 
Juiz de Fora, desapareceu.

O médico que estranhou o 
apego de Bolsonaro ao cirur-
gião Macedo comentou que 
dificilmente a doença preexis-
tente fosse câncer, já que, se 
houve facada, o risco de atingir 
o tumor era grande e, em conse-
quência, as células se espalha-
riam e tornaria a doença muito 
mais difícil de ser curada. “Se 
havia doença preexistente e se 
houve facada, talvez ele tivesse 
diverticulite”, afirmou.

Que Bolsonaro estava 
doente, parece restar poucas 
dúvidas. Duas horas antes da 
facada ou suposta facada, ele 
mesmo se exibiu diante de 
fotógrafos e cinegrafistas que 
faziam a cobertura em Juiz de 
Fora tomando antiácido e inge-
rindo um comprimido que 
disse, em tom de galhofa, não 
ser “viagra”.

Essas dúvidas poderiam 
ser esclarecidas no inquérito 
que foi reaberto recentemente 
pela Polícia Federal, com auto-
rização do Tribunal Regional 
Federal da 2a. Região. Mas essa 
possibilidade parece ter ficado 
mais distante com a transfe-
rência do titular da investiga-
ção, Rodrigo Morais, para uma 
força-tarefa nos EUA.

Bolsonaro já estava doente antes da suposta 
facada, mas seus seguidores insistem na farsa



Visando atender 
a  demanda 
pela segunda 

e terceira doses e pela vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos, 
que deve ser iniciada agora em 
janeiro no Brasil, a Prefeitura 
de Maceió amplia os pontos de 
vacinação contra a Covid-19 na 
capital. Ontem, as equipes esti-
veram na Associação de Mora-
dores do Ouro Preto, Lar Luiza 
de Marilac e Lar da Vida.

Com a iniciativa, a Secretaria 
Municipal de Saúde amplia, de 
27 para 37, o número de locais 
de vacinação. Essa ampliação 
se soma ainda aos pontos itine-
rantes nas escolas (após a volta 
às aulas) e nas associações de 
moradores, sempre das 9h às 
16h.

Pelo calendário, hoje, as 
equipes estão imunizando 
pessoas no Mercado da Produ-

ção e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), do Bene-
dito Bentes. Amanhã, será 
a vez da Associação Garça 

Torta, Escola Estadual Maria 
das Graças de Sá, Escola Esta-
dual Professor Eduardo da 
Mota Trigueiros e Escola Esta-

dual Dom Otávio Barbosa de 
Aguiar.

A Prefeitura de Maceió 
informa ainda que, em janeiro, 

o total de unidades de saúde 
adaptadas para aplicar o imuni-
zante contra o coronavírus vai 
aumentar de 20 para 30, além 
do PAM Salgadinho. As UBSs 
que irão receber a ação serão 
divulgadas nos próximos dias.

Ainda continuam vaci-
nando o CAT Móvel da orla 
marítima, de domingo a 
domingo, das 10h às 21h, 
em frente ao totem Eu Amo 
Maceió (Avenida Sílvio Vianna, 
Ponta Verde), além do CAT 
do Terminal Rodoviário João 
Paulo II (Feitosa), de domingo a 
domingo, das 9h às 16h.

Eestão disponíveis também 
para imunização da popula-
ção, os pontos fixos instalados 
no Maceió Shopping (Manga-
beiras), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes), Papódromo 
(Vergel do Lago) e Terminal do 
Osman Loureiro.
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Pontos de vacinação contra 
Covid são ampliados na capital

MEDIDA visa atender a demanda pela segunda e terceira doses, além das crianças de 5 a 11 anos que devem iniciar a vacinação

Excepcionalmente, hoje  
e amanhã, os serviços de 
atendimento aos usuários 
da Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trân-
sito (SMTT), da Central Já! 
do Maceió Shopping, em 
Manguabeiras, terão horários 
reduzidos. Com a medida, o 
funcionamento passa a ser das 
09h às 14h.

Segundo a SMTT, a medida 
foi adotada para a capacitação 
de servidores que atuam na 
unidade. No local são ofereci-
dos os serviços de confecção de 
credenciais de estacionamento 
para idosos e deficientes, 
primeira via do Cartão Vamu e 

emissão e recadastro da moda-
lidade Sênior da bilhetagem 
eletrônica.

Devido ao curso para os 
funcionários, os serviços agen-
dados para os horários fora do 
atendimento na unidade serão 
remanejados para a próxima 
semana, nos mesmos dias e 
horários.

Caso os usuários precisem 
emitir uma credencial de esta-
cionamento, a SMTT segue 
com a oferta do serviço na sede, 
situada na Avenida Durval de 
Góes Monteiro, no Tabuleiro 
do Martins. Para isto, deve-
rão efetuar um agendamento 
prévio pelo site do órgão.

SMTT

Horário reduzido no Já! 
do Maceió Shopping

Arquivo Ascom SMTT

Divulgação

A Secretaria Municipal de 
Saúde retomou, no dia de hoje 
(04), no Mercado da Produção, 
o projeto ‘Saúde Vai Até Você’, 
criado no dia 14 de dezem-
bro, com o objetivo de levar 
atendimentos às pessoas que 
trabalham e circulam em merca-
dos públicos e feiras livres de 
Maceió. São diversos serviços 
levados aos trabalhadores e 
consumidores.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió 
oferecem vários atendimen-
tos, em barracas instaladas no 
estacionamento do Mercado da 
Produção, das 09h às 16h, em 
parceria com equipes da Secre-
taria Municipal de Trabalho, 
Abastecimento e Economia Soli-
dária (Semtabes).

Além da vacinação contra a 
Covid-19, são ofertados atendi-

mentos com nutricionista, psicó-
logo e assistente social, testes 
rápidos para detecção de sífilis, 
HIV e hepatites virais, além de 
cuidados com a saúde do traba-
lhador e saúde do homem, e 
orientações em saúde bucal.

Desde o seu início, o projeto 
‘Saúde Vai Até Você’ tem benefi-
ciado mais de 700 usuários, além 
de quatro mil imunizadas contra 
a Covid.

A Secretaria Municipal 
de Economia informa que o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) deste ano terá 
dois tipos de descontos para 
o pagamento em cota única. 
Com a decisão, os contri-
buintes podem optar por 
quitar o imposto à vista, com 
15% de desconto até o dia 
31 de março, ou com 10% de 
desconto, até o dia 29 de abril. 

De acordo com a Semec, 
as guias de pagamento esta-

rão disponíveis para emis-
são online a partir do dia 
10 de janeiro de 2022. Para 
garantir um dos descontos 
oferecidos pela Prefeitura, 
o contribuinte deve emitir o 
documento de arrecadação 
com a data e o valor corres-
pondente ao abatimento que 
ele deseja.

No início deste ano, a 
Prefeitura também ofereceu 
dois descontos para os paga-
mentos em cota única, como 

forma de atender as necessi-
dades da população diante 
dos impactos econômicos 
da pandemia, compromisso 
mantido pela gestão do 
prefeito JHC para 2022.

Além da oportunidade 
de pagamento à vista, os 
maceioenses também podem 
quitar o IPTU de forma parce-
lada em até 10 vezes, com a 
primeira parcela vencendo 
no dia 31 de março, e a última 
em dezembro de 2022.

‘SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ’

IPTU 2022

Programa leva serviços 
ao Mercado da Produção

Descontos de 10% e 15% 
na quitação da cota única
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Alan Fagner
Ascom SSP

Gr a ç a s  a o 
trabalho inte-
g r a d o  d a s 

forças de segurança, Alagoas 
fechou o mês de dezembro de 
2021 com redução de 31,4% 
no número de crimes violen-
tos letais intencionais (CVLI), 
sendo o 11º mês consecutivo 
de diminuição da violência. 
Maceió e Arapiraca também 

fecharam o mês com reduções 
significativas.

De acordo com os núme-
ros fornecidos pelo Núcleo 
de Estatística e Análise Crimi-
nal (NEAC) da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
de Alagoas (SSP), foram conta-
bilizados 94 homicídios, em 
dezembro de 2021, no estado. 
No mesmo período de 2020 
foram 137 ocorrências.

Este foi o terceiro melhor 
resultado do estado no ano, 

atrás apenas de fevereiro, 
quando a redução foi de 31,6%, 
e de abril, que registrou queda 
de 31,5%. Além disso, o dia 31 
de dezembro não registrou 
nenhum homicídio, fato inédito 
nos últimos anos.

O empenho das Forças de 
Segurança também repercu-
tiu positivamente na capital 
do estado, onde os homicídios 
caíram 34,2%.  Foram 25 ocor-
rências registradas em dezem-
bro de 2021, em Maceió, contra 

38 ocorrências no mesmo mês 
do ano anterior.

Em Arapiraca foi regis-
trada a redução expressiva de 
50% no número de CVLI. Em 
dezembro de 2021 foram conta-
bilizadas oito mortes, enquanto 
no mesmo período de 2020, 16 
casos foram registrados.

Para o secretário Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
os números conquistados são 
resultado da dedicação dos 
profissionais das forças de 

segurança e dos investimentos 
do Governo do Estado na Segu-
rança Pública.

“Estamos colhendo o que 
viemos plantando desde o 
início do ano passado. Inves-
tindo em melhores equipamen-
tos e viaturas, investindo em 
estrutura e na maior integra-
ção das Forças de Segurança. 
O resultado é esse, 11 meses 
seguidos de redução e o melhor 
resultado anual da última 
década”, disse o secretário.

Dezembro fecha com queda de 
31,4% no número de homicídios

EM MACEIÓ, a redução foi de 34,2% e em Arapiraca, de 50%; este foi o 3o melhor resultado do ano atrás apenas de fevereiro e abril

A Polícia Civil prendeu, 
na noite de ontem, o autor do 
disparo de arma de fogo que 
atingiu e matou o menino 
Rafael dos Santos Oliveira, 
8 anos, e deixou um homem 
ferido, na noite do último 
domingo, no município de 
Pilar, Região Metropolitana 
de Maceió.

De acordo com informações 
policiais, o suspeito foi preso 
em um conjunto residencial no 
bairro do Benedito Bentes, parte 
alta de Maceió, e foi levado para 
a Centro Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp) do Pilar.

O menino Rafael Oliveira 
morreu nesta ontem, quando 
ia para a casa da avó, na Chã 
do Pilar. Ele foi atingido por 
uma bala perdida, durante 
um atentado que tinha como 
alvo, segundo a polícia, um 
homem identificado como 
Lucivaldo Alves da Silvam, de 
22 anos, que foi atingido e está 
internado no Hospital Geral 
do Estado (HGE), em Maceió.

De acordo com informa-
ções da Secretária de Segurança 
Pública (SSP), a Polícia Civil 
conseguiu identificar os envol-
vidos no atentado e, ao longo 
do dia, buscas foram realiza-
das para localizar e prender  os 
envolvidos no crime.

Ainda segundo a SSP, a 
prisão foi coordenada pelo 
secretário de Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar de Mendonça.

A polícia não divulgou a 
identidade do preso, nem deta-
lhes sobre a prisão.

*Fonte: Cada Minuto

Wellington Santos
Repórter

O governador Renan Filho 
assinou o Decreto nº 76.819, 
de 3 de janeiro, que dispõe 
sobre os feriados nacionais e 
estaduais para o exercício de 
2022 e define ainda os pontos 
facultativos nas repartições 
públicas do Poder Executivo.

Na relação, o total consta 
de 23 feriados, incluindo 

estaduais, nacionais e pontos 
facultativos em 2022. A lista 
foi  publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) de 
hoje.

Durante todo este ano, 
serão oito feriados nacionais, 
cinco estaduais e 10 pontos 
facultativos (quando cabe 
ao empregador a decisão de 
conceder feriado ou não). Os 
feriados municipais não estão 
inclusos na publicação.

PILARFERIADOS
Suspeito de 
atirar em 
criança de 8 
anos é preso

Governo divulga o
calendário de 2022

Calendário de feriados de 2022

I – 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II – 28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);
III – 1º de março, Carnaval (ponto facultativo);
IV – 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo);
V – 14 de abril, Quinta-Feira Santa (ponto facultativo);
VI – 15 de abril, Sexta-Feira da Paixão (ponto facultativo);
VII – 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
VIII – 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
IX – 16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
X – 24 de junho, São João (feriado estadual);
XI – 29 de junho, São Pedro (feriado estadual);
XII – 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
XIII – 16 de setembro, Emancipação Política de Alagoas (feriado 
estadual);
XIV – 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
XV – 28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
XVI – 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
XVII – 15 de novembro, Proclamação da República (feriado 
nacional);
XVIII – 20 de novembro, Zumbi dos Palmares (feriado estadual);
XIX – 30 de novembro, Dia Estadual do Evangélico (feriado 
estadual);
XX – 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição (ponto faculta-
tivo);
XXI – 24 de dezembro, véspera de Natal (ponto facultativo);
XXII – 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e
XXIII – 31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo).

A Polícia Civil encontrou 
a bebê que havia sido seques-
trada, ontem, após sair com a 
mãe de uma maternidade, loca-
lizada na Rua General Hermes, 
no Centro de Maceió.

A recém-nascida foi levada 
por uma mulher, depois de a 
mãe receber alta médica. A 
suspeita havia afirmado para 
a genitora que ia cuidar das 
duas a pedido da irmã desta. 
Mas, ao deixar a unidade 
hospitalar, a mulher entrou 
em uma van com a menina 
nos braços e desembarcou na 
cidade de Rio Largo.

O delegado Cayo Rodri-
gues, da Divisão Especial de 
Investigação e Capturas (Deic), 
informou que a suspeita havia 
perdido um filho recentemente, 
e isso pode ter motivado a 
subtração da criança.

“Conseguimos localizar 
a recém-nascida, que estava 
com outra mãe que teria 
perdido o filho, e tentava 

repor essa perda”, disse o 
delegado.

“A mulher estava necessi-
tando de cuidados médicos e 
foi encaminhada para a devida 
assistência”, prosseguiu.

Além da Deic, uma equipe 
do Tático Integrado de Grupos 
de Resgate Especial (TIGRE) 
participou da operação que 
resultou no resgate da menina.

Após diversas abordagens, 
a polícia encontrou a van num 
posto de combustíveis, próximo 
ao Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, mas a mulher suspeita já 
havia descido do veículo, com a 
bebê no braço.

As buscas continuaram e a 
bebê acabou sendo encontrada, 
e devolvida à verdadeira mãe.

O secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar, que 
acompanhou o trabalho, para-
benizou o delegado Cayo 
Rodrigues e as equipes que 
participaram da operação 
policial.

FINAL FELIZ

Polícia Civil resgata 
bebê sequestrada

Influencer denuncia que foi dopada e abusada sexualmente

A influencer digital Duda Martins denunciou que foi dopada e abusada sexualmente 
em Maceió. Em live no Instagram com a advogada Júlia Nunes, Duda disse que o 
crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2021, após um encontro em um bar na 
Praia de Ponta Verde. A Polícia Civil designou ontem a delegada Maria Angelita para 
investigar o caso. O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia Especia-
lizada de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro de Maceió. Ela também já fez 
exames. De acordo com reportagem do portal G1, Duda contou que chegou no bar 
às 14h35 e que bebeu apenas três copos de gim, depois disso, não lembra mais de 
nada. Após esse encontro, ela tinha um treino marcado com um amigo às 17h. Esse 
amigo tentou falar com ela durante a tarde toda, mas não conseguiu. O celular dela 
já estava desligado, possivelmente pelo suposto agressor. Ela pouco se recorda de 
quando acordou, já na madrugada do último dia 30 de dezembro, 12 horas depois 
do encontro, em um apartamento na Jatiúca. “Quando foi por volta 3h30 pra 4h, eu 
não tenho mais recordação de nada do que houve comigo, nem de onde eu estava, 
nem como eu saí, nem como eu fui parar na casa dele, nem se aconteceu alguma 
coisa comigo”, diz ela em um dos trechos.
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O TSE (Tribu-
nal Superior 
E l e i t o r a l ) 

oficializou o calendário das 
eleições de 2022. Os brasilei-
ros irão às urnas no dia 2 de 
outubro escolher o presidente 
do país, os governadores dos 
estados, senadores, deputa-
dos federais e deputados esta-
duais.

O segundo turno está 
marcado para o dia 30 de 
outubro. A segunda rodada 
de votação ocorre caso um dos 
candidatos para os cargos de 
presidente e governador não 
alcance a maioria absoluta de 
votos.

Ou seja, para levar no 
primeiro turno o candidato a 
um dos cargos do Executivo 
precisa obter mais da metade 
dos votos válidos (excluídos 
os votos em branco e os votos 
nulos).

Em relação à propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na 
televisão relativa ao primeiro 
turno, ficou estabelecido que 
as peças publicitárias poderão 
ser veiculadas entre os dias 26 
de agosto e 29 de setembro.

Outra data importante 
oficializada pela corte é da 
convenção das legendas. Os 
partidos e as federações parti-
dárias poderão realizar, de 
20 de julho a 5 de agosto, as 
convenções, na forma presen-
cial, virtual ou híbrida, para 
escolher candidaturas e defi-
nir coligações.

Os partidos, as federações 
partidárias e as coligações 
deverão solicitar à Justiça Elei-
toral o registro das candidatu-
ras até o dia 15 de agosto do 
ano eleitoral, segundo o TSE.

A oficialização das fede-
rações, no entanto, deve ocor-
rer seis meses antes do pleito, 
segundo determinação do 
presidente da corte eleitoral, 
Luís Roberto Barroso.

Além de definir essas 
datas, o TSE confirmou que a 
partir de 1º de janeiro fica proi-
bida a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios 
por parte da administração 
pública, exceto em casos como 
calamidade pública, estado de 
emergência e execução orça-
mentária do exercício anterior.

Também a partir de 1º de 
janeiro de 2022, as entidades 
que realizarem pesquisas elei-
torais serão obrigadas a regis-
trá-las no Sistema de Registro 
de Pesquisas Eleitorais da 
corte até cinco dias antes da 
divulgação do levantamento.  

Durante o encerramento 
das atividades do tribunal 
de 2021, em 17 de dezembro, 
Barroso citou o processo de 
aquisição 225 mil unidades do 

novo modelo das urnas eletrô-
nicas, que serão utilizadas pela 
primeira vez nas eleições de 
2022, em conjunto com cerca 
de 350 mil equipamentos dos 
modelos anteriores.

O ministro também relem-
brou o embate com o governo 
Jair Bolsonaro sobre a adoção 
de voto impresso, bandeira 
bolsonarista derrotada no 
Congresso.

“O saldo positivo de tudo 
o que passamos é que as insti-
tuições resistiram e afastaram 
o fantasma do retrocesso, da 
quebra da legalidade constitu-
cional, das aventuras autoritá-
rias que sempre terminam em 
fracasso”, disse Barroso, relem-
brando os ataques de Bolso-
naro à corte e as ameaças que o 
mandatário fez às eleições.

Conheça o calendário das 
eleições e as regras do TSE

BRASILEIROS irão às urnas no dia 2 de outubro para escolha de presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais

Divulgação TSE

PRINCIPAIS DATAS DAS ELEIÇÕES

Oficialização das federações partidárias
Até 2 de abril (seis meses antes do pleito)

Convenção das legendas
20 de julho a 5 de agosto

Registro das candidaturas
Até 15 de agosto

Propaganda em rádio e TV (1o turno)
26 de agosto a 29 de setembro

Primeiro turno
2 de outubro

Segundo turno (se necessário)
30 de outubro

OUTRAS DEFINIÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DE 2022
- Início e encerramento da 
votação será uniformizado 
em todo o país, pelo horário 
de Brasília;
- Eleitores que estão em 
estados com fuso diferente 
da capital brasileira terão 
que se adaptar com votação 
iniciando antes ou depois;

-Adoção da linguagem inclu-
siva de gênero, que passa a 
valer para todas as resolu-
ções do TSE referentes às 
eleições de 2022;
-Proibido o uso de telemarke-
ting e o disparo em massa de 
mensagens em aplicativos 
de comunicação instantâ-

nea para pessoas que não se 
inscreveram para recebê-las;
-Quem realizar propaganda 
considerada abusiva na inter-
net receberá multa entre R$ 5 
mil e R$ 30 mil;
-Realização de showmícios 
segue proibida, ainda que 
seja transmitida pela internet 

na forma de lives;
-Apenas candidatos que 
sejam artistas poderão se 
apresentar nos própr ios 
comícios;
-Para a realização de debates 
para as eleições majoritá-
rias os candidatos de parti-
dos ou federações com pelo 

menos cinco parlamentares 
com assento no Congresso 
deverão ser necessariamente 
convidados;
-A presença dos demais 
candidatos em debates é 
facultativa, ou seja, fica a 
cargo dos organizadores do 
evento definir.
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Alan Fagner
Ascom SSP

Gr a ç a s  a o 
trabalho inte-
g r a d o  d a s 

forças de segurança, Alagoas 
fechou o mês de dezembro de 
2021 com redução de 31,4% 
no número de crimes violen-
tos letais intencionais (CVLI), 
sendo o 11º mês consecutivo 
de diminuição da violência. 
Maceió e Arapiraca também 

fecharam o mês com reduções 
significativas.

De acordo com os núme-
ros fornecidos pelo Núcleo 
de Estatística e Análise Crimi-
nal (NEAC) da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
de Alagoas (SSP), foram conta-
bilizados 94 homicídios, em 
dezembro de 2021, no estado. 
No mesmo período de 2020 
foram 137 ocorrências.

Este foi o terceiro melhor 
resultado do estado no ano, 

atrás apenas de fevereiro, 
quando a redução foi de 31,6%, 
e de abril, que registrou queda 
de 31,5%. Além disso, o dia 31 
de dezembro não registrou 
nenhum homicídio, fato inédito 
nos últimos anos.

O empenho das Forças de 
Segurança também repercu-
tiu positivamente na capital 
do estado, onde os homicídios 
caíram 34,2%.  Foram 25 ocor-
rências registradas em dezem-
bro de 2021, em Maceió, contra 

38 ocorrências no mesmo mês 
do ano anterior.

Em Arapiraca foi regis-
trada a redução expressiva de 
50% no número de CVLI. Em 
dezembro de 2021 foram conta-
bilizadas oito mortes, enquanto 
no mesmo período de 2020, 16 
casos foram registrados.

Para o secretário Alfredo 
Gaspar de Mendonça Neto, 
os números conquistados são 
resultado da dedicação dos 
profissionais das forças de 

segurança e dos investimentos 
do Governo do Estado na Segu-
rança Pública.

“Estamos colhendo o que 
viemos plantando desde o 
início do ano passado. Inves-
tindo em melhores equipamen-
tos e viaturas, investindo em 
estrutura e na maior integra-
ção das Forças de Segurança. 
O resultado é esse, 11 meses 
seguidos de redução e o melhor 
resultado anual da última 
década”, disse o secretário.

Dezembro fecha com queda de 
31,4% no número de homicídios

EM MACEIÓ, a redução foi de 34,2% e em Arapiraca, de 50%; este foi o 3o melhor resultado do ano atrás apenas de fevereiro e abril

A Polícia Civil prendeu, 
na noite de ontem, o autor do 
disparo de arma de fogo que 
atingiu e matou o menino 
Rafael dos Santos Oliveira, 
8 anos, e deixou um homem 
ferido, na noite do último 
domingo, no município de 
Pilar, Região Metropolitana 
de Maceió.

De acordo com informações 
policiais, o suspeito foi preso 
em um conjunto residencial no 
bairro do Benedito Bentes, parte 
alta de Maceió, e foi levado para 
a Centro Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp) do Pilar.

O menino Rafael Oliveira 
morreu nesta ontem, quando 
ia para a casa da avó, na Chã 
do Pilar. Ele foi atingido por 
uma bala perdida, durante 
um atentado que tinha como 
alvo, segundo a polícia, um 
homem identificado como 
Lucivaldo Alves da Silvam, de 
22 anos, que foi atingido e está 
internado no Hospital Geral 
do Estado (HGE), em Maceió.

De acordo com informa-
ções da Secretária de Segurança 
Pública (SSP), a Polícia Civil 
conseguiu identificar os envol-
vidos no atentado e, ao longo 
do dia, buscas foram realiza-
das para localizar e prender  os 
envolvidos no crime.

Ainda segundo a SSP, a 
prisão foi coordenada pelo 
secretário de Segurança Pública, 
Alfredo Gaspar de Mendonça.

A polícia não divulgou a 
identidade do preso, nem deta-
lhes sobre a prisão.

*Fonte: Cada Minuto

Wellington Santos
Repórter

O governador Renan Filho 
assinou o Decreto nº 76.819, 
de 3 de janeiro, que dispõe 
sobre os feriados nacionais e 
estaduais para o exercício de 
2022 e define ainda os pontos 
facultativos nas repartições 
públicas do Poder Executivo.

Na relação, o total consta 
de 23 feriados, incluindo 

estaduais, nacionais e pontos 
facultativos em 2022. A lista 
foi  publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) de 
hoje.

Durante todo este ano, 
serão oito feriados nacionais, 
cinco estaduais e 10 pontos 
facultativos (quando cabe 
ao empregador a decisão de 
conceder feriado ou não). Os 
feriados municipais não estão 
inclusos na publicação.

PILARFERIADOS
Suspeito de 
atirar em 
criança de 8 
anos é preso

Governo divulga o
calendário de 2022

Calendário de feriados de 2022

I – 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II – 28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);
III – 1º de março, Carnaval (ponto facultativo);
IV – 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo);
V – 14 de abril, Quinta-Feira Santa (ponto facultativo);
VI – 15 de abril, Sexta-Feira da Paixão (ponto facultativo);
VII – 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
VIII – 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
IX – 16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
X – 24 de junho, São João (feriado estadual);
XI – 29 de junho, São Pedro (feriado estadual);
XII – 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
XIII – 16 de setembro, Emancipação Política de Alagoas (feriado 
estadual);
XIV – 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
XV – 28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
XVI – 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
XVII – 15 de novembro, Proclamação da República (feriado 
nacional);
XVIII – 20 de novembro, Zumbi dos Palmares (feriado estadual);
XIX – 30 de novembro, Dia Estadual do Evangélico (feriado 
estadual);
XX – 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição (ponto faculta-
tivo);
XXI – 24 de dezembro, véspera de Natal (ponto facultativo);
XXII – 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e
XXIII – 31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo).

A Polícia Civil encontrou 
a bebê que havia sido seques-
trada, ontem, após sair com a 
mãe de uma maternidade, loca-
lizada na Rua General Hermes, 
no Centro de Maceió.

A recém-nascida foi levada 
por uma mulher, depois de a 
mãe receber alta médica. A 
suspeita havia afirmado para 
a genitora que ia cuidar das 
duas a pedido da irmã desta. 
Mas, ao deixar a unidade 
hospitalar, a mulher entrou 
em uma van com a menina 
nos braços e desembarcou na 
cidade de Rio Largo.

O delegado Cayo Rodri-
gues, da Divisão Especial de 
Investigação e Capturas (Deic), 
informou que a suspeita havia 
perdido um filho recentemente, 
e isso pode ter motivado a 
subtração da criança.

“Conseguimos localizar 
a recém-nascida, que estava 
com outra mãe que teria 
perdido o filho, e tentava 

repor essa perda”, disse o 
delegado.

“A mulher estava necessi-
tando de cuidados médicos e 
foi encaminhada para a devida 
assistência”, prosseguiu.

Além da Deic, uma equipe 
do Tático Integrado de Grupos 
de Resgate Especial (TIGRE) 
participou da operação que 
resultou no resgate da menina.

Após diversas abordagens, 
a polícia encontrou a van num 
posto de combustíveis, próximo 
ao Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, mas a mulher suspeita já 
havia descido do veículo, com a 
bebê no braço.

As buscas continuaram e a 
bebê acabou sendo encontrada, 
e devolvida à verdadeira mãe.

O secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar, que 
acompanhou o trabalho, para-
benizou o delegado Cayo 
Rodrigues e as equipes que 
participaram da operação 
policial.

FINAL FELIZ

Polícia Civil resgata 
bebê sequestrada

Influencer denuncia que foi dopada e abusada sexualmente

A influencer digital Duda Martins denunciou que foi dopada e abusada sexualmente 
em Maceió. Em live no Instagram com a advogada Júlia Nunes, Duda disse que o 
crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2021, após um encontro em um bar na 
Praia de Ponta Verde. A Polícia Civil designou ontem a delegada Maria Angelita para 
investigar o caso. O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia Especia-
lizada de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro de Maceió. Ela também já fez 
exames. De acordo com reportagem do portal G1, Duda contou que chegou no bar 
às 14h35 e que bebeu apenas três copos de gim, depois disso, não lembra mais de 
nada. Após esse encontro, ela tinha um treino marcado com um amigo às 17h. Esse 
amigo tentou falar com ela durante a tarde toda, mas não conseguiu. O celular dela 
já estava desligado, possivelmente pelo suposto agressor. Ela pouco se recorda de 
quando acordou, já na madrugada do último dia 30 de dezembro, 12 horas depois 
do encontro, em um apartamento na Jatiúca. “Quando foi por volta 3h30 pra 4h, eu 
não tenho mais recordação de nada do que houve comigo, nem de onde eu estava, 
nem como eu saí, nem como eu fui parar na casa dele, nem se aconteceu alguma 
coisa comigo”, diz ela em um dos trechos.



Ascom Sefaz

A Secretaria de 
Es tado  da 
Fazenda de 

Alagoas (Sefaz-AL) relembra 
aos consumidores cadastra-
dos na campanha Nota Fiscal 
Cidadã (NFC) como deve ser 
feito para resgatar os créditos 
disponíveis em suas contas 
no site http://nfcidada.sefaz.
al.gov.br/.

A medida, que acontece 
duas vezes no ano conforme a 
Lei Nº 7.793/16, gera os crédi-
tos oriundos de restituição de 
mercadorias compradas e dos 
sorteios da Campanha. Essa 
dinâmica ocorre no primeiro 
semestre no mês de abril e no 
segundo semestre em outu-
bro, geralmente.

Vale ressaltar que, além do 
lançamento dos créditos nas 
contas, também é realizada a 
anulação dos valores prescri-
tos – pessoas que possuíam 
créditos, mas não solicitaram 
o pagamento em tempo hábil. 
A solicitação deve ser feita em 
até 1 ano, antes da prescrição 
e consequente perda do valor 
conquistado.

“Os consumidores que 

participam da campanha preci-
sam estar atentos ao seu cadas-
tro e sempre regularizar as suas 
contas, atualizando os dados 
cadastrais como o contato do 
número de telefone, e-mail, 
dentre outros. Além disso, é 
preciso também conferir as 
informações após os sorteios. 
Pois só assim saberemos que 
foi sorteado e ficará fácil para 
conseguirmos contatá-lo”, 
destaca Glácia Tavares, Chefe 
de Educação Fiscal.

A campanha atua como 
incentivo para que os cida-
dãos, que adquirem merca-
dorias, exijam o documento 
fiscal nos estabelecimentos 
comerciais.

PASSO A PASSO
O consumidor deve aces-

sar o site (http://nfcidada.
sefaz.al.gov.br/), colocar o 
login e senha,  ir na opção 
conta corrente e depois em 
consultar. Feito isso, apare-
cerá o saldo que está disponí-
vel em sua conta. Em seguida, 
clique em utilizar créditos. 
Logo, selecione a opção que 
deseja ser depositado o valor, 
ou em conta corrente, ou em 
conta poupança, e preencha 

os dados pessoais que estão 
sendo solicitados. No final, 
clique em confirmar.

Lembrando que, se a conta 
corrente ou conta poupança 
informada estiver incor-
reta, o valor da transferência 
será estornada, porém, com 
desconto do custo operacio-
nal (R$ 1,50 para Caixa e R$ 
3,50 para outros bancos). Vale 
lembrar que o valor mínimo 
para transferência é acima de 
R$ 15,00.

Caso você seja correntista 
do Banco do Brasil, é preciso 
colocar o código de operação 
000 (três zeros) para as transa-
ções bancárias.

COMO SOLICITAR O PRÊMIO
Para aqueles que dese-

jam garantir o recebimento 
dos valores repassados pela 
campanha, o consumidor 
deve solicitar o documento 
fiscal, informando seu CPF no 
ato da compra. Feito isto, será 
atualizado no sistema NFC, e 
a partir daí, os créditos podem 
ser requeridos em qualquer 
data, devendo ser utilizados 
no prazo de um ano. O paga-
mento é realizado mensal-
mente.

Os lançamentos dos crédi-
tos advindos das compras 
(restituição de parte do 
imposto) são realizados duas 

vezes no ano (em abril e outu-
bro). A cada dois meses, são 
realizados sorteios no valor de 
R$ 2 milhões, que totalizam 
seis sorteios anuais.

COMO APOIAR
A NFC devolve ao consu-

midor parte dos impostos 
arrecadados via ICMS pelos 
estabelecimentos comerciais. 
Na prática, após comprar 
um produto, o estabeleci-
mento paga o imposto dessa 
mercadoria para o Governo 
do Estado e até 10% do ICMS 
volta para o consumidor que 
pediu a nota, registrou seu 
CPF na hora da compra e se 
cadastrou na campanha.

A cada 10 notas fiscais, o 
consumidor ganha um bilhete 
e quando ele compartilha suas 
notas fiscais com uma institui-
ção cadastrada, o número de 
bilhetes dobra.

Part ic ipe,  colabore e 
compartilhe suas notas fiscais 
com as instituições sociais e 
ajude a promover a educação 
fiscal, o exercício da cidadania 
e a inclusão social ao beneficiar 
diversas instituições alagoa-
nas e o desenvolvimento do 
nosso Estado.
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MERCADO redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Nota Fiscal Cidadã: saiba como 
funcionam os créditos no sistema

 É PRECISO QUE os consumidores atualizem os dados cadastrais no site da Sefaz para garantir os prêmios

Ascom Sefaz-Al

O resgate dos créditos é realizado pelo site da campanha da Nota Fiscal Cidadã
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Começou hoje 
a matrícula 
d e  n o v o s 

estudantes para Educação 
de Jovens, Adultos e Idosos 
(EJAI). São cerca de 3 mil 
vagas disponíveis em 46 esco-
las que ofertam a modalidade. 
A matrícula pode ser feita até 
o dia 14 de janeiro de forma 
presencial em uma das unida-
des de ensino.

Este ano, a matriz curricular 
passou por algumas mudan-
ças, bem como o processo 
de matrícula da EJAI. “Essas 
mudanças vão mexer com toda 
a estrutura curricular, oferta e 
a matrícula da EJAI, que antes 
era feita anualmente. Por isso, 
fizemos um calendário espe-
cial para a modalidade para 

que os estudantes se dirijam às 
escolas e realizem a matrícula 
do período letivo de 2022.1, 
que corresponde de fevereiro 
até junho deste ano”, explicou 
a secretária-adjunta de Educa-
ção e professora, Emília Caldas. 
As unidades estão preparadas 

para esclarecer quaisquer dúvi-
das dos estudantes novatos.

A matrícula vai permitir o 
vínculo do estudante à unidade 
de ensino e, em caso de estu-
dante menor de idade, os pais 
ou responsável legal deve estar 
presente no ato da matrícula. 

Estão abertas as matrículas 
para novos estudantes da EJAI

INTERESSADOS devem procurar as 46 escolas da rede municipal que ofertam a modalidade; matrículas vão até o dia 14

Obras encaminhadas, 
investimentos em infraes-
trutura e atendimento de 
demandas diversas nas áreas 
da educação, foram alguns 
dos significativos avanços 
alcançados pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
neste ano de 2021. Com reflexo 
direto na melhoria do ensino-
-aprendizagem de alunos e 
professores, a infraestrutura 
da rede pública ganhou cele-
ridade nos investimentos 
realizados pelo governo de 
Alagoas. Para isso, foi criado 
o programa Minha Escola 
Nova, que contou o orça-
mento total ultrapassando a 
casa dos 470 milhões, contri-
buindo na manutenção e 
construção de novas escolas, 
além da implantação de giná-
sios e Centro Educacional 
Integrado.

“Temos diversas obras 
em andamento: constru-
ção de escola com 12 salas, 
quadras cobertas, além do 
contrato de manutenção de 
unidades indígenas. Isso é 
algo bastante significativo. 
Esperamos avançar cada 
vez mais”, afirmou Aloísio 
Aragão, engenheiro da Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc).

Para educação infantil, foi 

criado o CRIA, programa que 
atendeu a alta demanda por 
vagas nas creches em todo o 
estado e promoveu a univer-
salização de creches. Com 
a construção de 80 creches 
em andamento durante o 
primeiro lote, a expectativa é 
que ao todo, 200 sejam cons-
truídas no programa, funcio-
nando em sistema modular 
nos municípios alagoanos, 
contemplando mais de 40 mil 
crianças de 0 a 4 anos.

“Melhorar a infraestrutura 
na rede pública estadual é dar 
aos nossos alunos melho-
res condições para estudar 
e aos nossos servidores um 
melhor ambiente de traba-
lho. Nós fizemos isso através 
dos programas Minha Escola 

Nova, que constrói novas 
unidades de ensino em todo o 
estado e do, do Equipa Escola, 
que promove novos mobiliá-
rios às escolas, e p  Rumo Às 
Aulas, um programa inédito 
que coloca o dinheiro direto 
na conta do gestor escolar 
para que ele promova as 
pequenas reformas necessá-
rias nas escolas. Isso tudo fez 
toda a diferença, deu celeri-
dade às ações e fez com que 
o retorno às aulas presen-
ciais fosse possível de uma 
maneira segura e eficiente”, 
explica Rafael Brito.

NOVO NORMAL
Com o intuito de oferecer 

melhores condições estru-
turais favoráveis à prática 

educacional no período pós-
-pandemia, o governo de 
Alagoas, por meio da Seduc, 
descentralizou cerca de R$ 85 
milhões em programas como 
o Rumo às Aulas e o Equipa 
Escola, adequando a infraes-
trutura das escolas, aquisi-
tando bens mobiliários, além 
de propor medidas sanitárias 
de proteção à saúde e bem-
-estar da comunidade escolar.

D a y t h o n  A l e x a n d r e , 
diretor da Escola Estadual 
Teotônio Vilela, em Maceió, 
comemorou o repasse. “Com 
o recurso do Rumo às Aulas, 
nós compramos computado-
res, ampliamos a capacidade 
do refeitório, adquirimos 
instrumentos didáticos e 
realizamos uma reforma na 
unidade. Nada disso existia 
antes e agora foi possível”, 
comemorou o gestor.

João Honorato, aluno do 
9º ano, afirma que a escola 
mudou para melhor, e que 
a mudança foi sentida por 
todos. “A escola pôde se 
organizar melhor e até um 
certo conforto acabou sendo 
gerado, onde por conta disso, 
notei que muitos alunos estão 
prestando mais atenção, e 
isso facilita o aprendizado”, 
contou o estudante do ensino 
fundamental.

ENSINO-APRENDIZAGEM

Estado executa plano de ações e 
investe milhões para qualificação

No caso do estudante já ser maior de idade, deve 
apresentar os seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento, Registro Geral ou casamento;
c) Comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses);
d) Cartão do Programa “Bolsa Família”, caso possua;
e) Número de Identificação Social - NIS do estudante beneficiado 
pelo Auxílio Brasil, disponibilizado nos Centros de Atenção Psicos-
social - CAPs;
f) Cartão SUS;
g) três fotos 3x4 atualizadas;
h) Documento original de comprovação de escolaridade, “Decla-
ração, emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias ou Histórico 
Escolar”, exceto
para o 1º período;
i) CPF do estudante;
j) RG e CPF do Responsável;
k) Histórico Médico Escolar, conforme Lei nº 7.788 de 22 de janeiro 
de 2016.
l) Termo de autorização do uso de imagem (disponível na Unidade 
Escolar).

Mauro Fabiani/Ascom Semed

São três mil vagas para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos no município

A Universidade Estadual 
de Alagoas inicia a retomada 
das atividades presenciais 
na próxima segunda-feira 
(10), conforme decisão do 
Conselho Superior. Neste 
retorno, técnico-adminis-
trativos, professores e estu-
dantes deverão apresentar 
o Certificado Nacional de 
Vacinação, contra COVID-
19, emitida pelo aplicativo 
“Conecte SUS Cidadão”, 
do Ministério da Saúde 
ou o Cartão de Vacinação, 
emitido pelo poder público, 
com o registro das doses 
recomendadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA).

De acordo com a reso-
lução no 20/2021, técnico-
-administrativos devem 
fazê- lo  a té  o  dia  07  de 
janeiro, enviando por e-mail 
para direção do respectivo 
campus. Para os servido-
res lotados na Reitoria, 
o comprovante deve ser 
enviado ao e-mail da Pró-
-Reitoria de Desenvolvi-
mento Humano (Prodhu). 
Professores e estudantes 
deverão encaminhar à coor-
denação de curso até o dia 
18/02 e 23/02, respectiva-
mente.

UNEAL
Retorno às
atividades só 
com cartão
de vacinação

Thiago Ataíde 

Programas transformam a realidade da infraestrutura das escolas estaduais

Ascom Sefaz

A Secretaria de 
Es tado  da 
Fazenda de 

Alagoas (Sefaz-AL) relembra 
aos consumidores cadastra-
dos na campanha Nota Fiscal 
Cidadã (NFC) como deve ser 
feito para resgatar os créditos 
disponíveis em suas contas 
no site http://nfcidada.sefaz.
al.gov.br/.

A medida, que acontece 
duas vezes no ano conforme a 
Lei Nº 7.793/16, gera os crédi-
tos oriundos de restituição de 
mercadorias compradas e dos 
sorteios da Campanha. Essa 
dinâmica ocorre no primeiro 
semestre no mês de abril e no 
segundo semestre em outu-
bro, geralmente.

Vale ressaltar que, além do 
lançamento dos créditos nas 
contas, também é realizada a 
anulação dos valores prescri-
tos – pessoas que possuíam 
créditos, mas não solicitaram 
o pagamento em tempo hábil. 
A solicitação deve ser feita em 
até 1 ano, antes da prescrição 
e consequente perda do valor 
conquistado.

“Os consumidores que 

participam da campanha preci-
sam estar atentos ao seu cadas-
tro e sempre regularizar as suas 
contas, atualizando os dados 
cadastrais como o contato do 
número de telefone, e-mail, 
dentre outros. Além disso, é 
preciso também conferir as 
informações após os sorteios. 
Pois só assim saberemos que 
foi sorteado e ficará fácil para 
conseguirmos contatá-lo”, 
destaca Glácia Tavares, Chefe 
de Educação Fiscal.

A campanha atua como 
incentivo para que os cida-
dãos, que adquirem merca-
dorias, exijam o documento 
fiscal nos estabelecimentos 
comerciais.

PASSO A PASSO
O consumidor deve aces-

sar o site (http://nfcidada.
sefaz.al.gov.br/), colocar o 
login e senha,  ir na opção 
conta corrente e depois em 
consultar. Feito isso, apare-
cerá o saldo que está disponí-
vel em sua conta. Em seguida, 
clique em utilizar créditos. 
Logo, selecione a opção que 
deseja ser depositado o valor, 
ou em conta corrente, ou em 
conta poupança, e preencha 

os dados pessoais que estão 
sendo solicitados. No final, 
clique em confirmar.

Lembrando que, se a conta 
corrente ou conta poupança 
informada estiver incor-
reta, o valor da transferência 
será estornada, porém, com 
desconto do custo operacio-
nal (R$ 1,50 para Caixa e R$ 
3,50 para outros bancos). Vale 
lembrar que o valor mínimo 
para transferência é acima de 
R$ 15,00.

Caso você seja correntista 
do Banco do Brasil, é preciso 
colocar o código de operação 
000 (três zeros) para as transa-
ções bancárias.

COMO SOLICITAR O PRÊMIO
Para aqueles que dese-

jam garantir o recebimento 
dos valores repassados pela 
campanha, o consumidor 
deve solicitar o documento 
fiscal, informando seu CPF no 
ato da compra. Feito isto, será 
atualizado no sistema NFC, e 
a partir daí, os créditos podem 
ser requeridos em qualquer 
data, devendo ser utilizados 
no prazo de um ano. O paga-
mento é realizado mensal-
mente.

Os lançamentos dos crédi-
tos advindos das compras 
(restituição de parte do 
imposto) são realizados duas 

vezes no ano (em abril e outu-
bro). A cada dois meses, são 
realizados sorteios no valor de 
R$ 2 milhões, que totalizam 
seis sorteios anuais.

COMO APOIAR
A NFC devolve ao consu-

midor parte dos impostos 
arrecadados via ICMS pelos 
estabelecimentos comerciais. 
Na prática, após comprar 
um produto, o estabeleci-
mento paga o imposto dessa 
mercadoria para o Governo 
do Estado e até 10% do ICMS 
volta para o consumidor que 
pediu a nota, registrou seu 
CPF na hora da compra e se 
cadastrou na campanha.

A cada 10 notas fiscais, o 
consumidor ganha um bilhete 
e quando ele compartilha suas 
notas fiscais com uma institui-
ção cadastrada, o número de 
bilhetes dobra.

Part ic ipe,  colabore e 
compartilhe suas notas fiscais 
com as instituições sociais e 
ajude a promover a educação 
fiscal, o exercício da cidadania 
e a inclusão social ao beneficiar 
diversas instituições alagoa-
nas e o desenvolvimento do 
nosso Estado.
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Nota Fiscal Cidadã: saiba como 
funcionam os créditos no sistema

 É PRECISO QUE os consumidores atualizem os dados cadastrais no site da Sefaz para garantir os prêmios

Ascom Sefaz-Al

O resgate dos créditos é realizado pelo site da campanha da Nota Fiscal Cidadã
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Entenda como os criminosos 
agem em ataques cibernéticos

ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DIGITAL EXPLICA as causas e como se proteger dos crimes envolvendo dados

Agência Tatu

Relatos sobre 
i n va s ã o  d e 
s i s t e m a s  e 

roubos, sequestro ou vaza-
mento de dados tem se tornado 
cada vez mais comuns. Diversas 
instituições públicas e privadas 
foram vítimas de algum desses 
crimes nos últimos anos, que 
afetam a segurança de empre-
sas, órgãos públicos e usuários.

A motivação dos crimes 
podem ser desde a venda de 
informações sigilosas para 
terceiros até pedidos de resgate 
para a liberação de códigos crip-
tográficos a valores altos.

Casos recentes de invasão 
ou sequestro de dados foram 
vistos nas Lojas Renner, Minis-
tério da Saúde e até na  Universi-
dade Federal de Alagoas (Ufal).

Em entrevista à Agência 
Tatu, O engenheiro de software 
e pesquisador do Centro de 
Estudos de Sociedade e Tecno-
logia da USP, Lucas Lago, deta-
lhou como cada um dos crimes 
funciona e como podemos dife-
renciá-los.

“Quando a gente fala de 
invasão de um sistema compu-
tacional, estamos falando de 
acesso por um ator não auto-
rizado. Existem várias formas 
que esse ator pode conseguir 
fazer esse acesso: desde utili-
zar vulnerabilidades na segu-
rança do sistema até conseguir 

a senha de algum usuário”, 
explicou.

Dependendo do tipo de 
acesso, podem ser copiados 
dados que deveriam ser sigi-
losos (vazamento de dados); 
alterada a forma como um site 
é apresentado (defacement); 
ou acontecer a cifração dos 
dados ou de servidores inteiro 
(ransomware), que é quando os 
dados continuam no sistema, 
mas não podem ser acessa-
dos, pois são criptografados e 
apenas o invasor possui a senha 
para recuperar o acesso.

“Os ataques do t ipo 

Ransomware são realizados a 
partir da execução no sistema 
alvo de um código malicioso 
que encripta os dados com uma 
criptografia forte. Os dados 
ficam no servidor original, mas 
para que possam ser nova-
mente acessados é necessária 
uma senha que os criminosos 
liberam mediante pagamento”, 
reforçou o pesquisador.

Em agosto deste ano, a 
Renner, grande rede de lojas de 
departamento, teve seu sistema 
infectado após um ataque desse 
tipo de vírus. Foram dias de 
sistema, loja e-commerce e apli-

cativos instáveis. A empresa 
informou, à época ao Procon 
de São Paulo, que não registrou 
indícios de transferência não 
autorizada de dados ou de que 
o incidente tenha comprome-
tido a base de dados pessoais 
gerando risco ou dano relevante 
aos titulares de dados pessoais.

Geralmente, em cada um 
dos tipos de crimes há um obje-
tivo diferente, como explica 
Lago. “No caso de vazamento 
de dados, o mais comum é que 
os dados sejam copiados discre-
tamente dos sistemas alvo. Pois, 
o objetivo do atacante nesse 

caso é receber dinheiro com a 
venda dos dados para tercei-
ros. Nesses casos, os atacantes 
muitas vezes misturam dados 
de diversos sistemas para 
vender bases de dados mais 
‘completas’”.

No final do ano passado, 
a Universidade Federal de 
Alagoas também foi vítima 
de um ataque cibernético  que 
resultou no vazamento de 
dados dos alunos da institui-
ção. Em nota, a Ufal comunicou 
aos estudantes que haviam sido 
expostos nome, CPF, número 
de matrícula, RG, endereço, 
nomes da mãe e do pai, data de 
nascimento e e-mail.

Ainda segundo Lago, algu-
mas das formas de empresas e 
órgãos públicos evitarem esses 
ataques são: manter sistemas 
computacionais sempre atua-
lizados para evitar que vulne-
rabilidades conhecidas sejam 
aproveitadas e implantar polí-
ticas eficientes de backup dos 
dados e de manutenção dos 
sistemas.

Já para pessoas físicas, é 
importante evitar ao máximo 
compartilhar suas creden-
ciais e o acesso de endereços 
suspeitos, além de manter um 
programa antivírus atualizado 
no computador.

O site cert.br traz uma 
cartilha com diversas dicas de 
segurança para os usuários da 
internet.



MERGULHO NA FLORESTA

Vanessa Braga está de férias pelo Brasil e depois de matar a saudade de Maceió, ela 
mergulhou nos encantos da Amazônia. Em visita a Manaus ela viveu um dia de aven-
tura com direito a ver o Encontro das Águas do Rio Negro com o Rio Solimões, visitar a 
tribo indígena Dessana, mergulhar com o boto rosa e receber o abraço do bicho preguiça. 

Enquanto isso Fabiano Said e 
Mariana Tenório passeiam pela Europa 
e vivem os encantos de Paris. Eles 
passaram por Portugal, onde mataram 
a saudade de parte da família que está 
morando por lá, e curtiram a virada de 
ano no melhor clima de romance na 
Cidade Luz. 

Por aqui, Gilka Mafra viveu uma expe-
riência inesperada. A bordo do Navio 
Costa Diadema, ela e a família foram 
impedidos de descer do navio ao final do 
cruzeiro em Salvador, bem no dia 30.12. 
Mesmo tendo todos os testes de COVID-
19 negativos e passagens aéreas marca-
das para Maceió. O jeito foi voltar para o 
porto de Santos e passar a virada de ano 
“trancados no navio”. Mas eles já estão 
em casa e planejando a próxima viagem.

Felipe de Vas e a namorada 
Lucélia Pontes, se arruma-
ram e combinaram de “tirar 

um cochilo” antes de sair 
pra virada do ano e ... Só 

acordaram em 2022. Pelo 
menos estavam lindinhos de 

branco.  

Maria curtiu mais um aniversário do jeito que ela mais gosta: na fazenda, pés no 
chão, e brincando muito. 

E passar o réveillon isolados 
e com COVID-19? Foi assim 
para Amanda e João. Mas 
eles não perderam o bom 
humor capricharam no look 
branco, arrumaram a mesa 
e curtiram a queima de 
fogos “de camarote”. Afinal, 
o amor vence tudo.

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

SERÁ QUE DÁ SORTE?

SAID E MARI NA EUROPA GILKA EM CASA

MARIA FEZ 8

UNIDOS DA COVID
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Elzlane Santos
elzlane@espalhai.com

ASSISTA NO CINESYSTEM
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Entenda como os criminosos 
agem em ataques cibernéticos

ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DIGITAL EXPLICA as causas e como se proteger dos crimes envolvendo dados

Agência Tatu

Relatos sobre 
i n va s ã o  d e 
s i s t e m a s  e 

roubos, sequestro ou vaza-
mento de dados tem se tornado 
cada vez mais comuns. Diversas 
instituições públicas e privadas 
foram vítimas de algum desses 
crimes nos últimos anos, que 
afetam a segurança de empre-
sas, órgãos públicos e usuários.

A motivação dos crimes 
podem ser desde a venda de 
informações sigilosas para 
terceiros até pedidos de resgate 
para a liberação de códigos crip-
tográficos a valores altos.

Casos recentes de invasão 
ou sequestro de dados foram 
vistos nas Lojas Renner, Minis-
tério da Saúde e até na  Universi-
dade Federal de Alagoas (Ufal).

Em entrevista à Agência 
Tatu, O engenheiro de software 
e pesquisador do Centro de 
Estudos de Sociedade e Tecno-
logia da USP, Lucas Lago, deta-
lhou como cada um dos crimes 
funciona e como podemos dife-
renciá-los.

“Quando a gente fala de 
invasão de um sistema compu-
tacional, estamos falando de 
acesso por um ator não auto-
rizado. Existem várias formas 
que esse ator pode conseguir 
fazer esse acesso: desde utili-
zar vulnerabilidades na segu-
rança do sistema até conseguir 

a senha de algum usuário”, 
explicou.

Dependendo do tipo de 
acesso, podem ser copiados 
dados que deveriam ser sigi-
losos (vazamento de dados); 
alterada a forma como um site 
é apresentado (defacement); 
ou acontecer a cifração dos 
dados ou de servidores inteiro 
(ransomware), que é quando os 
dados continuam no sistema, 
mas não podem ser acessa-
dos, pois são criptografados e 
apenas o invasor possui a senha 
para recuperar o acesso.

“Os ataques do t ipo 

Ransomware são realizados a 
partir da execução no sistema 
alvo de um código malicioso 
que encripta os dados com uma 
criptografia forte. Os dados 
ficam no servidor original, mas 
para que possam ser nova-
mente acessados é necessária 
uma senha que os criminosos 
liberam mediante pagamento”, 
reforçou o pesquisador.

Em agosto deste ano, a 
Renner, grande rede de lojas de 
departamento, teve seu sistema 
infectado após um ataque desse 
tipo de vírus. Foram dias de 
sistema, loja e-commerce e apli-

cativos instáveis. A empresa 
informou, à época ao Procon 
de São Paulo, que não registrou 
indícios de transferência não 
autorizada de dados ou de que 
o incidente tenha comprome-
tido a base de dados pessoais 
gerando risco ou dano relevante 
aos titulares de dados pessoais.

Geralmente, em cada um 
dos tipos de crimes há um obje-
tivo diferente, como explica 
Lago. “No caso de vazamento 
de dados, o mais comum é que 
os dados sejam copiados discre-
tamente dos sistemas alvo. Pois, 
o objetivo do atacante nesse 

caso é receber dinheiro com a 
venda dos dados para tercei-
ros. Nesses casos, os atacantes 
muitas vezes misturam dados 
de diversos sistemas para 
vender bases de dados mais 
‘completas’”.

No final do ano passado, 
a Universidade Federal de 
Alagoas também foi vítima 
de um ataque cibernético  que 
resultou no vazamento de 
dados dos alunos da institui-
ção. Em nota, a Ufal comunicou 
aos estudantes que haviam sido 
expostos nome, CPF, número 
de matrícula, RG, endereço, 
nomes da mãe e do pai, data de 
nascimento e e-mail.

Ainda segundo Lago, algu-
mas das formas de empresas e 
órgãos públicos evitarem esses 
ataques são: manter sistemas 
computacionais sempre atua-
lizados para evitar que vulne-
rabilidades conhecidas sejam 
aproveitadas e implantar polí-
ticas eficientes de backup dos 
dados e de manutenção dos 
sistemas.

Já para pessoas físicas, é 
importante evitar ao máximo 
compartilhar suas creden-
ciais e o acesso de endereços 
suspeitos, além de manter um 
programa antivírus atualizado 
no computador.

O site cert.br traz uma 
cartilha com diversas dicas de 
segurança para os usuários da 
internet.
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Jeep® lança podcast 
sobre Pantanal
Para incentivar ainda mais 
a discussão e a preserva-
ção do Pantanal, a Jeep® 
promove o “Vozes da 
Natureza”, um podcast com 
o documentarista e vence-
dor do Emmy, Lawrence 
Wahba. Já disponível nas 
plataformas Spotify e 
Deezer, o episódio aborda 
reflexões sobre meio-
-ambiente, conscientização 
e preservação da natureza. 
O bate-papo foi mediado 
pelo escritor André Carva-
lhal, que, com o convidado, 
trouxe assuntos impor-
tantes sobre o Pantanal, 
como a sua preservação 
e as trágicas queimadas 
que aconteceram em 
2020. Durante a conversa, 
Lawrence compartilhou 
as suas experiências pela 
natureza e ressaltou a 
parceria com a Jeep no 
combate à exploração do 
bioma. “A Jeep possui 
inúmeras iniciativas relacio-
nadas à sustentabilidade e 
isso começa desde a nossa 
fábrica, que é carbono 
neutro e ainda possui 
tratamento de efluentes, 
com reutilização e redução 
de resíduos. Além disso, 
também apoiamos projetos 
externos. Por exemplo, 
temos uma parceria de 
longa data com o Projeto 
Tamar e agora, estamos na 
luta ao combate às quei-
madas no Pantanal. Este 
podcast, de alguma forma, 
se soma às iniciativas da 
Jeep com relação à natu-
reza”, afirma Malu Antonio, 
gerente de Storytelling e 
Content da Stellantis para 
a América do Sul. A marca 
cedeu carros para serem 
utilizados pela Brigada 
Alto Pantanal, iniciativa 
que tem como objetivo o 
combate às queimadas no 
bioma. Além disso, o projeto 
também auxilia no resgate 
de animais, na redução dos 
danos na fauna e flora e 
apoia a comunidade local.

HONDA PREPARA CB 1000R, 
NC 750X E X-ADV PARA 
NOVOS MODELOS EM 2022
Assim como fez no final de 2020, 
a Honda reservou os últimos 
dias do ano para anunciar seus 
principais lançamentos para 
2022. Dessa vez, as mudanças 
serão importantes e envolverão 
três modelos de grande porte da 
marca. As alterações afetarão CB 
1000R, NC 750X e X-ADV. As 
novidades serão apresentadas ao 
longos quatro primeiros meses 
do ano que vem e seus preços só 
devem ser anunciados em data 
mais próxima às apresentações 
oficiais. A naked “1000” da Honda 
receberá a adição da versão 
Black Edition. Como o nome 
diz, ela traz um esquema de 
pinturas escurecida. Ela também 
substituiu o banco do garupa 
por uma tampa. A linha 2022 
da CB 1000R recebeu ainda 
um novo painel de instrumentos 
digital com tela TFT colorida de 5 
polegadas em ambas as versões. 
A crossover 750 da Honda 
passará por modificações mais 
profundas na linha 2022. Logo 
de cara ficam visíveis as novas 
linhas da NC 750X 2022, dando 
um ar mais atual para a moto. 
A principal novidade, porém, é 
que a partir do ano que vem a 
moto poderá ser equipada com o 
DCT, transmissão automatizada 
de dupla embreagem da marca. 
O equipamento está disponível 
hoje em motos como a X-ADV, 
a Gold Wing e a Africa Twin. 
A transmissão tradicional 
permanecerá sendo oferecida. 
Misto de scooter com aventureira, 
a Honda X-ADV também ganhará 
alterações para a linha 2022. 
Ela passará a ser equipada com 
um novo painel de instrumentos 
digital com tela de TFT colorida 
de 5 polegadas. Receberá ainda 
quatro modos de condução 
e conectividade via Bluetooth 
também a partir do ano ano que 
vem.

RODASDUAS

A Nissan Motor Co., Ltd. 
e a Nissan Motorsports Inter-
national Co., Ltd. revelaram 
no circuito Fuji International 
Speedway o carro de corrida 
Nissan Z GT500. Totalmente 
redesenhado, o modelo vai 
competir na Super GT Series 
a partir da temporada 2022. 
Seguindo seu plano de trans-
formação Nissan NEXT, 
anunciado em maio deste 
ano, a Nissan está transfor-

mando o seu negócio para 
reforçar ainda mais o valor da 
marca. Como parte da estra-
tégia, a montadora japonesa 
vai participar da concorridís-
sima Super GT Series com 
seu novíssimo esportivo 
Nissan Z. A Nissan sempre 
trabalhou para entregar muita 
emoção aos seus clientes 
por meio da inovação. No 
início dos anos 70, a empresa 
conquistou vitórias consecu-

tivas no campeonato SCCA C 
Production Series com seu S30 
240Z, quando estava apenas 
começando a participar das 
competições de automobi-
lismo nos Estados Unidos. Já 
nos anos 90, a Nissan conquis-
tou inúmeras vitórias no IMSA 
Series, com o Z32 300ZX, além 
de sua participação no JGTC/
Super GT series com o Z33 nos 
anos 2000, que culminou com 
o título do campeonato.

Nissan revela carro de corrida Z 
GT500 no circuito Fuji International

Encerrando o ano, os 
números de emplacamentos 
atualizados pela Fenabrave 
até (29/12) apontam uma 
liderança tranquila do Onix 
(10.906), já com aproximada-
mente 1,4 mil unidades a 
mais do que o total regis-
trado em todo o mês de 
novembro. Já a disputa pelo 
segundo lugar segue em 
aberto. Até agora garantindo 
uma dobradinha com o Onix 
Plus (8.703), a Chevrolet 
enxerga a Fiat Strada (8.626) 
praticamente encostada – a 
picape, aliás, já assegurou a 
posição como o veículo mais 
vendido no país em 2021. 

A passos largos para o seu 
melhor resultado no ano, o 
Volkswagen Gol se aproxi-
mou dos 8 mil emplacamen-
tos (7.992). Fechando o top 
5, o HB20 (7.708) também 
praticamente garantiu a 
l iderança geral entre os 
automóveis ,  sa lvo a lgo 
muito incomum nesses últi-
mos dois dias, já que o Fiat 
Argo (4.355), seu adversário 
mais próximo nessa disputa, 
é apenas o 17º e a diferença 
entre os dois já é superior a 
1,7 mil unidades. Camin-
hando para seu recorde de 
vendas, o Chevrolet Tracker 
(7.674) é o sexto. O mês 

também é bastante positivo 
para o Renault Kwid (6.508) 
em sétimo, enquanto seu 
rival Fiat Mobi, com 2.641 
unidades, é apenas o 23º 
- lembrando que o subcom-
pacto da Renault será reesti-
lizado em janeiro. Voltando 
a superar os 6 mil empla-
camentos, o Jeep Compass 
(6.379) trava uma batalha 
a c i r r a d a  c o n t r a  o  V W 
T-Cross (6.226) pela oitava 
posição. Mantendo o bom 
ritmo comercial, o Hyundai 
Creta (5.817) é o 10º e deve 
fechar dezembro com resul-
tado ainda melhor do que o 
registrado no mês passado.

Liderança do mercado 
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