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Atletas de judô
 conquistam dezenas 

de medalhas em 
competições de AL
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Indígenas bloqueiam rodovia e reivindicam 
saída de coordenador da Funai, em Delmiro

Polícia Penal recaptura quatro 
fugitivos do Presídio do Agreste

GRUPO ESTAVA EM MAJOR IZIDORO: CÂMERA FLAGROU MOMENTO EM QUE OS DETENTOS PASSAVAM POR UM SÍTIO

   CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
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Maceió recebe 
etapa do IronMan 
com mais de mil 
participantes

Léo Dias sonha 
em derrotar o 
seu candidato ao 
Governo de AL

   NO DOMINGO   OPINIÃO

Paulo, Collor e Rui terão 
nomes confirmados amanhã

D
ivulgação/PRF

Um grupo de indígenas 
realizou um protesto em 
um trecho da BR-423, na 
manhã de hoje, para reivin-

dicar a saída do coordenador 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), em Delmiro 
Gouveia.De acordo com a 

Polícia Rodoviária Fede-
ral, o grupo é composto por 
cerca de 80 a 100 indígenas. 
Além de solicitar a saída do 

coordenador da Funai, eles 
também querem a presença 
do Ministério Público Fede-
ral para dialogar sobre o 

caso. Ato aconteceu no km 
79 da BR-423. Uma equipe 
da PRF esteve no local para 
liberação da via. Página 5

   PROTESTO NA BR-423
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O RISCO de Bolsonaro se reeleger contra Lula é tão baixo que chega a ser irrelevante, 
mesmo com o presidente tendo gasto cerca de 5% do PIB em “bondades” eleitorais.
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Opinião
   ARTIGO  |  Eduardo Guimarães *

Chega a ser divertido ver a imprensa bolsonarista e a imprensa 
independente cogitarem a possibilidade de Bolsonaro reagir nas 
pesquisas e vencer a eleição. Nem o próprio Bolsonaro acha que 
tem chance. E os indícios disso são gritantes. 

O mais interessante é que até as pesquisas bolsonaristas -- sim, 
existe isso --, como a pesquisa Paraná ou a DataPoder -- nas quais  
Bolsonaro é sempre mais forte e Lula sempre mais fraco --, dão 
qualquer esperança a ele. 

Essas pesquisas politizadas mostram um quadro de estabili-
dade até no tal “empate técnico” que está a anos-luz dos resultados 
de pesquisas com rigor técnico e metodologia que captam os votos 
dos  mais humildes, ou seja, as pesquisas face a face. 

Recente pesquisa Quaest mostrou mais oscilações insipientes 
de Bolsonaro para cima e Lula para baixo, coisa de dois pra cá, dois 
pra lá que já acontecem desde quando Lula disparou na pesquisa 
Datafolha de 12 de  maio de 2021 e inciou a trajetória para se eleger 
em primeiro turno. Qualquer um dos muitos agregadores de 
pesquisa que há por aí mostra que nada de relevante acontece na 
polarização Lula x Bolsonaro e na terceira via há mais de ano. 

Com efeito, o risco de  Bolsonaro se reeleger contra Lula é tão 
baixo que chega a ser irrelevante, mesmo com o presidente tendo 
gasto cerca de 5% do PIB em “bondades” eleitorais. 

Ou alguém acha que o “mito” dos idiotas e/ou canalhas estaria 
agindo como age se sua eleição fosse sequer possível?

Ainda que as bondades eleitorais sejam muitas, elas  não come-
çaram agora -- começaram em novembro do ano passado. Agora, 
mais R$ 200 no Auxílio Brasil. Porém, essa “bondade” já é conhe-
cias pelos beneficiários e é entre eles que Bolsonaro tem a maior 
rejeição e as menores intenções  de  voto enquanto Lula tem menos 
rejeição e mais intenções de  voto. 

Se Bolsonaro achasse que pode vencer, seus emissários não 
estariam propondo acordos ao Judiciário para que ele ganhe 
imunidade contra processos que podem jogá-lo na cadeia, bem 
como aos filhos. Se Bolsonaro achasse que pode vencer, não ataca-
ria todo dia as urnas eletrônicas apesar de  a maioria esmagadora 
do eleitorado confiar nelas. Se Bolsonaro achasse que pode vencer, 
não promoveria o show humilhante que foi sua palestra insana 
para embaixadores de dezenas de nações. Se Bolsonaro achasse 
que pode vencer, não teria colocado tantas armas nas mãos de seus 
fanáticos -- muitas de uso restrito das polícias e das Forças Arma-
das. Não teria ao seu lado um exército de civis e militares armados 
até os dentes que supera os contingentes militares e políciais.  

O máximo que ele pretende com suas bondades eleitorais é 
tornar a derrota mais apertada, de forma a justificar as ações que 
prepara com a finalidade de melar a eleição. 

É previsível o método que Bolsonaro escolherá para impedir 
um processo eleitoral que, sendo levado a cabo livremente, culmi-
nará com o esmagamento de sua candidatura pela de Lula. 

Há, por exemplo, a recusa em aceitar o resultado da eleição sob 
alegações de fraude. Esse modelo golpista, porém, requer apoio dos 
militares em um golpe mais tradicional. Porém, a pressão dos EUA 
sobre nossos militares fez essa alternativa perder força. 

Resta, então, a opção pela violência que já se vê que o presidente 
está insuflando. A ideia é provocar uma convulsão social, de prefe-
rência via conflito entre facções bolsonaristas e antibolsonaristas, 
que lhe permitirão decretar Estado de Defesa ou de Sítio. 

Esses “estados” se referem à segurança nacional e são decreta-
dos em casos excepcionais, como revoltas populares ou situações 
de guerra, e servem para aumentar o poder do governo.

A decretação dessas medidas diante de confrontos violentos 
pelo país é plenamente viável. E esse risco vem sendo maximizado 
pelo discurso e pelo armamentismo de Bolsonaro. 

Claro que o Congresso precisaria aprovar, mas não seria a 
primeira vez que se vende para Bolsonaro. E, convenhamos, uma 
medida que prorrogue mandatos de quem está no poder não seria 
exatamente intragável para um Congresso como esse.

Só resta a Bolsonaro 
melar o jogo
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EXPEDIENTE

Numa das últimas conversas entre o governador Paulo Dantas 
(MDB) e o ex-governador Ronaldo Lessa foi pedido que o PDT 
escolhesse uma mulher para comandar uma secretaria.

Essa questão deve ser definida após a convenção - marcada 
para esta sexta-feira (5 ) - que vai formalizar Dantas candidato ao 
governo e Lessa vice.

Ainda não é sabido se o PDT irá comandar a secretaria de 
Trabalho ou a de Ação Social, as duas, ou qualquer outra.

Assim como se será realmente uma mulher que o PDT irá indi-
car, e quem será essa mulher.  

O fato é que duas se destacam, casos de Kátia Born, ex-prefeita 
de Maceió, e Patrícia Mourão, que coleciona uma série de secre-
tarias que já geriu em Maceió e no Estado.

No governo de Paulo Dantas há 12 mulheres no comando de 
órgãos de primeiro escalão e 11 homens. O número de mulheres 
é inédito na história de Alagoas e do País.

A extrema-direita conservadora continua com seu projeto de 
atraso para o Brasil. Enquanto o mundo caminha para o meta-
verso, estamos ainda na década de 1960, no auge da “guerra contra 
o comunismo”, que já era uma das bandeiras de luta de Hitler na 
Alemanha, na década de 1930.

Agora, os órgãos de inteligência investigam a possibilidade 
de termos outro episódio semelhante ao do Riocentro, regis-
trado em 1981. Na noite de 30 de abril daquele ano, o Exército e a 
Polícia Militar do Rio de Janeiro planejaram um ataque terrorista 
para incriminar grupos de oposição à Ditadura Militar e recru-
descer o regime, além de retardar a reabertura democrática no 
Brasil.

Felizmente, a bomba explodiu antes do planejado e o sargento 
do Exército Guilherme Pereira do Rosário, de 35 anos, que a trazia 
no colo, foi pelos ares. O outro milico que estava no carro era o 
capitão paraquedista Wilson Luís Chaves Machado, de 33 anos, 
que sobreviveu com alguns ferimentos. A notícia boa é que, 
naquela época, mertiolate ardia muito!

Voltando ao ano 22 do século 21, o colunista Matheus Leitão, 
da Veja, traz, neste dia 2 de agosto, a informação de que os órgãos 
de inteligência investigam a possibilidade de ataques terroris-
tas no dia 7 de setembro, quando se celebra a Independência do 
Brasil.

O objetivo dos fatos sangrentos seria culpar a esquerda e tentar 
mudar os rumos das eleições deste ano, ao gerar pânico na socie-
dade. O texto de Leitão está aqui.

Isso torna a escolha cada vez menos difícil: a gente quer um 
país que avança e se solidifica democraticamente ou o atraso 
calcado na barbárie, na violência e na mentira? Com a palavra, o 
eleitor.

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Clique 
para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)Clique para 
compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Dantas pede que Lessa 
indique mulher para 
comandar secretaria

Órgãos de Inteligência 
suspeitam de ataques 
terroristas no 7 de Setembro

   ARTIGO  |  Voney Malta *

* Jornalista. Portal ÉAssim

* Jornalista. Portal Cada Minuto

* Jornalista. Portal Brasil247

   ARTIGO  |  Wagner Melo *



A menos de dois meses 
para as eleições de 2022, os 
candidatos proporcionais e 
majoritários já estão prati-
camente definidos, mas 
algumas chapas majoritá-
rias ainda não estão total-
mente montadas. Algumas 
serão fechadas de última 
hora, momentos antes das 
convenções partidárias 
programadas para amanhã, 
quando termina o prazo 
estipulado pela Justiça Elei-
toral. 

Dos quatro principais 
candidatos ao Governo 
do Estado, apenas o sena-
dor Rodrigo Cunha (UB) 
já teve seu nome homolo-
gado, os demais deverão ser 
confirmados até amanhã. A 
convenção do União Brasil 
em Alagoas, que escolheu 
a deputada estadual  Jó 
Pereira (PSDB) como candi-

data a vice-governadora, 
foi  realizada no sábado 
(30), no Centro Empresa-
rial Norcon, no bairro de 
Mangabeiras, em Maceió. 

A assessoria do governa-
dor Paulo Dantas (MDB), 
q u e  t e r á  c o m o  v i c e  o 
ex-governador Ronaldo 
Lessa (PDT ), confirmou 
a convenção partidária 
para amanhã, a partir das 
11 horas, no Espaço Pierre 
Chalita, na Pajuçara. 

Além de Dantas, o MDB 
lança oficialmente a candi-
datura do ex-governador 
Renan Filho ao Senado. Na 
oportunidade, será confir-
mada a coligação com PT, 
PV, PCdoB, PDT, Podemos, 
PSC, Avante e Solidarie-
dade, além de apresentar 
os nomes dos candidatos a 
deputado federal e a esta-
dual pelo MDB.

J á  o  e x - p r e f e i t o  d e 
M a c e i ó ,  R u i  Pa l m e i r a 
(PSD), que ainda não divul-

gou oficialmente o nome do 
vice, terá seu nome homolo-
gado na convenção partidá-
ria também na sexta-feira, 
pela manhã, na sede do 
partido, na Vila Bancária, 
no bairro do Poço. 

O senador  Fer nando 
Collor (PTB),  outro que 
ainda não escolheu quem 
será seu candidato a vice, 
também terá o nome homo-
logado no último dia, mas 
ainda não divulgou o local 
da convenção. O ex-presi-
dente ainda não escolheu 
quem será seu candidato ao 
Senado ou se irá apoiar um 
nome de outra coligação. 

O  p e r í o d o  p a r a  a s 
convenções começou no 
último dia 20 de julho e 
prossegue até 5 de agosto, 
em todo o País, segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

Em Alagoas,  além do 
União Brasil, que confirmou 
Rodrigo Cunha, o PSOL já 

definiu seu candidato, será 
o professor Cícero Albu-
querque. O partido terá 
também, como candidato 
ao Senado, o engenheiro 
agrônomo Mário Agra. A 
convenção do PSOL foi 
realizada no último dia 30 
de julho, na sede do Ifal, no 
bairro do Poço.

O partido da Unidade 
Popular (UP) também já 
realizou sua convenção, 
no último domingo, numa 
casa de eventos no bairro 
do Clima Bom, periferia 
de Maceió. No entanto, o 
partido só lançou candi-
daturas proporcionais. Na 
majoritária, vai apoiar os 
candidatos do PSOL: Albu-
querque para governador e 
Agra para senador.

A Federação Partidá-
ria Brasil  da Esperança, 
que reúne PT, PCdoB e PV, 
também já realizou sua 
convenção em Alagoas, 
mas só homologou candi-

daturas proporcionais. Na 
majoritária, os três partidos 
apoiam a candidatura de 
Dantas para o Governo e de 
Renan Filho para o Senado.

O ex-deputado federal 
Régis Cavalcante (Cidada-
nia) disse que iria disputar 
o Governo do Estado, mas 
não divulgou onde será 
a convenção do partido. 
Apesar de fazer parte de 
uma Federação Partidária, 
em nível  nacional,  com 
MDB e PSDB, o Cidadania 
de Alagoas ainda não defi-
niu com quem irá se coligar 
ou se irá lançar uma chapa 
solo. 

A professora Mônica 
Carvalho, que se lançou 
pré-candidata pelo Solida-
riedade, desistiu de dispu-
tar o Governo do Estado, 
nas eleições deste ano. 
Segundo sua assessoria, ela 
declarou apoio à candida-
tura do governador Paulo 
Dantas.

DOS QUATRO principais candidatos ao Governo do Estado, apenas 
o senador Rodrigo Cunha (UB) já teve seu nome homologado.Política

MAIORIA dos candidatos deixou para última hora a definição das chapas, algumas serão definidas momentos antes das convenções

Dantas, Rui e Collor terão suas 
chapas confirmadas amanhã

4 de agosto     |     2022 3O DIA Digital

O senador Fernando 
Collor (PTB-AL) finalmente 
escolheu seu vice na tentativa 
de se eleger governador de 
Alagoas. Trata-se do vereador 
de Maceió Leonardo Dias (PL).

Quer destruir seu inimigo? 
Junte-se a ele.

Este é o ditado mais certo 
para falar sobre Leonardo 
Dias, já que, em um passado 
não tão distante, que seu 
sonho seria derrotar Fernando 
Collor, por causa do “seques-
tro da poupança”.

O início da gestão de Collor 
como presidente da República 
nos anos 1990 ficou marcado 
pelo confisco das economias 
dos brasileiros.

Dias não é seletivo quando 
o assunto é polêmica. No ano 
passado, foi acusado de parti-
cipar de atos contra medidas 
de restrição ao comércio e 
chegou a dificultar o acesso 
de idosos em postos de vaci-
nação contra a Covid-19.

Fonte: A Notícia Alagoas

As deputadas estaduais 
Jó Pereira (PSDB), Fátima 
Canuto (MDB) e Ângela 
Garrote (PP), que compõem 
a Comissão da Mulher na 
Assembleia Legislativa, se 
reuniram nesta quarta-
-feira, 03, com representan-
tes de 47 entidades ligadas 
aos direitos das mulheres. 
No encontro foi entregue 
uma Carta Pública pelo 
fim da violência contra as 
mulheres. O tema da carta 
foi motivado pelos casos de 
feminicídios e de violência 
contra a mulher ocorridos 
recentemente em Alagoas. 
Na oportunidade, a bancada 
feminina apresentou ao 
grupo uma relação com as 
leis estaduais que apoiam 
a mulher, trazendo ações 
e políticas públicas essen-
ciais para o enfrentamento 
da violência.

Entre as leis aprovadas 
estão a lei do parto huma-
nizado; a lei que garante 

a presença de doulas nos 
hospitais e maternidades; a 
lei que auxilia investigações 
sobre estupro de vulnerável, 
determinando a comunica-
ção compulsória ao Ministé-
rio Público sobre os registros 
de nascimento realizados por 
mães menores de 14 anos; a 
lei que institui a campanha 
Agosto Lilás no Estado; e a 
lei instituindo o programa 
Maria da Penha vai à escola, 
para divulgar a legislação e 
sensibilizar a sociedade sobre 
a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher.

Carta ao governador
Após o encontrou, ficou 

definido que as representan-
tes das entidades terão uma 
reunião com o governador 
Paulo Dantas, na próxima 
semana, para entregar a 
carta, reforçar as cobranças 
e a reivindicação por delega-
cias especializadas 24h.

O grupo reforça os plei-

tos anteriores e apresenta 
uma série de sugestões de 
medidas visando erradicar 
todas as formas de violên-
cia contra mulheres, em 
diversas áreas: Educação 
e Pesquisa; Cultura; Segu-
rança Pública e Rede de 
Enfrentamento à Violência; 
Saúde, Direitos Sexuais e 
Reprodutivos; Trabalho e 
Geração de Renda e Admi-
nistração Pública.

Participaram da reunião 
Anne Caroline Fidelis e 
Erika Freire (Coletivo Advo-
gadas de Alagoas); Denilma 
Cavalcante (Coletivo Maria 
Bonita  Ser tão) ;  Andrea 
A l b u q u e r q u e  ( M a r c h a 
Mundial das Mulheres e 
Margaridas na Luta); a advo-
gada Paula Lopes (CDDM), 
Elaine Pimentel (Presidente 
da FDA); Mônica Carvalho 
(Instituto Legioniré) e Ales-
sandra Cavalcante (Comis-
são da Mulher Advogada da 
OAB-AL).

O deputado Francisco 
Tenório (PP), 1º secretário 
da Mesa Diretora, infor-
mou que até as eleições de 
outubro serão realizadas 
duas sessões ordinárias 
semanalmente. “Avocando 
o artigo 310 de nosso regi-
mento, determinando que 
nos 60 dias antecedentes 
ao pleito eleitoral, esta 
Assembleia realizará duas 
sessões ordinárias por 
semana”, disse Tenório.

Ele completou infor-
mando que por determi-
nação da Mesa Diretora, 
as sessões plenárias serão 
realizadas nas terças e 
quartas-feiras. “Os demais 
órgãos da Casa continuam 
funcionando normal-
mente”,  completou o 
deputado, convocando a 
próxima sessão ordinária 
para a terça-feira, dia  09 
de agosto.

   OPINIÃO    NA ASSEMBLEIA, COMISSÃO...
   REGIMENTADO

Léo Dias sonha 
em derrotar seu 
próprio candidato 
ao governo de AL

...Recebe Carta Pública pelo fim 
da violência contra as mulheres

ALE terá duas 
sessões plenárias 
semanais até o 
fim das eleições

Ricardo Rodrigues
Repórter



Transportes turísticos: prazo
para renovação é prorrogado 

Os amantes do surf de 
vários estados brasileiros 
estarão reunidos, a partir de 
amanhã, em Maceió, para 
a disputa da primeira etapa 
do Campeonato Alagoano 
de Surf 2022.  O evento, que 
acontecerá no bairro do 
Pontal da Barra, até sábado, 
conta com o apoio da Secre-
taria de Turismo, Esporte e 
Lazer (Semtel), a Federação 
Alagoana de Surf. 

As disputas estão previs-
tas para acontecer das 08h às 
16h, nos dois dias de compe-
tição, no Pontal da Barra. 
Além da premiação em 
dinheiro, os participantes de 
todas as categorias recebe-
rão kits de premiação, como 
blocos e pranchas, durante 
a cerimônia de encerra-
mento. 

Amanhã, os inscritos das 

categorias sub 18, 16 e 14 se 
enfrentarão. Já no sábado 
(06), será a vez dos profissio-
nais do Pro AM Masculino, 
Pro Am Feminino, Sênior, 
Master, Grand Master, 
Kahuna e Grande Kahuna 
disputar a premiação.

Para o secretário-adjunto 
de Esporte da Semtel, Fran-
cisco Carlos do Nascimento, 
conhecido como Chicão, 
a retomada do torneio 
promete movimentar o surf 
alagoano.

“Maceió é uma cidade 
propícia para 
r e c e b e r 
even-

tos aquáticos. A maioria dos 
atletas que vão participar do 
torneio são da capital, o que 
incentiva ainda mais a prática 
esportiva localmente. Acredi-
tamos que a competição será 
um sucesso”, destacou. 

Para o organizador da 
competição, Tanio Barreto, 
destacou o apoio da Prefei-
tura e a realização do evento 
como incentivo ao surf no 
estado. “Pela primeira vez na 
história de Alagoas a compe-
tição terá uma premiação 
com essa relevância”. 

Segundo ele, a Fessea 
pretende valorizar todos os 
atletas de Maceió que parti-
cipam do circuito, além de 
fortalecer a base local. Por 
isso, dois atletas da capital 
de até 16 anos serão escolhi-
dos para disputar o torneio 
gratuitamente.

A Secretaria Municipal de 
Gestão e a Secretaria Muni-
cipal de Educação, conside-
rando a impossibilidade de 
acordo com os servidores da 
educação, anunciam que irão 
convocar professores e demais 
profissionais aprovados em 
concurso público vigente e a 
realizarão Processo Seletivo 
Simplificado. A nota informa 
que a medida é para evitar 

prejuízo irreparável para a 
educação das crianças.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, conquanto 
o diálogo permaneça aberto 
desde o início, e com vistas a 
viabilizar o imediato retorno 
às aulas da rede municipal de 
educação de Maceió, em razão 
da paralisação dos profissio-
nais da educação. 

A nota ressalta ainda que a 

decisão judicial que determi-
nou o encerramento do movi-
mento grevista ilegal (proc. 
0804946-82.2022.8.02.0000) 
vem sendo desobedecida pelo 
Sindicato-Réu, convolando-
-se em irremediável prejuízo à 
educação das crianças.

Como explica a Semed, 
a atual gestão vem, desde 
o primeiro dia de governo, 
esforçando-se para garantir os 

direitos históricos negados por 
antigos administradores aos 
servidores da educação. 

Até o momento, como 
informa a Prefeitura de Maceió, 
Já foram pagos aos profissio-
nais da educação, mais de 200 
milhões de reais entre retro-
ativos, biênios e precatórios 
do FUNDEF, destacando-se, 
neste último caso, que Maceió 
foi a primeira capital do Brasil 

a assegurar esse direito aos 
professores. 

Segundo dados da Prefei-
tura de Maceió, no total, de 
janeiro de 2021 até hoje, a folha 
salarial da educação já sofreu 
um incremento de 31,8% 
com a vantagens e benefícios 
concedidos, o que demonstra 
o respeito e a preocupação da 
Prefeitura de Maceió com a 
Educação.

MUNICÍPIO tem realizado uma série de investimentos 
para o desenvolvimento da educação.Maceió

AINDA sem acordo com a categoria, Prefeitura deve realizar Processo Seletivo Simplificado da Educação

Prefeitura convocará professores 
aprovados em concurso público

PROCEDIMENTO

Deve ser feito na sede da SMTT, localizado no Tabuleiro do Martins

Divulgação
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   PRIMEIRA ETAPA

Circuito Alagoano de Surf 
começa amanhã no Pontal A Prefeitura de Maceió, 

por meio da Superintendên-
cia Municipal de Trnsporte 
e Trânsito (SMTT), informa 
que o prazo para a renova-
ção dos transportes turís-
ticos foi prorrogado para o 
dia 31 de agosto. A convoca-
ção abrange veículos como 
ônibus, micro-ônibus, vans 
e similares. 

A SMTT informa que 
para realizar o procedi-
mento é necessário emitir o 
Documento de Arrecadação 
Municipal, efetuar o paga-
mento das taxas, no valor 
total de R$ 141,68 e agendar 
o atendimento.

O agendamento deve ser 
realizado no site Unidade 
SMTT no endereço eletrô-
nico https://www.online.
maceio.al.gov.br/5/agen-
damento/85/. Em seguida 
é necessário comparecer ao 
órgão no dia agendado, com 
a documentação exigida.

A renovação e a vistoria 
interna dos veículos devem 
ser realizadas na sede da 
SMTT, localizada na Avenida 
Durval de Góes Monteiro, n° 

829, no Tabuleiro do Martins. 
O funcionamento do órgão é 
de segunda a sexta, das 08h 
às 14h.

Os interessados devem 
estar munidos de docu-
mentos necessários para a 
renovação, com originais e 
cópias, das Certidões Esta-
dual e Federal de Execução 
Fiscal, Certidão Negativa do 
INSS ou Negativa de Débi-
tos, CNPJ da empresa, Certi-
ficado do Tacógrafo, CPF ou 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) do procurador, 
porte obrigatório, Cadastur, 
procuração do represen-
tante da empresa com vali-
dade de um ano e cópia do 
CRLV e DPVAT do veículo.

Para dúvidas, os conduto-
res podem entrar em contato 
no e-mail asscond@smtt.
maceio.al.gov.br ou pelo 
WhatsApp (82) 98186-3890.

A diretora de Permissões 
da SMTT, Paula Isanelle, 
alerta que os permissioná-
rios que não cumprirem 
a renovação estarão em 
desconformidade e sujeitos 
à legislação vigente.
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Com a realização do Ironkids, masculino e feminino, 
para crianças de 2 a 12 anos, a programação do IRON-
MAN 70.3 Maceió, teve início hoje (04). O evento, que 
visa apresentar a prática esportiva aos jovens e crianças 
de forma lúdica e divertida, será no próximo sábado 
(06), às 09h30, em frente à EXPO, montada na Praia de 
Pajuçara, na avenida Dr. Antônio Gouveia.
O IronKids segue com inscrições abertas, até amanhã 
(05), e podem ser feitas no site oficial da prova: https://
ironmanbrasil.com.br/novo/ala/ironkids/.  Os 
pequenos vão participar de uma bateria de corrida, de 
acordo com a sua respectiva faixa etária: 200m (02 a 05 

anos), 400m (06 a 09 anos) e 600 m (10 a 12 anos). Todo 
o percurso será monitorado e cada criança receberá 
medalhas ao término da atividade. Para o secretário-
-adjunto de Esporte da Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Francisco Carlos do 
Nascimento (Chicão), o foco da competição infantil é 
despertar na criança o interesse pelo esporte.
“O IronKids será mais recreativo e divertido, justamente 
para integrar as crianças à prática da modalidade, e os 
jovens estão descobrindo cada vez mais cedo os bene-
fícios proporcionados pela atividade física e estamos 
apoiando uma iniciativa como esta”, pontuou Chicão.

Maceió sedia IronKids na Praia de Pajuçara neste sábado



O Tribunal do Júri da 9ª Vara 
Criminal de Maceió condenou 
os réus Maxswel Santos Silva 
e José Wilson Tenório da Silva, 
acusados de matar Rhuan 
Miguel dos Santos Vieira, em 
2020. O júri popular, realizado 
ontem, no Fórum da Capi-
tal, foi conduzido pelo juiz 
Geraldo Cavalcante Amorim.

Os acusados agiram moti-
vados por suspeitarem do 
envolvimento amoroso de 
Rhuan com a esposa de José 
Wilson. Geraldo Amorim fixou 
as penas para ambos os réus 
em 19 anos e 3 meses de reclu-
são, em regime inicialmente 
fechado. Eles não poderão 

apelar em liberdade.
O magistrado também 

condenou os acusados ao 
pagamento de R$ R$104.500,00 
aos familiares de Rhuan, por 
danos morais, devendo cada 
réu contribuir igualmente para 
atingir o valor.

O crime ocorreu no dia 22 
de maio de 2020, no Centro 
de Maceió. De acordo com 
os autos, a vítima teve um 
envolvimento amoroso com 
sua colega de trabalho, a qual 
era casada com José Wilson. 
Ao descobrir a relação extra-
conjugal, o acusado resol-
veu se vingar, com a ajuda de 
Maxswel, segundo a acusação.

Rhuan estacionou seu 
veículo próximo à Santa Casa 
de Misericórdia, onde traba-

lhava, quando, ainda dentro 
do carro, foi abordado por 
Maxswel, que simulou um 
assalto e efetuou quatro dispa-
ros de arma de fogo, através da 
janela do veículo. Em seguida, 
fugiu numa motocicleta pilo-
tada por José Wilson.

O juiz Geraldo Amorim 
apontou a ousadia no come-
timento do crime, pois Rhuan 
foi surpreendido por Maxswel 
enquanto se preparava para 
mais um plantão no hospital, 
“no momento em que (...) se 
encontrava no interior de seu 
veículo, com subtração de seu 
pertence, o relógio, com finali-
dade de se forjar um cenário de 
latrocínio, com vistas a masca-
rar a real motivação do fato”, 
afirmou.

A Secretaria de Estado de 
Ressocialização e Inclusão 
Social informa que durante 
operação realizada na manhã 
de hoje, por volta das 5h30, 
a Polícia Penal de Alagoas 
recapturou quatro fugitivos 
do Presídio do Agreste, em 

Girau do Ponciano. 
Foram recapturados: 

Alison Miranda da Silva, José 
Sebastião Vicente da Silva, 
Lucival da Conceição Bezerra 
Lima e José Rendrikson 
Barbosa Vilar.

O diretor do Presídio do 

Agreste, Rodrigo de Lima e 
Silva, informou que os reedu-
candos foram recapturados 
em Major Isidoro e volta-
rão à unidade de Girau do 
Ponciano.

Na última segunda-feira, a 
Seris instaurou uma sindicân-

cia para investigar as circuns-
tâncias da fuga dos presos. 

A operação, com apoio 
das demais forças de segu-
rança do Estado, continua 
para a recaptura de todos os 
outros.

C o n t i n u a m  f o r a g i -

dos: Luan Alberto Araújo 
Fe r re i ra ,  Jo s é  d e  L i m a 
Martins, João Paulo Santos 
Silva, Jaelson Cândido da 
Silva, Henrique Alvino dos 
Santos,  Ewerton Soares 
Cordeiro, Adilton Franca da 
Silva.

OPERAÇÃO foi realizada hoje pela manhã; sete ainda estão foragidos.Alagoas
SERIS informou que foragidos foram recapturados em Major Isidoro e serão encaminhados à unidade penal

Polícia Penal recaptura quatro 
foragidos do Presídio do Agreste  

   19 ANOS

Um grupo de indígenas 
realiza um protesto em um 
trecho da BR-423, na manhã 
de hoje, para reivindicar a 
saída do coordenador da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), em Delmiro Gouveia.

De acordo com a Polícia 

Rodoviária Federal, o grupo 
é composto por cerca de 80 a 
100 indígenas. Além de solici-
tar a saída do coordenador da 
Funai, eles também querem 
a presença do Ministério 
Público Federal para dialogar 
sobre o caso.

O ato acontece no km 
79 da BR-423, em Delmiro 
Gouveia, Sertão de Alagoas, 
e a rodovia está totalmente 
interditada. Uma equipe da 
PRF está local e não há previ-
são de quando a via deve ser 
liberada.

   DELMIRO GOUVEIA

Indígenas bloqueiam BR-423 por 
saída de coordenador da Funai

Acusados de matar funcionário 
da Santa Casa são condenados

   EM CONFLITO

Fugitivo morre em troca de 
tiros com policiais em AL

Claudemir da Silva, um dos 
doze fugitivos do Presídio do 
Agreste, morreu numa troca 
de tiros com as forças de segu-
rança do Estado nesta quinta-
-feira, 4. A informação foi 
confirmada pelo Portal TNH1 
no final desta manhã. Quatro 
reeducandos já foram recap-
turados e sete continuam fora-
gidos.

Segundo informações 
passadas à reportagem, o 
criminoso teria reagido à 
investida dos policiais durante 
a operação desencadeada 
às 5h30 da manhã e atirado 
contra as equipes de segu-
rança. Em revide, os agentes 
atingiram Claudemir a tiros. 
Ele ainda foi socorrido com 
vida, porém não resistiu aos 
ferimentos.

Natural de Maceió, Clau-

demir da Silva tinha 29 anos e 
cumpria pena desde o ano de 
2018 por homicídio e roubo 
qualificado.

A fuga
Os doze detentos que fugi-

ram do Presídio do Agreste, 
no município de Girau do 
Ponciano, serraram as grades 
da cela e depois passaram por 
duas áreas de telas com arame 
farpado no complexo de segu-
rança. 

Eles teriam envolvimento 
com facções criminosas, 
porém a informação não foi 
confirmada pela Seris. Seis 
deles cumpriam pena por 
homicídio, enquanto os outros 
seis têm ligação com tráfico de 
drogas, roubo e porte ilegal de 
arma de fogo.

Fonte: TNH1
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Mark Nascimento
Dicom TJAL

CLAUDEMIR DA SILVA,

Um dos doze fugitivos, foi morto em troca de tiro com as forças de segurança

PROTESTO NA BR-423

Bloqueou a via nos dois sentidos hoje pela manhã; reividicação é pela saída do coordenador da Funai, em Delmiro Gouveia

Novo Lino: Casal deve recuperar abastecimento de água

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), por meio da sua Unidade 
de Negócio Leste, informa que a estação de captação do município de Novo 
Lino está paralisada hoje devido à inundação da casa de bombas ocasionada 
pela elevação do rio Manguaba, depois das intensas chuvas que atingem o 
estado.A situação também ficou agravada após a cabeceira da ponte, que fica 
na rodovia federal BR-101, na entrada da cidade, ceder, danificar e obstruir a 
galeria de águas pluviais – de responsabilidade do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes (DNIT) –, que passa sob a estrutura, 
aumentando com isso o volume de água do rio.A Casal aguarda que o DNIT 
resolva a questão da galeria e o nível do rio baixe para que as suas equipes 
técnicas tenham acesso à casa de bombas e possam iniciar a limpeza e recu-
peração dos equipamentos que compõem a estação. Tão logo isso ocorra, a 
Companhia realizará testes e retomará o bombeamento para então iniciar a 
regularização do abastecimento do município gradativamente.



Consolidado entre as 
melhores etapas do circuito 
mundial da modalidade, o 
IronMan 70.3 desembarca 
em Maceió neste domingo 
(7) e deve movimentar mais 
de R$ 10 milhões na econo-
mia do município. Com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Esporte 
e Lazer (Semtel), a compe-
tição deve receber apro-
ximadamente cinco mil 
visitantes, sendo mais de 
mil participantes, entre atle-
tas brasileiros e estrangeiros 
de 16 países.

Atletas da Argentina, 
Samoa, Bolívia, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Espanha, 
França, Israel, Marrocos, 
Peru, Paraguai, El Salvador, 
Uruguai, Estados Unidos e 
do Brasil, estão confirmados 
para a prova, que acontecerá 
na Praça Multieventos, Praia 
de Pajuçara, a partir das 7h.

A etapa será classifica-
tória para o IronMan 70.3 
World Championship 2023, 
que acontecerá na cidade 
de Lahti, na Finlândia. Em 

Maceió, a prova contará 
com 1,9 km de natação, 
90km de ciclismo e 21,2 km 
de corrida. 

De acordo com a secre-
tária interina de Turismo, 
Esporte e Lazer, Josi Mendes, 
o circuito é mais uma opor-
tunidade de elevar a compe-
titividade do destino no 
mercado internacional e 
fomentar o segmento de 
turismo de negócios e even-
tos. 

“Maceió já se consoli-
dou como um destino ideal 
para sediar grandes even-
tos e receber o Ironman é 
mais uma oportunidade de 
incrementar a economia 
da capital, movimentando 
diversas cadeias produtivas, 
desde hotéis, restauran-
tes e pequenos negócios. A 
Semtel está comprometida 
em fomentar cada vez este 
segmento, que gera diversos 
empregos, renda e se coloca 
como importante indutor 
de turistas para Maceió”, 
destacou.

G r a n d e s  n o m e s  d a 
modalidade, como os dois 
últimos campeões, o poti-
guar Cid Barbosa, campeão 

em 2018, e o paulista José 
Belarmino, vencedor em 
2019,  a lém do também 
paulista Rodrigo Lobo, vice-
-campeão da etapa nas duas 
edições anteriores, estão 
confirmados para a prova. 

“Receber tantos atletas 
de várias partes do mundo 
reforçam ainda mais  a 
importância da posição de 
Maceió no cenário espor-
tivo nacional e internacio-
nal. O IronMan é aberto ao 
público e convidamos todos 
os maceioenses a prestigia-
rem o evento”, complemen-
tou o secretário-adjunto de 
Esporte, Francisco Carlos do 
Nascimento.

Para o CEO da Unlimited 
Sports, organizadora das 
etapas do Circuito IronMan 
no país, Carlos Galvão, a 
prova vai contribuir para o 
fortalecimento do esporte 
no Nordeste. 

“É motivo de muito orgu-
lho podermos contar com 
duas etapas no Nordeste. A 
etapa de Maceió já foi eleita 
uma das melhores de todo o 
circuito e com uma história 
tão recente. Temos a certeza 
que será mais uma prova incrí-

vel e que terá todo o apoio do 
público alagoano”, ressaltou. 

Outra atração progra-
mada no evento é o Ironkids, 
competição para crianças de 
2 a 12 anos, masculino e femi-
nino, que visa apresentar a 
prática esportiva aos jovens 
de forma lúdica e divertida. 
O evento será no sábado, dia 
6, às 9h30, na Expo montada 
na Praia de Pajuçara.

Melhor destino sede 
do IronMan 70.3
Em uma pesquisa apli-

cada pela World Triathlon 
Corporation ( WTC), enti-
dade responsável pela orga-
nização da prova, Maceió 
foi vencedora nas princi-
pais categorias: ‘Melhor 
Local’ e ‘Qual prova esta-
ria no próximo ano’. Além 
de uma orla considerada a 
mais bonita do Brasil e um 
mar aquecido em todas as 
épocas do ano, a cidade 
conta com um dos mais 
modernos parques hotelei-
ros do Nordeste, um circuito 
de bares e restaurantes 
premiados e uma boa infra-
estrutura de serviços para 
atender os visitantes.

CIRCUITO MUNDIAL será realizado na orla de Pajuçara 
e contará com a participação de atletas de 16 países.Especial

COMPETIÇÃO será realizada no domingo e deve movimentar cerca de R$ 10 milhões na economia do município

Maceió recebe etapa do IronMan 
com mais de mil participantes

Cláudia Leite / Ascom Semtel
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Cláudia Leite
Ascom Semtel

Confira a programação

4 de agosto – Quinta-feira
14h / 19h – EXPO IRON-
MAN – Praia de Pajuçara
14h / 18h – Entrega de Kits 
– assinar Termo Médico e 
agendar horário no site – 
EXPO

5 de agosto – Sexta-feira
9h / 19h - EXPO IRONMAN 
– Praia de Pajuçara
9h / 18h - Entrega de Kits 
(assinar Termo Médico e 
agendar horário no site – 
EXPO)
10h - Congresso Técnico 
Online Português / Inglês – 
Youtube – Unlimited Sports 
Brasil
16h / 17h - Plantão de 
Dúvidas sobre o Congresso 
Técnico com os diretores 
de prova – SAC (EXPO)

6 de agosto – Sábado
8h30 / 19h – EXPO IRON-
MAN – Praia de Pajuçara
9h -  Entrega de Kits 
9h30 – IRONKIDS
10 / 11 h – Plantão de Dúvidas 
sobre o Congresso Técnico 
com os diretores de prova 

7 de agosto – Domingo
4h / 6h – Acesso à Área de 
Transição – Transição (Praia 
de Pajuçara)
5h / 6h – Acesso à Largada 
(entrada pela Transi-
ção) - Transição (Praia de 
Pajuçara)
6h / 6h35 – Largada – Rolling 
Start – Praia de Pajuçara
11h / Premiação Top 
3 – Transição (Praia da 
Pajuçara)
12h / 15h – Bike Check-
-Out – Transição (Praia da 
Pajuçara)
12h / 15h – Achados Perdi-
dos – Transição (Praia da 
Pajuçara)
18h30 – Premiação – Transi-
ção (Praia da Pajuçara)
19h30 – Distribuição de 
Vagas IRONMAN 70.3 World 
Championship – Transição 
(Praia de Pajuçara

Mais informações no site 
www.ironmanbrasil.com.br

COMPETIÇÃO

Contará com a participação de alguns dos melhores triatletas do país; etapa será classificatória para o IronMan 70.3 World Championship 2023, realizado na Finlândia



O Índice de Confiança 
do Empresário do Comér-
cio (ICEC), mensurado em 
pesquisa realizada pelo 
Instituto Fecomércio AL em 
parceria com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), sinaliza que o desem-
penho manteve o ritmo de 
crescimento iniciado em 
maio,  quando registrou 
114,4 pontos, e fechou o mês 
de julho com 128,9 pontos; 
o melhor desempenho de 
2022 e, também, dos últimos 
oito meses na capital alago-
ana.

Na variação mensal, o 
índice aumentou cerca de 
6%, saindo de 121,6 para 
128,9 pontos. E na compa-
ração de cenários, o movi-
mento de recuperação do 
otimismo do empresariado 
também pode ser visto no 
país, pois de acordo com a 
pesquisa nacional da CNC, 
o índice de confiança avan-
çou pelo quarto mês conse-
cutivo, alcançando a marca 
de 123,1 pontos, represen-
tando um aumento de 1,5% 
ante o mês de junho.

Variação positiva regis-

trada, ainda, nas subca-
tegorias que compõem o 
indicador. Entre junho e 
julho, o subíndice que mais 
cresceu foi a de Intenções 
de Investimento, o qual 
10,3%. Esse desempenho foi 
puxado pelo Indicador de 
Contratação de Funcioná-
rios, com variação positiva 
de 16,6%.

Para o assessor econô-
m i c o  d a  Fe d e ra ç ã o  d o 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
Alagoas (Fecomércio AL), 
Victor Hortencio,  esses 
números podem represen-
tar um segundo semestre 
mais otimista para quem 
está procurando emprego. 
É que, segundo a pesquisa, 

72,5% das empresas varejis-
tas pretendem aumentar o 
número de funcionários nos 
próximos meses. “Esse dado 
confirma o saldo positivo de 
905 postos de trabalho gera-
dos só na capital alagoana, 
em junho, segundo núme-
ros do CAGED”, diz.

Ainda de acordo com 
o economista, o segundo 

semestre traz outras pers-
pectivas positivas, pois as 
maiores datas comemo-
rativas do ano, a exemplo 
da Black Friday e do Natal, 
que geram uma expecta-
tiva importante para os 
empresários, não apenas 
em termos de faturamento, 
como também no plane-
jamento de contratações, 
renovação de estoques e 
reformas nos estabeleci-
mentos.

O subíndice Condições 
Atuais do Empresário do 
Comércio,  considerado 
importante para o cresci-
mento econômico, cresceu 
4,7%. Um fator que pode ter 
impactado positivamente 
esse indicador foi o aumento 
de 50% do Auxílio Brasil, o 
que reforçando a renda de 
milhares de famílias brasi-
leiras. “Todavia, é impor-
tante lembrar que, mesmo 
diante destas informações 
otimistas, teremos eleições 
no segundo semestre, o que 
pode gerar uma incerteza. 
Além disso, ainda vivemos 
uma conjuntura apertada 
de inflação alta e taxas de 
juros acima dos 10%”, avalia.

PESQUISA é realizada pela Fecomércio em parceria com a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).Mercado

EM RITMO de crescimento desde maio, Índice de Confiança do Empresário do Comércio fechou o mês de julho com 128,9 pontos

Instituto Fecomércio: ICEC tem
o melhor desempenho de 2022
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NO MÊS,

índice aumentou cerca de 6%, saindo de 121.6 para 128,9 pontos; é o quarto mês consecutivo de crescimento do indicador

Divulgação

Consolidado entre as 
melhores etapas do circuito 
mundial da modalidade, o 
IronMan 70.3 desembarca 
em Maceió neste domingo 
(7) e deve movimentar mais 
de R$ 10 milhões na econo-
mia do município. Com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Esporte 
e Lazer (Semtel), a compe-
tição deve receber apro-
ximadamente cinco mil 
visitantes, sendo mais de 
mil participantes, entre atle-
tas brasileiros e estrangeiros 
de 16 países.

Atletas da Argentina, 
Samoa, Bolívia, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Espanha, 
França, Israel, Marrocos, 
Peru, Paraguai, El Salvador, 
Uruguai, Estados Unidos e 
do Brasil, estão confirmados 
para a prova, que acontecerá 
na Praça Multieventos, Praia 
de Pajuçara, a partir das 7h.

A etapa será classifica-
tória para o IronMan 70.3 
World Championship 2023, 
que acontecerá na cidade 
de Lahti, na Finlândia. Em 

Maceió, a prova contará 
com 1,9 km de natação, 
90km de ciclismo e 21,2 km 
de corrida. 

De acordo com a secre-
tária interina de Turismo, 
Esporte e Lazer, Josi Mendes, 
o circuito é mais uma opor-
tunidade de elevar a compe-
titividade do destino no 
mercado internacional e 
fomentar o segmento de 
turismo de negócios e even-
tos. 

“Maceió já se consoli-
dou como um destino ideal 
para sediar grandes even-
tos e receber o Ironman é 
mais uma oportunidade de 
incrementar a economia 
da capital, movimentando 
diversas cadeias produtivas, 
desde hotéis, restauran-
tes e pequenos negócios. A 
Semtel está comprometida 
em fomentar cada vez este 
segmento, que gera diversos 
empregos, renda e se coloca 
como importante indutor 
de turistas para Maceió”, 
destacou.

G r a n d e s  n o m e s  d a 
modalidade, como os dois 
últimos campeões, o poti-
guar Cid Barbosa, campeão 

em 2018, e o paulista José 
Belarmino, vencedor em 
2019,  a lém do também 
paulista Rodrigo Lobo, vice-
-campeão da etapa nas duas 
edições anteriores, estão 
confirmados para a prova. 

“Receber tantos atletas 
de várias partes do mundo 
reforçam ainda mais  a 
importância da posição de 
Maceió no cenário espor-
tivo nacional e internacio-
nal. O IronMan é aberto ao 
público e convidamos todos 
os maceioenses a prestigia-
rem o evento”, complemen-
tou o secretário-adjunto de 
Esporte, Francisco Carlos do 
Nascimento.

Para o CEO da Unlimited 
Sports, organizadora das 
etapas do Circuito IronMan 
no país, Carlos Galvão, a 
prova vai contribuir para o 
fortalecimento do esporte 
no Nordeste. 

“É motivo de muito orgu-
lho podermos contar com 
duas etapas no Nordeste. A 
etapa de Maceió já foi eleita 
uma das melhores de todo o 
circuito e com uma história 
tão recente. Temos a certeza 
que será mais uma prova incrí-

vel e que terá todo o apoio do 
público alagoano”, ressaltou. 

Outra atração progra-
mada no evento é o Ironkids, 
competição para crianças de 
2 a 12 anos, masculino e femi-
nino, que visa apresentar a 
prática esportiva aos jovens 
de forma lúdica e divertida. 
O evento será no sábado, dia 
6, às 9h30, na Expo montada 
na Praia de Pajuçara.

Melhor destino sede 
do IronMan 70.3
Em uma pesquisa apli-

cada pela World Triathlon 
Corporation ( WTC), enti-
dade responsável pela orga-
nização da prova, Maceió 
foi vencedora nas princi-
pais categorias: ‘Melhor 
Local’ e ‘Qual prova esta-
ria no próximo ano’. Além 
de uma orla considerada a 
mais bonita do Brasil e um 
mar aquecido em todas as 
épocas do ano, a cidade 
conta com um dos mais 
modernos parques hotelei-
ros do Nordeste, um circuito 
de bares e restaurantes 
premiados e uma boa infra-
estrutura de serviços para 
atender os visitantes.

CIRCUITO MUNDIAL será realizado na orla de Pajuçara 
e contará com a participação de atletas de 16 países.Especial

COMPETIÇÃO será realizada no domingo e deve movimentar cerca de R$ 10 milhões na economia do município

Maceió recebe etapa do IronMan 
com mais de mil participantes

Cláudia Leite / Ascom Semtel
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Cláudia Leite
Ascom Semtel

Confira a programação

4 de agosto – Quinta-feira
14h / 19h – EXPO IRON-
MAN – Praia de Pajuçara
14h / 18h – Entrega de Kits 
– assinar Termo Médico e 
agendar horário no site – 
EXPO

5 de agosto – Sexta-feira
9h / 19h - EXPO IRONMAN 
– Praia de Pajuçara
9h / 18h - Entrega de Kits 
(assinar Termo Médico e 
agendar horário no site – 
EXPO)
10h - Congresso Técnico 
Online Português / Inglês – 
Youtube – Unlimited Sports 
Brasil
16h / 17h - Plantão de 
Dúvidas sobre o Congresso 
Técnico com os diretores 
de prova – SAC (EXPO)

6 de agosto – Sábado
8h30 / 19h – EXPO IRON-
MAN – Praia de Pajuçara
9h -  Entrega de Kits 
9h30 – IRONKIDS
10 / 11 h – Plantão de Dúvidas 
sobre o Congresso Técnico 
com os diretores de prova 

7 de agosto – Domingo
4h / 6h – Acesso à Área de 
Transição – Transição (Praia 
de Pajuçara)
5h / 6h – Acesso à Largada 
(entrada pela Transi-
ção) - Transição (Praia de 
Pajuçara)
6h / 6h35 – Largada – Rolling 
Start – Praia de Pajuçara
11h / Premiação Top 
3 – Transição (Praia da 
Pajuçara)
12h / 15h – Bike Check-
-Out – Transição (Praia da 
Pajuçara)
12h / 15h – Achados Perdi-
dos – Transição (Praia da 
Pajuçara)
18h30 – Premiação – Transi-
ção (Praia da Pajuçara)
19h30 – Distribuição de 
Vagas IRONMAN 70.3 World 
Championship – Transição 
(Praia de Pajuçara

Mais informações no site 
www.ironmanbrasil.com.br

COMPETIÇÃO

Contará com a participação de alguns dos melhores triatletas do país; etapa será classificatória para o IronMan 70.3 World Championship 2023, realizado na Finlândia



Aves, felinos, répteis, 
mamíferos. O Ecopark Sol e 
Mar, situado no distrito de 
Barra Grande, em Maragogi, 
possui aproximadamente 600 
animais da fauna brasileira 
e exóticos. Mais do que um 
zoológico privado e de um 
empreendimento turístico, 
bem no coração da da Costa 
dos Corais, o equipamento 
cumpre função educativa, 
cuida de animais resgatados 
(vítimas do tráfico) e ainda 
colabora com a conservação 
de espécies ameaçadas de 
extinção.

“ O  E c o p a r k  t e m  a 
proposta de receber animais 
de resgate. São animais que 
não conseguem voltar para a 
natureza e a gente consegue 
recebê-los aqui,  dar os 
cuidados e caso precise deles 
para conservação da espécie, 
a gente tem os animais para 
procriar, fazendo com que 
esses filhotes voltem para a 
natureza ou façam parte de 
um projeto de conservação 
ex situ, (fora de seu habitat 
natural), como é o caso da 
onça-pintada”, explica o 
proprietário do Ecopark Sol 
e Mar, Murilo Loureiro.

E l e  c o n t a  q u e  o 
empreendimento não surgiu 
de uma ideia pré-concebida, 

de um projeto em si.
“Foi acontecendo, iniciou 

de uns animais que tínhamos 
legalizados (na pousada). De 
tanto denunciarem, os órgãos 
ambientais incentivaram 
e ajudaram a gente a virar 
empreendimento”, recorda 
Murilo Loureiro.

O Ecopark abriu as portas 
em 2019, após emissão da 
licença para o funcionamento. 
Possui três veterinários, dois 
zootecnistas e um biólogo que 
atuam no manejo dos animais. 
O empreendimento gera 40 
empregos diretos.

Murilo Loureiro conta 
que recentemente o Ecopark 
recebeu papagaios da espécie 
chauá, ameaçados de extinção 
e com raríssimos registros em 
Alagoas.

“Chegaram alguns animais 
para participar de um projeto 
de soltura na natureza e outros 
para participar de um projeto 
de reprodução. É um animal 
que no estado (praticamente) 
não existe mais na natureza”, 
observou.

U m  d o s  a n i m a i s 
mutilados e sob os cuidados 
do Ecopark é Kyra, uma onça-
pintada amazônica de cinco 
anos de idade, que perdeu a 
pata esquerda num embate 
com outro felino da mesma 
espécie. Ela é considerada 
u m  d o s  m a s c o t e s  d o 
empreendimento e muito 

admirada pelos visitantes. 
E por Murilo Loureiro. Ele 
estabeleceu uma relação de 
amor e confiança com a fera, 
que adora brincar com ele.

“Kyra faz parte de um 
projeto de conservação ex situ, 
fora da natureza. É um animal 
que é mutilado, não tem uma 
das patas, porém é totalmente 
apta para reprodução, que é 
o papel principal dela estar 
aqui”, conta.

O Alagoas Notícia Boa 
(ALNB) já contou aqui a 
história do tucano Toco, 
que perdeu parte superior 
do bico devido a maus-
tratos ocasionados pelo 
tráfico de animais. Ele teve 
a estrutura reconstituída 
por veterinários, a partir 
da extremidade de outro 
tucano que foi  a óbito. 
O  p r o c e d i m e n t o,  f e i t o 
no Ecopark Sol e Mar, foi 
considerado um sucesso.

O  e m p r e e n d i m e n t o 
também promove castrações 
gratuitas de cães e gatos de 
estimação e em situação de 
rua. A iniciativa conta com 
a parceria da Clínica Cão 
e Gato e da ONG Anjos de 
Maragogi.

Visitação
O Ecopark Sol e Mar 

funciona todos os dias das 
9h às 16 horas. O ingresso 
custa R$ 50 por pessoa. O 

empreendimento ocupa uma 
área de 3.800m² em Barra 
Grande, distrito que vem se 
consolidando como o centro 
das atividades turísticas de 
Maragogi.

Durante o tour, o visitante 
passeia por diversos setores 
divididos por espécies. Em cada 
um deles, pode conhecer um 
pouco mais sobre os habitats 
e as espécies ali encontradas, 
como ocorrência, status de 
conservação, dentre outras 
informações transmitidas 
pelos funcionários ou escritas 
em placas.

No  s e r p e n t á r i o,  p o r 
exemplo, é possível ver 
de perto, mas com toda a 
segurança, as peçonhentas 
jararaca e cascavel, da fauna 
brasileira; e as exóticas, a 
exemplo da píton-reticulada 
(Python reticulatus).

“ É  a  m a i o r  e s p é c i e 
de serpente do mundo 
em comprimento. Ela só 
perde para a sucuri, que é 
brasileira, mas em diâmetro. 
A sucuri é um pouco mais 
larga do que ela. Trata-se de 
uma serpente muito grande, 
essa nossa está na faixa de 
seis, sete metros. É um bicho 
que chama a atenção pela 
imponência”, conta Murilo 
Loureiro.

A turista pernambucana 
Tamires Calado adorou a 
visita. “Quem não conheceu, 

quem não veio, eu indico. 
Vocês vão amar, maravilhoso. 
Cada passo é encantador”, 
descreveu ela, que posou para 
fotos com uma píton-indiana 
(Python molurus).

“É uma serpente de 
personalidade tranquila e não 
tem peçonha”, explica Murilo 
Loureiro.

No setor das aves, estão 
as araras das espécies Azul, 
Canindé, Vermelha e Macau, 
além dos papagaios.

“São animais que são 
vítimas do tráfico; a grande 
maioria tem um pouco de 
dificuldade para voar ou 
então é muito dócil”, conta 
Murilo.

Em outro recinto, reina 
a harpia. “Ela é a maior ave 
de rapina do Brasil. Temos 
um filhotão, nascido sob 
o s  c u i d a d o s  h u m a n o s. 
Ela vai mudar um pouco a 
plumagem, ficar um pouco 
mais escura. É uma ave incrível 
pelo tamanho”, descreve.

LOCAL possui aproximadamente 600 animais da fauna brasileira e exóticos.Turismo
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EMPREENDIMENTO turístico Ecopark Sol e Mar cumpre função educativa e cuida de animais resgatados, vítimas do tráfico

Pousada em Maragogi colabora 
com a conservação de espécies

Severino Carvalho
Portal ALNB

Serviço
ECOPARK SOL E MAR
Localização: Distrito de Barra 
Grande, Maragogi (AL)
Funcionamento: todos os 
dias, das 9h às 16 horas
Ingresso: R$ 50 por pessoa
Contato: (82) 98808.3138
Instagram: @psolemar

Severino Carvalho

ECOPARK SOL E MAR

Possui aproximadamente 600 animais da fauna brasileira e exóticos; local tem a proposta de receber animais de resgate, ou seja, que não conseguem voltar para a natureza



Judocas alagoanos que 
fazem parte da equipe da 
Associação dos Faixas Pretas 
(AFP) participaram dos 
Jogos Estudantis de Alagoas 
e da IV Copa Tabuleiro de 
Judô e surpreenderam pelos 
resultados obtidos nas duas 
competições. Alguns deles, 
inclusive, conquistaram 
vagas em outras competi-
ções como é o caso da Letícia 
Nunes, tricampeã no JEAL na 
categoria juvenil, até 63kg. 
A jovem atleta foi classifi-
cada para os Jogos Estudan-
tis Brasileiros deste ano que 
ocorrerá em setembro e irá 
representar o Estado.

Além da tricampeã Letícia 
que faz parte da Associação dos 
Faixas Pretas e é aluna do Colé-
gio Intensivo, a judoca Luiza 
Gabriele, aluna do Colégio 
Madalena Sofia, foi medalha 
de ouro no JEAL na categoria 
infantil, até 63kg, e Geovana 
Beatriz também conquistou 
o lugar mais alto do pódio na 

categoria infantil, até 58kg, 
no JEAL, esta última atleta faz 
parte do Polo Teotônio Vilela 
(AL) da Associação dos Faixas 
Pretas e estuda na Escola de 
Educação Básica Jesus bom 
Pastor ambas classificadas 
para o JEB’S. A conquista das 

três judocas da associação se 
junta a dos demais atletas da 
AFP, que trouxeram quatro 
medalhas de prata e cinco de 
bronze no JEAL.

Na IV Copa Tabuleiro de 
Judô houve a participação 
de aproximadamente 500 

atletas e os judocas da AFP 
conquistaram 47 medalhas. 
Parte dessa conquista veio 
dos meninos e meninas que 
treinam no Polo de Porto de 
Pedras (AL), município que 
é um dos celeiros de judo-
cas. Com essa quantidade 

de medalhas alcançada 
na Copa, a Associação dos 
Faixas Pretas foram campe-
ões geral.

Para o presidente da AFP, 
Weydner Wellisson, estes 
resultados são frutos de muito 
trabalho em equipe e um 
planejamento a médio e longo 
prazo. “É importante destacar 
que o município de Porto de 
Pedras, em Alagoas, voltou a 
ser referência no judô, pois 
os atletas estão cada vez mais 
focados, dedicados e em busca 
de melhorar os resultados, 
bem como conquistar troféus 
e medalhas em suas catego-
rias. Também há um investi-
mento neles para que cresçam 
tecnicamente e colaborem 
para o desenvolvimento do 
esporte”, disse.

Weydner ressalta o apoio 
dado pela Federação Alagoana 
de Esporte Escolar (FAEC) e 
pela Federação Alagoana de 
Judô, apoios essenciais para a 
ascensão do esporte no Estado. 
“Somente unidos é que pode-
remos elevar ainda mais o judô 
em Alagoas”, finalizou.

PRESIDENTE DA AFP, Weydner Wellisson ressalta que 
estes resultados são frutos de muito trabalho em equipe.Esportes

JUDOCAS alagoanos da associação conquistaram vagas até em competições nacionais, como os Jogos Estudantis Brasileiros

Atletas da Associação dos Faixas 
Pretas conquistam dezenas de 
medalhas em competições de AL
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ATLETAS

Juvenis da Associação dos Faixas Pretas se destacaram nos Jogos Estudantis de Alagoas e na IV Copa Tabuleiro de Judô

Fotos: Divulgação

Deisy Nascimento
Assessoria



SE VOCÊ cansar, aprenda a descansar e não a desistir.

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí

OU

COMPRE DOCES 
PARA ADICIONAR 

NO SEU PORTA 
SNACKS!

GARANTA SEU

PARA UMA
AVENTURA
ANIMAL!
Imagem meramente ilustrativa. 

Promoção válida enquanto 
durarem os estoques.

FESTIVAL  I
Lari Gleis volta aos palcos dos festivais. No próximo sába-
do, (06), ela participa do Festival Encantos das Alagoas, 
no Teatro Deodoro e defende a música “Rota de Fuga”, 
composta por LoreB. 

CAETANO 80 ANOS  I
Os fãs de Caetano Veloso 
poderão participar da festa 
em comemoração aos seus 80 
anos.  No próximo domingo 
(07), às 20h30, ele fará um 
show especial, transmitido 
pelo Globoplay e outras 
plataformas digitais gra-
tuitamente. O show contará 
com a participação dos filhos 
Moreno, Zeca e Tom Veloso, e 
de sua irmã, Maria Bethânia, 
para lembrar grandes mo-
mentos de sua trajetória.

MELHOR VERSÃO  I
Dra. Larissa Calheiros 
recebe hoje os cumprimen-
tos e desejos de saúde e 
felicidade pela passagem 
de mais um aniversário. Ela 
comemora a chegada dos 
seus 3.2 e declara: “minha 
melhor versão”. 

RIO DE JANEIRO  I
Fernanda Rego foi à Cidade Maravilhosa para fotografar a campanha da nova coleção de sua marca 
de sandálias, inspirada no Rio de Janeiro. O lançamento estará disponível nas lojas Fernanda Rego a 
partir desta sexta-feira (05). Para marcar a data, Fernanda reúne um seleto grupo para apresentar 
as novidades em primeira mão, durante um almoço.  
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