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cinco décadas  
de carreira da  

artista Lu Azul
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TRANCA RUA: Arthur Lira 
insiste em tumultuar 
eleição indireta na ALE

MESA DIRETORA CONVOCA PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, MAS DEPUTADO RECORRE AO STF
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Golpe militar 
está sendo  
exibido em 
“câmera lenta”

   OPINIÃO
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O prefeito JHC concorreu e 
ganhou dois prêmios, nas cate-
gorias de Marketing Territorial 
e Setores Econômicos, com 
a campanha Maceió é Massa 
e Desburocratização, com o 
Projeto Desburocratiza Maceió, 
ontem, na XI Edição do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor, 
no Hotel Ritz Lagoa da Anta. 
Agora, Maceió passa para a 
próxima etapa e irá concorrer 
em nível nacional, no dia 28 de 
junho em Brasília. O secretário de 
Comunicação, Lininho Novais, 
disse que a premiação é fruto do 
reconhecimento do trabalho de 

um prefeito jovem, que preza por 
uma gestão que cuida da popu-
lação de Maceió. “Ganhamos em 
duas categorias muito importan-
tes. A de Desburocratização que 
mostra o trabalho excepcional 
que está sendo feito pela Secre-
taria de Economia. E a de Marke-
ting Territorial com a Campanha 
Maceió é Massa, que tem resga-
tado o sentimento de pertenci-
mento do povo maceioense, seja 
com a Cadeira Gigante, Capeli-
nha do Jaraguá, ou tantas outras 
ações que são feitas e desenvol-
vidas pela Prefeitura de Maceió”, 
destacou.

Alagoas registrou uma 
redução de 49% nos índices de 
Crimes Violentos Letais Inten-
cionais (CVLI) na série histórica 
entre 2012 a 2021. Os dados 
foram apresentados, hoje pela 
manhã, ao governador Klever 
Loureiro pelo secretário de 
Estado da Segurança Pública, 
coronel Elias da Silva Oliveira, 
durante audiência no Palá-
cio República dos Palmares. 
Segundo o secretário, o objetivo 
da apresentação foi contex-
tualizar a situação de como se 
encontravam e como estão hoje 
os índices de crimes violentos 
letais intencionais (homicídios 
dolosos, lesão corporal seguida 
de morte e roubo com mortes) 
em Alagoas. Enquanto em 
2012, foram registrados 2.214 
crimes violentos letais, em 2021 
esse número caiu para 1.137. “A 
redução dos índices é resultado 
dos investimentos na área de 
Segurança Pública, do trabalho 
integrado das policiais e da cria-
ção de uma Vara Especial para o 
combate à criminalidade”, disse 
o secretário.   GESTÃO PREMIADA

Prefeito JHC vence em duas categorias no 
XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

LÍDER DO CENTRÃO

Recorreu novamente ao Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão imediata do edital, publicado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas
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LININHO NOVAIS 

Destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo prefeito JHC e sua equipe

Alagoas registra
redução de 49%
nos índices de 
crimes violentos

   SEGURANÇA

Delegada da 
PC do Rio tinha 
quase R$ 2 mi em 
espécie, em casa

   JOGO DO BICHO

Itawi Albuquerque
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UM GOLPE anunciado com enorme antecipação e que avança de modo gradual; 
porém, constante. Um golpe, enfim, perpetrado em câmera lenta.

2 O DIA Digital

Opinião

Em fevereiro de 1962 o cientista político Wanderley 
Guilherme dos Santos [1935-2019] escreveu o ensaio Quem 
dará o golpe no Brasil?.

Wanderley partia do pressuposto de que o fracasso da 
tentativa de golpe militar para impedir a posse de João Goulart, 
em 25 de agosto de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, 
não encerrava o movimento golpista, e tampouco desencora-
jaria o ímpeto golpista.

O texto de Wanderley mostrou-se premonitório: dois anos 
depois, em 31 de março de 1964, Jango foi derrubado e se 
iniciou a ditadura sanguinária que durou 21 anos, até 1985.

Nas circunstâncias do Brasil de 2022, a pergunta já não é 
sobre “quem dará o golpe?”, mas “como será o golpe?”. Como 
disse Eduardo Bolsonaro [27/5/2020], “o problema não é mais 
se, mas quando haverá uma ruptura”.

Podemos não encontrar as respostas objetivas e, inclusive, 
podemos levantar hipóteses variadas à pergunta sobre “como 
será o golpe”, mas os elementos da conjuntura evidenciam que 
um novo golpe militar está, efetivamente, em curso no Brasil.

Sabe-se que não deverá ser como uma quartelada típica 
dos anos 1960/1980, porque o golpe atual incorpora elemen-
tos contemporâneos da guerra híbrida – não será preciso nem 
mesmo um soldado e um cabo para fechar o STF.

Um golpe anunciado com enorme antecipação e que 
avança de modo gradual; porém, constante. Um golpe, enfim, 
perpetrado em câmera lenta.

Como disse o general Mourão ainda em 16/9/2017, antes 
dos militares assumirem o poder por meio da eleição fraudada 
com a prisão do Lula, seus “companheiros do Alto Comando 
do Exército avaliam que ainda não é o momento para a ação 
[leia-se, para a intervenção militar], mas ela poderá ocorrer 
após ‘aproximações sucessivas’”.

Em 6/5/2021, depois da anulação da farsa da Lava Jato e 
da reabilitação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, 
Bolsonaro deu a senha de que o bote estava armado. “Se não 
tiver voto impresso é sinal de que não vai ter eleição, acho que 
o recado tá dado”, disse ele, consciente de que, dentro das 
regras da democracia, a continuidade do projeto de poder dos 
militares é inviável.

Pouco mais de dois meses depois, em 21/7/2021, o então 
general-ministro da Defesa Braga Netto ameaçou o Congresso: 
“A quem interessar, diga que, se não tiver eleição auditável, não 
terá eleição”, disse ele, sendo endossado por Bolsonaro, que no 
mesmo dia afirmou que “ou fazemos eleições limpas no Brasil 
ou não temos eleições”.

Hoje está claro como a luz do sol que, no fundo, o partido 
dos militares preferia que a PEC 135/2021, que instituía o voto 
impresso, fosse recusada pela Câmara dos Deputados. Porque, 
com isso, Bolsonaro e os militares ganhariam a retórica que 
precisavam para barbarizar a eleição, como fazem hoje.

Os perpetradores deste golpe – as cúpulas partidarizadas 
que converteram as Forças Armadas em Milícias Fardadas – já 
não escondem seus propósitos golpistas e antidemocráticos.

Nas últimas semanas o partido dos generais dispensou 
intermediários, abandonou o véu do falso disfarce legalista 
e profissional, saiu das sombras e passou a emparedar dire-
tamente o judiciário, como ficou explícito na ofensiva contra 
o TSE e o STF. É preciso reconhecer que os ministros do STF 
cometeram erros primários, que alimentaram, sob medida, a 
crise desejada pelos generais conspiradores [aqui e aqui].

Os ministros do STF e TSE, que assim como as cúpu-
las partidarizadas das Milícias Fardadas, que não possuem 
mandato popular e são instituições de Estado, se intromete-
ram onde jamais deveriam – na política –, e cometeram equívo-
cos graves, como o pecado capital de convidarem os generais 
para participarem da fiscalização do sistema eleitoral.O golpe 
militar que avança em câmera lenta ainda pode ser contido. 
Para isso, no entanto, é essencial que haja uma forte mobili-
zação social em defesa da democracia, do Estado de Direito 
e pelo imediato retorno dos militares aos quartéis, de onde 
jamais deveriam ter saído.

Golpe militar está 
em câmera lenta
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EXPEDIENTE

Daqui a pouco mais de um mês chego aos 74 anos de 
idade. E devo dizer que em nenhum, absolutamente nenhum 
momento imaginei que chegaria a esta altura vendo o que 
está sendo feito com o Brasil. E não me refiro apenas ao que 
acontece hoje: estou me referindo a tudo que aconteceu 
desde o golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff e 
que nos levou a este poço de agora, cada vez mais escuro e 
sem fundo.

Dilma Rousseff pode merecer caçambas de críticas, prin-
cipalmente pelo seu segundo – e brutalmente interrompido 
– mandato. Mas ninguém pode negar que foi uma presi-
denta digna e íntegra, exatamente o contrário do que foi seu 
sucessor e o que é o de agora, Jair Messias.

Com o usurpador Michel Temer instalado na presidência, 
começou a destruição de pontos cruciais da vida brasileira, 
a começar pela legislação trabalhista e pela Petrobras. Mas 
o que veio depois, o que está aí, é pior que qualquer coisa, a 
ditadura militar inclusive.

Dou exemplos do que vivemos e eu jamais pressupus que 
iriamos viver. A pandemia de Covid 19, por exemplo. Aliás, 
a não ser meia dúzia de cientistas altissimamente gabari-
tados, acho que ninguém supunha que pudesse acontecer.

Mais, muito mais grave, porém, diante da pandemia foi 
a atitude do governo do pior presidente da República, que 
contribuiu e muitíssimo para que imensa parte dos pelo 
menos 660 mil brasileiros tivesse morrido.  

E isso para não mencionar a destruição literal não apenas 
do meio ambiente, mas de tudo que foi erguido e estrutu-
rado ao longo dos anos todos desde a redemocratização em 
todos os campos da vida nacional.

Jamais pude imaginar que veria de novo a economia 
destroçada, a fome atingindo quase metade da população, a 
miséria espalhada pelas ruas de maneira tão cruel e extensa.

E jamais poderia imaginar que chegaríamos a esse 
quadro de destruição e degradação sabendo que tudo pode 
– e certamente vai – piorar, até pelo menos o primeiro dia de 
2023, quando Jair Messias terá sido escorraçado da poltrona 
presidencial.

Piorar como? Ora, é só observar o que está acontecendo: 
um golpe é anunciado dia sim e o outro também, e não há 
o que fazer. Os militares espalhados pelo governo, tanto os 
empijamados como vários da ativa, dão pleno respaldo às 
intenções de Jair Messias.  

O Congresso, talvez o mais apodrecido desde a rede-
mocratização, virou cúmplice não apenas da distribuição 
de dinheiro secreto à rodo, como das próprias ameaças do 
presidente à democracia e ao que resta das instituições.

Vários integrantes do Supremo Tribunal Federal tratam 
de conter a sanha golpista de Jair Messias e seus generais de 
pijama. Já os da ativa são mais difíceis de segurar.

Recorrendo a Erasmo Carlos numa antiga canção em 
parceria com Roberto Carlos, daqui pra frente tudo vai ser 
diferente.

Só que, ao contrário da dupla, ninguém nesse governo e 
em seu entorno vai aprender a ser gente.

Ao contrário: serão, todos eles, cada vez mais ameaça-
dores e perigosos. E quem acha que hoje o grau de tensão é 
elevadíssimo poderá até sentir uma certa nostalgia do que 
estamos vivendo.  

Reitero: eu nunca, jamais, imaginei que chegaria onde 
cheguei vivendo o que estamos vivendo. Jamais.

Quem me viu, quem me vê

   ARTIGO  |  Eric Nepomuceno *
   ARTIGO  |  Jeferson Miola*

* Jornalista. Portal Brasil247* Articulista. Portal Brasil247



O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Marcelo Victor (MDB), publi-
cou ontem, novo edital convo-
cando para o domingo, dia 
15 de maio, às 13h, a eleição 
indireta para o preenchimento 
dos cargos de governador e 
vice-governador do Estado. 
Os cargos ficaram vagos com 
a renúncia do ex-governador 
Renan Filho, no dia 2 de abril, 
e de seu vice, Luciano Barbosa, 
que abriu mão do cargo ao 
tomar posse como prefeito de 
Arapiraca.

Publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Poder, o edital 
foi elaborado com base no que 
foi estabelecido na decisão 
do ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), que determinou a 
imediata reabertura do prazo 
de inscrição no certame eleito-
ral. De acordo com o edital, os 
interessados deverão apresen-
tar conjuntamente o registro 
de candidatura de chapa para 
governador e vice-governador, 
em até 72 horas antes da reali-
zação da eleição. Qualquer 
cidadão ou cidadã poderá se 
inscrever aos cargos, desde 
que brasileiro, estar no pleno 
exercício dos direitos políticos, 
possuir alistamento eleito-
ral, ter domicílio eleitoral no 
estado de Alagoas, estar filiado 
a partido político, ter idade 
mínima de 30 anos, não apre-
sentar nenhuma das hipóteses 
de inelegibilidade previstas 
no artigo 14 da Constituição 
Federal e na Lei Complemen-
tar 64/1990.

A inscrição deve ser apre-

sentada ao serviço de Proto-
colo Geral da Assembleia 
Legislativa até as 13h do dia 
12 de maio. Anexo ao edital 
consta formulário padro-
nizado e a relação da docu-
mentação exigida e demais 
procedimentos a serem adota-
dos pelo candidato.

As inscrições serão publi-
cadas no Diário Oficial Eletrô-
nico do Poder, correndo a 
partir dessa data o prazo 
improrrogável de 48 horas 
para apresentação de eventual 
pedido de impugnação, que 
será submetido à Mesa Dire-
tora para decisão imediata. Foi 
estabelecido prazo de 24 horas 
para defesa pelo impugnado.

A  e l e i ç ã o  o c o r r e r á 
mediante voto nominal e 
aberto, nos termos da decisão 
proferida pelo ministro Gilmar 
Mendes.

MESA DIRETORA foi ágil em elaborar e publicar edital de convocação.Política
ELEIÇÃO ESTÁ MARCADA Para o próximo domingo, mas pode não acontecer devido a novo recurso de Arthur Lira

ALE publica novo edital das 
eleições para ‘tampão e vice’
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   OUTRO RECURSO

Arthur Lira tenta impedir, de 
novo, eleição indireta na ALE

O Partido Progressistas 
ingressou, na tarde desta 
terça-feira (10), com agravo 
regimental (recurso), no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O  i n t u i t o  é  p e d i r  a 
suspensão imediata  do 
edital, publicado pela Mesa 
Diretora da Assembleia 
Legislativa de Alagoas (ALE), 
e, consequentemente, a elei-
ção para governo-tampão.

Os advogados solici-
tam que os membros do 
Supremo interpretem os 
seguintes pontos, conforme 
a Constituição:

a: b.1 Necessidade de 
Votação Majoritária, com 
maioria absoluta, para a 
Eleição do Governador e 
Vice- Governador;

b.2 Necessidade de se 
respeitar o Devido Processo 
Legal ,  nisso incluído a 
ampla defesa e o contra-
ditório em seu aspecto 
material, com a disposição 
de prazos proporcionais e 
razoáveis para registro de 
candidatura, a apresentação 
de impugnação, recursos e 

defesas nos termos da Lei;
b.3 Necessidade de reali-

zação de convenção e/ou 
(apenas)  indicação por 
parte do Partido Político 
para a escolha e registro 
do Candidato a disputar o 
certame.

c) caso a decisão ora 
agravada não seja inte-
g r a l m e n t e  r e c o n s i d e -
rada quanto ao item “c”, 
sustando-se a tramitação do 
processo eleitoral indireto 

ao menos até que o Plenário 
desta Casa, em julgamento 
que é iminente, possa se 
pronunciar sobre os inúme-
ros vícios de inconstitucio-
nalidade denunciados na 
presente arguição, SOBRE-
TUDO a questão da neces-
sidade de maioria absoluta 
para o quórum que elegerá 
o governador e o vice-gover-
nador por eleição indireta e 
o devido processo legal nos 
termos já levantados.

Da Redação
Tribuna do Sertão

COOPERATIVA SOCIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 
PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM RECUPERAÇÃO 

DE TRABALHO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - 
COREDEQ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA SOCIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO 
PARA DEPENDENTES QUÍMICOS EM  RECUPERAÇÃO DE TRA-
BALHO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - COREDEQ  CNPJ 
nº 29.327.217/0001-92, no uso das atribuições conferidas pelo Es-
tatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Rua do IM-
PERADOR, n, 281, CENTRO, Maceió, Alagoas, no dia 23 de Maio 
de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença 
de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 10:00 horas, no 
mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número 
total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em ter-
ceira e última convocação, às 11:00 horas, com a presença mínima 
de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte OR-
DEM DO DIA:

I – Prestação de contas dos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 
compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas.
d) Parecer do Conselho Fiscal
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, conforme 
o caso
III – Eleição para o Conselho de Administração e para o Conselho 
Fiscal.

NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de coopera-
dos em condições de votar nesta data é de 20 Cooperados (vinte).

Maceió, 11 de maio de 2022.

__________________________
José Bispo da Silva Filho

Presidente

MARCELO VICTOR

Assinou edital com a convocação para a eleição que pode não acontecer

PARTIDO DO

Deputado Arthur Lira ingressou com agravo regimental no STF



O 2º Levantamento de 
Índice Rápido de Aedes aegypti 
(Liraa) de 2022 de Maceió revela 
que dos 50 bairros da capital, 
20% deles estão em situação 
satisfatória, 44% em alerta e 
36% são considerados em risco 
para ocorrência de epidemia 
de doenças como dengue, zika 
e chikungunya. O anúncio foi 
feito, ontem (09), pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

De acordo com a Coor-
denação do Programa de 
Controle do Aedes aegypti, o 2º 
Liraa foi feito no período de 25 
a 29 de abril, e o resultado refle-

tiu o trabalho de inspeção que 
as equipes de campo desen-
volveram em 16.555 imóveis 
da capital. 

A ação tem a finalidade de 
fornecer informações quali-
ficadas para direcionar as 
ações de prevenção e controle 
do mosquito na capital, que 
já vêm sendo intensificadas 
pelas equipes de agentes de 
endemias, principalmente 
nos bairros que apresentaram 
altos índices de infestação.

Neste segundo levanta-
mento de 2022, os índices de 
infestação mais elevados foram 

identificados nos bairros Jara-
guá (12%), Jardim Petrópolis 
(11,81%), Poço (10%), Ponta da 
Terra (8%), Ouro Preto (7,70%) 
e Gruta de Lourdes (7,31%), 
que apresentaram índices de 
infestação predial acima de 4% 
e risco de epidemia de arbovi-
roses.

Segundo a pesquisa, dentre 
os tipos de criadouros predo-
minantes com larvas estão 
os depósitos para armazena-
mento de água em nível de 
solo e os pequenos depósitos, 
recipientes ornamentais e no 
lixo acumulado.

EQUIPES de campo desenvolveram o trabalho de inspeção em 16.555 imóveis.Maceió
RESULTADO revela que 36% dos bairros da capital estão em alerta e 44% das localidades têm risco para arboviroses

SMS alerta para riscos de aumento 
da dengue, zika e chikungunya 

PESQUISA  

Identificou alto índice de infestação predial em Maceió

SECRETÁRIO LININHO NOVAIS  

Representou o prefeito JHC ao recever o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Ascom SMS

Itawi Albuquerque / Secom Maceió

   DÉCIMA PRIMEIRA EDIÇÃO

JHC vence em duas categorias no 

‘Sebrae Prefeito Empreendedor’
Com a campanha ‘Maceió 

é Massa’ e Desburocratização, 
com o Projeto ‘Desburocra-
tiza Maceió’, o prefeito JHC 
concorreu e ganhou os dois 
prêmios, nas categorias de 
Marketing Territorial e Seto-
res Econômicos, na XI Edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, em evento 
realizado, ontem (09), no 
Hotel Ritz Lagoa da Anta. 

Com o anúncio, Maceió 
passa para a próxima etapa 
do Prêmio e irá concorrer em 
nível nacional, no dia 28 de 
junho em Brasília.

O evento tem como obje-
tivo contemplar as iniciativas 
dos prefeitos e administra-
dores regionais que transfor-
mam o ambiente de negócios, 
com projetos e resultados 
comprovados, que trazem 
mais facilidade e incentivo aos 
empreendedores locais.

De acordo com o secretá-
rio de Comunicação, Lininho 
Novais, a premiação é fruto 
do reconhecimento do traba-
lho de um prefeito jovem, 
que preza por uma gestão 
que cuida da população de 
Maceió.

“Ganhamos em duas cate-
gorias muito importantes e 
mostra o trabalho excepcional 
que vem sendo desenvolvido 
pela gestão do prefeito JHC 
com sua equipe de trabalho”, 
reconhece Lininho Novais.

Para o diretor técnico do 
Sebrae/AL, Vinicius Lajes, é 
muito importante contar com 
a participação dos gestores 
dos municípios, que buscam 
melhorar a qualidade dos 
negócios locais e que podem 
contar com a ajuda de profis-
sionais que são capacitados 
para ajudar no crescimento de 
seus empreendimentos.
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A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Economia, alerta os contri-
buintes que neste mês de 
maio, vence a terceira parcela 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de 2022. Os 
contribuintes que não opta-
ram pela cota única e ainda 
não pagaram as primeiras 
parcelas devem ficar atentos à 
cobrança de multas e juros por 
atraso. 

Já as empresas que ainda 
não quitaram a primeira 
parcela do Imposto Sobre 
Serviços (ISS Fixo) e a Taxa 

de Licença e Funciona-
mento (TLF) também devem 
regularizar o atraso no paga-
mento.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Economia 
(Semec), manter esses tribu-
tos em dia evita a inscrição em 
dívida ativa, podendo levar a 
cobranças judiciais, penhora 
de valores em conta corrente 
e leilão do imóvel, no caso do 
IPTU, além da suspensão ou 
o cancelamento da inscrição 
fiscal, para as empresas.

As guias de pagamentos de 
todos os tributos municipais 

estão disponíveis na internet 
e podem ser emitidas no site 
de serviços da Prefeitura de 
Maceió. Basta que o contri-
buinte selecione a opção 
‘Imobiliário’ para emitir as 
parcelas do IPTU ou a opção 
‘Mobiliário’ para a emissão das 
guias da TLF, ISS e Taxa de Vigi-
lância.

Os contribuintes que opta-
ram pelo Simples Nacional e 
ainda não regularizaram as 
pendências cadastrais e fiscais 
com o Município, têm até o dia 
31 deste mês para resolver suas 
questões em atraso.

A par t i r  do próximo 
dia 17 de maio, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) inicia uma sequ-
ência de encontros formati-
vos com gestores escolares, 
como diretores, vice-direto-
res e coordenadores peda-
gógicos. Em cada encontro, 
serão abordadas pautas 
pedagógicas e administra-
tivas.

Com um calendário feito 
para atender todas as 142 
escolas da rede municipal, a 
formação começa em maio 
e prossegue até o próximo 

mês novembro.
De acordo com Tânia 

Almeida, Diretora de Gestão 
Educacional,  serão dois 
momentos em cada mês, no 
caso, maio, julho, setembro 
e novembro. E segundo ela, 
os encontros serão dividios 
por regiões administrati-
vas, manhã e tarde, com 70 
escolas por dia, para poder 
atender todas as unidades 
educacionais.

Ao longo dos quatro 
meses  de for mação,  os 
gestores vão participar de 
discussões sobre diversas 

temáticas de ordem peda-
gógica e administrativa. No 
entanto, as pautas para os 
primeiros encontros, que 
serão nos dias 17 e 19 de 
maio, já foram definidos.

Entre as pautas, recur-
sos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), 
da recomposição de apren-
dizagens, da frequência 
escolar na questão da busca 
ativa por esses alunos que 
se distanciaram da escola, 
a lém de abordar  sobre 
cuidados com as crianças da 
Educação Infantil.

  CONTRIBUINTE

   ATÉ NOVEMBRO

Semec divulga calendário de 
tributos municipais para maio 

Educação realizará encontros 
formativos com gestores



O 2º Levantamento de 
Índice Rápido de Aedes aegypti 
(Liraa) de 2022 de Maceió revela 
que dos 50 bairros da capital, 
20% deles estão em situação 
satisfatória, 44% em alerta e 
36% são considerados em risco 
para ocorrência de epidemia 
de doenças como dengue, zika 
e chikungunya. O anúncio foi 
feito, ontem (09), pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

De acordo com a Coor-
denação do Programa de 
Controle do Aedes aegypti, o 2º 
Liraa foi feito no período de 25 
a 29 de abril, e o resultado refle-

tiu o trabalho de inspeção que 
as equipes de campo desen-
volveram em 16.555 imóveis 
da capital. 

A ação tem a finalidade de 
fornecer informações quali-
ficadas para direcionar as 
ações de prevenção e controle 
do mosquito na capital, que 
já vêm sendo intensificadas 
pelas equipes de agentes de 
endemias, principalmente 
nos bairros que apresentaram 
altos índices de infestação.

Neste segundo levanta-
mento de 2022, os índices de 
infestação mais elevados foram 

identificados nos bairros Jara-
guá (12%), Jardim Petrópolis 
(11,81%), Poço (10%), Ponta da 
Terra (8%), Ouro Preto (7,70%) 
e Gruta de Lourdes (7,31%), 
que apresentaram índices de 
infestação predial acima de 4% 
e risco de epidemia de arbovi-
roses.

Segundo a pesquisa, dentre 
os tipos de criadouros predo-
minantes com larvas estão 
os depósitos para armazena-
mento de água em nível de 
solo e os pequenos depósitos, 
recipientes ornamentais e no 
lixo acumulado.

EQUIPES de campo desenvolveram o trabalho de inspeção em 16.555 imóveis.Maceió
RESULTADO revela que 36% dos bairros da capital estão em alerta e 44% das localidades têm risco para arboviroses

SMS alerta para riscos de aumento 
da dengue, zika e chikungunya 

PESQUISA  

Identificou alto índice de infestação predial em Maceió

SECRETÁRIO LININHO NOVAIS  

Representou o prefeito JHC ao recever o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Ascom SMS

Itawi Albuquerque / Secom Maceió

   DÉCIMA PRIMEIRA EDIÇÃO

JHC vence em duas categorias no 

‘Sebrae Prefeito Empreendedor’
Com a campanha ‘Maceió 

é Massa’ e Desburocratização, 
com o Projeto ‘Desburocra-
tiza Maceió’, o prefeito JHC 
concorreu e ganhou os dois 
prêmios, nas categorias de 
Marketing Territorial e Seto-
res Econômicos, na XI Edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, em evento 
realizado, ontem (09), no 
Hotel Ritz Lagoa da Anta. 

Com o anúncio, Maceió 
passa para a próxima etapa 
do Prêmio e irá concorrer em 
nível nacional, no dia 28 de 
junho em Brasília.

O evento tem como obje-
tivo contemplar as iniciativas 
dos prefeitos e administra-
dores regionais que transfor-
mam o ambiente de negócios, 
com projetos e resultados 
comprovados, que trazem 
mais facilidade e incentivo aos 
empreendedores locais.

De acordo com o secretá-
rio de Comunicação, Lininho 
Novais, a premiação é fruto 
do reconhecimento do traba-
lho de um prefeito jovem, 
que preza por uma gestão 
que cuida da população de 
Maceió.

“Ganhamos em duas cate-
gorias muito importantes e 
mostra o trabalho excepcional 
que vem sendo desenvolvido 
pela gestão do prefeito JHC 
com sua equipe de trabalho”, 
reconhece Lininho Novais.

Para o diretor técnico do 
Sebrae/AL, Vinicius Lajes, é 
muito importante contar com 
a participação dos gestores 
dos municípios, que buscam 
melhorar a qualidade dos 
negócios locais e que podem 
contar com a ajuda de profis-
sionais que são capacitados 
para ajudar no crescimento de 
seus empreendimentos.
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A Prefeitura de Maceió, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Economia, alerta os contri-
buintes que neste mês de 
maio, vence a terceira parcela 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de 2022. Os 
contribuintes que não opta-
ram pela cota única e ainda 
não pagaram as primeiras 
parcelas devem ficar atentos à 
cobrança de multas e juros por 
atraso. 

Já as empresas que ainda 
não quitaram a primeira 
parcela do Imposto Sobre 
Serviços (ISS Fixo) e a Taxa 

de Licença e Funciona-
mento (TLF) também devem 
regularizar o atraso no paga-
mento.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Economia 
(Semec), manter esses tribu-
tos em dia evita a inscrição em 
dívida ativa, podendo levar a 
cobranças judiciais, penhora 
de valores em conta corrente 
e leilão do imóvel, no caso do 
IPTU, além da suspensão ou 
o cancelamento da inscrição 
fiscal, para as empresas.

As guias de pagamentos de 
todos os tributos municipais 

estão disponíveis na internet 
e podem ser emitidas no site 
de serviços da Prefeitura de 
Maceió. Basta que o contri-
buinte selecione a opção 
‘Imobiliário’ para emitir as 
parcelas do IPTU ou a opção 
‘Mobiliário’ para a emissão das 
guias da TLF, ISS e Taxa de Vigi-
lância.

Os contribuintes que opta-
ram pelo Simples Nacional e 
ainda não regularizaram as 
pendências cadastrais e fiscais 
com o Município, têm até o dia 
31 deste mês para resolver suas 
questões em atraso.

A par t i r  do próximo 
dia 17 de maio, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed) inicia uma sequ-
ência de encontros formati-
vos com gestores escolares, 
como diretores, vice-direto-
res e coordenadores peda-
gógicos. Em cada encontro, 
serão abordadas pautas 
pedagógicas e administra-
tivas.

Com um calendário feito 
para atender todas as 142 
escolas da rede municipal, a 
formação começa em maio 
e prossegue até o próximo 

mês novembro.
De acordo com Tânia 

Almeida, Diretora de Gestão 
Educacional,  serão dois 
momentos em cada mês, no 
caso, maio, julho, setembro 
e novembro. E segundo ela, 
os encontros serão dividios 
por regiões administrati-
vas, manhã e tarde, com 70 
escolas por dia, para poder 
atender todas as unidades 
educacionais.

Ao longo dos quatro 
meses  de for mação,  os 
gestores vão participar de 
discussões sobre diversas 

temáticas de ordem peda-
gógica e administrativa. No 
entanto, as pautas para os 
primeiros encontros, que 
serão nos dias 17 e 19 de 
maio, já foram definidos.

Entre as pautas, recur-
sos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), 
da recomposição de apren-
dizagens, da frequência 
escolar na questão da busca 
ativa por esses alunos que 
se distanciaram da escola, 
a lém de abordar  sobre 
cuidados com as crianças da 
Educação Infantil.

  CONTRIBUINTE

   ATÉ NOVEMBRO

Semec divulga calendário de 
tributos municipais para maio 

Educação realizará encontros 
formativos com gestores

Uma equipe da Operação 
Policial Litorânea Integrada 
(Oplit) estava em patrulha-
mento na Ponta Verde, na 
Rua Valdo Omena, ao lado 
da Praça do Skate, quando 
um indivíduo descartou um 
objeto no chão que aparen-
tava ser uma arma.

De imediato, os agentes 
da Oplit se aproximaram 
constatando que o objeto se 
tratava de um simulacro de 
arma de fogo carregado com 
três munições reais calibre 
38.

Os policiais abordaram 
o homem de 35 anos que 
descartou o objeto. Além do 
simulacro ele estava com 
um saquinho com maco-
nha escondido embaixo do 
seu pé direito e uma carteira 
contendo a  quantia  de 
R$161,65 em espécie.

Abrir a Caixa de Pandora 
dos fraudadores do Auxílio 
Emergencial. Este foi o obje-
tivo da Operação Apate defla-
grada pela Polícia Federal, hoje 
pela manhã, em casas lotéricas 
de Alagoas e Pernambuco. Ao 
todo, dez mandados de busca 
e apreensão, expedidos pela 1ª 
Vara Federal de Alagoas, foram 
cumpridos pelos agentes da PF, 
no dois Estado. Desses, nove 
foram cumpridos em Alagoas e 
apenas um no Estado vizinho. 

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da PF, as 
investigações continuam, por 
isso os nomes dos envolvidos 
e os valores desviados ainda 
não foram divulgados. O alvo 
da operação é uma organiza-
ção criminosa que fraudava o 
pagamento do auxílio-emer-
gencial em Alagoas e Pernam-
buco, com a cumplicidade de 
funcionários de Casas Lotéri-
cas. Os endereços das lotéricas 
também não foram divulga-
dos.  

Ao todo, cerca de 40 poli-
ciais federais participam da 

Operação Apate, no cumpri-
mento dos mandados de 
buscas e apreensão, nos dois 
Estados. A investigação iniciou 
ano passado, com a colabo-
ração de alguns donos de 
agências lotéricas. Eles iden-
tificaram que determinados 
funcionários estariam sendo 
cooptados pela associação 
criminosa, para participação 
no golpe, e informaram tal fato 
à Polícia Federal. 

O meio fraudulento, 
empregado pelos funcioná-
rios da lotéricas consistia na 
ativação indevida do aplica-
tivo ‘Caixa Tem’, que é usado 
para pagamento do benefício. 
O esquema, realizado pelos 
empregados cooptados pela 
quadrilha, tinha como base o 
cadastramento e a convalida-
ção imprópria de inúmeros 
CPFs, o que ensejou vários 
pagamentos fraudulentos 
de auxílios emergenciais, em 
prejuízo ao Erário Público 
Federal. 

Segundo a assessoria da 
PF, durante as investigações, 
observou-se que os domicílios 
daqueles que tiveram os CPFs 
indevidamente ativados eram 

totalmente diversos e muito 
distantes do local do cadastro 
e ativação do ‘Caixa Tem’. A 
maioria dos endereços era de 
Maceió. Alguns deles foram 
visitados pelos agentes da PF 
durante a Operação Apate, 
que significa dolo, engano, 
tramoia, na Mitologia Grega. 

Ainda de acordo com a PF, 
merece destacar que alguns 
indiciados possuem uma 
considerável quantidade de 
contas bancárias. “Trata-se 
de uma característica comum 
nas condutas de diversos frau-
dadores investigados, com 
base no Banco Nacional de 
Fraude ao Auxílio Emergen-

cial. Eles se utilizam desse arti-
ficio para otimizar e facilitar a 
movimentação de dinheiro 
oriundo de fraudes”, revela a 
nota da PF. 

A investigação conseguiu 
identificar os envolvidos na 
trama criminosa, o que ense-
jou a expedição dos manda-
dos de busca e apreensão pela 
1ª Vara Federal de Maceió/AL. 
Os indiciados ficarão à dispo-
sição da Justiça Federal para 
responder pelos crimes de 
estelionato majorado (artigo 
171, parágrafo 3º, do Código 
Penal) e associação criminosa 
(artigo 288 do CP), que soma-
dos podem chegar a 8 anos 

reclusão. 

MItologia grega
Na Mitologia Grega, Apate 

significa o espírito que perso-
nifica o engano, o dolo e a 
fraude. Foi, junto com o seu 
correspondente masculino 
Dolos (o espírito das ardilosi-
dades), um dos espíritos que 
saíram da famosa Caixa de 
Pandora. Por isso, a operação 
da PF de combate à fraude no 
Auxilio Emergencial foi bati-
zada com esse nome, pois 
o objetivo da investigação é 
abrir a Caixa de Pandora dessa 
quadrilha. 

Em todo País, existem 
cerca de 13 mil casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa. Elas 
funcionam, no horário comer-
cial, de segunda a sábado, não 
só para registrar apostas de 
loterias e vender bilhetes da 
loteria federal, como também 
no atendimento ao público, 
recebendo pagamentos de 
boletos; realizando depósi-
tos e transferências, além de 
pagamentos dos programas 
sociais do governo e saques 
para quem tem cartões da 
instituição.

FUNCIONÁRIOS DE LOTÉRICAS eram envolvidos no esquema.Alagoas
OPERAÇÃO deflagrada hoje cumpriu mandados de busca e apreensão em casas lotéricas de Alagoas e Pernambuco

PF abre a Caixa de Pandora 
dos fraudadores do “Auxílio”
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MATERIAL APREENDIDO

Em poder dos acusados de envolvimento com a organização criminosa

Ascom PF

   OPLIT    FORTALECE ALAGOAS   NO AQUALTUNE:

Polícia prende 
homem com 
simulacro de arma 
de fogo e munições

Programa beneficia mais 
sete municípios do Estado

Lançada campanha contra 
assédio às advogadas em AL

O governador Klever 
Loureiro fez ontem a entrega 
de cinco caminhões compac-
tadores às prefeituras de 
Olivença, Canapi, São José da 
Laje, Coité do Nóia e Santana 
do Mundaú, além de dois 
caminhões-pipa para Parico-
nha e Inhapi. Com as entre-
gas, o programa Fortalece 
Alagoas passa a beneficiar 
96 municípios alagoanos. A 
solenidade de entrega das 
chaves ocorreu no estaciona-
mento do Palácio República 
dos Palmares. 

“Estou cumprindo meu 
papel institucional dentro 
de um governo transitório e 
dentro das minhas possibi-
lidades, implementando os 
programas que já existiam 
no Estado e fazendo o que 
qualquer gestor deve fazer”, 
pontuou o governador.  O 
secretário do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 

Fabrício Marques, falou da 
importância do programa. 

“O Estado desenhou o 
Fortalece dialogando com os 
municípios para saber dos 
equipamentos mais impor-
tantes demandados por eles, 
para garantir tanto a manuten-
ção, como também a amplia-
ção de sua infraestrutura e o 
apoio ao pequeno agricultor. 
O Estado identificou essas 
demandas e fez um programa 
por meio do qual comprou 
para os municípios ônibus 
escolares, ambulâncias, 
motoniveladoras, caminhões 
compactadores, caminhões-
-pipa e outros equipamentos. 
Com essas entregas, chega-
mos a atender praticamente 
95% dos municípios, sendo 96 
dos 102. Estamos muito próxi-
mos de chegar aos 100% e, de 
fato, deixar esse legado para 
o Estado, afirmou Fabrício 
Marques”. 

O governador Klever 
Loureiro participou do lança-
mento da Campanha de 
Combate ao Assédio Moral e 
Sexual às Advogadas, realizado 
ontem pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil em Alagoas (OAB/
AL). A solenidade, realizada 
no auditório Aqualtune, do 
Palácio República dos Palma-
res, contou com a presença de 
representantes do Judiciário 
alagoano, da presidente da 
Comissão Nacional da Mulher 
Advogada da OAB, Cristiane 
Damasceno, entre outras auto-
ridades.

Em seu discurso, o governa-
dor Klever ressaltou a satisfação 
em fazer parte da solenidade e 
disse ser um entusiasta da reali-
zação desse tipo de evento, que 
segundo ele, serve para que 
as pessoas possam absorver 
melhor a importância do conví-
vio social das mulheres, seja 
qual for o ambiente de traba-

lho. A presidente da Comissão 
Especial da Mulher Advogada 
da OAB/AL, Rachel Ramalho, 
agradeceu ao governador por 
abrir as portas do Palácio para 
receber a solenidade da OAB. 
Ela pontuou ainda a felicidade 
de ver o empenho de diver-
sas autoridades presentes em 
combater o assédio em seus 
ambientes de trabalho.

“A presença dessas autori-
dades demonstra que elas não 
coadunam com o assédio e que 
também pretendem combatê-
-lo. Precisamos ter uma ação 
efetiva e que todos combatam 
esse mal. Hoje, é o lançamento 
da campanha que vai perdurar 
por toda a gestão do presidente 
da OAB/AL, Vagner Paes. Vamos 
levá-la para os interiores, por 
meio das subseções. Hoje, foi 
dado o pontapé inicial, mas isso 
vai se capilarizar, e acredito que 
vai ser uma grande campanha”, 
completo Rachel Ramalho.

Ricardo Rodrigues 
Repórter



PELO MENOS  dois bingos foram estourados pela força-tarefa.Brasil
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Agentes do MP-RJ (Minis-
tério Público do Rio de Janeiro) 
apreenderam na manhã de 
hoje ao menos R$ 1,7 milhão 
na casa da delegada licenciada 
da Polícia Civil Adriana Belém. 
Ela é um dos alvos de uma 
megaoperação contra o jogo 
do bicho no estado. 

De acordo com o MP, 
o dinheiro foi encontrado 
na casa de Adriana, em um 
condomínio de luxo na Barra 
da Tijuca, zona oeste do Rio. 
Investigadores informam ter 
encontrado ao menos R$ 1,2 
milhão em espécie dentro de 
sacolas de lojas de roupas de 
grife e outros R$ 500 mil em 
uma mala.

Segundo o MP, a Opera-
ção Calígula mira uma rede 
de jogos de azar liderada 
pelo contraventor Rogério 
de Andrade, sobrinho do 
bicheiro Castor de Andrade, 
e que tem como um dos inte-
grantes o ex-PM Ronnie Lessa, 
réu pela morte da vereadora 
Marielle Franco e do moto-
rista Anderson Gomes, em 
março de 2018. 

O UOL procurou a dele-
gada sobre a apreensão, mas 
Adriana não respondeu. Assim 
que houver um posiciona-
mento, ele será incluído nesta 
reportagem. A delegada licen-

ciada —que foi alvo somente 
do mandado de apreensão— 
deve ser ouvida hoje pela Polí-
cia Civil.

Já a Polícia Civil disse que 
Adriana e o delegado Marcos 
Cipriano, um dos presos 
na operação de hoje, não 
possuem atualmente cargos 
na corporação. “Eles estão 
afastados e lotados em outros 
órgãos”, diz a polícia, em nota.

 A operação cumpre 29 
mandados de prisão e 119 de 
busca e apreensão, mirando 
um total de 30 pessoas pelos 
supostos crimes de organi-
zação criminosa, corrupção 
ativa, corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Foram 
confirmadas 11 prisões, além 
da apreensão de oito apare-
lhos de celular, um notebook, 
um HD e um pen drive.

Segundo o MP, a organi-
zação estabeleceu acertos 
de corrupção estáveis com 
agentes públicos ligados à 
segurança pública, como inte-
grantes da Polícia Civil e da PM 
do RJ. 

Delegada se encontrou 
com Ronnie Lessa

Em um destes episódios, 
o MP afirma que o delegado 
Marcos Cipriano interme-
diou encontro entre Ronnie 

Lessa, Adriana Belém, então 
delegada de Polícia titular da 
16ª DP (Barra da Tijuca), e o 
inspetor de Polícia Jorge Luiz 
Camillo Alves, braço direito de 
Adriana.

 Segundo o MP, o encon-
tro culminou em acordo que 
viabilizou a retirada em cami-
nhões de quase 80 máquinas 
caça-níquel apreendidas em 
uma casa de apostas da orga-
nização criminosa, tendo o 
pagamento da propina provi-
denciado por Rogério de 
Andrade. A promotoria não 
relatou quando o suposto 
acerto aconteceu.

Segundo comunicado 
enviado à reportagem, a Polí-
cia Civil também afirmou que a 
Corregedoria-Geral “solicitará 
acesso às investigações para 

dar andamento aos processos 
administrativos necessários”. 

Amiga de Adriano 
Imperador 
Adriana Belém é uma 

figura conhecida no Rio de 
Janeiro por sua presença nas 
redes sociais, o gosto por 
roupas de grife e a amizade 
com o ex-jogador Adriano 
Imperador, que a considera 
uma segunda mãe. 

No Instagram, ela acumula 
156 mil seguidores e exibe uma 
rotina de festas, eventos sociais 
e viagens. Sobram fotos com 
roupas de grife e joias, assim 
como registros ao lado do 
ex-jogador. “Domingo feliz!!!!! 
Fechamento puroooooo!!! Te 
amo”, escreveu ela em uma das 
fotos com Adriano.

A delegada comandou a 16ª 
DP (Barra da Tijuca) por vários 
anos e foi responsável por 
iniciar as investigações sobre o 
desabamento de dois prédios 
construídos pela milícia na 
comunidade da Muzema, no 
Itanhangá, também na zona 
oeste da capital. 

Ela entregou o cargo em 
janeiro de 2020, em meio ao 
caso, depois de seu chefe de 
investigação — o inspetor Luiz 
Camillo Alves — se tornar um 
dos alvos da Operação Into-
cáveis II, que prendeu diver-
sos integrantes da milícia que 
comanda as favelas do Rio das 
Pedras e da Muzema.

No mesmo ano, Adriana se 
licenciou do cargo de delegada 
para concorrer a uma vaga de 
vereadora no Rio pelo PSC, 
com o apoio de Adriano, mas 
não foi eleita. Na ocasião, ela 
declarou um patrimônio de R$ 
1,8 milhão à Justiça Eleitoral, 
incluindo R$ 180 mil em espé-
cie.

 A operação de hoje foi 
deflagrada pela Força Tarefa 
do Gaeco (Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado) para o caso 
Marielle e Anderson (Gaeco/
FTMA), com apoio da Coorde-
nadoria de Segurança e Inteli-
gência (CSI/MPRJ.

AGENTES saíram para cumprir 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão, incluindo quatro bingos

RJ: Operação contra jogo do bicho 
apreende R$ 1,7 mi com delegada

A Política de Preços de 
Paridade de Importação (PPI) 
da Petrobras, que garante os 
reajustes de combustíveis 
rotineiros a cada aumento do 
dólar, não é uma lei, segundo 
a Federação dos Petroleiros. 
E em não sendo a responsa-
bilidade pelos aumentos da 
gasolina, diesel, gás e etanol é 
do governo.

Foi o que disse em nota 
a Federação, com todas as 
letras: “O presidente Jair 
Bolsonaro debocha do povo 
brasileiro ao esconder que 
o único responsável pelos 

aumentos absurdos nos 
preços dos combustíveis é ele 
mesmo”.

A entidade dos petrolei-
ros diz inclusive que “a equi-
vocada política de preço de 

paridade de importação é 
obra nefasta do Executivo”.

Se não é fixada por lei, 
o presidente da República 
pode intervir quando quiser 
nessa política de preços. 
Mas, Bolsonaro tenta passar 
a ideia de que não tem nada 
com isso.

A PPI foi criada em outu-
bro de 2016 por Michel 
Temer, após o golpe político 
que derrubou Dilma Rousseff 
da presidência. Ele criou e 
Bolsonaro manteve a mesma 
política que poderia ser 
mudada com uma simples 
canetada.

Como não o fez, para não 
desagradar os investidores 

que estão ganhando bilhões 
de dólares com os aumentos 
dos combistíveis, o País então 
sofre as consequências cruéis 
de uma inflação galopante, 
que é sentida diretamente 
na hora da feira e na mesa de 
cada brasileiro, notadamente 
dos assalariados que podem 
menos.

Em 12 meses, o Diesel 
subiu 49%. Os petroleiros 
dizem que a Petrobras não 
é forçada a utilizar a PPI. 
E assim sendo, Bolsonaro 
pode acabar com ela quando 
quiser.

Ou seja, quando diz o 
contrário e alega que existe 
uma lei, ele apenas mente.

  REAJUSTES

Petroleiros dizem que Jair Bolsonaro é o único 
responsável pelo aumento dos combustíveis

PETROLEIROS   

Dizem que Bolsonaro debocha dos brasileiros e mente sobre preços dos combustíveis

Marcelo Firmino 
Portal ÉAssim

R$ 1,2 MILHÃO EM

Espécie foi encontrado em sacolas de grife na casa da ex-delegada Adriana Belém



Alagoas é um estado com 
diversas iniciativas que trans-
formam o ambiente de negó-
cios e incentiva o crescimento 
das micro e pequenas empre-
sas nos municípios. E para 
dar o devido reconhecimento 
aos prefeitos que implanta-
ram projetos com resultados 
comprovados com esse foco, 
o Sebrae Alagoas realizou, na 
manhã de ontem, no Hotel 
Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, 
a cerimônia de entrega da 
etapa estadual do XI Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreende-
dor (PSPE).  

Nesta edição foram inscri-
tos 28 projetos, distribuídos em 
oito categorias: Desburocrati-
zação, Sala do Empreendedor, 
Compras Governamentais, 
Empreendedorismo na Escola, 
Marketing Territorial e Seto-
res Econômicos; Inovação e 
Sustentabilidade; Governança 
Regional e Cooperação Inter-
municipal e Cidade Empreen-
dedora – Região Nordeste. 

Ao todo, a edição alagoana 
contou com 15 finalistas dos 
seguintes municípios: Atalaia, 
Pilar, Santana do Ipanema, 
Campo Alegre, Palmeira dos 
Índios, Pão de Açúcar, Maceió, 
Marechal Deodoro, Girau do 
Ponciano, Maragogi, Quebran-
gulo, Rio Largo, Arapiraca e São 
Miguel dos Campos.  

Nas categorias ‘Desburo-
cratização’ e ‘Marketing Terri-
torial e Setores Econômicos’, 
o vencedor foi o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas, 
que, na cerimônia, foi repre-
sentado pelo secretário de 
Comunicação do município, 
Lininho Novais. 

“Não tem como não 
se emocionar com esses 
prêmios. A campanha Maceió 
é Massa surgiu da necessidade 
de resgatar o sentimento de 
pertencimento do maceio-
ense”, afirmou Novais. “Gover-

nar Maceió é muito mais do 
que obra, asfalto, cimento e 
concreto. É cuidar de gente e 
essa campanha trouxe esse 
resgate e nos ajuda a cuidar das 
pessoas”. 

Na categoria ‘Empreende-
dorismo na Escola’, o reconhe-
cimento foi para o prefeito de 
Campo Alegre, Nicolas Pereira. 
“É uma grande emoção chegar 
aqui já na minha primeira 
gestão. Eu vivi na pele essa 
evolução no empreendedo-
rismo na escola junto de toda a 
equipe e, graças a Deus, fomos 
agraciados com o prêmio. 
Dedico esse prêmio a equipe”, 
pontua. 

Já em ‘Inovação e Susten-
tabilidade’, o prêmio foi para 
a prefeita de Santana do 
Ipanema, Christiane Bulhões, 
que foi representada pela 
secretária de governo, Renilde 
Bulhões. 

“É uma emoção muito 
grande para mim, que já estava 
satisfeita em ver que Santana 
era finalista. Agradeço primei-
ramente a Deus, que nos guia, 
e depois ao Sebrae por nos 
permitir tamanha alegria e 
felicidade. Quando falamos 
no Sebrae, eu me sinto em 
casa. Assim, desenvolvemos o 
nosso município com o foco 
na juventude, na capacitação 
para o trabalho e diminuição 
do desemprego”, ressaltou. 

O vencedor nas catego-
rias ‘Sala do Empreendedor’ 
e ‘Compras Governamentais’ 
foi o prefeito do município de 
Pão de Açúcar, Jorge Dantas, 
que destacou a importância de 
uma maior integração entre os 
municípios para que essas boas 
iniciativas de empreendedo-
rismo sejam compartilhadas. 

“Há uma necessidade de 
maior cooperação entre nós 
prefeitos para que a gente 
possa se visitar, conhecer as 
demais experiências para que 

possamos aprender ainda 
mais uns com os outros. É 
uma honra ganhar logo em 
duas categorias”, destacou. 
“Convido a todos a conhecer 
a nossa Casa do Empreende-
dor e a nossa experiência de 
compras governamentais, de 
como tratar o fornecedor na 
compra e nas prioridades de 
pagamento. Agradeço de cora-
ção ao Sebrae”. 

O reconhecimento em 
‘Governança Regional e 
Cooperação Intermunicipal’ 
ficou com o prefeito de Mara-
gogi, Fernando Sérgio Lira. “Eu 
estava seguro de que seríamos 
agraciados porque nos empe-
nhamos muito em implantar 
o processo de governança 
do município. O desenvolvi-
mento é a base do território e 
os nossos municípios vizinhos 
também fazem parte”, decla-
rou Lira. “Se não tivermos um 
sentimento de desenvolvi-
mento territorial não chega-
remos a lugar nenhum. Esse é 
um recado que o Sebrae tem 
dado repetidamente”. 

Por fim, na categoria 
‘Cidade Empreendedora – 
Região Nordeste’, o prêmio foi 
para o prefeito do município 
de Pilar, Renato Filho. “O Pilar, 
antes, só se destacava como 
cidade violenta e hoje recebe 
premiações como esta. Dedico 

esse prêmio não somente a 
minha equipe, mas a todos os 
pilarenses que esperaram que o 
Pilar tivesse esse destaque que 
temos hoje”, afirmou Renato 
Filho. “Estou muito emocio-
nado, feliz e grato ao Sebrae que 
tem sido um grande parceiro 
no desenvolvimento dos muni-
cípios alagoanos”. 

Os prefeitos vencedores 
receberam os troféus feitos 
pelo artesão alagoano, artista 
plástico e designer de inte-
riores Valentim. Todos os 
vencedores da etapa estadual 
vão participar da premiação 
nacional, a ser realizada no dia 
28 de junho, em Brasília.  

Os projetos finalistas foram 
selecionados a partir de uma 
banca julgadora que contou 
com membros de instituições 
como Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), Caixa Econô-
mica Federal, Federação das 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(FCDL) e Federação das Indús-
trias do Estado de Alagoas 
(Fiea). 

Retomada do PSPE
O diretor superintendente 

do Sebrae Alagoas, Marcos 
Vieira, lembrou que essa edição 
marca a retomada do prêmio, 
que foi suspenso devido o perí-
odo de pandemia, época que 
trouxe muita instabilidade e 

incertezas para a economia, 
mas que trouxe a percepção da 
importância da economia local, 
dos negócios de vizinhança, do 
desenvolvimento territorial e 
das pequenas empresas nos 
nossos municípios.  

“A realização do PSPE 
reforça a nossa crença de que 
as grandes transformações 
econômicas e sociais em nosso 
país se darão pela união e arti-
culação de forças que atuam 
nos municípios apoiadas pelas 
políticas públicas que promo-
vam o fortalecimento das 
micro e pequenas empresas 
que são as maiores geradoras 
de emprego e renda no mundo 
inteiro. Elas, se receberem o 
devido apoio, irão ultrapassar 
os 30% de contribuição para o 
PIB nacional”, destacou. 

Já o presidente da Associa-
ção dos Municípios Alagoas 
(AMA) e prefeito do municí-
pio de Cacimbinhas, Hugo 
Wanderley, agradeceu ao 
Sebrae pela parceria contínua 
fomentando temas como a 
regulamentação da Lei Geral 
das MPE nos 102 municípios e 
incentivo à ativação das Salas 
do Empreendedor, princi-
palmente no pós-pandemia, 
além do próprio prêmio. 

“Desde que foi lançado, o 
PSPE reconheceu prefeitos de 
26 municípios com projetos 
inovadores que fizeram a dife-
rença na vida de muita gente. 
O PSPE é um grande reconhe-
cimento para os que se dedi-
cam tanto, é um instrumento 
valioso para identificar prefei-
tos que enxergam nas MPE 
aliados para prover emprego, 
renda, inovação e desen-
volvimento econômico por 
meio do empreendedorismo”, 
afirmou Wanderley. “Que as 
experiências exitosas de todos 
os concorrentes possam ser 
disseminadas como exemplo 
de gestão”.

NESTA EDIÇÃO boram inscritos 28 projetos, distribuídos em oito categorias.Mercado
FORAM reconhecidos oito projetos que incentivam o empreendedorismo e melhoram o ambiente de negócios nesses municípios

Sebrae: gestores recebem 
Prêmio Prefeito Empreendedor

Divulgação
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SEBRAE ALAGOAS

Promoveu o evento, ontem, no Hotel Ritz Lagoa da Anta

PELO MENOS  dois bingos foram estourados pela força-tarefa.Brasil
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Agentes do MP-RJ (Minis-
tério Público do Rio de Janeiro) 
apreenderam na manhã de 
hoje ao menos R$ 1,7 milhão 
na casa da delegada licenciada 
da Polícia Civil Adriana Belém. 
Ela é um dos alvos de uma 
megaoperação contra o jogo 
do bicho no estado. 

De acordo com o MP, 
o dinheiro foi encontrado 
na casa de Adriana, em um 
condomínio de luxo na Barra 
da Tijuca, zona oeste do Rio. 
Investigadores informam ter 
encontrado ao menos R$ 1,2 
milhão em espécie dentro de 
sacolas de lojas de roupas de 
grife e outros R$ 500 mil em 
uma mala.

Segundo o MP, a Opera-
ção Calígula mira uma rede 
de jogos de azar liderada 
pelo contraventor Rogério 
de Andrade, sobrinho do 
bicheiro Castor de Andrade, 
e que tem como um dos inte-
grantes o ex-PM Ronnie Lessa, 
réu pela morte da vereadora 
Marielle Franco e do moto-
rista Anderson Gomes, em 
março de 2018. 

O UOL procurou a dele-
gada sobre a apreensão, mas 
Adriana não respondeu. Assim 
que houver um posiciona-
mento, ele será incluído nesta 
reportagem. A delegada licen-

ciada —que foi alvo somente 
do mandado de apreensão— 
deve ser ouvida hoje pela Polí-
cia Civil.

Já a Polícia Civil disse que 
Adriana e o delegado Marcos 
Cipriano, um dos presos 
na operação de hoje, não 
possuem atualmente cargos 
na corporação. “Eles estão 
afastados e lotados em outros 
órgãos”, diz a polícia, em nota.

 A operação cumpre 29 
mandados de prisão e 119 de 
busca e apreensão, mirando 
um total de 30 pessoas pelos 
supostos crimes de organi-
zação criminosa, corrupção 
ativa, corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Foram 
confirmadas 11 prisões, além 
da apreensão de oito apare-
lhos de celular, um notebook, 
um HD e um pen drive.

Segundo o MP, a organi-
zação estabeleceu acertos 
de corrupção estáveis com 
agentes públicos ligados à 
segurança pública, como inte-
grantes da Polícia Civil e da PM 
do RJ. 

Delegada se encontrou 
com Ronnie Lessa

Em um destes episódios, 
o MP afirma que o delegado 
Marcos Cipriano interme-
diou encontro entre Ronnie 

Lessa, Adriana Belém, então 
delegada de Polícia titular da 
16ª DP (Barra da Tijuca), e o 
inspetor de Polícia Jorge Luiz 
Camillo Alves, braço direito de 
Adriana.

 Segundo o MP, o encon-
tro culminou em acordo que 
viabilizou a retirada em cami-
nhões de quase 80 máquinas 
caça-níquel apreendidas em 
uma casa de apostas da orga-
nização criminosa, tendo o 
pagamento da propina provi-
denciado por Rogério de 
Andrade. A promotoria não 
relatou quando o suposto 
acerto aconteceu.

Segundo comunicado 
enviado à reportagem, a Polí-
cia Civil também afirmou que a 
Corregedoria-Geral “solicitará 
acesso às investigações para 

dar andamento aos processos 
administrativos necessários”. 

Amiga de Adriano 
Imperador 
Adriana Belém é uma 

figura conhecida no Rio de 
Janeiro por sua presença nas 
redes sociais, o gosto por 
roupas de grife e a amizade 
com o ex-jogador Adriano 
Imperador, que a considera 
uma segunda mãe. 

No Instagram, ela acumula 
156 mil seguidores e exibe uma 
rotina de festas, eventos sociais 
e viagens. Sobram fotos com 
roupas de grife e joias, assim 
como registros ao lado do 
ex-jogador. “Domingo feliz!!!!! 
Fechamento puroooooo!!! Te 
amo”, escreveu ela em uma das 
fotos com Adriano.

A delegada comandou a 16ª 
DP (Barra da Tijuca) por vários 
anos e foi responsável por 
iniciar as investigações sobre o 
desabamento de dois prédios 
construídos pela milícia na 
comunidade da Muzema, no 
Itanhangá, também na zona 
oeste da capital. 

Ela entregou o cargo em 
janeiro de 2020, em meio ao 
caso, depois de seu chefe de 
investigação — o inspetor Luiz 
Camillo Alves — se tornar um 
dos alvos da Operação Into-
cáveis II, que prendeu diver-
sos integrantes da milícia que 
comanda as favelas do Rio das 
Pedras e da Muzema.

No mesmo ano, Adriana se 
licenciou do cargo de delegada 
para concorrer a uma vaga de 
vereadora no Rio pelo PSC, 
com o apoio de Adriano, mas 
não foi eleita. Na ocasião, ela 
declarou um patrimônio de R$ 
1,8 milhão à Justiça Eleitoral, 
incluindo R$ 180 mil em espé-
cie.

 A operação de hoje foi 
deflagrada pela Força Tarefa 
do Gaeco (Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado) para o caso 
Marielle e Anderson (Gaeco/
FTMA), com apoio da Coorde-
nadoria de Segurança e Inteli-
gência (CSI/MPRJ.

AGENTES saíram para cumprir 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão, incluindo quatro bingos

RJ: Operação contra jogo do bicho 
apreende R$ 1,7 mi com delegada

A Política de Preços de 
Paridade de Importação (PPI) 
da Petrobras, que garante os 
reajustes de combustíveis 
rotineiros a cada aumento do 
dólar, não é uma lei, segundo 
a Federação dos Petroleiros. 
E em não sendo a responsa-
bilidade pelos aumentos da 
gasolina, diesel, gás e etanol é 
do governo.

Foi o que disse em nota 
a Federação, com todas as 
letras: “O presidente Jair 
Bolsonaro debocha do povo 
brasileiro ao esconder que 
o único responsável pelos 

aumentos absurdos nos 
preços dos combustíveis é ele 
mesmo”.

A entidade dos petrolei-
ros diz inclusive que “a equi-
vocada política de preço de 

paridade de importação é 
obra nefasta do Executivo”.

Se não é fixada por lei, 
o presidente da República 
pode intervir quando quiser 
nessa política de preços. 
Mas, Bolsonaro tenta passar 
a ideia de que não tem nada 
com isso.

A PPI foi criada em outu-
bro de 2016 por Michel 
Temer, após o golpe político 
que derrubou Dilma Rousseff 
da presidência. Ele criou e 
Bolsonaro manteve a mesma 
política que poderia ser 
mudada com uma simples 
canetada.

Como não o fez, para não 
desagradar os investidores 

que estão ganhando bilhões 
de dólares com os aumentos 
dos combistíveis, o País então 
sofre as consequências cruéis 
de uma inflação galopante, 
que é sentida diretamente 
na hora da feira e na mesa de 
cada brasileiro, notadamente 
dos assalariados que podem 
menos.

Em 12 meses, o Diesel 
subiu 49%. Os petroleiros 
dizem que a Petrobras não 
é forçada a utilizar a PPI. 
E assim sendo, Bolsonaro 
pode acabar com ela quando 
quiser.

Ou seja, quando diz o 
contrário e alega que existe 
uma lei, ele apenas mente.

  REAJUSTES

Petroleiros dizem que Jair Bolsonaro é o único 
responsável pelo aumento dos combustíveis

PETROLEIROS   

Dizem que Bolsonaro debocha dos brasileiros e mente sobre preços dos combustíveis

Marcelo Firmino 
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R$ 1,2 MILHÃO EM

Espécie foi encontrado em sacolas de grife na casa da ex-delegada Adriana Belém



Celebrar  50 anos de 
carreira! Poucos podem osten-
tar essa marca. Em Alagoas, 
temos a icônica Maria de Lour-
des dos Santos, rebatizada Lu 
azul. A artista vai comemorar 
esse marco com a exposição 
“50 anos luz - Uma trajetória 
artística”. A abertura será nesta 
terça-feira (10), às 20h, na 
Galeria de Artes do Complexo 
Cultural Teatro Deodoro, no 
Centro de Maceió.

Transgressora, inquieta 
e rebelde, Ela fez da arte 
combustível para conquistar a 
liberdade - e conseguiu. Talvez 
os adjetivos citados sejam 
poucos para definir o talento 
de quem não se curvou a um 
estilo e expressou em suas 
produções o que tinha dentro 
de si. A exposição vai trazer um 
pouco da estrada percorrida 
em cinco décadas de ofício. 
Haverá quadros feitos desde 
1969 até 2022.

“É com muita satisfação 
que finalmente podemos abrir 
a exposição em comemora-
ção aos 50 anos da queridís-
sima Lu azul. Por conta da 
pandemia, só pudemos reali-
zar agora. Não é todos os dias 
que vemos um artista alcançar 
essa marca, estando ainda em 
constante produção e regula-

ridade. Por isso, será um prazer 
abrigar algumas de suas obras 
para abrilhantar ainda mais a 
nossa galeria. Está imperdível”, 
destaca Sheila Maluf, diretora-
-presidente da Diteal.

O tempo - compositor de 
destinos - quis fazer uma enge-
nhosa simetria: a primeira 
exposição dela aconteceu 
no ano de 1969, na Varanda 
Boutique, em frente à Praça 
Deodoro. A loja, fechada há 
algum tempo, ficava a poucos 
metros do Complexo Cultural, 
que vai acolher a mostra de 50 
anos.

Diferentemente do verso 
de Djavan, “O amor é azulzi-
nho”, a afeição pincelada nas 
obras não é de uma única cor. 
Traz “[..] um cheiro de azul”, 
entretanto é multicor. Trans-
mite vigor e brandura, conco-
mitantemente. Ficar em frente 
a uma tela dela é imergir em 
um emaranhado de sentimen-
tos bons, como se estivesse 
aproveitando a sensação de 
quem está “entre o mar e o 
entardecer”.

Multifacetada, Lu azul une 
a dicotomia de seu sobre-
nome, representando dois 
mundos dentro de si: o da 
tranquilidade, da serenidade, 
da harmonia e espiritualidade 
e outro da força, da garra e da 
ousadia. O nome veio de Beto 
Leão, que escreveu o poema 

“Lu azul, azulzinha” para ela.
Todas essas características 

da personalidade da artista 
estão presentes nos quadros, 
roupas e esculturas - ao todo, 
são mais de 40 obras. Elas dão 
o tom dos dois pisos da galeria. 
As formas pré-definidas não 
têm espaço no trabalho dela, 
pois a abstração dos traços vai 
moldar a percepção das figu-
ras a partir da leitura de cada 
pessoa.

Lu azul iniciou a carreira 
com pinturas figurativas. Aos 
poucos, foi ousando. A partir 
dos anos 2000, passou para 
o abstrato, classificado por 
ela como “não tão formal, ou, 
melhor dizendo, um estilo 
próprio”. Formas, linhas e 
cores se entrelaçam até atin-
gir a subjetividade de quem as 
contempla.

A artista agregou os mate-
riais recicláveis como matéria-
-prima de seus trabalhos. “Eu 
comecei a fazer essas escul-
turas porque tenho mania 
de lixo, todas as vezes que eu 
passo por um lugar e vejo no 
lixo algo que me agrade, eu 
pego. Antigamente, minhas 
filhas não estavam acostuma-
das ainda. Eram móveis e afins, 
tudo isso eu pegava para mim, 
daí foi que comecei a fazer 
esculturas com recicláveis. 
Primeiro, porque tem o baixo 
custo, pois o lixo é de graça, e, 
também, porque acho o pape-
lão lindo”, conta a artista.

O gerente artístico-cultural 
da Diteal, Alexandre Holanda, 
vai além quando fala dela. “A 
arte visual de Lu azul é impac-
tante e enche nossos olhos, 
mexe com nossa emoção 

sensorial. Ela nos fala e ao 
mesmo tempo deixa em aberto 
a nossa compreensão, seus 
traços geométricos e a intensi-
dade de suas cores nos trazem 
vitalidade e força. Nos cabe 
abraçar essa mulher surpreen-
dente, sobrevivente e encan-
tadora, artista comprometida 
com seu ofício, e incapaz de 
se afastar de sua criatividade, 
precursora do que hoje defi-
nimos como mulher empode-
rada”, ressalta.

Ser Lu azul é nos dizer, por 
meio desta exposição come-
morativa aos seus 50 anos de 
carreira, que a arte e a vida 
andam juntas - na coragem de 
uma mulher alagoana que se 
percebeu e se tornou artista. 
Será um momento de reve-
renciar quem fez e faz história 
dentro da arte alagoana.

A exposição fica aberta 
até o dia 20 de junho. A galeria 
funciona de segunda a sábado, 
das 8h às 18h; e, aos domingos 
e feriados, das 14h às 17h, com 
exceção da semana em come-
moração ao Dia Alagoano do 
Teatro, de 09 a 15 de maio, a 
galeria vai funcionar até às 
21h. Agendamento de esco-
las e instituições sociais: (82) 
3315-5660/ 98884-6885 ou pelo 
e-mail: escolasditeal@gmail.
com. Lembrando que os dias 
de visitas guiadas são as terças e 
quintas, 10h, 11h, 14h e 15h.

ABERTURA da exposição “50 anos luz - Uma trajetória artística” será hoje, às 20h.Cultura

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 

a Lu Azul, comemora 50 anos de carreira com exposição no Teatro Deodoro

Paulo Canuto 
Ascom Diteal

LU AZUL, icônica artista alagoana, comemora cinco décadas de carreira com exposição na Galeria de Artes do Teatro Deodoro

50 anos-luz fazendo história, 
uma vida dedicada à arte 
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Neno Canuto



QUANTO mais fortes forem suas provações, maiores serão suas vitórias.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social
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CASA BRASIL EM NY   I
Projeto “Alagoas Feita à Mão” desembarca em Nova York, apresentando a diversidade e a maestria da arte 
popular nordestina. Peças talhadas, esculpidas, pintadas e bordadas que narram a história de um Brasil 
profundo, mestiço e original de mestres e artesãos alagoanos, estarão presentes na Casa Brasil Nova York 
2022, que acontece de 11 a 25 de maio. 

50 ANOS LUZ  I

Celebrar 50 anos de carreira! Poucos podem ostentar essa marca. Em Alagoas, 

temos a icônica Maria de Lourdes dos Santos, rebatizada Lu azul. A artista vai 

comemorar esse marco com a exposição “50 anos luz - Uma trajetória artística”. 

A abertura será nesta terça-feira (10), às 20h, na Galeria de Artes do Complexo 

Cultural Teatro Deodoro, no Centro de Maceió. 

AS CANGACEIRAS I

Maceió recebe o premiado musical “As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão”. A fábula 

inspirada nas mulheres que seguiam os bandos nordestinos atuantes contra a 

desigualdade social da região, tem apresentação única no próximo dia 28 de maio, 

no Teatro Gustavo Leite. A produção local é de @suechamuscaoficial. 

ANIVERSARIANTE    I

Quem completa idade nova hoje é Henrique Vilela, prefeito da 

cidade de Porto de Pedras. Ele e a primeira-dama e secretária de 

Educação, cumprem uma intensa agenda de compromissos, com 

destaque para a apresentação, na Câmara Municipal, do novo Plano 

Diretor, definido com opiniões da população. 

PRÊMIO II   I

O prefeito JHC ganhou dois prêmios, nas categorias de Marketing 

Territorial e Setores Econômicos, com a campanha Maceió é Massa 

e Desburocratização, com o Projeto Desburocratiza Maceió, na XI 

Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Agora, Maceió 

passa para a próxima etapa e irá concorrer em nível nacional, no 

dia 28 de junho em Brasília. O Secretário de Comunicação, Lininho 

Novais, representou o prefeito na cerimônia de entrega e destacou o 

trabalho em prol dos maceioenses. 

PRÊMIO I   I

O Sebrae Alagoas fez a entrega do XI Prêmio Sebrae Prefeito 

Empreendedor, na noite na noite desta segunda-feira (09), e recon-

heceu o trabalho dos prefeitos das cidades de Pão de Açúcar, Campo 

Alegre, Maceió, Santana do Ipanema, Maragogi e Pilar. Os prefeitos 

de Maceió e Pão de Açúcar foram premiados em duas categorias 

cada um. 



Há 60 anos a Jeep® 
Gladiator era lançada, 
deixando sua marca no 
mundo das picapes. Com 
personalidade e força que 
só um Jeep pode ter, ela 
repetiu o sucesso aberto 
pelo icônico Willys, ofere-
cendo,  inclusive,  uma 
versão militar derivada do 
modelo civil — caminho 
inverso do trilhado pelo 
primeiro Jeep do mundo. E 
toda essa história vai estrear 
em breve no Brasil mais 
moderna, capaz e versá-
til do que nunca. A nova 
Jeep Gladiator irá chegar 
ao país com tecnologias 
inéditas, maior capacidade 

off-road do segmento e o 
exclusivo DNA aventureiro 
da marca. A Jeep vai rede-
finir os limites da aventura 
entre as picapes no Brasil 
com muita tecnologia, 
força e soluções inédi-
tas ao segmento, como as 
portas e teto removíveis e 
o para-brisa rebatível para 
proporcionar uma incrível 
experiência open-air, em 
completa conexão com a 
natureza. Outra novidade 
é a câmera frontal off-road, 
que permitirá aos aven-
tureiros encarar qualquer 
desafio de frente, supe-
rando todos os obstáculos!  
Uma picape com muita 

versatilidade para propor-
cionar aos amantes da 
aventura ainda mais expe-
riências incríveis. Trilhas, 
contato com a natureza e 
diversas possibilidades, 
principalmente com a utili-
zação da sua caçamba e da 
sua capacidade de reboque 
para transportar tudo o que 
for necessário para superar 
qualquer desafio! A Gladia-
tor repete os atributos já 
consagrados da marca e 
adiciona a versatilidade de 
uma picape para oferecer 
ainda mais possibilidades 
de aventura e ser a nova 
referência do segmento 
4x4.

Depois da S10 High 
Country e do Trailbla-
zer Premier, a Chevrolet 
estende os benefícios do 
pacote Super Premium 
de conectividade para o 
Camaro. A oferta inclui um 
ano grátis de Wi-Fi veicular 
(limitado a 20 GB mensais) 
e do plano mais abran-
gente do OnStar, sistema 
de telemática avançado 
da GM que oferece assis-
tência personalizada 24 
horas por dia, 7 dias por 

semana para serviços de 
emergência e segurança. 
O benefício conta também 
com o myChevrolet app, 
para comandar funções 
do veículo à distância. O 
cliente recebe ainda o tag 
Sem Parar com 12 mensa-
lidades grátis. O Camaro 
SS passa a oferecer ainda 
Spotify nativo. A principal 
vantagem de ter o serviço 
de streaming baixado dire-
tamente no MyLink é que 
o usuário não precisa mais 

usar o plano de dados do 
smartphone, por exem-
plo, para acessar músicas 
e podcasts diretamente no 
sistema de áudio e inter-
net do veículo. Para fazer o 
download, basta clicar no 
ícone do app que aparece 
na aba “Aplicativos” na tela 
do multimídia. O último 
passo é parear o Spotify do 
veículo a uma nova conta 
ou a uma já preexistente, 
trazendo todas configura-
ções e históricos.

Citroën C4 Cactus am-
plia participação entre 
os SUVs com crescimen-
to de 47%
Mesmo diante dos 
desafios impostos pelo 
mercado, o Citroën C4 
Cactus segue com uma 
performance sólida 
ao longo de 2022. Nos 
primeiros quatro meses 
do ano o SUV aumentou 
seu volume de vendas em 
quase 50% em compara-
ção com o mesmo perí-
odo do ano anterior. Esse 
movimento contrário à 
tendência do segmento 
e indústria fez com que o 
C4 Cactus dobrasse sua 
participação no mercado 
total, além de ampliar 
seu market share entre os 
SUVs compactos em 82%. 
“Os robustos números 
de venda do Citroën C4 
Cactus mostram que 
nosso produto segue 
atendendo às demandas 
de um cliente cada vez 
mais exigente, que busca 
o melhor custo-benefício 
em um carro moderno, 
eficiente, bonito e com 
muito desempenho 
em qualquer versão”, 
comenta Edgard Alexan-
drino, Diretor Comercial 
da Citroën Brasil.  

Nova Nissan Frontier 
oferece tranquilidade
A Nova Nissan Frontier vai 
além de ter sido dese-
nhada para fazer mais. 
Para deixar quem adquire 
a nova picape tranquilo 
em todos os momentos, 
mesmo quando o assunto 
são manutenções, a 
Nissan avaliou a experi-
ência de uso dos clientes 
e obteve um custo de 
propriedade imbatível 
no segmento. Além dos 
três anos de garantia sem 
limite de quilometragem e 
da cobertura da assistên-
cia 24 horas do Nissan Way 
Assistance – que oferece 
serviços de assistência 
em caso de pane, colisão, 
furto ou pneu furado 
gratuitamente –, quem 
tem uma Nova Nissan 
Frontier conta com algo 
muito importante na vida 
do veículo: o melhor custo 
para as revisões periódi-
cas até 60 mil km entre os 
modelos do segmento. 
A Nissan também criou 
modelos de pacotes 
de peças para atender 
diferentes necessidades 
do dia a dia. A “Cesta de 
Desgastes” inclui peças 
que estão sujeitas ao 
desgaste natural do uso, 
enquanto a “Cesta de 
Colisão” conta com 46 
peças mais utilizadas 
nos reparos de pequenas 
colisões de trânsito. 
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DEPOIS DA FORD trazer a Picape Maverick dos EUA, agora é a vez da Jeep 
apostar nesse segmento de luxo no Brasil com a Gladiator.  
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Salão Moto Brasil terá 
atração especial com es-
treia da Harley-Davidson 
Pan América
Tem estreia confirmada 
no Salão Moto Brasil 
(SMB) 2022. E que estreia! 
A Pan America, a inédita 
big trail da Harley-Davi-
dson, será apresentada 
oficialmente no país entre 
os dias 26 e 29 de maio, 
no Parque Olímpico do 
Rio, durante o evento que 
mais entende o Mundo 
das Duas Rodas. O maior 
salão de motocicletas 
do ano será palco para o 
lançamento, no Brasil, da 
primeira grande aventu-
reira da Harley, que estará 
ao lado de outros mode-
los da marca norte-ameri-
cana – representada no 
evento pela Rio H-D. 
Lançada no ano passado, 
a Pan America terá vendas 
iniciadas no segundo 
semestre. A moto traz 
um novo chassi e é a 
primeira da fabricante a 
usar o motor Revolution 
Max. Com dois cilindros 
em V, o propulsor de 
1.240 cm³ refrigerado a 
água trabalha com um 
câmbio manual de seis 
marchas e tração traseira. 
O conjunto gera 150 cv de 
potência a 9.000 rpm e 13 
kgfm de torque máximo a 
6.750 rpm. A Pan America 
virá para o mercado brasi-
leiro na versão Special. 
Com 258 kg de peso seco, 
a aventureira usa suspen-
sões Showa, com garfo 
dianteiro invertido de 47 
mm e curso de 190 mm 
com ajustes de pré-carga. 
Os freios são da Brembo, 
com quatro pistões e 
discos dianteiro de 320 
mm e traseiro de 280 
mm. As rodas aro 19″ na 
frente e aro 17″ na traseira 
calçam pneus Michelin 
Scorcher Adventure. Além 
da Pan America, a Harley-
-Davidson vai levar toda 
a sua linha para o SMB 
2022. Destaque ainda 
para modelos como a 
Road King Special e a 
Ultra Limited, com seus 
motores V2 Milwaukee-
-Eight 114 de 1.868 cm³.

   DUAS  |  RODAS

Jeep Gladiator está chegando ao 
Brasil para redefinir o segmento

Chevrolet estende benefício OnStar 
e Wi-Fi grátis ao Camaro


