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AMAZÔNIA
Macron diz que 
queimadas abrem          
crise internacional                  
   e quer debate no G7
PÁGINA 7

Privatizações 
colocam em 
risco soberania
nacional, dizem 
governadores 
Reunidos no Piauí, os governadores do Nordeste emitiram uma 
carta manifestando preocupação com as privatizações de estatais 
pretendidas pelo presidente Bolsonaro, entre elas a Eletrobras e 
os Correios, sem quaisquer estudos técnicos nem consulta à popu-

lação. Eles alertam para possíveis impactos negativos e até riscos 
à soberania da nação. Na carta, eles proclamaram o consórcio dos 
governadores do Nordeste uma realidade e anunciaram que farão 
viagens pela Europa em busca de investidores. PÁGINA 5

Oitenta casas erguidas sob uma encosta na Rua Marquês de Abrantes, 
em Bebedouro, foram condenadas por técnicos da prefeitura e seus mo-
radores terão de sair. Todos serão indenizados. A área passará por obras 
que a municipalidade fará com ajuda do governo federal. PÁGINA 12

Em encontro ontem com dirigentes 
do Ministério de Minas e Energia, 
em Brasília, o prefeito Rui Palmei-
ra cobrou novos estudos do governo 
federal sobre a situação dos bairros 
do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, 
que continuam afundando. O Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM), 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil participa-
ram do encontro. PÁGINA 4

Em Brasília, prefeito 
cobra do governo 
federal novos estudos 
em bairros que afundam

Toffoli mantém liminar de 
dividendos da Braskem
Presidente do STF negou pedido 
da PGR para sustar o pagamento 
de R$ 2,7 bilhões em dividendos. 

PÁGINA 8

Glenn Greenwald recebe 
prêmio Vladimir Herzog
Também será homenageada a re-
pórter Patrícia Campos Mello, que 
denunciou fake news de Bolsonaro.

PÁGINA 8

Cremal acionará Prefeitura 
de Arapiraca na Justiça
Entidade acusa o município de 
usar enfermeiros - e não médicos - 
para colocar DIU em mulheres. 

PÁGINA 11

Bom com possiblidades 
de chuvas 

em áreas isoladas

Mínima

24º
Máxima

30º MARÉS FINANÇAS02:21   0.7m 
08:38   1.6m

14:54   0.7m POUPANÇA 
0,3434% 

DÓLAR COMERCIAL
R$ 4,07      R$ 4,07

DÓLAR PARALELO
R$ 4,02   R$ 4,24    

OURO
R$ 195,0621:19   1.5m

Casas sob encostas são

CONDENADAS!
SANDRO LIMA

EDILSON OMENA

AGÊNCIA ALAGOAS / ROBERTA ALINE/CCOM

Com participação do vice-governador Luciano Barbosa, que representou Renan Filho, os governadores nordestinos 
decidiram ir em busca de investidores internacionais “que desejem olhar oportunidades de negócios aqui na região”

tribunahoje.com

Apontados como executores da morte do 
Cabo Gonçalves, em 1996, os irmãos Manoel 
e Marcos Cavalcante negaram participação 
durante júri que ainda se arrastava ontem 
até o fechamento desta edição. Acusado 
pela irmã da vítima, Ana Maria Valença, 
Manoel recuou também do depoimento 
prestado em 2011, em que relatou a partici-
pação de deputados no crime. PÁGINA 2

CASO CABO GONÇALVES
Cavalcante recua de depoimento 
em que incriminava deputados
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Apreensão na PF

O clima na Polícia Federal hoje é de apreensão após o 
presidente Jair Bolsonaro suscitar a hipótese de troca 
do diretor-geral, Maurício Valeixo. A afirmação, à Colu-

na, é do presidente da Associação dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), Edvandir Paiva, entidade que tem mais de 2 
mil associados no Brasil. “O presidente da República pode sim 
trocar o diretor-geral, tem essa prerrogativa, exonera e nomeia 
a hora que quiser; a questão é se isso é correto. Nós gostaría-
mos que o DG tivesse mandato”, afirma. 

BLINDAGEM TRAMITA
Há anos a ADPF articula no Congresso a PEC 412, que dá 
autonomia orçamentária e administrativa à corporação, e man-
dato para DG, blindagem contra ingerência política.

AUTONOMIA 
Em meio ao momento “delicado”, o delegado Edvandir reafirma 
a defesa da autonomia da PF: “Em muitos momentos corremos 
os riscos de alterações nos bastidores”. 

BRASIL DE OLHO
“Agora nós temos uma discussão pública (PEC 412) que 
esperamos que possa abrir os olhos do parlamento para que a 
PF seja protegida”, complementa o presidente da ADPF.

LAVA JATO FICA
O desembargador federal 
João Pedro Gebran Neto, do 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, nega à Coluna 
que o vazamento de mensa-
gens de integrantes da Lava 
Jato tenha fragilizado ou vai 
fragilizar o andamento da 
operação. “Nós temos uma 
ação criminosa que intercep-
tou documentos privados, 
todos sabemos que esses 
documentos são inválidos 
e nulos”, afirmou durante 
evento dos delegados feder-
ais em Salvador. 

ORIGEM 
O desembargador, pale-
strante do Simpósio Nacional 
de Combate à Corrupção, diz 
ainda que essas notícias lev-
am à população informações 
que acabam vulnerando a 
imagem das pessoas. “Infor-
mações essas que não sabe-
mos a origem, ou se foram 
editadas; da minha parte, sei 
que são informações ilícitas”, 
observa.

EM SUMA
Para qualquer juiz, de qualquer instância, ob-
tenção de ‘provas’ de foram ilícita não vinga no 
Judiciário. É regra, é lei, é praxe. O restante é 
palco, cena e gritaria.

DOAÇÃO EMPRESARIAL
O presidente da Câmara Federal, Rodrigo 
Maia, defende o retorno do financiamento 
privado de campanhas eleitorais, “mas com 
limitações rígidas para as doações”. 

LÁGRIMAS DO PODER
Aliás, até o fim do dia, ontem, não há notícia de 
novo choro de Rodrigo Maia. 

ENÉAS VIVE
Um intrépido advogado estuda tese para a 
cisão partidária no caso do Partido da Repúbli-
ca com o retorno do Partido Liberal. A ideia é 
ressuscitar o PRONA.

OI E FUI
O eco de protestos pontuais nas ruas mexe com 
a rotina do ministro do STF Gilmar Mendes. 
Convidados notaram que ele pouco ficou, e sem 
sorrisos, na noite de autógrafos dos novos livros 
do ministro Luiz Fux, no Restaurante Piantella, 
na última terça-feira. Paparicado, o presidente 
da Corte, Dias Toffoli, capitaneou mesa até o 
final do evento entre amigos.  

ESPECIALIDADE 
Luiz Fux lançou os 
livros “Processo Civil 
e Análise Econômica” 
e “Processo Civil 
Contemporâneo”. Pelo 
menos quatro colegas 
da Corte apareceram 
no salão do Piantella, 
liberado pelos anfitriões 
Roberto Peres e a 
esposa, juíza Vanessa 
Lemos.  

ESPLANADEIRA
# Acontece hoje em 
Ceilândia (DF) o evento 
Maria da Penha Vai Até 
Você, visando consci-
entizar as mulheres 
sobre segurança, riscos 
da violência doméstica 
e empoderamento. # 
A EVINO, app que 
comanda o setor de 
vendas online de vinhos 
europeus no Brasil, vê 
boas perspectivas com 
acordo do Mercosul-EU 
para baratear produ-
tos. # O time do Global 
Business Institute 
faz palestra hoje em 
Curitiba para dar dicas 
e fazer um cenário para 
brasileiros que querem 
investir nos EUA. No 
seminário Internacion-
alização “De Empresas 
– Destino: Estados 
Unidos”.

Irmãos Cavalcante negam 
depoimentos de 2011
CARLOS AMARAL
REPÓRTER

Em novo julgamento 
pelo assassinato de 
José Gonçalves da 

Silva Filho, conhecido por 
cabo Gonçalves, em maio 
de 1996, o ex-tenente coro-
nel Manoel Cavalcante e 
seu irmão Marcos Antônio 
Cavalcante negaram o de-
poimento que deram du-
rante o julgamento que os 
absolveu do crime em 2011. 

No julgamento de quinta-
feira (22), o ex-tenente coro-
nel Cavalcante afirmou que 
mentiu há oito anos porque 
lhe prometeram a soltura.

“Fui enganado, fui usa-
do e peço desculpas. Nesse 
período, eu fui enviado para 

O primeiro depoimen-
to do novo julgamento dos 
“Irmãos Gonçalves” foi o de 
Ana Maria Valença, irmã de 
cabo Gonçalves. Ela reafir-
ma que os ex-militares são 
responsáveis pela morte do 
irmão e que o motivo fora 
mesmo a negativa de assas-
sinar Enéas Gama.

“Ele se recusou ainda avi-
sou a essa possível vítima de 
que poderia sofrer um aten-
tado. Já que ele resolveu 
não matar, poderia dar com 
a língua nos dentes. Daí, 
começou a saga de matá-lo. 
Havia um compromisso de 
matá-lo [cabo Gonçalves] e 
isso lhe foi dito dentro de um 
quartel da Polícia. Foi deter-
minado um grupo para ma-
tá-lo, no estado de Alagoas 
não se mata, se determina 
que um grupo mate”, relata 
Ana Valença. “Ele foi traído. 
Meu irmão levou mais de 70 
tiros. O que enterrei não foi 
um homem, foi pedaços de 
um”, completa.

Segundo ela, cabo Gon-
çalves foi vítima de “pelos 
menos” quatro atentados.

A irmã também relata a 
ida de Manoel Cavalcante 
ao velório de cabo Gonçal-

O dia 9 de maio de 1996 
foi uma quinta-feira. Por 
volta das 11h da manhã, 
um Opala de cor bege che-
gou a um posto de gasoli-
na na Via Expressa – hoje 
Avenida Menino Marcelo 
– para abastecer e acabou 
metralhado por policiais 
à paisana assim que en-
costou numa das bombas. 
Um atirador se aproximou 
pelo lado do motorista; ou-
tro pela frente do veículo e, 
após descarregarem suas 
armas – metralhadoras e 
espingardas calibre 12 –, 
mais dois homens surgi-
ram e “completaram” o ser-
viço. 

Os dados da Polícia ci-
vil à época apontaram um 
total 41 tiros. Destes, 21 
atingiram o alvo: Cabo 
Gonçalves. Seus algozes, 
segundo as investigações, 
os membros da famigerada 
“gangue fardada”, liderada 
pelo ex-tenente-coronel da 
Polícia Militar de Alagoas, 
Manoel Cavalcante.

Ana Maria Valença deu um depoimento forte sobre a trama que culminou no assassinato de seu irmão

Marcos e Manoel Cavalcante durante o julgamento pelo assassinato

EMBOSCADA
Cabo foi assassinado em 
uma manhã de quinta-feira

“Enterrei pedaços de um homem”, diz irmã
SANDRO LIMA

SANDRO LIMA

Ex-militares voltam ao banco dos réus pelo assassinato do cabo Gonçalves, em 1996

Até hoje, 23 anos depois, 
ninguém foi condenado.

Para puxar o gatilho, 
ainda segundo o ex-tenen-
te-coronel em depoimento 
em 2011, pelo menos qua-
tro policiais militares – à 
época – foram usados: Jai-
res da Silva Santos, o Jai-
ro; Talvanes Luiz da Silva; 
cabo “João Fuba”, assassi-
nado em Pescaria, Maceió; 
e Daniel Luiz da Silva So-
brinho.

Jairo esteve lotado no 
gabinete de João Beltrão 
na ALE até 2015; Talvanes 
esteve preso em Tocantins 
pelo assassinato de Pedro 
Arapiraca e só deixou a Po-
lícia Militar em 2016.

Jairo foi inocentado em 
primeiro grau em fevereiro 
de 2014, por júri popular 
com placar de 4x3. Já Tal-
vanes Luiz da Silva, Valdo-
miro dos Santos Barros e o 
ex-sargento Daniel Luiz da 
Silva Sobrinho seguem com 
julgamentos inconclusos. 
(C.A.)

um presídio federal e queria 
morrer e não podia. Esse de-
poimento [2011] foi todo pre-
parado. Me pediram para 
que colaborasse e me solta-
riam. Isso é um jogo sujo do 
qual eu participei por mais 
de 30 anos. Fui uma vítima 
do sistema”, diz o ex-militar 
ressaltando que seu irmão 
Marcos também mentiu 
para ajudá-lo. No entanto, 
não foi revelado quem os te-
ria enganado. 

Em 2011, os “Irmãos Ca-
valcante” afirmaram que 
a morte de cabo Gonçalves 
foi tramada numa reunião 
em uma fazenda do deputa-
do Antonio Albuquerque, à 
época presidente da Assem-
bleia Legislativa Estadual 
(ALE), na qual participaram 

ves. O então militar agrediu 
e ameaçou familiares da ví-
tima.

“O homem que a vida in-
teira perseguiu meu irmão 
e participou dos atentados 
contra ele, que o matou jun-

os também deputados João 
Beltrão e Francisco Tenório. 
Naquele relato, os ex-mili-
tares afirmaram que João 
Beltrão queria matar cabo 
Gonçalves por este ter se 
negado a assassinar Enéas 
Gama, prefeito de Coruripe 
em 1988.

Francisco Tenório era 
próximo a cabo Gonçalves 
e, segundo o depoimento de 
2011, foi ele quem o fez ir ao 
local de sua morte, um posto 
de combustível na Serraria.

Mas, de acordo com o de-
poimento desta quinta, tudo 
não passou de mentira dos 
ex-militares. O detalhe é 
que antes do início do julga-
mento, o advogado de defesa 
Givan Lisboa disse à Tribu-
na que a versão de 2011 es-

to com a ‘gangue fardada’, 
tentar agredir meu irmão 
morto com mais de 70 tiros 
dentro de um caixão. É mui-
ta covardia”, diz Ana Valen-
ça.

Em 2011, Manoel Ca-

tava mantida.
“A história do processo é 

a mesma. Se tiver de mudar 
alguma coisa vai ser surpre-
sa”, garante o advogado.

Dos parlamentares, ape-
nas Francisco Tenório ainda 
não foi julgado porque teve 
seu processo desmembrado 
por ter sido eleito deputa-
do federal em 1998. João 
Beltrão foi inocentado por 
insuficiência de provas em 
fevereiro deste ano pelo Tri-
bunal de Justiça e Antonio 
Albuquerque sequer se tor-
nou réu, a pedido do próprio 
Ministério Público Estadual 
(MPE).

Até o fechamento desta 
edição, o julgamento dos ‘Ir-
mãos Cavalcante’ não havia 
sido concluído.

valcante admitiu ter ido ao 
velório para checar se o cabo 
Gonçalves estava realmente 
morto, mas que não se lem-
brava de quase nada, por 
ter tomado uísque e estar 
“chumbado”. (C.A.)
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Semelhança entre Brasil e Argentina

William Waack: “É quase irresistível a tentação de 
dizer que Argentina e Brasil são espelhos de si 
mesmos. Os dois vizinhos tiveram seus populistas 

históricos cujas sombras políticas se projetam até hoje (Pe-
ron e Vargas). Desenvolveram Estados balofos que extraem 
desproporcional parte da riqueza gerada nos respectivos 
territórios – sem terem sido capazes de conduzir as respec-
tivas economias para crescimento em bases sustentáveis. 
A Argentina era rica e ficou pobre, e o Brasil não conse-
guiu ficar rico. Há notórias diferenças, até anedóticas. O 
argentino tende a assumir que o melhor ficou no passado, 
enquanto o brasileiro acha que o melhor estará no futuro. 
Ainda assim há grandes paralelos na linha do tempo entre 
os dois países. Brasil e Argentina experimentaram rupturas 
políticas em épocas muito próximas, passaram por ditadu-
ras militares e ‘guerras sujas’ de feições similares (ainda 
que de diferentes intensidades de trauma e violência), 
voltaram a regimes civis em períodos simultâneos, arcaram 
com graves crises de endividamento, recessão e, mais 
recentemente, com regimes de grotesca irresponsabilidade 
fiscal, em boa parte culpados diretos pelas dificuldades eco-
nômicas que ambos enfrentam. A história recente demons-
tra que governos da chamada ‘esquerda’ na Argentina e no 
Brasil não resolveram nenhum dos problemas fundamentais 
desses países – ao contrário, contribuíram para piorá-los. 
Os de “direita” precisam provar que conseguem.”

Alguns ministros mostram mais raiva de procura-
dores e juízes que estão fazendo um bom trabalho do 

que de criminosos que saquearam o país”
LUIS ROBERTO BARROSO 
Ministro do Supremo Tribunal Federal

ANDORINHA
Informa o site “O Antagonista” que 
Rodrigo Cunha (PSDB) é o único 
senador alagoano que subscreve a 
lista dos 25 senadores que assina-
ram manifesto pedindo ao presidente 
Jair Bolsonaro para vetar, integral-
mente, a Lei de Abuso de Autoridade. 
Se o veto for integral, será apreciado 
primeiramente pelo Senado Federal.

PREOCUPAÇÃO
O deputado federal João Henrique 
Caldas (PSB/AL) solicitou à Câmara 
a criação de uma comissão para 
acompanhar e fiscalizar o des-
matamento em áreas da Floresta 
Amazônica. Para JHC, “o debate tem 
que ser mais profundo e voltado à 
questão social, ambiental e econô-
mica, do que os que se tem travado 
atualmente”.

ECONOMIA
O vice-governador, Luciano Bar-
bosa, representou Renan Filho na 
reunião do Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento do Nordeste, 
em Teresina, quando governadores 
da região decidiram fazer compras 
em conjunto. “As compras governa-
mentais de bens e serviços feitas 
coletivamente vão resultar em preços 
mais baixos”, diz.

SUSPEITO
Procurador da República Antônio 
Carlos Welter, sobre um advogado, 
alvo da Operação Lava Jato, que 
recebeu honorários elevados sem ter 
prestado serviços à Braskem: “Esses 
valores, pelo menos uma parte 
substancial dele, acabaram sendo 
encaminhados em contas obtidas na 
Suíça pelo diretor Maurício Ferro, da 
Braskem.”

PROPOSTA
Deputada estadual Cibele Mou-
ra (PSDB), sobre a proposta de 
privatização anunciada pelo governo 
federal: “É preciso uma reforma 
tributária também no Estado de 
Alagoas. Existem três propostas, 
todas simplificando o sistema tribu-
tário, porém, nenhuma delas reduz 
imposto, nenhuma delas beneficia o 
mais pobre”.

OPINIÃO
Jornalista Josias de Souza: “A infan-
taria bolsonarista organiza nova ma-
nifestação para o dia 25 de agosto. 
Dessa vez, o asfalto roncará em duas 
faixas. Numa, apoiará a dupla Sergio 
Moro e Deltan Dallagnol. Noutra, 
pedirá o impeachment de uma trinca 
suprema: Dias Toffoli, Gilmar Mendes 
e Alexandre de Moraes.” 

*  Governada pelo PT há quase 
13 anos, a Bahia tem sofrido 
perdas consideráveis no turis-
mo: o Centro de Convenções 
desabou e fecharam o Club Med 
Itaparica, o Othon, o Meridien 
e mais 98 hotéis na Grande 
Salvador.

*  O Moradia Legal, programa de 
regularização fundiária do Poder 
Judiciário de Alagoas, entrega 
hoje, gratuitamente, 150 títulos 
de propriedade em Joaquim 
Gomes. A partir das 10 horas, na 
Escola Estadual Mário Gomes 
de Barros, no Centro.

*  O posto de atendimento da 
SMTT localizado na Avenida Ve-
reador Dário Marsíglia, na entra-
da do Conjunto Cleto Marques 
Luz, no Tabuleiro do Martins, 
hoje funciona somente até 10 
horas, por conta de um serviço 
de manutenção no prédio.

*  A Comissão de Credencia-
mento da Agência Municipal de 
Regulação de Serviços Delega-
dos realiza consulta pública para 

credenciamento de Microem-
preendedores Individuais, para 
prestação de serviços. Somente 
até hoje.

* Por conta da Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, hoje tem 
mesa-redonda com o professor 
surdo francês Mathias Nadalutti. 
Das 15 às 17 horas, na sede do 
Instituto Bilíngue de Referência 
em Surdez, na Jatiúca.

*  A Secult/AL realiza nova 
oficina, ministrada pela roteirista 
de televisão Julia Priolli, também 
gerente de conteúdo original no 
canal FOX. A oficina, que dispõe 
de 80 vagas, acontece no dia 26 
de agosto, 10horas, no Museu 
da Imagem e do Som.

*  O CRB adotou a imprevisibi-
lidade como marca registrada. 
Após nova derrota em casa, 
foi a Campinas e conseguiu 
vencer a Ponte Preta, por 1x0. 
No sábado próximo vai pegar 
o Figueirense, às 19 horas, em 
Florianópolis.

MPF denuncia ex-prefeito por improbidade
Ex-secretária de Educação de Feliz Deserto também deve se explicar à Justiça pela utilização indevida de recursos públicos

JAIRO SILVA
COLABORADOR*

O Ministério Público 
Federal (MPF) em 
Alagoas ofereceu 

denúncia - recebida pela 
13ª Vara Federal -, contra 
o ex-prefeito de Feliz De-
serto Maykon Beltrão, e a 
ex-secretária Municipal de 
Educação, Jully Beltrão. 
Ambos são acusados pelo 
crime de dispensa irregu-
lar de licitação, bem como 
pela utilização indevida de 
recursos públicos - junto 
com o empresário Marcos 
Antônio Lins dos Santos, 
contratado para forneci-
mento de gêneros alimentí-
cios para merenda escolar.

Segundo a denúncia 
apresentada pelo Núcleo de 
Combate à  Corrupção do 
MPF/AL, as investigações 
realizadas pela Controlado-
ria Geral da União (CGU) 
e pela Polícia Federal no 
ano de 2011, constataram 
diversas irregularidades na 
execução de programas go-
vernamentais que utiliza-
vam verbas provenientes da 
União, sobretudo do Minis-
tério da Educação.

Maykon Beltrão recebeu a denúncia do MPF com surpresa e espera ser notificado pela Justiça Federal

Nivaldo Barbosa diz que o piso indica valorização da categoria

ARQUIVO PESSOAL

ASCOM / ALE

PROGRAMA
Consta na denúncia que 

despesas referentes ao pe-
ríodo de junho de 2009 a ju-
lho de 2011, realizadas pela 
prefeitura durante a execu-
ção do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, não 
apresentavam comprovação 
de sua destinação. A quan-
tia debitada, sem especifi-
cação dos beneficiários dos 
valores, a qual deveria ser 
utilizada para aquisição de 

gêneros alimentícios, totali-
zou o valor de R$ 142 mil.

SEM LEMBRANÇAS
Por outro lado, verificou-se 

nos trabalhos realizados pela 
CGU, pagamentos à empresa 
Distribuidora de Alimentos 
Litoral LTDA no montante 
de R$ 197,7 mil. Em termo 
de declaração, o proprietário, 
Marcos Santos, informou não 
lembrar de ter participado de 
processo licitatório.

Na análise dos extratos 
bancários da conta-corrente 
vinculada ao Programa Na-
cional de Transporte Escolar, 
foram aproximadamente R$ 6 
mil de débitos não comprova-
dos. 

Já em relação às verbas 
relacionadas ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação – Fundeb, 
a quantia debitada sem com-
provação totalizou em mais 
de R$ 175 mil, fora R$ 37,5 
mil com despesas realizadas 
sem empenho, cerca de R$ 11 
mil com gastos incompatíveis 
com a natureza do Fundo, 
e aproximadamente R$ 229 
mil gastos com combustíveis. 
Em relação a este último 

EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

Um grande passo para 
a criação do piso salarial 
para a advocacia foi dado na 
manhã de ontem quando foi 
realizada uma audiência pú-
blica na Assembleia Legis-
lativa do Estado (ALE) para 
debater a proposta de lei 
que vai beneficiar milhares 
de advogados e advogadas 
em Alagoas, principalmente 
os de início de carreira. Para 
o presidente Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seccional 
Alagoas (OAB/AL), Nivaldo 
Barbosa Júnior, a criação do 
piso salarial para a advoca-
cia pode ser um importante 
indicativo de valorização e 
fortalecimento da profissão.

“Realizar esta audiência 
mostra o nosso compromisso 
com a valorização e fortale-

OAB/AL debate criação do piso salarial para advogados
cimento da advocacia. Uma 
sociedade sem um sistema 
jurídico forte, é uma socie-
dade fraca. Uma advocacia 
valorizada permite uma so-
ciedade devidamente pro-
tegida, longe dos excessos, 
com a liberdade garantida, 
e com todos os seus direitos 
preservados”, disse.

O projeto de criação do 
piso salarial é de iniciativa 
do Sindicato dos Advogados 
de Alagoas (Sindav) e do de-
putado estadual Galba No-
vaes (MDB), e conta com o 
apoio da OAB/AL.

Em seu pronunciamento, 
o deputado Galba Novaes 
destacou a atuação da OAB/
AL e do Sindav na criação do 
texto que será levado para 
o Governo de Alagoas, de 
onde deve partir a proposta 
de criação do piso salarial.

“Em março, quando es-

tive na OAB, que também 
é minha casa, pois sou ad-
vogado, conversei com o 
presidente Nivaldo sobre a 
minha proposta de criação 
do piso. Entendo que essa 
é uma forma de contribuir, 
enquanto parlamentar, com 
a minha classe de origem”, 
disse.

De acordo com a pre-
sidente do Sindav, Anita 
Gameleira, esta é a princi-
pal pauta do sindicato, que 
é dar uma carreira digna 
para a advocacia alagoana. 
“Quando assumi o sindicato, 
a minha pauta principal era 
criar esse projeto que vai 
trazer dignidade para os ad-
vogados e advogadas de Ala-
goas. Com o apoio da OAB e 
do deputado Galba Novaes, 
finalmente nossa promessa 
está prestes a ser cumpri-
da”, disse.

DENÚNCIA
Em relação a este último 
montante, as investigações 
demonstraram que tais des-
pesas também não tinham 
vinculação com os objetivos 
do Fundeb

RECORDAÇÃO
Em termo de declaração, o 
proprietário, Marcos Santos, 
informou não lembrar de 
ter participado de processo 
licitatório

Quem também fez  o uso 
da palavra foi o presidente 
do Conselho do Jovem Advo-
gado, Pedro Accioly, no qual 
abordou sobre a atual reali-
dade dos advogados recém 
inscritos na Ordem que, em 
sua parte recebem menos 
do que o valor proposto pelo 
projeto, mas que possuem 
grandes responsabilidades 
com as ações dos escritórios 
os quais representam.

“Nosso conselho recebe 
denúncias de todos os tipos, 
mas as mais principais são 
referentes aos salários pa-
gos aos jovens recém inscri-
tos na ordem. Muitos ficam 
responsáveis por processos 
que envolvem milhares de 
reais, mas nenhuma gratifi-
cação ou bonificação é paga. 
Eles apenas recebem seu sa-
lário, que por vezes é menor 
que R$ 2 mil. Esse projeto 
vem pra trazer um fôlego 
para cada um deles e possi-
bilitar o crescimento finan-
ceiro e profissional de cada 
um”, concluiu.

montante, as investigações 
demonstraram que tais des-
pesas também não tinham 
vinculação com os objetivos 
do Fundeb.

À Tribuna, o ex-prefei-
to Maykon Beltrão disse que 
recebeu a informação sobre 
a denúncia com surpresa e 
aguarda ser notificado pela 

Justiça Federal. Já a ex-se-
cretária de Educação de Feliz 
Deserto, Jully Beltrão, não se 
pronunciou. (*Com assesso-
ria)
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Agressor vai ressarcir o SUS

Os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com des-
pesas médicas e hospitalares no atendimento á vitima 
de agressão, serão ressarcidos pelo agressor. O pro-

jeto de lei neste sentido, foi aprovado no plenário da Câmara 
dos Deputados, esta semana. O texto já havia sido aprovado 
anteriormente, porém foi modificado no Senado. Na volta á 
Câmara, os deputados rejeitaram as mudanças dos sena-
dores e agora o projeto vai à sanção presidencial. Uma das 
mudanças rejeitadas, previa que o ressarcimento ao SUS, 
somente aconteceria quando o processo transitar em julgado 
na instância criminal. Os deputados consideraram que isso 
causaria uma demora muito grande entre a agressão e o 
ressarcimento. Foi aprovado também que os gastos com uso 
de abrigo pela vitima e dos dispositivos de monitoramento, 
também serão ressarcidos.

PINDORAMA INICIA A MOAGEM
A Cooperativa Pindorama iniciou na quarta-feira o trabalho de 
moagem da cana da safra 2019-2020, com o objetivo de alcançar 
um milhão de toneladas. A Cooperativa utilizará uma área de 12 mil 
hectares e deve gerar mais de 1.800 empregos diretos, incluindo o 
parque industrial, a administração e serviços correlatos. A solenida-
de de lançamento da safra contou com a participação da diretoria, 
funcionários e convidados.

EM BUSCA DA ALAGOANIDADE
O Gabinete Civil, através do Arquivo Público de 
Alagoas, lança nesta sexta (23) o projeto “Alagoa-
nidade, Seu Lugar, Sua História”, que acontecerá 
de forma trimestral com palestras, exposições, 
apresentações artísticas e culturais, salientando 
os valores da nossa terra, explica o secretário Fá-
bio Farias, titular do Gabinete Civil. O lançamento 
acontece às 17h na sede do Arquivo Público, no 
bairro de Jaraguá.

EM BUSCA DA ALAGOANIDADE 2
Nesta primeira edição o projeto destaca o trabalho 
da museóloga Carmen Lúcia Dantas, do presiden-
te da Comissão Alagoana do Folclore, Olegário 
Venceslau e da Mestra do Patrimônio Vivo, Vânia 
Oliveira. Para a superintendente do Arquivo Pú-
blico, Wilma Nóbrega o projeto reforça o compro-
misso do órgão com a proximidade da população 
e das instituições, valorizando sempre os nossos 
valores culturais.

SAÚDE COMO PRIORIDADE
Um anúncio feito esta semana pelo governador Re-
nan Filho mostrou que a saúde é prioridade absoluta 
na busca por melhores condições no atendimento 
básico da população. Serão inaugurados cinco hos-
pitais no Estado, além de duas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) que estão com as obras em 
fase de conclusão na capital. “Vale ressaltar que o 
conjunto de equipamentos vai gerar mais de 10 mil 
empregos na área de saúde em Alagoas” garantiu 
Renan Filho.

SAÚDE COMO PRIORIDADE 2
O Hospital da Mulher, construído no bairro do Poço, 
em Maceió será entregue no dia 30 de setembro. 
Recebeu investimentos de mais de R$ 30,7 milhões e 
ofertará 127 leitos, com capacidade para 8.460 atendi-
mentos/mês. No início do próximo ano, será entregue 
o Hospital Metropolitano, no Tabuleiro, com 180 leitos 
e um investimento de R$ 80 milhões. A capital ganha-
rá ainda duas UPAs, que serão entregues nos dias 
11 de outubro (Tabuleiro) e 25 de outubro (Jacintinho) 
uma vez que as obras já estão concluídas.

SAÚDE COMO PRIORIDADE 3
O interior do Estado receberá três hospitais de porte. 
Em Porto Calvo, o Hospital Regional do Norte, será 
entregue no segundo semestre de 2020, com 123 lei-
tos. Depois será a vez do Hospital Regional da Mata, 
em União dos Palmares, também com 123 leitos e 
investimentos de R$ 30,2 milhões cada um. Marcado 
para estar concluído em 2021, o Hospital Regional do 
Alto Sertão, em Delmiro Gouveia finaliza o cronogra-
ma de entregas no setor saúde em Alagoas.

Rui solicita novos estudos 
para região do Pinheiro
EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA

O prefeito Rui Palmei-
ra (PSDB) e o coor-
denador especial de 

Proteção e Defesa Civil de 
Maceió, Dinário Lemos, 
estiveram reunidos ontem 
com o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, para solicitar novos 
estudos para os bairros do 
Pinheiro, Mutange e Bebe-
douro. O Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), Agên-
cia Nacional de Mineração 
(ANM) e Secretaria Nacio-
nal de Proteção e Defesa 
Civil também participaram 
do encontro na sede do Mi-
nistério de Minas e Ener-

Discutir sobre como de-
senvolver o turismo na re-
gião sul e baixo São Fran-
cisco do Estado é o tema 
proposto para ser debatido 
em uma Sessão Especial na 
Assembleia Legislativa. O 
requerimento, de autoria do 
deputado Marcelo Beltrão 
(MDB), foi aprovado na ses-
são de quarta-feira (21) e a 
sessão acontece no dia 21 de 
outubro, no plenário do Le-
gislativo Estadual. 

O Estado de Alagoas tem 
um grade potencial turístico 
e atrai visitantes de vários 
estados e de outros países. 
A região norte e alguns mu-
nicípios pontuais, a exemplo 
de Piranhas, já possuem 
seus destinos consolidados. 
A proposta do deputado é 
discutir como desenvolver 
as potencialidades na região 
sul e baixo São Francisco, 
ainda pouco explorados.

“Propomos esta sessão 
para que a gente possa dis-
cutir os avanços que são 
possíveis para a região sul e 
baixo São Francisco, debater 
as demandas, ouvir o trade, 
conhecer os projetos do go-
verno do Estado e levar pro-

 Após ação civil públi-
ca ajuizada pelo Ministé-
rio Público do Trabalho 
(MPT) em Alagoas, a 4ª 
Vara do Trabalho de Ma-
ceió condenou a empresa 
BRA Serviços Adminis-
trativos a contratar e 
manter em seus quadros 
pessoas com deficiência 
(PCD) habilitadas ou be-
neficiários da Previdência 
Social reabilitados. A ré 
deve cumprir a decisão ju-
dicial em até doze meses.

A legislação prevê 
que empresas com 100 
ou mais empregados são 
obrigadas a preencher de 
2% a 5% dos seus cargos 
com PCDs habilitadas ou 
beneficiários da Previdên-
cia Social reabilitados. 
O MPT constatou que, 
no caso da BRA Serviços 
Administrativos, deveria 
haver 76 empregados na 
condição em destaque, 
porém apenas sete dessas 
vagas foram preenchidas 
na empresa. Marcelo Beltrão cita que algumas regiões estão pouco exploradas em AL

Prefeito Rui Palmeira pediu celeridade para ajudar moradores dos bairros

JUSTIÇA DO TRABALHO
MPT consegue vagas para 
pessoas com deficiência

Sessão na ALE vai tratar sobre turismo
ASCOM / ALE

EDILSON OMENA

Prioridade é buscar soluções para áreas que estão afetadas pela instabilidade do solo

“A inclusão de pessoas 
com deficiência e reabili-
tadas no mercado de tra-
balho é atuação prioritá-
ria do Ministério Público 
do Trabalho, representa 
uma política de discrimi-
nação positiva necessária 
para conferir efetivida-
de a diversos princípios 
constitucionais, para que 
os valores de ‘promover 
o bem’ e ‘reduzir as de-
sigualdades’ resultem 
em ação, disposição para 
agir, e não apenas sejam 
anunciados como objeti-
vos fundamentais da Re-
pública [artigo 3º da Car-
ta Magna], reconhecidos 
portanto, mas inaplicá-
veis. A imposição de con-
denação pelo Estado-Juiz 
se faz necessária ante a 
deliberada resistência da 
empresa em cumprir a le-
gislação e contratar o nú-
mero mínimo de pessoas 
com deficiência”, disse a 
procuradora Eme Carla 
Carvalho.

gia (MME), em Brasília.
Rui avaliou como positi-

va a reunião e informou que 
o pedido foi recebido com 
atenção e encaminhamen-
tos. “O ministro convocou 
diversos órgãos do Governo 
Federal e nós viemos buscar 
respostas para a população 
do Pinheiro, Mutange e Be-
bedouro. Solicitamos novos 
estudos que informem com 
segurança aos moradores se 
eles poderão voltar para as 
suas casas, porque essa é a 
grande angústia da popula-
ção e a gente pediu celerida-
de ao ministro de Minas e 
Energia, que foi muito firme 
na reunião. Ele solicitou às 
agências envolvidas que o 
estudo seja imediatamente 
iniciado para que tenhamos 

as respostas tão solicitadas 
pela população dos bairros 
atingidos”, disse.

Questionado sobre a soli-
citação da Braskem à ANM 
para explorar reservas de 
sal em perímetro não urba-
no em Alagoas, Rui Palmei-
ra destacou que a prioridade 
atual é uma solução para as 
áreas afetadas pela instabi-
lidade de solo decorrente da 
mineração. “Mesmo que a 
Braskem tenha pedido au-
torização de lavra de sal-ge-
ma em áreas não habitadas, 
nós sugerimos que não seja 
concedida nesse momento 
enquanto os bairros atingi-
dos não têm uma resposta 
objetiva. O que precisamos 
no momento é a solução e 
quando ela virá”, destacou o 

prefeito. 
Dinário Lemos explicou 

a necessidade de respostas 
para que a população dos 
bairros atingidos tenha co-
nhecimento da solução, que 
é motivo de preocupação. 
“As pessoas estão apreen-
sivas para saber o que está 
sendo feito e se vai haver 
recuperação. O prefeito 
veio cobrar novos estudos 
e monitoramento para que 
as pessoas possam ter uma 
segurança de que o Governo 
Federal está trabalhando 
com o propósito de apontar 
uma solução. Com isso, va-
mos saber se há condições 
de ter uma recuperação dos 
bairros. Os moradores pre-
cisam entender o que está 
acontecendo”, ressaltou.

postas. Aquela região tem 
uma potencialidade enorme 
e no turismo traz emprego e 
renda”, justificou o deputa-
do.

Marcelo Beltrão defende 
ainda que é preciso traçar 
um planejamento, desenvol-
vendo as potencialidades da 
região sul e baixo São Fran-
cisco.

“Temos praias, lagoas, 
a foz do Rio São Francisco, 
belezas naturais incríveis. 
Além disso, temos o arte-
sanato típico da região, e o 
turismo histórico e religioso, 
ainda muito pouco explora-
dos. Eu ainda não entendo 
o motivo de até hoje não ter 
havido uma explosão do tu-
rismo na nossa região. Que a 
gente possa discutir o tema 
e possa contar com o Gover-
no do Estado, prefeitos e em-
presários dos municípios da 
região, além de todo o trade 
turístico para enriquecer o 
debate”, disse o deputado.

Após a provação do re-
querimento, a proposta foi 
elogiada pelo deputado Iná-
cio Loiola, que destacou a 
importância do turismo na-
quela região.

•  Lideranças de centro-esquer-
da da Argentina, divulgaram um 
manifesto esta semana, em defesa 
da liberação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os 
signatários estão a ex-presidente 
Cristina Kirchner e o candidato à 
presidência, Alberto Fernández.

•  Também assinam o manifesto a 
líder das Avós da Praça de Maio, 
Estela de Carlotto, o ex-ministro da 
fazenda de Cristina, Axel Kiciloff 
e o ex-candidato à presidência 
Sérgio Massa, além de senadores, 
deputados, sindicalistas, professo-
res, jornalistas e artistas.

•  A manifestação dos argentinos 
não passou incólume pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. “A Argentina 
está mergulhando no caos. Está 
começando a seguir a trilha da 
Venezuela, porque os bandidos da 
esquerda estão voltando ao poder” 
disse.

•  O vencedor das prévias na 
Argentinas Alberto Fernández res-
pondeu ao presidente brasileiro: 
“em termos políticos nada tenho 
a ver com Bolsonaro. Comemoro 
enormemente que fale mal de 
mim. É um racista, um misógino, 
um violento”.
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Governadores do NE criticam privatizações
EDITORIA DE POLÍTICA
COM ASSESSORIA E AGÊNCIAS

Os governadores do 
Nordeste demons-
traram preocupação 

com a decisão do governo 
federal de privatizar 17 
estatais. Os gestores par-
ticiparam na terça-feira 
(21) de um encontro do 
Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Susten-
tável do Nordeste, e elabo-
raram a Carta de Teresina. 

Representando Alagoas, 
o vice-governador Lucia-
no Barbosa (MDB), esteve 
presente e tratou, ainda, de 
outros assuntos, a exemplo 
da assinatura do contrato 
para compartilhar compras 
coletivas.

Presidente do consór-
cio, o governador Rui Costa 
(PT) disse que o grupo está 
preocupado com a medida.

“Essa carta resume o po-
sicionamento dos estados 
do Nordeste. Entre eles, 
nos preocupa bastante que 
esse anúncio de privatiza-
ções realizado hoje não ve-
nha endossado com estudos 
que demonstram o que será 
feito de prestação de servi-
ços nessas áreas”, afirmou.

No documento, os go-

Em reunião ontem (22) 
com o presidente da Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM), Glademir Aroldi, 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, defendeu que a 
PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) paralela da 
reforma da Previdência trate 
exclusivamente de novas re-
gras para o regime de Previ-
dência de servidores de esta-
dos e municípios. A proposta 
está sendo preparada por se-
nadores para que a proposta 
de reforma da Previdência 
em discussão no Senado não 
retorne para a Câmara, se 
for alterada.

“Precisamos pensar nessa 
PEC paralela. A minha tese 
sobre essa proposta é de que 
se torne uma extensão das 
regras da União a estados e 
municípios. É isso. Se colo-
carmos mais do que isso te-
remos dificuldade para apro-

Vice-governador Luciano Barbosa assinou a carta que traz preocupações com as privatizações das estatais colocadas em prática pelo governo Bolsonaro

Davi Alcolumbre ressalta que é preciso uma PEC paralela à proposta

Alcolumbre quer estados e municípios na reforma por PEC

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No documento, os chefes dos Executivos estaduais destacam que as “entregas” podem trazer uma série de consequências negativas

vernadores destacam em 
especial as privatizações 
dos Correios e da Eletro-
bras. “Sem estudos técnicos 
aprofundados e a necessá-
ria compreensão de todos 
os impactos, tais vendas po-
derão trazer consequências 
negativas para a soberania 
nacional e um possível re-
trocesso à integração regio-
nal”, diz trecho da carta.

Como exemplo da preo-
cupação, ele citou os Cor-
reios, a Eletrobras e a 
Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco (Chesf). A 
Eletrobras é dona da Chesf 
e para ambas serem priva-
tizadas será necessário a 
aprovação de um projeto de 
lei no Congresso Nacional. 
A privatização da Chesf 
sempre é vista como algo 
que pode complicar o uso 
do Rio São Francisco que 
corta quatro Estados da re-
gião: Pernambuco, Bahia, 
Sergipe e Alagoas.

O consórcio também 
pretende lançar um chama-
mento público para a área 
de tecnologia. “A nossa 
ideia é uma Parceria Públi-
co-Privada de investidores 
[interessados] na conectivi-
dade no Nordeste”, afirmou 
Rui Costa. No próximo dia 

var”, alertou Alcolumbre, 
que só este mês se reuniu 
três vezes com a CNM.

A simplificação da PEC, 
para facilitar a tramitação 
no Senado e posteriormen-
te na Câmara dos Deputa-
dos, também foi defendida 
no encontro pelos senadores 
Eduardo Braga (MDB-AM), 
Álvaro Dias (Podemos-PR) e 
Irajá (PSD-TO).

Segundo o presidente da 
CNM, Glademir Aroldi, se 
não houver inclusão de es-
tados e municípios em uma 
proposta no Senado, 2.108 
municípios terão que fazer 
suas reformas, se quiserem 
modificar as regras. Nenhum 
município vai conseguir fa-
zer isso, ainda mais em ano 
eleitoral”, admitiu Aroldi.

O presidente da CNM 
destacou, ainda, a neces-
sidade de retirar do texto 
aprovado na Câmara o pon-

to que proíbe a migração 
de municípios do Regime 
Geral de Previdência Social 
(RGPS) para o Regime Pró-
prio de Previdência Social 
(RPPS). Estudo da CNM 
que traz um panorama so-
bre a Previdência nos muni-
cípios brasileiros foi entre-

gue aos parlamentares. “A 
gente simulou a economia 
que os 3.460 municípios 
com o Regime Geral teriam 
se estivesses no RPPS em 
2018. A redução do gasto 
previdenciário chegaria a 
R$ 10,1 bilhões no ano pas-
sado”, disse.

28, os técnicos dos Estados 
dessa área farão uma re-
união em Fortaleza para 
analisar um termo de re-
ferência para essa concor-
rência. “E, se possível, 15 
dias depois publicaremos 
um edital que terá caráter 
internacional para que o 
Nordeste fique conectado, 

andando na velocidade da 
tecnologia”, contou. Inves-
timentos nesse tipo de in-
fraestrutura é vital para o 
crescimento da economia.

COMPRAS
O vice-governador Lu-

ciano Barbosa destacou 
que os gestores estaduais 
assinaram, ainda, o Con-

trato de Programa, que 
possibilitará o comparti-
lhamento, entre os nove 
Estados da região, de equi-
pamentos e insumos obti-
dos por meio das compras 
coletivas.

“As compras governa-
mentais de bens e serviços 
feitas coletivamente vão 

resultar em preços mais 
baixos, porque se a gente 
tem um ganho de escala, a 
gente diminui o preço uni-
tário daquilo que estamos 
comprando”, explicou Lu-
ciano Barbosa. Ele repre-
sentou o governador Renan 
Filho (MDB), que esteve 
em viagem a Brasília.

FLÁVIO GOMES DE BARROS 

TURISMO
flaviogomesdebarros@gmail.com

IBGE aponta crescimento de
atividades turísticas no Brasil

O volume das atividades turísticas no Brasil cresceu 5,1% 
em maio deste ano em comparação ao mesmo período 
do ano passado. Os dados foram divulgados por pesqui-

sa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e atribuem 
a expansão do setor ao aumento de receita das empresas de 
locação de automóveis e de hotéis. A entidade constatou que, 
no mês de maio, vários estados registraram crescimento, como 
Ceará (7,5%), Bahia (5,1%), Minas Gerais (3,3%), Rio de Ja-
neiro (2,1%) e São Paulo (2,1%), sendo que apenas o Paraná 
verificou baixa (-1,2%). Em relação ao volume geral de servi-
ços no país, houve avanço de 4,8% neste mês na comparação 
com o mesmo período do ano passado – taxa mais elevada 
desde fevereiro de 2014 (7,0%). O IBGE informou ainda que, 
no acumulado do ano, as atividades turísticas cresceram 3,2% 
frente a igual período de 2018. Segundo a entidade, elas foram 
impactadas pelos segmentos de hotéis, locação de automóveis 
e de serviços de catering, bufê e outros de comida preparada. 
Sete dos 12 estados que fizeram parte da pesquisa também 
apresentaram taxas positivas no acumulado do ano, especial-
mente Ceará (9,9%) e São Paulo (8,6%), enquanto Distrito 
Federal (-6,2%) e Santa Catarina (-5,3%) foram responsáveis 
pelos principais percentuais de baixa. Já o principal impacto 
negativo apontado pelo IBGE foi do segmento de transporte 
aéreo de passageiros (-3,5%).

ARENA DIGITAL DA ABAV PROPÕE
SOLUÇÕES EM PLENA ERA TECNOLÓGICA
A era digital transformou radicalmente o cenário 
do turismo, exigindo constante atualização dos 
profissionais do setor, com um olhar especial 
nas novas ferramentas disponíveis para atender 
ao consumidor final e otimizar processos do dia 
a dia. De olho nesses desafios, a Arena Digital 
da Vila do Saber, espaço de capacitação da 
ABAV Expo 2019, de 25 a 27 de setembro, terá 
especialistas para levantar temas atuais e propor 
soluções para o mercado. A Arena tem mentoria 
de Silvia Fagundes, diretora de Projetos Digitais 
da Tradetech, e tem como áreas de atuação 
marketing multicanal, planejamento estratégico 
e operações em entretenimento, viagens, bem
-estar e saúde. A palestra “Storytelling – Como 
contar boas histórias pode alavancar o turismo” 
será ministrada por Bruno Scartozzoni, cofun-
dador da empresa Story Talks.. A diretora geral 
da Business Factory, Thais Medina, apresentará 
o tema “30 dicas para sua empresa bombar 
no Instagram”, rede social mais utilizada por 
agentes de viagens segundo a pesquisa ‘Quem 
são os influenciadores digitais do turismo’, fruto 
de parceria entre o Panrotas e a agência de co-
municação B4TComm. A estrategista da Stratlab 
Inteligência Digital, Fernanda Nascimento, fará 
uma apresentação com o tema “Social Selling 
na jornada do cliente corporativo”, focada em 
informações sobre os novos comportamentos 
de marketing e vendas. Sandra Turchi, CEO da 
empresa Digitalents, realizará a palestra “Análise 
do cenário digital do turismo”.

IMPRENSA JÁ PODE SE CREDENCIAR
À 47ª ABAV EXPO INTERNACIONAL
Está aberto o credenciamento de imprensa para 
a 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º 
Encontro Comercial Braztoa. A feira, considerada 
a maior e mais importante do mercado de turis-
mo do país, acontece de 25 a 27 de setembro, 
no Expo Center Norte, em São Paulo. O último 
dia da feira será aberto também ao público final, 
para a Black Friday de Viagens, área de vendas 
formada com exclusividade por agências de 
viagens associadas à ABAV para a venda de pa-
cotes de viagens nacionais e internacionais com 
descontos especiais. Para participar da cobertu-
ra do evento, acesse o botão de credenciamento 
de imprensa no site www.abavexpo.com.br.

AMRESORTS ANUNCIA RESORT
PARA FAMÍLIAS EM PUNTA CANA
A AMResorts, rede de resorts de luxo do Apple 
Leisure Group (ALG), anunciou a abertura de um 
novo hotel da marca cinco estrelas Dreams na 
República Dominicana: o Dreams Macao Beach 
Punta Cana Resort & Spa. Este será o primeiro 
resort do grupo em Macao e o 11º na ilha caribe-
nha. Com inauguração prevista para o segundo 
trimestre de 2020, o empreendimento de alto 
padrão terá 500 quartos e suítes, todos com 
vista direta para o mar do Caribe. Prezando pela 
exclusividade, o resort à beira-mar será o único 
empreendimento hoteleiro localizado na pequena 
e pitoresca Praia de Macao, classificada como 
uma das melhores do Caribe pela Unesco.

ALAGOAS VAI TER VOOS EXTRAS DA
GOL DURANTE A ALTA TEMPORADA
A companhia aérea Gol anunciou novos voos 
extras para a alta temporada em Alagoas,  
partindo de Maceió para Brasília, São Paulo 
(Congonhas), Campinas e Rio de Janeiro 
(RIOgaleão). Além dos voos extras, entraram 
em operação as três novas frequências da 
rota Guarulhos (SP)/Maceió (AL), anuncia-
das para agosto. Todas as novas operações 
anunciadas pela companhia já estão com os 
bilhetes à venda. À frente da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas (Sedetur), Rafael Brito 
ressalta que o estado tem se destacado no 
cenário nacional com incentivos fiscais que 
fortalecem a malha aérea do Estado. 

PONTE AÉREA RIO-SÃO PAULO VAI
CONTAR COM A AZUL, NO DIA 29
A ponte aérea Rio-São Paulo, serviço hoje feito 
pelas companhias Gol e Latam, vai ganhar 
mais uma concorrente às 7h da manhã do pró-
ximo dia 29 de agosto. É que a Azul, terceira 
maior companhia em operação no país, vai 
estrear no trecho que é o mais rentável do país 
e quarta rota doméstica com maior frequência 
de voos no mundo. A companhia vai inaugurar 
sua participação em meio à reforma na pista 
principal do aeroporto Santos Dumont , uma 
obra prevista para terminar em 21 de setem-
bro. Até lá, a Azul deve operar na pista auxiliar 
do terminal com cinco aeronaves do modelo 
Embraer 195, que carrega 146 passageiros.
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A Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa aprovou projeto 
(PL 1784/11) que prevê o incentivo 

ao empreendedorismo como uma medida 
de apoio à pessoa com deficiência. A 
proposta, de autoria do Senado, insere 
a alteração na Política Nacional para a 
Integração da Pessoa com Deficiência 
(Lei 7.853/89).
Conforme o texto, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta 
deverão viabilizar, na área da formação 
profissional e do trabalho, ações 
para promover o empreendedorismo, 
incluindo a liberação de linhas de crédito 
orientadas especificamente para esse 
grupo de pessoas.
A relatora na comissão, deputada 
Erika Kokay (PT-DF), recomendou a 
aprovação do projeto. Ela apresentou 
substitutivo que também propõe a 
criação de centros de convivência para 

pessoas com deficiência maiores 
de 18 anos.
Os chamados “centros para a 
vida independente” terão caráter 
multidisciplinar, com oferta de serviços 
e apoio para o desenvolvimento de 
autonomia, independência, talentos 
e potencialidades das pessoas com 
deficiência e acesso às políticas públicas 
que possam contribuir para sua plena 
participação social, emgualdade de 
condições com as demais pessoas.
“Nossa proposta objetiva assegurar e 
promover, em condições de igualdade, 
o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais pela pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social 
e cidadania”, disse a deputada.
O projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ).

Billo

O presidente da República de-
clarou recentemente (dia 16), que 
“o Brasil  está sem dinheiro, e até o 
Exército não tem mais recursos nem 
mesmo para pagar a alimentação dos 
recrutas”. 

A crise é séria e não existe pa-
ciência na economia, quando ela 
entra em colapso, aa população se 
desespera, aumenta a pobreza e se 
chega ao fundo do poço. 

O problema aqui é o aumento 
constante das despesas do governo 
com o pagamento de seus funcioná-
rio, mesmo não existindo reajuste 
desde 2016, a partir do governo de 
Michel Temer. 

Mais de 90% da receita primária 
federal é destinada a pagamentos de 

Vivemos atualmente tempos som-
brios de muito ódio e falta de refina-
mento. Precisamos resgatar o mais 
importante e que verdadeiramente nos 
humaniza: o simples amor. Estimo que 
devemos sempre retomar o tema do 
amor universal e sem précondições.   

Sobre ele se disseram as coisas 
mais elevadas até o de designar o 
nome próprio de Deus. Para superar o 
discurso, convencional, convém incor-
porar a contribuição que nos vem das 
várias ciências da Terra, da biologia e 
dos estudos sobre o processo cosmogê-
nico. Mais e mais fica claro que o amor 
é um dado objetivo da realidade global 
e cósmica, um evento bem-aventurado 
do próprio ser das coisas, nas quais nós 
estamos incluídos.   

Dois movimentos, entre outros, 
presidem o processo cosmogênico: a 
necessidade e a espontaneidade.  

Por necessidade de sobrevivência 
todos os seres são interdepententes e 
se ajudam uns aos outros. A sinergia e 
a cooperação de todos com todos, mais 
que a seleção natural, constituem as 
forças mais fundamentais do univer-
so, especialmente, entre os seres orgâ-
nicos. A solidariedade é mais que um 
imperativo ético. É a dinâmica objeti-
va do próprio cosmos e que explica por 
que e como chegamos até aqui.   

Junto com essa força da necessida-

Decisões nas esferas governa-
mentais, geralmente, têm muitas 
implicações e desdobramentos, para 
além de seus objetivos principais. 
Esse fenômeno é ainda mais forte 
quando se trata de medidas em ní-
vel federal. Esses desdobramentos 
paralelos, no entanto, podem ser tão 
importantes a ponto de merecer uma 
discussão e um debate mais apro-
fundados. Assim, sem entrarmos no 
mérito de recente decisão do excelen-
tíssimo presidente Jair Bolsonaro, 
vimos oferecer informações relevan-
tes sobre a origem do papel com que 
se imprimem jornais, revistas, livros, 
embalagens e tantos outros produtos 
de grande importância para as socie-
dades contemporâneas.

Ao justificar a edição da Medida 
Provisória que dispensa as empresas 
de capital aberto de publicar balanços 
nos jornais, Jair Bolsonaro menciona, 
como uma das vantagens da decisão, 
benefícios ao meio-ambiente, suben-
tendendo-se aí, equivocadamente, que 
a produção de papel seria feita a par-
tir de matéria-prima proveniente de 
árvores nativas, o que não é fato. 

Como o papel é feito a partir de 
árvores, muitas pessoas, empresas 
e organizações tendem a acreditar, 
numa primeira análise, que sua pro-
dução é uma das causas do desmata-
mento. E o presidente da República 
involuntariamente incorreu nesse 
engano, contribuindo para difundir 
essa ideia que, como vamos demos-
trar, é completamente infundada. 

O fato é que 100% do papel pro-
duzido no Brasil tem como maté-
ria-prima madeira proveniente de 
árvores cultivadas para esse fim. 
A produção e o uso desse papel não 
causam nenhum centímetro quadra-
do de desmatamento. Nem uma úni-
ca folha de árvore nativa é destruída 
para a produção de papel no Brasil, 
inclusive do papel em que este jornal 
foi impresso. 

Plantar árvores para produção 
de celulose, papel e outros produtos 
industriais é uma atividade agrária 
como tantas outras, feita de forma 
responsável e usando as melhorias 
técnicas de manejo. No Brasil, exis-
tem cerca de 7,8 milhões de hectares 
de florestas plantadas – menos de 
1% do território nacional –, dos quais 
2,65 milhões destinam-se à produção 
de celulose e papel. 

Além do plantio de árvores, in-
dústrias brasileiras que usam madei-
ra como matéria prima são responsá-
veis pela preservação de 5,6 milhões 
de hectares de matas nativas. Ou 
seja, para cada hectare plantado, 
conservam 0,7 hectare. O compro-
misso do setor com o meio ambiente 
também se dá por meio de certifica-
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despesas destinadas por lei e 60% 
tem regras de reajuste, crescendo até 
R$ 35 bilhões por ano. 

Esse crescimento acelerado e obri-
gatório reduz os recursos disponíveis 
para as despesas como pagamento 
de bolsas de estudos, Bolsa Família, 
contas de energia das universidades, 
entre outros. 

E o governo já chegou a utilizar 
dinheiro extra conseguir cumprir o 
pagamento dos milhares de benefi-
ciados do programa Bolsa Família, 
mas já em setembro, não tem mais 
dinheiro para esse compromisso. 

Se continuar assim - e vai conti-
nuar - o governo não terá mais con-
trole de seus gastos, fazendo com 
que a inflação aumente, o dólar suba 
mais ainda e acabe todo o dinheiro 
que existe reservado para emergên-
cia (mais de 400 bilhões de dólares), 
deixado pelos governos petistas, que 
é a nossa reserva cambial. 

E aí quebra mesmo, tendo que 
volta a tomar dinheiro emprestado 

de comparece também a espontaneida-
de.   

Os seres se relacionam e interagem 
espontanemente, por pura gratuidade 
e alegria de conviver. Tal relação não 
responde a uma necessidade. Ela se 
instaura por um impulso de criar laços 
novos, pela afinidade que emerge es-
pontaneamente e que produz o deleite. 
É o universo da novidade, da irrupção 
de uma virtualidade latente que faz 
surgir algo maravilhoso e que torna o 
universo um sistema aberto. É o ad-
vento do amor.   

Ele se dá entre todos os seres, des-
de os primeiros topquarks que se rela-
cionaram para além da necessidade de 
criarem campos de força que lhes ga-
rantissem a sobrevivência e o enrique-
cimento na troca de informações. Mui-
tos se relacionaram por se sentirem 
espontaneamente atraídos por outros e 
comporem um mundo não necessário, 
gratuito, mas possível e real.   

Desta forma, a força do amor atra-
vessa todos os estágios da evolução e 
enlaça todos os seres dando-lhes irra-
diação e beleza.. Não há razão que os 
leve a se comporem em elos de espon-
taneidade e liberdade. Fazem-no por 
puro prazer e por alegria de conviver. 
Cosmólogos há que afirmam ser o uni-
verso todo colorido e, portanto, extre-
mamente belo.   

O amor cósmico realiza o que a mís-
tica sempre intuiu: “a rosa não tem por 
quê. Ela floresce por florescer. Ela não 
cuida dela mesma nem se preocupa 
se a admiram ou não”. Assim o amor, 
como a flor, ama por amar e floresce 
como fruto de uma relação livre, como 
entre os enamorados.   

ções de florestas e de produtos oriun-
dos das árvores, como o FSC (Forest 
Stewardship Council) e o PEFC 
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes), 
este último representado no Brasil 
pelo Cerflor (Sistema Brasileiro de 
Certificação Florestal). Ao final de 
2018, ocupávamos a nona posição no 
ranking global entre os países com 
maior número de certificações FSC, 
com mais de mil empresas reconhe-
cidas, e, considerando apenas as flo-
restas certificadas, já estávamos na 
sétima posição do ranking mundial.

O plantio de árvores a que nos 
referimos é feito em áreas já ante-
riormente destinadas às atividades 
agrícolas. Ou seja, não se substitui 
mata nativa por floresta plantada. 
O manejo cuidadoso dessas florestas 
realizado pelos fabricantes de celu-
lose e papel não só ajuda a reduzir 
o desmatamento, mas contribui para 
a recuperação de áreas previamente 
degradadas por outros usos e para 
a conservação de importantes ecos-
sistemas e espécies ameaçadas de 
extinção. 

Como se sabe, plantar árvores é 
uma das principais ações para redu-
ção do efeito estufa e prevenção às 
mudanças climáticas. Ao crescerem, 
as árvores plantadas para produção 
de papel sequestram enormes quan-
tidade de CO2 da atmosfera. Papel 
também é um dos materiais mais re-
ciclados em todo o mundo. No Brasil, 
segundo a ANAP, a sua taxa de re-
ciclagem já alcança 67% e aumenta 
ano a ano.

Para suprir as indústrias de 
base florestal, papel inclusive, to-
dos os dias planta-se no Brasil, em 
média, uma área equivalente a 500 
campos de futebol em árvores. Mes-
mo em países onde se usam espécies 
nativas, a extração é manejada de 
tal maneira que as florestas estão 
crescendo para fornecer esta ma-
téria-prima. Vale lembrar também 
que, em todo o mundo, apenas 11% 
da extração de madeira é direciona-
da à produção de celulose e de papel 
(FAOSTAT, 2011). 

A produção de celulose e de papel 
é uma atividade na qual o Brasil se 
destaca. Somos o segundo maior ex-
portador de celulose do mundo, e di-
versos números ajudam a demonstrar 
a força desse setor e sua importância 
para ajudar a recuperar o País da cri-
se. Por exemplo, em 2018, a receita 
bruta foi de R$ 73,8 bilhões, o equiva-
lente a 1,1% do PIB nacional e 6,1% 
do PIB Industrial. O saldo da balança 
comercial com a exportação de celulo-
se e papel foi positivo em US$ 9 bi-
lhões. Além disso, o setor arrecadou 
R$ 11,5 bilhões em tributos (0,9% da 
arrecadação nacional) e gerou 508 mil 
empregos diretos.

Assim, longe de representar 
uma ameaça à sustentabilidade, a 
produção e utilização de papel são 
exemplos de como se pode aliar cres-
cimento e preservação do meio-am-
biente.

JAIR 
PIMENTEL
Jornalista
econômico

Não existe mais dinheiro O impacto da mídia impressa

O amor universal e incondicional

Empreendedorismo especial

ao FMI, assim como fez a Argentina 
recentemente.

Segundo dados do Banco Central, 
o problema ficará muito pior ano que 
vem, já que o conjunto dos gastos 
obrigatórios crescerá acima da infla-
ção. 

Se o governo conceder reajuste 
aos seus servidores, não vai ter como 
pagar. Mas isso já foi anunciado, que 
não vai acontecer, pois nem mesmo 
concurso público existe mais. 

O que se quer, é acelerar o nú-
mero de aposentadorias e terceirizar 
tudo, pagando um salário mínimo 
aos empregados, que não terão víncu-
lo algum com o governo e sim com a 
empresa prestadora de serviços. Não 
existe mesmo escapatória: a econo-
mia não cresce, não te dinheiro para 
a infraestrutura, piorando a situação 
das rodovias, ferrovias e portos. 

A arrecadação de impostos vem 
caindo constantemente a cada mês. 
É o verdadeiro caos de um país em 
profunda recessão. 

Pelo fato de sermos humanos e au-
toconscientes, podemos fazer do amor 
um projeto pessoal e civilizatório: vi-
ve-lo conscientemente, criar condições 
para que a amorização aconteça entre 
os seres humanos e com todos os de-
mais seres da natureza. Podemos nos 
enamorar de uma estrela distante e 
fazer uma história de afeto com ela.Os 
poetas sabem disso.   

O amor é urgente no Brasil e no 
mundo. Milhares de refugiados são ex-
cluídos e nordestinos, ofendidos. Mais 
que perguntar quem destila raiva e in-
tolerância é perguntar por que as pra-
ticam. Seguramente porque faltou o 
amor como relação que abriga os seres 
humanos na bela experiência de cada 
um se abrir e acolher jovialmente o ou-
tro e de se respeitarem mutuamente.   

Digamo-lo com todas as palavras: 
o sistema mundial imperante não ama 
as pessoas. Ele ama o dinheiro e os 
bens materiais; ele ama a força de tra-
balho do operário, seus músculos, seu 
saber, sua produção e sua capacidade 
de consumir. Mas ele não ama gratui-
tamente as pessoas como pessoas, por-
tadoras de dignidade e de valor.   

Pregar o amor e dizer: “amemo-nos 
uns aos outros como nós mesmos nos 
amamos”, significa uma revolução. É 
ser anti-cultura dominante e contra o 
ódio imperante.   

Há que se fazer do amor aquilo que 
o grande florentino, Dante Alignieri, 
escreveu no final de cada cântico da Di-
vina Comédia: “o amor que move o céu 
e todas as estrelas”; e eu acrescentaria, 
amor que move nossas vidas, amor que 
é o nome sacrossanto do Ser que faz ser 
tudo o que é.
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Presidente francês 
convoca G7 para 
discutir Amazônia

O presidente francês 
Emmanuel Macron 
convocou ontem o G7, 

grupo de potências globais 
composto por Alemanha, Ca-
nadá, Estados Unidos, Fran-
ça, Itália, Japão e Reino Uni-
do, para ter uma discussão 
de emergência sobre as quei-
madas na Amazônia. “Nossa 
casa está pegando fogo. Lite-
ralmente. A floresta amazôni-
ca — o pulmão do planeta que 
produz 20% do nosso oxigênio 
— está em chamas. É uma 
crise internacional. Membros 
do G7, vamos discutir essa 
situação emergencial em dois 
dias”, escreveu em seu Twit-
ter o chefe do Palácio dos Eli-

Aliados do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, estão 
“perplexos” com a mudança 
de tom em declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre o ministro.

Ainda em 2018, depois de 
eleito, Bolsonaro disse que 
Moro teria “carta branca” 
para definir as equipes de 
órgãos da pasta e combater a 
corrupção.

O atual diretor-geral da 
Polícia Federal, Maurício Va-
leixo, por exemplo, nomeado 
por Moro, tem o apreço pes-
soal do ministro.

Ontem contudo, Bolsona-
ro disse que quem escolhe o 
diretor-geral da PF é ele, e 
não Moro. Essa declaração 
foi recebida por aliados do 
ministro como uma tentativa 
de desgastar o ministro poli-
ticamente.

“Se eu trocar hoje, qual 
o problema? Está na lei que 
eu que indico, e não o Sérgio 

Presidente francês Emanoel Macron convocou líderes mundiais para discutir incêndios na Amazônia

Presidente Jair Bolsonaro ameaça trocar diretor da PF

PROTESTOS
Movimentos 
convocam 
atos para hoje

Ao dizer que pode trocar o diretor
da PF, Jair Bolsonaro atinge Moro 

 Após as recentes queima-
das na Amazônia, manifes-
tantes organizam pelas redes 
sociais atos em defesa da flo-
resta em pelo menos 11 cida-
des para os próximos dias. Em 
São Paulo, o protesto aconte-
cerá hoje, na Avenida Paulis-
ta.

Há duas semanas, são re-
gistrados diversos pontos de 
incêndio na Amazônia Legal 
em estados do Norte, o que 
tem ganhado destaque na im-
prensa internacional. Fotos de 
satélite divulgadas pela Nasa 
na quarta-feira (21) mostra-
ram que as fortes queimadas 
podem ser vistas do espaço.

As queimadas que atingem 
a floresta Amazônica ganha-
ram mais destaque depois 
que, segundo especialistas, a 
fumaça provocada pelos in-
cêndios fez a tarde da última 
segunda-feira (19) virar noite 
em São Paulo. Segundo dados 
divulgados pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), entre janeiro e agosto, 
as queimadas aumentaram 
83% em relação a 2018. Só em 
julho, o instituto de pesquisa 
Imazon calcula que a Amazô-
nia perdeu uma área do ta-
manho do município do Rio de 
Janeiro. 

Ao comentar o assunto na 
quarta (21), o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou, sem apre-
sentar provas, que ONGs po-
dem ser responsáveis pelas 
queimadas e que os governa-
dores da região estão coniven-
tes com a situação. 

G7 FRANCE
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“Nossa casa está pegando fogo. Literalmente”, diz Emanoel 
Macron ao propor uma reunião de emergência para amanhã

seus.
A cúpula do G7 começa 

amanhã e segue até segunda 
no famoso balneário francês 
de Biarritz, um dos destinos 
prediletos da realeza euro-
peia e mais recentemente dos 
surfistas. O local terá grande 
um esquema de segurança 
para receber os líder de Esta-
do. Atualmente na presidên-
cia do grupo, a França anun-
ciou que ações de preservação 
ao meio ambiente serão uma 
das prioridades em seu man-
dato e propôs a assinatura de 
uma “Carta de delegação res-
ponsável” com compromissos 
específicos. Também foi lan-
çado, em abril, um rótulo de 

Moro. E ponto final”, afirmou 
o presidente.

“O Valeixo pode querer 
sair hoje. Não depende da 
vontade dele. E outra: ele é 
subordinado a mim, não ao 
ministro. Deixo bem claro 
isso aí. Eu é que indico. [...] 
Se eu não posso trocar o su-
perintendente, eu vou trocar 
o diretor-geral”, acrescentou.

ELEIÇÃO
Esses aliados avaliam 

que o núcleo mais próximo 
de Bolsonaro enxerga em 
Moro um potencial candidato 
à Presidência em 2022. Ou 
seja, adversário do presiden-
te.

Moro diz não ter preten-
sões eleitorais. Já o presiden-
te – que chegou a dizer na 
campanha que acabaria com 
a reeleição – agora admite 
concorrer a mais um manda-
to.

Fora o desgaste político, 
fontes ouvidas pelo blog afir-

baixo carbono, apoiado pelo 
Ministério da Transição Eco-
lógica e Solidária e pelo Mi-
nistério da Agricultura.

A floresta amazônica, con-
siderada o pulmão do planeta 
Terra, sofre desde o final de 
julho com queimadas que po-
dem ser vistas do espaço, se-
gundo fotos do satélite Aqua, 
divulgadas pela Administra-
ção Nacional da Aeronáutica 
e Espaço dos Estados Unidos, 
(Nasa), nesta quinta. O pro-
blema é recorrente, mas o nú-
mero de focos cresceu 70% até 
o dia 18 de agosto neste ano, 
na comparação com o mesmo 
período de 2018. Os dados 
são da medição do Programa 

mam que causou estranheza 
a mudança de tom do presi-
dente, admitindo ingerência 
política em órgãos de investi-
gação, justamente em meio a 
investigações que miram um 
dos filhos dele: o senador Fla-
vio Bolsonaro (PSL-RJ).

A sugestão de sacar Mau-
rício Valeixo do cargo pegou 
o diretor-geral em eventos da 
PF em Salvador. Valeixo não 
se manifestará.

No entorno de Valeixo, 
no entanto, a declaração 
de Bolsonaro foi vista como 
uma tentativa de diminuir 
o poder de Sergio Moro que, 
afinal, escolheu Valeixo para 
o cargo que ocupa desde ja-
neiro.

Diz um integrante da cú-
pula da PF:

 — Quem nomeia o dire-
tor-geral é o ministro da Jus-
tiça. Então, o que aconteceu 
é mais uma das estocadas do 
presidente no Sérgio Moro.

Queimadas do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe).

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse em seu per-
fil pessoal no Twitter que a 
Casa vai criar uma comissão 
externa para acompanhar o 
problema das queimadas que 
atingem a Amazônia. Além 
disso, o parlamentar  infor-
mou que também vai reali-
zar uma comissão geral nos 

próximos dias para avaliar a 
situação e propor soluções ao 
governo.

O presidente Jair Bolso-
naro respondeu ao presidente 
francês em tom sarcástico ao 
publicar no twitter a seguin-
te mensagem: lamento que 
o presidente Macron busque 
instrumentalizar uma ques-
tão interna do Brasil e de 
outros países amazônicos p/ 
ganhos políticos pessoais. O 
tom sensacionalista com que 

se refere à Amazônia (apelan-
do até p/ fotos falsas) não con-
tribui em nada para a solução 
do problema. O Governo bra-
sileiro segue aberto ao diálo-
go, com base em dados obje-
tivos e no respeito mútuo. A 
sugestão do presidente fran-
cês, de que assuntos amazô-
nicos sejam discutidos no G7 
sem a participação dos países 
da região, evoca mentalidade 
colonialista descabida no sé-
culo XXI.



Braskem: Supremo mantém decisão do STJ
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal, mi-
nistro Dias Toffoli, re-

jeitou, ontem, um pedido para 
suspender uma decisão do Su-
perior Tribunal Justiça que 
autorizava o pagamento de R$ 
2,7 bilhões em dividendos pela 
Braskem.

O pedido foi feito pela Pro-
curadoria-Geral da República. 
Na decisão, Toffoli afirma que 
não é possível atender ao pedi-
do porque ainda cabe recurso 
ao STJ.

“O STF firmou jurispru-
dência no sentido de não se 
admitir a utilização de sus-
pensão de liminar como suce-
dâneo de outros instrumentos 
processuais previstos na le-
gislação. Conclui-se, portanto, 
que a pretensão do requerente 
foge do escopo da suspensão 
de liminar, uma vez que se 
trata, como dito, de pedido de 
suspensão formulado contra 
suspensão já deferida no âm-
bito do Superior Tribunal de 
Justiça, tendo o juízo compe-
tente para a via suspensiva já 
exercido sua apreciação”, diz 
Toffoli, em trecho da decisão. 

Segundo Toffoli, “o risco hi-
potético ou potencial de grave 
lesão aos interesses públicos 
não é suficiente para deferi-

CARLOS MOURA / STF

Parecer do ministro Dias Toffoli rejeita pedido para suspender pagamento do valor de R$ 2,7 bilhões em dividendos

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli atendeu pedido da PGR e manteve decisão do STJ

mento do pedido de suspen-
são”. 

PEDIDO
Em junho, a procurado-

ra-geral da República Raquel 
Dodge entrou com um recurso 
no Supremo pedindo o cancela-
mento da decisão do ministro 
João Otávio Noronha, que au-
torizou (em 12 de junho) que a 
empresa realize a reunião com 
os acionistas para repartir cer-
ca de R$ 2,7 bilhões.

Assim, o presidente do STJ 
suspendeu outra decisão, do 
desembargador Alcides Gus-
mão, que (em 15 de abril) proi-
biu a Braskem de fazer a distri-
buição dos dividendos junto aos 
acionistas. O principal deles é a 
Odebrecht, que deve ficar com 
mais da metade do dinheiro.

LITORAL NORTE
A Agência Nacional de Mi-

neração (ANM) recebeu um re-
querimento da Braskem no dia 
31 de julho: a empresa pediu 
solicitação para, além de em 
Maceió, fazer pesquisas para 
mineração na Região Norte do 
estado, nos municípios de Pa-
ripueira e Barra de Santo An-
tônio.

Curiosamente, a Braskem 
está com as atividades parali-
sadas, nos bairros do Pinhei-
ro, Mutange e Bebedouro, em 

Foi anunciado na quar-
ta-feira (21) que Glenn 
Greenwald, jornalista do 
The Intercept Brasil, re-
ceberá o Prêmio Especial 
Vladimir Herzog neste ano. 
A honraria chega após o 
jornalista divulgar diálogos 
entre os procuradores da 
Lava Jato com Sergio Moro, 
atual ministro da Justiça 
que à época era o Juiz res-
ponsável pela maior inves-
tigação contra corrupção do 

País.
Apelidada de Vaza Jato 

por internautas, os diálogos 
de Glenn Greenwald resul-
taram em uma alta reper-
cussão na imprensa e na 
abertura de um inquérito 
para contestar a veracidade 
das mensagens de Sergio 
Moro que, se dadas como 
verdadeiras, mostrariam 
que o Juiz responsável pela 
Lava Jato estava agindo de 
maneira irregular. Conduta 

VAZA JATO
Gleen Greenwald vai receber o 
prêmio Vladimir Herzog 2019
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Maceió, desde que foi apontada 
pelo Serviço Geológico do Bra-
sil como uma das responsáveis 
por rachaduras e problemas 
geológicos como afundamentos 
na região.

As solicitações são públicas 
e estão no site da ANM, onde 
estão listadas as sete áreas, 
cada uma com aproximada-
mente 2 mil hectares, o que é 
equivalente ao tamanho de 14 
mil campos de futebol.

“A ANM vai analisar os pe-
didos e vai fazer algumas exi-
gências se achar alguma coisa 
que ela tem dúvidas. A partir 
daí, ela analisa ou reanalisa e 
fornece o alvará de pesquisa. 
Nessa fase de pesquisa, a Bras-
kem poderá pedir um dispositi-
vo chamado guia de exploração, 
que é uma autorização provisó-
ria. Naturalmente, tem que ter 
a anuência do IMA, a licença 
ambiental”. Oswaldo Costa Fi-
lho, representante da ANM.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF), que pede mais de 
R$ 20 bilhões para a Braskem, 
como reparo de forma integral 
por todos os danos que a em-
presa química e petroquímica 
provocou em suas atividades de 
exploração de sal-gema, deve 
acompanhar esse novo reque-
rimento.

essa antiética.
Além de Glenn Grenn-

wald também será homena-
geada no Prêmio Vladimir 
Herzog de jornalismo, que 
acontece no dia 24 de outu-
bro, Patrícia Campos Mello, 
da Folha.

BOMBA
O The Intercept e El 

País trazem novos trechos 
da Vaza Jato que mostra-
ram, ontem que os procu-
radores de Curitiba pre-
feriram buscar acordos a 
investigar acusações contra 
as instituições financei-
ras. Enquanto desenhava 
estratégia, Dallagnol fez 
palestra na Febraban e se-
cretamente palestrou para 
banqueiros em evento da 
XP Investimentos.
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Mobilização deve reunir 3 mil pessoas
A mobilização marcada 

para o fim do dia de 
hoje (23) deve reunir 

3 mil pessoas. É o que afir-
mam as lideranças comuni-
tárias que organizam a ma-
nifestação. Desde o início do 
mês, as entidades que repre-
sentam os bairros do Pinhei-
ro, Bebedouro e Mutange 
têm convocado a população 
afetada para participar da 
ação. Segundo eles, o obje-
tivo é chamar a atenção do 
pode público contra a “inér-
cia”.

A população tem sido 
convocada a participar da 
ação por meio de comunica-
dos em grupos de WhatsApp 
e carro de som. Segundo o 
SOS Pinheiro, a projeção é 
de alcançar uma parcela dos 
moradores. “Nossa expecta-
tiva é de aproximadamente 
3.000 moradores”, diz.

Para a presidente da Fe-
deração das Associações de 
Moradores e Entidades Co-
munitárias de Alagoas (Fa-
mecal), Silverônia Galdino, 
é importante que a comuni-
dade receba respostas.

“Estão se mobilizando 
todas as lideranças, Dival-
do Suruagy, Mutange, Alto 
do Céu, Pinheiro, todos en-
volvidos. Porque está tudo 
parado, está tudo inerte. 
Ninguém diz mais nada. 
Depois desse desbloqueio do 
dinheiro, nós não tivemos 
nenhuma informação. Foi 
feito o cadastro do Mutan-

Ver uma promoção na pla-
ca de um posto de combustí-
veis, mas ser surpreendido 
com outro valor na hora do 
pagamento em cartão de cré-
dito. Para evitar que o con-
sumidor seja vítima de pu-
blicidade enganosa, o Procon 
Maceió começou uma fiscali-
zação, ontem (22) e segue até 
sexta-feira (23), em 30 estabe-
lecimentos na capital. O órgão 
também verifica composição 
da gasolina e dosimetria. Em 
caso de irregularidades, as 
multam variam de R$ 800 a 
R$ 8 milhões.

O diretor-executivo do ór-
gão, Leandro Almeida, expli-
ca que a cobrança diferencia-
da de acordo com a forma de 
pagamento é legal, mas que os 
consumidores devem ser in-
formados previamente. “Veri-
ficamos o percentual de álcool 
na gasolina, se a quantidade 
de combustível colocado no 
tanque equivale ao que está 
registrado e uma situação que 
gera uma reclamação corri-

Concentração tem início a 
partir das 16h em alguns 
pontos dos três bairros; 
caminhada iniciada no 
Mutange (foto) irá reunir 
os grupos

Agentes do Procon Maceió começaram ontem a inspecionar 30 estabelecimentos; fiscalização segue hoje

Procon fiscaliza publicidade de 
preços de combustíveis na capital

ADAILSON CALHEIROS

SECOM MACEIÓ

Estimativa é das lideranças comunitárias dos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, que organizam protesto de hoje

ge e até agora ninguém diz 
nada. Estão todos calados, 
Tribunal De Justiça, Defen-
soria, Ministério Público, 
Prefeitura. Ninguém fala 
mais nada. Nosso objetivo é 
ter uma resposta”, comenta 
a presidente.

Silverônia afirma que 
desde que recursos foram 
impetrados pela Braskem 
na Justiça estadual e no 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) ocasionando os 
desbloqueios de recursos da 
empresa a comunidade “pa-
rou” de ser procurada pelos 
órgãos públicos para trata-
tivas.

“Precisamos chamar a 
atenção. O problema existe 
e precisa de uma solução. 
Precisamos de resposta. Tí-
nhamos reuniões, éramos 
chamados, mas depois do 
desbloqueio parou tudo. 
O problema não deixou de 
existir”, aponta.

PONTOS DE APOIO
Segundo a organização, 

as concentrações serão ini-
ciadas a partir das 16h em 
alguns pontos dos bairros. A 
partir daí, uma caminhada 
iniciada no Mutange, irá re-
unir os grupos nos diferen-
tes locais de concentração.

“Está tudo pronto e a ex-
pectativa é a maior possível, 
porque não é apenas a co-
munidade do Mutange, mas 
Pinheiro, Jardim Alagoas, 
Bebedouro nesse protesto. A 
concentração vai ocorrer em 

queira que é a divulgação de 
uma promoção, mas quando o 
consumidor chega na bomba é 
surpreendido com a informa-
ção de que a promoção é váli-
da só com o pagamento à vista 
ou no débito”, informou.  “Isso 
é permitido, entretanto o que 
se está se ferindo é o direito 
de informação prévia do con-
sumidor com relação aos pre-
ços”, esclareceu.

Leandro também lembra 
as medidas corretas que de-
vem ser adotadas pelos postos 
de combustíveis. “As placas 
devem ter a informação do 
preço promocional, mas tam-
bém o não promocional com o 
pagamento no cartão de cré-
dito. O consumidor não pode 
ser induzido a entrar no esta-
belecimento movido por uma 
placa e ser surpreendido na 
hora do pagamento. O intuito 
da nossa ação é inibir essas 
situações constrangedoras”, 
acrescentou o diretor-executi-
vo do Procon Maceió.

Os estabelecimentos ins-

pecionados pelo órgão que não 
cumprem os direitos do consu-
midor são notificados. No caso 
do problema com o valor dos 
combustíveis, as notificações 
são aplicadas pela não divul-
gação clara e específica dos 
preços e a incidência de pu-
blicidade enganosa. As mul-
tas podem chegar de R$ 800 a 
R$ 8 milhões, de acordo com o 
perfil econômico da empresa.

DENÚNCIAS
As denúncias podem ser 

realizadas ao Procon com o 
envio de fotos e vídeos pelo 
WhatsApp (82) 98882-8326 ou 
e-mail atendimentoproconma-
ceio@gmail.com. O consumi-
dor pode também entrar em 
contato por meio do telefone 
(82) 3315-3702 ou ser atendi-
dos presencialmente na Rua 
Pedro Monteiro, nº 47, no Cen-
tro, ou nos núcleos do Centro 
Universitário Cesmac, na Rua 
Iris Alagoense, no Farol, e na 
Faculdade Uninassau, na Rua 
Professor Sandoval Arroxelas, 
na Ponta Verde.

jeep

vários pontos, para os mo-
radores do Mutange a con-
centração vai ser em fren-
te ao poço da Braskem em 
Bebedouro. Em Bebedouro 
vai subindo, pegando ou-
tras turmas pela ladeira do 
Calmon até o ponto princi-

pal de encontro na Avenida 
Fernandes Lima”, diz Silve-
rônia.

A concentração para os 
moradores do Mutange, Be-
bedouro e Gruta do Padre 
será em frente à unidade da 
Braskem no Mutange. Para 

os moradores do Conjunto 
Divaldo Suruagy e Jardim 
Alagoas a concentração será 
na Praça Menino Jesus de 
Praga. Já para os moradores 
da Vila Saem, a saída ocor-
rerá da associação de mora-
dores.
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Rede pública se 
mobiliza para 
elevar índices 
educacionais

Em toda Alagoas, 
escolas estaduais 
e municipais estão 

mobilizadas para apri-
morarem a qualidade de 
ensino e superarem seus 
índices educacionais. Por 
meio do Programa Esco-
la 10, entre outras ações, 
as unidades de ensino se 
preparam para os testes 
de proficiência do Siste-
ma de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), que 
serão aplicados entre o 
final de outubro e come-
ço de novembro em todas 
as escolas públicas brasi-
leiras e uma parcela das 
privadas. A meta é que o 

Com foco no Ideb, escolas estaduais e 
municipais se engajam para melhorar
proficiência dos alunos nas provas do Saeb

Maria Cristina Boia 
(ao centro), gerente da 
9ª Gere, diz que Seduc 
faz acompanhamento 
com municípios

vizinhos, a parceria do 
Escola 10 proporcionou 
uma série de ações que 
inclui visitas de acom-
panhamento, formações 
e seminários para troca 
de experiências. “Nossa 
proposta é que a Gere 

proporcione aos municí-
pios atividades e orien-
tações para a realização 
de projetos que visem o 
êxito no Ideb. E que cada 
Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de 
seu articulador de en-

sino, promova um En-
contro Municipal entre 
articuladores, gestores e 
a equipe da Gere para so-
cializar as ações do Esco-
la 10”, explica a gerente 
da 9ª Gere, Maria Cristi-
na Boia.

Em Penedo, um encon-
tro reuniu 23 escolas da 
rede municipal. De acordo 
com Keith Guimarães, ar-
ticuladora da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed) de Penedo, todas 
as unidades de ensino es-
tão engajadas para a me-
lhoria do fluxo e da profi-
ciência dos estudantes do 
município. “Conseguimos 
Ideb de 4.9 em 2017 e a 
meta pactuada para 2019 
é de 6.7, um acréscimo de 
quase 40%. Estamos espe-
rançosos, mas também tra-
balhando muito, desenvol-
vendo diversas estratégias 
e buscando também envol-
ver as famílias”, afirma.

Lá, uma das unidades 
empenhadas para a supe-
ração dos índices é a Escola 
Municipal Professora He-

lena de Oliveira Carvalho, 
cuja meta estimada para 
2019 é de 7.0. Segundo a 
articuladora de ensino Ve-
rônica Maria Araújo, estão 
sendo desenvolvidas ações 
trabalhando os gêneros 
textuais, leitura, resolução 
de problemas e medidas, 
tendo sempre como parâ-
metro os descritores do 
Saeb.

Já a Escola Santa Cân-
dida, também de Penedo, 
buscou uma forma diferen-
ciada e lúdica de trabalhar 
a língua portuguesa: os 
cafés literários. “Promo-
vemos os cafés literários, 
onde tivemos cupcakes e 
biscoitos da pontuação. Por 
meio deles, os alunos tive-
ram que adivinhar o gêne-
ro textual”, conta a profes-
sora Josilene Rodrigues.

Encontro reúne 23 escolas da rede municipal em Penedo
RESULTADOS
Nos últimos quatro anos, 

o estado registrou avanços 
significativos na educação 
pública. O exemplo mais 
notório se deu com a melho-
ria no ranking do Ideb em 
2017. A comparação entre 
os resultados do índice de 
2015 e 2017 mostra que, no 
Ensino Médio, o estado saiu 
da última colocação para a 
16ª no ranking geral. Nos 
anos iniciais (Fundamental 
I), Alagoas saiu da penúlti-
ma posição para a 20ª e nos 
anos finais (Fundamental 
II) pulou da penúltima po-
sição (26ª) para a 19ª.

O crescimento de Ala-
goas rendeu elogios da pre-

Keith Guimarães, articuladora da Semed em Penedo, destaca engajamento das escolas para alcançar meta
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estado cresça ainda mais 
nos indicadores educacio-
nais.

Coordenados pelo 
Inep, os testes servirão de 
base para o cálculo do Ín-
dice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica 
(Ideb). Serão avaliados os 
níveis da educação brasi-
leira e o conhecimento de 
matemática e língua por-
tuguesa dos estudantes 
do 5º e 9º ano do ensino 
fundamental e 3ª e 4ª sé-
ries do ensino médio.

Na região da 9ª Ge-
rência Regional de Edu-
cação (Gere), que abran-
ge Penedo e municípios 

sidente do Movimento To-
dos pela Educação, Priscila 
Cruz, que, em meados de 
julho, destacou que o Nor-
deste apresentou casos de 
sucesso para a melhoria da 
educação brasileira. Dentre 

os três exemplos mostra-
dos estava Alagoas: “O es-
tado que mais avançou no 
Ideb entre 2015 e 2017 no 
Fundamental I e no Funda-
mental II”, afirmou Cruz.

A Secretaria de Estado 

da Educação (Seduc) desta-
ca que a fala da educadora 
resume os frutos dos esfor-
ços e atividades desenvolvi-
dos pelo órgão em parceria 
com os Municípios e os pro-
fissionais da área.
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O troco do português

Amabílio, um português que excepcionalmente não tem nem 
Manuel e nem Joaquim no nome, e é incrivelmente inteligente, 
tomava, tranquilamente, o seu cafezinho matinal num restau-

rante modesto da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nisso, entrou 
no recinto um camarada metido a esperto e cheio de malemolência, 
mascando chicletes. Da mesa ao lado daquela que o lusitano ocupava, 
ele puxou uma cadeira, sentou o traseiro nela e puxou conversa:
     - Ô do bigode, você come esse pão inteirinho?
     E o Amabílio:
     - Claro que como, ó pá!
     - Brasileiro não. Brasileiro 

só come o miolo, tá por 
dentro? Quer saber mais? 
A casca a gente vamos 
juntando num contêiner, 
depois processamos, 
transformamos em pão 
doce e vendemos pra 
Portugal.

     Amabílio ouviu tudo calado, mastigando o seu pãozinho com man-
teiga e bebendo o seu cafezinho preto e forte. O malandro não se deu 
por satisfeito:
     - Ô vascaíno de além-mar, e essa geléia que tá aí na sua mesa, 
você também come com pão?
     - Claro.
     - A gente aqui do Brasil, não. A gente comemos frutas frescas 

no café da manhã, tá sacando? Depois, a 
gente jogamos todas as cascas, sementes e 
bagaços em contêiners. Em seguida, proces-
samos, transformamos em geléia e vendemos 
pra Portugal. Rá, rá, rá!
      Nesse ponto, o português encheu as me-
didas. Levantou-se, alisou o bigode e encarou 
o malandro: 
     - Diga-me cá, ó gajo... O que vocês fazem 
com as camisinhas , depois das trepadas?
     - Ué, nós jogamos fora, claro!
     - Nós, não.Lá em Portugal, vamos guar-
dando tudo em contêiners, processamos, 
transformamos em chicletes, desses que tu 
estás mascando, e vendemos tudo aqui pro 
Brasil!

UM BAIXINHO ABUSADO
      Manuel Victor nasceu no Bom Parto, criou-
se em Bebedouro e hoje vive no Benedito 
Bentes. Tem metro e meio de tamanho, mas 
é muito abusado. Além disso, tem a fama de 
distraído. Outro dia, pegou o ônibus no centro 
da cidade para retornar ao lar, no  começo 
da noite. Folgado do jeito que é, ele subiu 
no coletivo - aquelas alturas lotado -, de olho 
grudado num livro de piadas.
      Como não tinha onde se apoiar, Mané 
Victor segurou na barbicha de um passageiro 
mais alto, que logicamente não gostou:
      - O senhor tire imediatamente a mão do 
meu cavanhaque!
      E Mané Victor: 
      - Por quê? Por acaso você vai descer 
aqui?
      Quem desceu foi ele, na base do sopapo. 

UÉ, A JACA SUMIU!
     Detentor também da fama de dis-
traído, o gordo Ismaelito Gusmão 
encontrou-se com o amigo Poliedro, na 
avenida Comendador Leão, bairro do 
Poço, no final de uma manhã de sábado. 
O amigo estranhou que ele caminhava 
com o braço direito encurvado. Cheio de 
curiosidade, perguntou:
     - Ô Gusmão, quê que aconteceu com 
o seu braço?
     Surprêso, ele reparou para o membro:
     - Ué! Cadê a jaca que comprei, 
nestante, na feira do Jaraguá?

UM PEDIDO INUSITADO
     O médico arapiraquense, Remo Cav-
alcante, antigo diretor do IML daquela 
cidade, também tirava plantão no hospital 
do Xingó. Numa boquinha de noite, 
chegou lá um casalzinho de namora-
dos. Enquanto o rapaz gemia de dor, a 
mocinha, muito aflita, contava ao médico:
     - A gente tava namorando lá no 
campo quando, de repente, uma abelha 
picou o pinto do meu Edvaldo! Faça 
alguma coisa, doutor! Ele diz que tá 
doendo demais!
     - Levem o rapaz para a sala B! - pediu 
o médico aos auxiliares de enfermagem 
do plantão.
     Nesse momento, a garota pegou o 
médico pelo braço:
     - Doutor, tire a dor, mas deixe o 
inchaço! 

AÍLTON VILLANOVA
aílton.villanova@gmail.com

AILTON VILLANOVA ALÉM DE CORNO...
     Todos os dias o baixinho Cor-
reínha se encontrava com o tal de 
Marcão, no trajeto para o trabalho. O 
cara parava o carro ao lado do seu e 
gritava:
     - E aí, seu corno, tudo bem?
     Um dia, Correinha não suportou 
mais a esculhambação e desabafou 
com a gostosa esposa:
     - Tem um sujeito aí que me chama 
de corno todos os dias, quando 
a gente se cruza no semáforo. É 
mentira, não é?
     E ela:
     - Mas é claro, meu amor. Esse 
safado deve ter é inveja, por você ter 
uma esposa tão jovem, tão bonita e 
tão fiel... 
     Dia seguinte, no mesmo local, o 
Marcão parou o carro e disparou:
     - Além de corno, é fofoqueiro, 
hein?

PROCURANDO A CASA
     O cara caminhava trocando as per-
nas, por uma das artérias do Poço. A 
certa altura, numa esquina, por sinal, ele 
se dirigiu a uma turma que se achava 
conversando:
     - Amigos... por gentileza... vocês 
sabem onde mora o Polidônio?
     Um dos rapazes respondeu:
     - Ô cara, e o Polidônio não é você?
     - Isso eu sei, meu camarada. Eu 
quero saber é onde eu moro, entendeu? 

Arapiraca: Cremal 
vai acionar Justiça 
contra prefeitura
Enfermeiros da rede pública estariam aplicando DIU sem 
habilitação; município diz que capacitação foi feita pelo Cofen

Segundo Prefeitura, DIU pode ser aplicado por médicos e enfermeiros capacitados pelo Cofem, o que aconteceu (foto)

OBR no Cesmac; etapas regionais e estaduais acontecem até setembro e servem de seletiva para a nacional

DAVI SALSA
SUCURSAL ARAPIRACA

O Conselho Regional de 
Medicina de Alagoas 
(Cremal) recebeu de-

núncia de que enfermeiros 
ligados à Prefeitura de Ara-
piraca estavam realizando a 
colocação de Dispositivo In-
trauterino (DIU) em mulhe-
res, nas unidades de saúde do 
município.

Atividade privativa do mé-
dico, a aplicação do DIU por 

enfermeiros, segundo a nota 
do Conselho, fere a Lei do 
Ato Médico, a Lei Federal nº 
12.842, com a configuração  de 
crime.

O Cremal diz que a ação 
fez parte de uma iniciativa da 
Secretaria de Saúde de Arapi-
raca, que treinou cinco enfer-
meiras para aplicar o método 
contraceptivo nas pacientes.

“Vemos essa iniciativa 
como um risco à saúde dessas 
mulheres, tanto pela falta de 
estrutura das unidades e prin-
cipalmente, pela ausência de 
requisitos técnicos e médicos 

Cesmac sedia edição estadual da OBR 2019
O Centro Universitário 

Cesmac, por meio do Núcleo de 
Robótica, vai sediar a edição 
estadual da Olimpíada Brasi-
leira de Robótica 2019 (OBR 
2019). As etapas regionais e 
estaduais acontecem até se-
tembro e servem de seletiva 
para a participação da etapa 
nacional, que será realizada 
de 22 a 26 de outubro, no Rio 
Grande (RS).

Os representantes esta-
duais da olimpíada são os pro-
fessores mestres do Cesmac 
Mozart de Melo Alves Junior 
Mozart Melo, coordenador do 
Núcleo de Robótica, e Adilson 
dos Santos. Os docentes coor-
denam as modalidades teórica 
e prática das competições, que 
acontecem no próximo dia 31, 
das 8h às 17h, no Campus IV 
– Professor Elias Passos Tenó-
rio, que fica na Rua Professor 
Ângelo Neto, no Farol.

A iniciativa se configura em 
um Projeto Extensionista da 
Instituição, envolvendo esco-
las públicas e particulares de 
todo Estado de Alagoas. Além 
disso, o sábado de competições 
terá como jurados universitá-

rios dos cursos de Sistema de 
Informação, Engenharia Civil, 
Nutrição, Farmácia, Fisiotera-
pia e Educação Física.

OBR
A OBR é uma das olimpía-

das científicas brasileiras que 
se utiliza da temática da robó-
tica. O objetivo é estimular os 
jovens para carreiras científi-
co-tecnológicas, identificar os 
talentos e promover debates 
e atualizações no processo de 
ensino-aprendizagem brasilei-
ro.

A olimpíada é direcionada 
a todos os estudantes de qual-
quer escola pública ou privada 
do ensino fundamental, médio 
ou técnico em todo o território 
nacional, sendo uma iniciativa 
pública, gratuita e sem fins 
lucrativos.  Possui duas moda-
lidades: prática e teórica. As 
modalidades procuram ade-
quação tanto ao público que 
nunca viu robótica, quanto ao 
público de escolas que já têm 
contato com a temática edu-
cacional. As atividades acon-
tecem através de competições 
práticas e provas teóricas em 
todo o Brasil.

Nos próximos dias 28 e 
29 a Associação dos Fibro-
miálgicos de Alagoas (Afi-
bal) lançará uma cartilha 
informativa sobre o que 
é a fibromialgia. A ação 
faz parte da campanha de 
saúde promovida pela Cai-
xa de Assistência dos Ad-
vogados em parceria com 
a Comissão de Fortaleci-
mento de Controle Social 
da OAB/AL. No local serão 
ofertados os serviços de 
aferição pressão arterial, 
glicemia capilar e explica-
ções sobre a síndrome.

Segundo Arivane Cos-
ta, presidente da Afibal, 
a ideia é que a sociedade 
conheça esta síndrome que 
hoje atinge cerca de 200 
pessoas somente em Ala-
goas. “Conhecendo o que 
é a síndrome, as pessoas 
poderão identificar os sin-
tomas e procurar o médico 
para saber se tem ou não 
fibromialgia”, comentou.

AGOSTO
Afibal lança 
cartilha sobre 
fibromialgia

ASCOM ARAPIRACA

ASSESSORIA

nesses atendimentos, os úni-
cos profissionais habilitados 
para realizar procedimentos 
invasivos, de acordo com a lei 
brasileira”, avalia Fernando 
Pedrosa, presidente do Conse-
lho Regional de Medicina de 
Alagoas.

NA JUSTIÇA
Após tomar conhecimento 

do caso, o presidente do Cre-
mal esteve reunido com o se-
cretário de Saúde de Arapira-
ca, com o intuito de paralisar 
as atividades da aplicação do 
dispositivo intrauterino nas 
mulheres.

“Tivemos uma resposta 
negativa sobre a paralisação 
da aplicação do DIU e agora 
vamos recorrer às instâncias 
judiciais, entrar com uma 
ação civil pública, para que 
haja a suspensão imediata do 
procedimento”, afirma Pedro-
sa.

“Também se faz neces-
sário submeter as mulheres 
atendidas pelas enfermei-
ras a uma avaliação médica, 

feita por um ginecologista”, 
complementa o presidente do 
Cremal.

PREFEITURA
Procurada pela reporta-

gem da Tribuna Indepen-
dente, a Assessoria de Co-
municação da Prefeitura de 
Arapiraca disse que o municí-
pio, na verdade, não realizou 
treinamento com enfermeiros, 
mas recebeu uma capacitação 
pioneira do Conselho Federal 

de Enfermagem (Cofen).
Ainda de acordo com a as-

sessoria, esse tipo de procedi-
mento para aplicação do dis-
positivo intrauterino (DIU) só 
pode ser feito por médicos e 
enfermeiros capacitados pelo 
Conselho Federal de Enfer-
magem, e que os profissionais 
que receberam o treinamen-
to atuarão como multiplica-
dores da ação pioneira em 
Arapiraca.

COM DIEGO VILLANOVA
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com GERALDO CÂMARA
BARTPAPO

Toquem fogo na Amazônia

Já deixei claro em outros artigos que não faço desta 
coluna plataforma de defesa ou de acusação políticas 
o que, no entanto, não me deixa fora de tecer alguns 

comentários pertinentes e não parecer alienado ou alheio 
aos problemas que aconteçam em nosso país. 
   Sabemos da existência de ONGs na Amazônia, sabe-
mos de seus trabalhos assim como temos ciência de que 
existem boas e ruins e todas elas sendo beneficiadas com 
dinheiro do estado há muitos anos. Suas presenças são 
importantes no contexto de defesa de nossa floresta e o 
que devemos é tentar separa o joio do trigo e “dar a Cesar 
o que é de Cesar”. 

   O fato é que a degradação, o desmatamento, 
a ocupação indevida, tudo isto acontece há dé-
cadas naquela região, assim como as queimada 
principalmente em épocas de seca como a de 
agora. Nem por isso essas incêndios podem ser 
taxados de criminosos e muito menos apontando-
se o dedo para as ONGs sem provas legais de 
que sejam elas as responsáveis com o objetivo de 
se locupletarem com mais benesses do servi-
ço público federal. Mas o presidente Bolsonaro 
irresponsavelmente apontou o dedo, declarou 
em alto e bom som o que não pode provar e que 
jamais poderia sair da boca de um presidente da 
república sem que estivesse calcado e baseado 
em provas concretas advindas de um inquérito 
absolutamente legal. 
      Este tipo de coisas é que tiram a credibilidade 
do Brasil no exterior, que desanimam investido-
res, que fazem com que a imagem chamuscada 
ateie fogo nas pretensões do desenvolvimento. 

   É preciso falar na hora certa e é 
necessário calar no momento em que o 
silêncio for promissor. Mas, por favor, não 
toquem outro tipo de fogo na Amazônia. 
Apaguem o físico com a maior presteza e 
esqueçam o fogo que abala projetos e as 
melhores intenções. 

ALERTA DO DIA:
• Mais um bairro de Maceió na mira dos 
afundamentos: Bom Pastor. Casas racha-
das, pisos mergulhando na terra e por aí 
vai. Pode?

• E aí, gente, nada contra a Braskem, 
mas numa hora dessas ela solicita auto-
rização para pra explorar sal-gema em 
áreas da zona norte da cidade?

• Aquilo que era no meu tempo uma 

doencinha que toda a criança tinha, 
o sarampo, agora sai matando pelo 
Brasil a dentro. Sarampo, catapora, 
caxumba e outras menos votadas 
eram quase que obrigatórias na infân-
cia do meu tempo.

• Tema de encontro entre Rodrigo 
Cunha e o Ministro da Cidadania, 
Osmar Terra: medidas que possam 
tirar da situação de desolação adoles-
centes que deixaram a escola por não 
se sentirem estimulados e não têm 
espaço no mercado de trabalho. Os 
chamados “nem-nem”.

PARE PRA PENSAR
Não se compare com ninguém. 
Compare os outros a você e veja onde 
melhorar.  

Bebedouro: 80 casas 
são condenadas em 
encosta no bairro
Moradores dizem que não houve aviso de equipes do município; 
para a prefeitura, obra é necessária e famílias serão indenizadas

Casas foram marcadas com X; vereador diz que obra de contenção deveria ter sido iniciada há um mês

LUCAS FRANÇA
REPÓRTER

Moradores do bairro de 
Bebedouro em Maceió 
dizem que não foram 

informados de forma direta 
sobre a condenação de 80 ca-
sas que ficam próximas a uma 
encosta na Rua Marquês de 
Abrantes que dá acesso à Chã 
da Jaqueira. Segundo o repre-
sentante do bairro e o vereador 
Francisco Sales, era para ter 
sido iniciada há um mês uma 
obra de contenção da encosta.

“O Governo Federal desti-
nou R$ 2,5 milhões para iniciar 
uma obra nas encostas. Isso de-
veria ter sido feito há mais de 

um mês. No entanto, sem avi-
sar nada aos moradores, equi-
pes da prefeitura foram ao local 
e marcaram com um X as casas 
que devem ser condenadas. Fi-
zeram isto sem fazer uma reu-
nião prévia com as famílias, fa-
lar sobre indenização ou ajuda 
em aluguel social. Simplesmen-
te disseram que o pessoal tem 
que sair do local”, denuncia o 
vereador.

O líder comunitário de Be-
bedouro, Augusto Cícero, rea-
firma a denúncia do vereador e 
acrescenta que o poder público 
atualmente está fazendo o que 
quer sem ouvir a população.

“Simplesmente marcou as 
casas. 60 na principal e 20 ca-
sas na parte de cima da Mar-

EDILSON OMENA

grand

missa

fisio

TIC

quês de Abrantes. A questão é 
que foi marcada as casas para, 
segundo a Prefeitura, realizar 
contenção de encostas. Sendo 
que em nenhum  momento mo-
radores das casas demarcadas 
foram procurados pela Prefei-
tura. E nem foi falado em inde-
nização para eles’’, disse o líder 
comunitário. “Foi igual fizeram 
com o PAM de Bebedouro, sim-
plesmente organizaram uma 
reunião na calada da noite e 
resolveram tirar daqui, mes-
mo sabendo das necessidades. 
Aqui, tem local que poderia 
ter ficado o PAM, pois não é o 
bairro todo que está na área de 
risco. E agora, vão tirar os mo-
radores sem nenhuma ajuda. 
Depois chega as reclamações e 

as reivindicações porque eles 
mesmo causam isso”, finaliza.

A Prefeitura de Maceió ex-
plica que equipes da Defesa 
Civil e da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminfra) 
estiveram na Rua Marquês de 
Abrantes, em Bebedouro, para 
acompanhar a empresa respon-
sável pela obra de contenção de 
encostas. “A obra é fundamen-
tal para evitar novos desliza-
mentos de terra, como os que 
ocorreram em 2017, e garan-
tir a segurança dos moradores 
da região. As casas que foram 

marcadas vão receber a visita 
de equipes da Prefeitura, que 
vão identificar se as famílias já 
estão inseridas no programa de 
Habitação do Município e orien-
tá-las sobre os procedimentos 
que serão adotados. Os recursos 
para a obra já foram aprovados, 
mas ainda não foram liberados 
pelo governo federal”.

Os moradores das proxi-
midades da encosta disseram 
que ficaram surpresos com a 
marcação, por não terem sido 
avisados dessa visita. “É fato 
que o local é perigoso. Já hou-

ve deslizamento, mas a gente 
mora aqui há bastante tempo 
e não temos para onde ir. Eles 
simplesmente vieram e falaram 
que as casas estão condenadas”, 
disse o polidor de automóveis 
Ivan Emílio Bezerra. Quem 
também criticou a maneira que 
foi feito o aviso foi o lustrador 
de móveis, Noé Francisco. “Eles 
falaram que vão indenizar to-
dos, mas nunca feito uma visita 
para pegar nossos dados, ava-
liar o imóvel nem nada disso. 
Só se fizerem antes da obra ini-
ciar”.



ECONOMIA

Festa em Taquarana 

O prefeito Bastinho 
coordena a partir 
desta sexta-feira, 23, 

uma série de inaugurações 
de obras estruturantes, 
que fazem parte das 
comemorações dos 57 anos 
de Emancipação Política da 
cidade.
Duas praças - Miguel Breu 
e Bartolomeu de Novais, o 
novo prédio da Secretaria 
de Educação, a nova 
Unidade Básica de Saúde 
do povoado Salgado e a tão esperada rodovia municipal que liga Taquarana ao 
Distrito Lagoa Grande estão na programação que contará com a presença de 
autoridades, líderes comunitários e políticos.

PROGRAMAÇÃO 
Para às 18h, está programado um grande show que acontece no Distrito Lagoa 
Grande com o cantor Alexandre Cordatto. E no sábado, 24, dia da independência 
do município, acontece a festa de enceramento com as  seguintes atrações: 
Cavaleiros do Forró, Bonde do Brasil e do Garota Sertaneja, o show será no 
centro da cidade, com início marcado para às 21h. 

CRUELDADE SEM LIMITES
Continua o sofrimento da empresária Marizete Maria de 
Oliveira, proprietária da oficina de moto onde foi vítima 
de assalto, sofreu tentativa de estupro e teve decepados 
dois dedos da sua mão direita. Ela foi atacada por dois 
bandidos que continuam livres, leves e soltos.

SEM SOSSEGO
A empresária, que vive atormentada, voltou a ser 
atendida no Hospital de Emergência de Arapiraca no 
início da semana. Ela não conseguiu abrir a loja desde 
o dia em que sofreu a violência e alega que não está 
tendo sossego. “Já aconteceu de no meio da noite ter a 
minha casa invadida por policiais que foram me mostrar 
fotografias de bandidos. Eu vivo assustada e sem paz”, 
reclama a vítima.

ASSÉDIO DE POLICIAIS
O “assédio” que vem sofrendo teve início quando um 
deputado estadual ofereceu uma recompensa de R$ 12 
mil para quem prender os dois bandidos que a atacaram. 
Tenho muito medo que eles voltem e façam mal a 
minha família, mas não posso viver nessa angústia. Não 
aguento mais”, se queixou Marizete, que vive a base de 
remédios para dormir e sente muitas dores.

NÃO CONSEGUE TRABALHAR
Quanto a sua oficina de motos, Marizete que não 
consegue mais trabalhar e a mantém fechada. “Acordo 
no meio da noite, achando que eles estão invadindo a 
minha a casa”, disse Marizete. Ela revelou que já passa 
dificuldades financeiras para sobreviver pelo fato de não 
poder trabalhar para sustentar a família. Meu esposo e 
meu marido já não sabem mais o que fazer. Me ajudem 
pelo amor de Deus”, apelou à empresária.  

VIVE ATORMENTADA
Sentindo, ainda, muitas dores, Marizete 
continua atormentada pelas horas de 
horror por que passou. Com muitas dores 
na mão e no abdômen, ela foi encaminha 
para médico especialista, que emitirá laudo 
definitivo sobre a nova cirurgia que terá 
que fazer.
A base de muito calmante e analgésico, a 
vítima roga pela prisão dos bandidos que 
cometeram esse crime brutal.

A RECOMPENSA
A recompensa de R$ 12 mil para quem 
encontrar os delinquentes foi oferecida 
pelo deputado estadual Cabo Bebeto 
(PSL), que informou que esteve na casa 
da vítima para prestar solidariedade. 
Marizete foi atacada por dois marginais no 
último dia 27 de julho. Depois de tentarem 
estupra-la, eles cortaram os dedos polegar 
e indicador a golpes de faca e martelo. Ao 
retirarem a roupa da vitima, encontraram 
R$ 2 mil reais que estavam no sutiã. O 
dinheiro seria usado para comprar peças 
de motocicleta e pagar o alugue do imóvel.

ARAPIRACA 
Na terça-feira (20), o prefeito Rogério 
Teófilo recebeu em seu gabinete, 
no Centro Administrativo Municipal, 
representantes e o presidente do  
Sindicato Metropolitano do Agreste, que 
representa os agentes comunitários de 
saúde e endemias de Arapiraca, José 
Anselmo dos Santos. 

ARAPIRACA 2
Durante o encontro, o prefeito, acompanhado 
do procurador geral do município,  Rafael 
Gomes, ouviu as reivindicações da categoria, 
apresentou dados do município e orientou quanto 
ao encaminhamento formal das solicitações 
da categoria, a fim de que sejam avaliadas as 
possibilidades, seguindo os parâmetros legais. 
“Mantemos o diálogo sempre aberto com todas 
as categorias. E mediante reivindicações, a 
administração Municipal realiza estudos para 
buscar entendimento, dentro da situação financeira 
do município e das situações impostas pela lei”, 
afirmou o prefeito. 

CIDADES 
EMFOCO
ROBERTO BAIA 
robertobaiabarros@hotmail.com
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Rede Tambaú
de Comunicação
chega a Alagoas
São R$ 2 milhões de investimentos no Estado 
com o lançamento da rádio Nova Brasil Maceió FM

Carla Pontes, diretora da Marquise Participações; público terá o melhor da MPB e do jornalismo

A Rede Tambaú de Co-
municação (RTC), 
braço de comunicação 

do Grupo Marquise, lançou 
em Alagoas a rádio Nova 
Brasil Maceió FM. A nova 
emissora se alia à TV Tam-
baú/SBT, que iniciou suas 
operações em 1991 na Paraí-
ba, crescendo e agregando 
as operações da Jovem Pan 
FM João Pessoa, do Portal 
T5 (NE10/UOL) e Tambaú 
Eventos.

“Estamos muito satisfei-
tos em integrar a rede de afi-
liadas da Nova Brasil. Esse 
movimento faz parte da nos-
sa estratégia de estabelecer 
alianças com os principais 
grupos de comunicação bra-
sileiros. Proporcionaremos 
aos alagoanos uma progra-
mação musical de qualidade, 
um jornalismo de credibili-
dade, sendo uma excelente 
oportunidade para o merca-
do publicitário se conectar a 
um público com alto poder 
de consumo”, disse Carla 
Pontes, CEO da Marquise 
Participações.

Em Alagoas, além da 
Nova Brasil, a RTC passará 
a ter uma estrutura inteira-
mente dedicada ao público 
alagoano, contando também 
com as operações do Portal 
T5 e Tambaú Eventos.

Com a Nova Brasil Ma-
ceió, o ouvinte terá acesso ao 
melhor da MPB, bem como 
muita informação relevante 

sobre os principais fatos coti-
dianos, políticos, econômicos 
e culturais em um programa 
jornalístico que vai ao ar de 
segunda a sexta, sempre das 
6h às 8h, com um corpo de 
profissionais com vasta expe-
riência e renome no mercado.

“Com a Nova Brasil, exer-
ceremos o conceito de rádio 
estendida, uma rádio que 
não se limitará aos meios 
convencionais, acompanhan-
do os ouvintes em várias pla-
taformas e eventos, fazendo 
parte do cotidiano das pes-
soas e valorizando a cultura 
brasileira”, ressaltou André 
Vajas, superintendente da 
RTC.

NORDESTE
No Nordeste, esta será a 

quinta afiliada da Nova Bra-
sil FM com perspectivas de, 
assim como as demais emis-
soras da rede, obter ótimos 
níveis de audiência no target. 
“A chegada da Nova Brasil 
em Maceió só vem contribuir 
para dinamizar o mercado, 
unindo boa música e infor-
mação de qualidade. A Nova 
Brasil certamente irá repetir 
o sucesso que tem alcançado 
em outras capitais. O mer-
cado publicitário de Maceió 
aguarda com muita ansie-
dade e temos certeza de que 
isso só fará alavancar ainda 
mais novos negócios e, sem 
dúvidas, aumentar ainda 
mais o padrão da rádio ala-
goana”, destacou Hermann 

RÁDIO ESTENDIDA
O conceito é de rádio 
estendida, não se limitando 
aos meios convencionais, 
acompanhando os ouvintes 
em várias plataformas e 
eventos

ALAGOANO
Em Alagoas, além da Nova 
Brasil, a RTC passará a ter 
uma estrutura inteiramente 
dedicada ao público alagoano, 
com o Portal T5 e Tambaú 
Eventos

DIVULGAÇÃO

Fernandes, diretor da Cha-
ma Publicidade e presidente 
da Abap-AL.

O processo de migração 
começou há quatro anos, 
tendo seu ritmo de estudos 
e finalização de projetos de 
transmissão em dezembro 
de 2018, que culminou com 
uma potência de operação 
efetiva de 15 Kw, garantin-
do uma excelente cobertura, 
que além de Maceió, abrange 
aproximadamente as cidades 
de Marechal Deodoro, Barra 
de São Miguel, São Miguel 
dos Campos, Pilar, Rio Lar-
go, Messias, Cajueiro, Viço-
sa, Paripueira, São Luís do 
Quitunde, São Miguel dos 

Milagres entre outras, al-
cançando 1,4 milhão de pes-
soas.

INVESTIMENTO
O investimento total foi 

da ordem de R$ 2 milhões. 
As instalações onde antes 
funcionava a antiga Rádio 
Palmares AM foram total-
mente reformadas e ocupam 
uma área de 450m², aten-
dendo aos mais exigentes 
níveis de excelência técnica 
e operacional, tornando-se, 
assim a FM mais moderna 
do estado de Alagoas.

A operação conta com 
um transmissor Nautel, co-
nhecido mundialmente pela 
confiabilidade operacional e 
excelente qualidade de áu-
dio, somado ao processador 
Orban e o link estúdio-trans-
missor digital da Moseley, o 
que garantirá uma trans-
missão limpa para os ouvi-
dos mais exigentes. Todo o 
projeto acústico, assim como 
de instalação, está a cargo 

da BBTECH, uma empre-
sa conceituada no mercado, 
garantindo uma perfeita 
harmonia entre instalação 
técnica, funcionalidade e o 
aspecto visual.

Para garantir a entrega 
do nosso sinal de forma inin-
terrupta, a rádio conta com 
suporte de nobreaks e gera-
dor de última geração. As 
transmissões experimentais 
devem ter início no começo 
de setembro e a previsão de 
estreia para segunda quin-
zena do mesmo mês.

Desde sua criação, em 
2000, a rádio Nova Brasil-
FM se dedica ao incentivo à 
Música Popular Brasileira 
(MPB), apoiando artistas já 
consagrados e abrindo por-
tas para novos talentos da 
música, sempre com a preo-
cupação de promover a cul-
tura musical do brasileiro.

Com uma programação 
exclusivamente dedicada ao 
melhor da moderna MPB, a 

rádio é uma emissora adulta 
contemporânea e está entre 
as primeiras colocadas em 
meio as rádios qualificadas 
com perfil voltado para as 
Classes AB, nos mercados 
onde atua, com destaque 
para: São Paulo, Campi-
nas, Brasília, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, Goiânia, 
Fortaleza e Aracaju.

Além da melhor música, 
a Nova Brasil leva ao ar as 
notícias mais importantes 
do país e do mundo, mistu-
rando, na dose certa, boa 
música e informação.

AUDIÊNCIA
Mulheres: 53%
Homens: 47%
Faixa etária: 59% de 20 a 

49 anos
Classe AB: 57%
Obs: Fonte Kantar IBO-

PE Media/EasyMedia, mar-
ço a maio 2019. Audiências 
convencionais e web soma-
dos, todos os dias das 5h às 
24h.

... Assim como aconteceu com os motoristas 
e cuidadores em trânsito, os recém-chegados 
do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que 
ocuparão os cargos de professores das séries 
iniciais, Educação Infantil e por área e vigilantes 
tiveram uma recepção a altura das suas 
importâncias para a formação educacional dos 
jovens arapiraquenses.

... O acolhimento foi realizado na quarta-feira (21), 
no anfiteatro do Planetário Municipal e Casa da 
Ciência.

 ... sendo ele dividido em dois momentos, o 
primeiro no turno da manhã, abrigando 250 
profissionais, e o segundo no período vespertino, 
para a mesma quantidade de colaboradores.



EDMILSON TEIXEIRA
etjornalista@gmail.com
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Igaci 

“Na manhã deste domingo, estive reunido com os irmãos 
Bergson Toledo (ex-delegado federal) e Heberth Toledo; 
além da Dra. Vaneska e a deputada Ângela Garrote. Na 

oportunidade discutimos muitos assuntos; entre eles a sucessão em 
Igaci. Momento de muita descontração e aprendizado.  Aguardar o 
tempo e a vontade do povo pra seguirmos em frente, sempre com o 
pensamento de dias melhores pra nosso município”, comentário com 
foto e tudo no Face, do prefeito Oliveiro Piancó, de Igaci, com relação 
a um encontro no último domingo em sua residência. Está em seu 
segundo mandato, razão de não ir para uma reeleição.

MAJOR IZIDORO
Apostando no apoio da bancada federal é que a prefeita Santana 
Mariano se encontra em Brasília, a fim de consolidar o sonho de 
implantar em Major, um Polo Industrial Multisetorial. Buscou reforço dos 
senadores Collor e Renan Calheiros. Esteve em alguns Ministérios, 
objetivando  agilizar a liberação de projetos. Estava acompanhada de 
seus assessores administrativos;  Cesar Campos e Alex Mariano.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Após seis anos, o site Estadão Alagoas  acaba de ganhar mais um 
meio de comunicação: a Rádio Web Estadão Alagoas- Divertindo, 
Informando e Educando. Esse será mais um veículo de comunicação, 
a serviço do povo palmeirense e de cidades circunvizinhas, que entrou 
no ar na última segunda-feira, véspera da festa dos 130 anos de 
emancipação política de Palmeira.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS II
“Na oportunidade foi lançado 
o Jornal Estadão Alagoas, 
também em homenagem a 
cidade. Participaram do evento, 
políticos, empresários, imprensa 
e população em geral” disse 
a empresária Grazi Duarte. 
Segundo ela, no ponto de vista 
técnico, a emissora é dotada 
com equipamentos digitais de 
ponta, já que, além de áudio, 
a emissora também terá 
transmissão de imagens em 
alta definição em tempo real 
direto dos estúdios montados no 
centro de Palmeira dos Índios.

CARNEIROS
Prefeito Geraldo Agra 
comemora uma pesquisa do 
Instituto  Falpe, feita no último 
dia 16, entre 600 pessoas, no 
município de Carneiros, Sertão 
de Alagoas. Neguinho como é 
conhecido, está administrando 
Carneiros pela terceira vez; e ao 
que parece, a 4ª só dependerá 
do próprio, pois de depender de 
sua popularidade a reeleição 
tá garantida. O cara desfruta 
de uma aprovação de 90,5%. 
Venceu em todas as simulações 
que foram feitas, com prováveis 
adversários, sobretudo com uma 
vantagem avassaladora.

PLATAFORMA
“A Rádio Estadão Alagoas tem um projeto 
diferenciado de comunicação e surge a partir de 
um olhar atento da direção do portal de notícias 
ao que acontece no mundo inteiro, o crescimento 
rápido e consistente de rádios web”, afirma 
o técnico Antonio de Pádua. Toda a estrutura 
da Rádio Estadão Alagoas pode ser ouvida e 
assistida acessando direto pelo portal e pelo 
aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas 
virtuais para Androides e IOS. Também pode 
acessar a Rádio Estadão Alagoas pelos links.

MODERNIDADE
“Hoje, boa parte do público de rádio já ouve sua 
programação preferida pela internet. Em Palmeira 
dos Índios não pode ser diferente. Estamos 
apostando e investindo no futuro. E quando 
associamos o futuro à internet, sabemos que 
já é amanhã. É tudo muito rápido e permanece 
quem consegui fidelizar seu público com 
profissionalismo e comunicação ágil”, disse Grazi.

CHÃ PRETA
Entre terça e quarta desta semana, a cidade 
de Chã Preta recebeu o Programa Expresso 
Cidadania. Pois durante o dia, a comunidade com 
pendências de casos judiciais, pôde frequentar 
o ônibus fixado numa praça, com a presença 
de vários defensores públicos. Eles prestaram 
serviços jurídicos gratuitos a toda população 
chã-pretense. Ações de Guarda, Divórcio, 
casamentos, pensão alimentícia entre outros. A 
ação fez parte de uma parceria da Prefeitura com 
a Defensoria Pública do Estado de Alagoas

PORTO DE PEDRAS
“Foi um grande sucesso a primeira corrida de 
cavalos de Porto de Pedras, pois no domingo, 
tivemos cavaleiros e apostadores de várias 
cidades do Estado.  Na corrida principal tivemos 
o cavalo do vereador Madico de Porto de 
Pedras contra o cavalo do vereador Júnior do 
Ferro Velho de Porto Calvo que se sagrou o 
grande vencedor. O público se divertiu bastante 
e gostou dessa novidade em nossa cidade, 
parabéns a todos os envolvidos.” O comentário 
é do prefeito Henrique Vilela, que tem apostado 
em atratividade cultural em sua cidade.

CASA
As deputadas estaduais Flávia Cavalcante,   
Fátima Canuto e Ângela Garrote estiveram em 
Brasília reunidas com a secretária adjunta da 
mulher, Rosinha da Adefal. Foram na missão de  
mostrar o interesse que os poderes Judiciário, 
Executivo e Legislativo têm de implantar em 
Maceió a casa da mulher alagoana. A casa é 
inspirada no projeto Casa da Mulher Brasileira 
que funciona em Campo Grande/MS local em 
que as parlamentares visitaram.

CASA II
De acordo com Flávia Cavalcante, o juizado 
da mulher em Maceió já possui uma estrutura 
que inclui os atendimentos psicossocial bem 
como do Ministério Público de Alagoas e da 
Defensoria Pública Estadual. “Nossa ida a 
Brasília foi para tentar conseguir apoio do 
governo federal para a construção da Casa da 
Mulher alagoana adaptando os serviços a nossa 
realidade ”, disse a parlamentar.

Governo planeja 
testes para implantar 
“nova” CPMF

Novo imposto vem sendo chamado por Bolsonaro e Guedes apenas de contribuição previdenciária

Tributo deve enfrentar forte resistência na Câmara dos 
Deputados e era rechaçado por Bolsonaro, que agora admite

O novo imposto nos mol-
des da antiga Contri-
buição Provisória sobre 

Movimentações Financeiras 
(CPMF) que a equipe econômi-
ca pretende criar deve ter um 
teste de seis meses a um ano, 
em que vigorará com alíquota 
reduzida. A ideia dos técni-
cos é calibrar a capacidade de 
arrecadação do novo tributo 
para substituir, aos poucos, a 
contribuição sobre folha de pa-
gamento, que financia a Previ-
dência.

O novo tributo , que vem 
sendo chamado internamente 
apenas de contribuição previ-
denciária (CP), começaria com 
uma alíquota de aproximada-
mente 0,2%. Nesse patamar, 
seria possível cortar a alíquota 
do imposto sobre salários — 
recolhido por empregadores 
— de 20% para até 13%. A CP 
subiria gradativamente, até 

que sua arrecadação passe a 
ser suficiente para cobrir a de-
soneração total da folha. Nesse 
ponto, também seriam subs-
tituídos ao menos outros dois 
tributos: o IOF e a CSLL.

Não há ainda informações 
sobre quando terminaria o pe-
ríodo de transição até a deso-
neração completa da folha de 
pagamentos.

A criação de um imposto 
nos moldes da CPMF enfrenta 
forte resistência de parlamen-
tares e até do próprio presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL). O 
chamado “imposto do cheque” 
vigorou entre 1997 e 2007 e se 
tornou impopular, principal-
mente por ter aumentado a 
carga tributária . Além disso, 
especialistas afirmam que o 
tributo geraria distorções por 
ser cumulativo: ou seja, seria 
cobrado em todas as etapas da 
cadeia de produção.

Para vencer essas resis-
tências, a equipe econômica 
defende que o novo tributo 
não é uma simples reedição 
da CPMF, porque substituirá 
outro imposto. Portanto, não 
haveria aumento da carga. A 
equipe chefiada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
também aposta no argumen-
to de que a nova contribuição 
será criada por uma causa no-
bre: incentivar a geração de 
empregos.

Na última quarta, Gue-
des defendeu publicamente 
a criação da “nova CPMF” 
e disse que caberia à classe 
política decidir se adotaria o 
novo imposto. O relator da re-
forma tributária que tramita 
na Câmara dos Deputados, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) 
disse na semana passada que 
“CPMF não se discute” na 
Casa, assim como já garantiu 

Foz do Iguaçu é um destino famoso entre os turistas brasileiros

DIVULGAAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Viajar pelo Brasil é principal
 sonho de consumo de brasileiros
CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

Com o vai e vem do dólar, 
muito mais subindo que do 
descendo, políticas de entra-
da em países cada vez mais 
rígidas mesmo para turistas 
e insegurança global em mui-
tas nações, com ameaças de 
possíveis atentados, parece 
que estão amedrontando os 
brasileiros e mudando o perfil 
das escolhas de viagens. Isso 
está fazendo com que os bra-
sileiros e por tabela, os ala-
goanos, escolham como sonho 
de consumo número um via-
jar pelo próprio país.

Com o avanço da tecno-
logia, alguns apps surgiram 
para facilitar a vida das pes-
soas, ajudando também na 
conquista do sonho. De acor-

do com a última pesquisa da 
Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM) o primeiro sonho 
de consumo dos brasileiros é 
viajar pelo Brasil. A pesqui-
sa é realizada todo ano com 
pessoas entre 18 e 64 anos, 
e revela que a  opção “viajar 
pelo Brasil” passou a ocupar 
a primeira posição. Quando a 
pesquisa revela a origem dos 
acessos, os alagoanos também 
elegeram conhecer o Brasil 
como sonho de consumo.

Por meio de inteligência 
artificial, a plataforma reú-
ne os resultados de todos os 
voos disponíveis em um úni-
co lugar, possibilitando ao 
cliente comparar as ofertas 
e escolher a melhor opção. 
Também ajuda os usuários 
a decidir quando e para onde 
viajar, além de criar alertas 

ANUAL
A pesquisa é realizada todo 
ano com pessoas entre 18 e 
64 anos, e revela que a  opção 
“viajar pelo Brasil” passou a 
ocupar a primeira posição

Rodrigo Maia.
REDUÇÃO DE GASTOS
O Ministério da Economia 

cortou despesas e limitou gas-
tos como com café, estagiários 
e terceirizados para garantir 
o funcionamento de serviços 
essenciais. O impacto total 
das medidas, anunciadas hoje, 
será de R$ 2,16 bilhões, resul-
tado de economia de R$ 366 
milhões e de R$ 1,8 bilhão em 
remanejamento de recursos 
entre os órgãos.

Segundo portaria publi-
cada na edição de ontem (22) 

do Diário Oficial da União, o 
ministério, autarquias e fun-
dações vinculadas terão que 
adotar medidas para raciona-
lização e redução de despesas 
com o objetivo de “preservar 
os serviços de fiscalização, 
arrecadação e a manutenção 
dos sistemas de tecnologia da 
informação relacionados à ges-
tão corporativa; sistemas es-
truturadores; arrecadação tri-
butária e aduaneira; Fazenda 
Pública e folha de pagamento 
da Previdência Social”.

A portaria determina que 

estão suspensas novas contra-
tações relacionadas a serviços 
de consultoria; treinamento e 
capacitação de servidores; es-
tágio remunerado; mão de obra 
terceirizada; aquisição de bens 
e mobiliário; obras, serviços de 
engenharia, melhorias físicas e 
alterações de leiaute; desenvol-
vimento de software e soluções 
de informática; diárias e passa-
gens internacionais; insumos e 
máquinas de café; e serviços 
de telefonia móvel e pacote de 
dados para servidores, exceto 
para atividades de fiscalização.

para um destino específico e 
faixa de preço. Usuários rece-
bem ainda as ofertas mais re-
levantes para o seu perfil em 
seu e-mail.

A mesma pesquisa revelou 
que no mundo o turismo cres-
ceu 3,9% em 2018 e no Brasil 
3,1%. O setor de viagens e tu-
rismo colabora com 10,4% do 
PIB mundial e tem previsão 
de crescer 3,6% neste ano. 
No Brasil sua contribuição 
é de 8,1%. Nos últimos cinco 
anos, 1 em cada 5 novos em-
pregos foi criado em viagens 
e turismo. Só no Brasil são 
6,8 milhões de empregos no 
setor, ocupando a 12ª maior 
economia turística global. O 
turismo possui 21 ativida-
des diretas (existem exclusi-
vamente para turismo), 142 
atividades indiretas, 191 ati-
vidades compartilhadas e 217 
atividades aquecidas pelo tu-
rismo. Por exemplo, dos 1329 
Cadastros Nacional de Ati-
vidade Econômica (CNAE), 
571 setores possuem algum 
envolvimento com atividades 
turísticas.

VOOS
Por meio de inteligência 
artificial, a plataforma 
reúne os resultados de 
todos os voos disponíveis 
em um único lugar; 
cliente escolhe opção
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Para Jesus, Maracanã já 
é o primeiro gol do Fla

O Flamengo tentou, 
tentou e tentou até 
abrir o placar e fazer 

2x0 para vencer o Interna-
cional na partida de ida das 
quartas de final da Liberta-
dores. Diante da retranca 
adversária, o técnico Jorge 
Jesus ficou satisfeito com a 
experiência e a paciência do 
Rubro-Negro no Maracanã.

O que também, nova-
mente, deixou o treinador 
contente foi a participação 
da torcida do Flamengo na 
partida. Jorge Jesus ousou 
dizer que o Rubro-Negro 
costuma iniciar as partidas 
no Maracanã já à frente no 
placar.

“Parabéns aos jogadores, 
ao torcedor, que mais uma 
vez empurrou a equipe para 
vitoria. No Maracanã, já co-
meçamos ganhando por 1 a 
0. Jogamos contra um ad-
versário com uma ideia de 
jogo muito bem concebida, 
que defende bem, não tinha 
perdido na Libertadores e 
há cinco jogos não sofria gol. 
Mas encontrou um Flamen-
go muito experiente, que 
não foi a procura do gol a 
qualquer maneira”, disse o 

Técnico Jorge Jesus garante mexer nos titulares do Flamengo contra o Ceará em jogo que acontece neste domingo na Arena Castelão

Thiago Santos será o substituto de Felipe Melo contra o Grêmio

Goleiro Gatito Fernández pode ser vendido pelo Botafogo

SUSPENSO
Thiago Santos ganha vaga 
de Felipe Melo no Palmeiras

GATITO
Para diminuir crise financeira, 
Botafogo tenta vender goleiro

A suspensão de Felipe 
Melo abre espaço para a 
entrada de Thiago Santos 
no time titular do Palmei-
ras na partida contra o 
Grêmio, na próxima ter-
ça-feira, às 21h30, no Pa-
caembu, pelo jogo de volta 
das quartas de final da 
Copa Libertadores.

Em entrevista coleti-
va ainda em Porto Ale-
gre, Felipão indicou que 
Thiago Santos deve ser o 
substituto de Felipe Melo. 
Até porque as outras op-
ções disponíveis (Matheus 
Fernandes, Jean e Rami-
res) fazem mais a função 
desempenhada por Bruno 
Henrique.  

Em características, o 
Palmeiras até mantém po-
der de marcação à frente 
dos zagueiros, ganha em 
velocidade na cobertura, 
mas perde em qualidade 
na saída de bola.

De acordo com núme-
ros do Footstats, Felipe 
Melo tem 90,5% de de-
sarmes certos na Liber-
tadores (19 acertos e dois 
erros em nove partidas). 
Ele também lidera entre 

os palmeirenses o índice 
de passes (283 acertos), o 
que indica que muito da 
ideia de jogo de Felipão na 
competição sul-americana 
passa pelos pés do volante.

Na Libertadores, Thia-
go Santos entrou em cam-
po quatro vezes, mas não 
atuou por mais de um tem-
po. Ele foi titular apenas 
na partida contra o San 
Lorenzo, na Argentina, 
quando foi substituído no 
intervalo. Nos outros jo-
gos, participou no segundo 
tempo contra Junior Bar-
ranquilla, Melgar e Grê-
mio.

No Campeonato Bra-
sileiro, o volante tem 20 
roubadas de bola e 22 fal-
tas cometidas em dez par-
tidas, números superiores 
aos de Felipe Melo.

Além do jogo contra o 
Grêmio, na próxima terça-
feira, Felipe Melo corre o 
risco de ficar mais tempo 
fora do time. Na sexta-
feira, ele será julgado no 
STJD pela expulsão con-
tra o Bahia e corre o risco 
de pegar um gancho de até 
12 partidas.

O Botafogo tem aprovei-
tado o fim da janela de trans-
ferências internacionais para 
vender atletas e fazer o má-
ximo de dinheiro possível. A 
verba será utilizada para pa-
gar os salários atrasados e os 
próximos vencimentos. Após 
a venda de Jonathan para o 
Almería-ESP, Gatito Fernán-
dez é o próximo da lista. O go-
leiro está bastante valorizado 
no mercado após ser conside-
rado o melhor em campo em 
todas as partidas do Paraguai 
(quatro) na Copa América. Há 
uma sondagem oficial pelo jo-
gador de um clube da Europa 
ainda não revelado, e as par-
tes discutem o valor da imi-
nente negociação.

O Botafogo admite a ven-
da, mas desde que seja por 
uma quantia que ‘salve’ o ano 
do clube. Justamente por isso 
a diretoria tenta realizar a 
venda de um de seus princi-
pais atletas pelo valor da mul-

ta rescisória: R$ 20 milhões. 
Vale ressaltar que o goleiro 
quer uma transferência para 
a Europa. Caso a negociação 
se concretize nesses moldes, o 
Botafogo teria um baita alivio 
nas finanças até o fim do ano, 
quando o projeto dos irmãos 
Moreira Salles deverá ser 
aprovado internamente - a 
expectativa é que tenha início 
em 2020. 

Com o novo projeto em 
curso, o Alvinegro teria mais 
tranquilidade para negociar 
seus jovens valores. Exata-
mente ao contrário do que 
ocorre em 2019. Até o momen-
to o Botafogo vendeu cinco jo-
gadores - quatro deles forma-
dos nas categorias de base do 
clube. O número é expressivo, 
mas rendeu pouco dinheiro ao 
clube carioca: R$ 36 milhões. 
A quantia é bem abaixo dos 
R$ 77 milhões estipulados 
pela diretoria no último orça-
mento.

Técnico Sampaoli quer acabar rodízio no Santos
O rodízio implementado 

pelo técnico Jorge Sampaoli 
no Santos desde o início da 
temporada tem diminuído 
nos últimos jogos, e o argen-
tino começa a dar sinais de 
ter encontrado ao menos par-
te de um “time ideal” para o 
restante da temporada. Pro-
va disso está no setor ofensi-
vo da equipe. 

Pela primeira vez na tem-
porada, o Peixe repetiu um 
trio de ataque em quatro 
jogos consecutivos: Soteldo, 
Derlis González e Sasha. 
Antes disso, o técnico Jorge 
Sampaoli só havia repetido o 
trio de ataque de forma con-
secutiva em três oportunida-
des na temporada.

A primeira aconteceu 
contra Soteldo, Rodrygo e 

Derlis enfrentaram Atléti-
co-GO e Vasco, pela Copa 
do Brasil. Depois, Marinho, 
Soteldo e Sasha foram os es-
colhidos contra Atlético-MG 
e Corinthians, já pelo Cam-
peonato Brasileiro. Por fim, 
novamente Soteldo, Sasha e 
Uribe começaram contra Bah-
ia e Botafogo, também pelo 
Brasileirão. Do outro lado do 
campo, no gol, o técnico Jorge 
Sampaoli conseguiu firmar o 
titular que queria desde o iní-
cio da temporada: Everson. 

O argentino chegou ao 
Peixe pedindo um goleiro 
com boa leitura e trabalho 
com os pés, e a diretoria alvi-
negra foi buscar o reforço no 
Ceará. O camisa 22 começou 
os últimos dez jogos e já su-
perou a maior sequência de 

Vanderlei no ano, que foi de 
sete partidas consecutivas. O 
meio-campo ainda não está 
totalmente formado, mas 
aparenta ter ao menos dois 
titulares com vagas cativas: 
o volante Diego Pituca e o 
meia Carlos Sánchez. 

O lateral esquerdo Felipe 
Jonatan começa a ganhar es-
paço atuando como segundo 
volante e foi o titular ao lado 
da dupla citada nos últimos 
três jogos. Por falar em late-
ral esquerdo, Jorge se firmou 
de tal maneira no setor que 
pode igualar neste domingo, 
às 16h, contra o Fortaleza, 
pelo Brasileirão, a maior se-
quência de qualquer jogador 
como titular de Sampaoli 
no ano: 12 partidas, recorde 
atual que pertence ao za-

gueiro Felipe Aguilar. 
No setor defensivo, a 

maior dúvida na lateral di-
reita. Quando Victor Ferraz 
fica no banco ou não pode 
atuar, o argentino ainda 
não conseguiu encontrar um 
substituto à altura. Sampao-
li vem escalando o zagueiro 
Lucas Veríssimo pelo setor, 
mas os resultados não têm 
sido os melhores. O treinador 
já chegou a falar em entrevis-
ta coletiva sobre como o time 
está acertado e a dificuldade 
para qualquer jogador entrar 
na equipe, que hoje lidera o 
Brasileirão. Ainda assim, 
Sampaoli ainda não repetiu 
nenhuma vez a equipe titu-
lar em jogos consecutivos e 
mandou a campo 40 escala-
ções diferentes em 42 jogos.

ASSESSORIA

REPRODUÇÃO

ASSESSORIA

Estádio lotado encanta treinador português que adiantou mudanças para domingo

técnico.
Com a vitória por 2x0, o 

Flamengo pode perder por 
um gol de diferença na par-
tida de volta, no Beira Rio, 
para ir à semifinal da Liber-
tadores. Jorge Jesus ficou 
satisfeito, também, com o 
fato de o Flamengo não ter 
sofrido gols no Maracanã.

“Fomos uma equipe mui-
to experiente. Para jogar 
competição mata-mata, não 
pode entrar em estresse. O 
Flamengo sempre foi sólido 
no ponto de vista defensivo, 
teve a posse da bola para 
criar as oportunidades. Te-
nho o privilégio de ter uma 
linha de frente com jogado-
res de muita qualidade, cria-
tividade e velocidade. Pelo 

menos, vamos ter uma ou 
duas oportunidades de gol. 
E vai ser esse o nosso cami-
nho”.

Willian Arão suspenso 
não será dor de cabeça para 
o treinador. “Não sei qual 
a forma que olhavam para 
qualidade do Arão. Mesmo 
antes de ser treinador dele, 
sempre achei que tinha mui-
ta qualidade e hoje tenho 
certeza. Está sempre em 
alto nível, é um touro, está 
numa rotação muito alta. 
Apesar de não jogar a pró-
ximo jogo, temos jogadores 
naquela posição que nos dão 
garantia. Temos plantel. O 
próximo jogo é pelo campeo-
nato e isso que tenho que 
pensar. Vou trocar quatro, 
cinco jogadores sem que a 
equipe perca qualidade”.

A escalação de Gabigol 
nos últimos instantes pegou 
todos de surpresa. O jogador 
não figurava nem entre os 
relacionados na véspera do 
jogo. “Tenho o privilégio de 
ter um departamento clíni-
co de muita qualidade, que 
toma decisão em conjunto 
comigo. Temos que levar os 
jogadores ao limite do risco. 

Isso aconteceu com o Ga-
bigol, Arrascaeta, Diego... 
Eles nos dão sinais, mas 
com a experiência de ver o 
jogador em campo consegui-
mos entender se está fadiga-
do, carregado. Se o jogo ti-
vesse sido em Porto Alegre, 
não levaria o Gabigol. Mas 
foi no Rio, tivemos tempo e 
resolvemos arriscar”.

Ao sair de campo, Guer-
rero foi provocado por torce-
dores próximos ao túnel de 
acesso aos vestiários. Com 
um sorriso no rosto, res-
pondeu com alguns gestos 
e disse “lá, lá”, referindo-se 
ao jogo da volta, no Beira
-Rio, na próxima semana. 
Mais tarde, na zona mista, 
o peruano minimizou as pro-
vocações da torcida do Fla-
mengo, disse que não ouviu 
o que vinha das arquibanca-
das e procurou se concentrar 
no jogo.

“Tranquilo, faço meu 
trabalho dentro de campo. 
Não escuto o que a torcida 
faz, tento fazer meu traba-
lho dentro do campo, estar 
concentrado, fazer o melhor 
e dar o melhor para o meu 
time”.

RESERVAS
Jesus confirmou Flamengo 
diferente contra o Ceará. “Vou 
trocar quatro, cinco jogadores sem 
que a equipe perca qualidade”

INGRESSOS
A torcida do Mengão vai lotar a 
área para visitante no Castelão. 
O Ceará, divulgou que os 15 mil 
ingressos para os rubro-negros 
esgotaram
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CRB treina hoje 
no CT do Avaí e 
terá um desfalque

Desde ontem a delega-
ção do CRB está em 
Florianópolis. A vi-

tória contra a Ponte Preta 
(1x0) ainda é motivo de come-
moração entre os jogadores. 
Mas a euforia acaba hoje pela 
manhã, quando acontece um 
treinamento no CT do Avaí. É 
foco total no duelo de sábado 
às 19h, contra o Figueirense.

O técnico Marcelo Cha-
musca tem apenas um des-
falque. O volante Lucas 
Abreu recebeu o terceiro car-
tão amarelo e vai cumprir 
suspensão. Seu xará, Lucas 
Siqueira, deve ser escalado 
como titular. A base com três 
volantes deve ser mantida. A 
campanha do CRB no Bra-
sileiro jogando fora de casa 

chama a atenção. Se jogando 
diante da torcida, os resulta-
dos não têm sido os melhores, 
longe do Rei Pelé os números 
impressionam. São 15 pontos 
em oito partidas disputadas 
como visitante.

“É a característica do 
time. Realmente, a gente tem 
feito uma campanha muito 
interessante, é aquele visi-
tante indigesto, que marca 
muito, bem organizado, e que 
sabe ter eficiência na criação 
das oportunidades. Isso tem 
feito um diferencial para a 
gente na competição”, disse 
Chamusca.

ADVERSÁRIO
Em nota oficial, o Figuei-

rense afirmou que pagou as 
pendências salariais dos fun-

cionários e jogadores da base 
sub-15 e sub-17. Essa era 
uma reivindicação dos atle-
tas para voltarem aos treina-
mentos. Agora, resta quitar 
as dívidas com o time sub-20 
e profissional. Ainda de acor-
do com a nota “pendências 
anteriores serão equaciona-
das a partir de negociações 
pontuais”. Com a medida do 
clube, a tendência é que os 
jogadores voltem aos treina-
mentos e entrem em campo 
contra o CRB. O time perdeu 
para o Cuiabá por W.O. após 
se recusar a entrar em cam-
po na terça-feira, na Arena 
Pantanal. Com isso, a equipe 
perdeu por 3 a 0 e deve ser 
punido com multa que vai de 
R$ 100 a R$ 100 mil.

A indefinição sobre o futu-
ro de Neymar persiste, mas 
Barcelona e Real Madrid 
seguem fazendo diferentes 
movimentações na disputa 
pelo craque. Segundo o jornal 
“Marca”, o clube merengue 
enviou um representante a 
Paris para negociar pessoal-
mente com o PSG a transfe-
rência do camisa 10.

A publicação indica que 
trata-se de um membro “com 
posição relevante dentro do 
organograma” do time blan-
co. Ele teria sido visto em 
uma reunião com represen-
tantes do PSG - que, segundo 
a imprensa francesa, recusou 
uma proposta oficial de € 100 
milhões (R$ 450 milhões), 
junto a Bale, James e Keylor 
Navas.

O jornal frisa que o mo-

Chamusca resume CRB como um visitante indigesto após mais uma vitória fora de casa na Série B

Didira está de volta ao time após cumprir suspensão, mas não tem vaga na escalação titular do CSA

Barcelona e Real aguardam respostas do PSG por Neymar

CONTRA RAPOSA
CSA aposta em grande público 
domingo no Estádio Rei Pelé

AMANHÃ
Praia Acessível 
terá bocha, vôlei, 
futebol e basquete

Real Madrid envia agente a Paris com 
missão de fechar acordo por Neymar

O time não deve mudar. 
O lateral Celsinho foi libera-
do pelo departamento médico 
e participou normalmente do 
treino. Didira cumpriu sus-
pensão e fica em condição de 
jogo. Mas o CSA que encara 
o Cruzeiro neste domingo, 
as 19h, no estádio Rei Pelé, 
sera com  Jordi, Apodi, Alan 
Costa, Luciano Castán e Car-
linhos; Naldo, João Victor, 
Dawhan, Jonatan Gómez, 
Maranhão e Alecsandro.

O atacante Ricardo Bue-
no fraturou o nariz em uma 
disputa de bola no treino do 
CSA. O jogador foi levado as 
pressas para um hospital. Os 
exames confirmaram a lesão 
e o centroavante passou por 
cirurgia. Ficará até três se-
manas longe dos gramados. 
Na meta a segurança de Jordi 
é uma das armas do CSA. Ele 

A Prefeitura de Maceió 
promove neste sábado, a par-
tir das 8h, a edição mensal 
do Projeto Praia Acessível. 
A ação, que será realizada 
na Praça Gerônimo Ciquei-
ra, na orla de Pajuçara, será 
em alusão à Semana da Pes-
soa com Deficiência e contará 
com uma série de atividades 
esportivas e de recreação. O 
projeto é promovido pela Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo, Esporte, Lazer (Semtel), 
em parceria com entidades e 
instituições privadas.

A edição contará com au-
las de alongamentos, rela-
xamento, dança e esportes 
como bocha, basquete, vôlei e 
futebol, além de brincadeiras 
recreativas adaptadas, uma 
corrida acessível e uma cami-
nhada. Um dos maiores atra-
tivos do projeto é o momento 
do banho de mar assistido, 
quando os participantes têm 
a oportunidade de aproveitar 
o mar de Pajuçara com o su-
porte de uma cadeira de ro-
das anfíbia.

As atividades serão pela 
manhã e contam ainda com 
uma série de apresentações 
culturais realizadas por gru-
pos de pessoas com deficiên-
cia, atendidas por institui-
ções parceiras do projeto, e 
que irão se apresentar em 
lembrança ao Mês da Cultu-
ra Popular. Além disso, será 
servido um lanche aos parti-
cipantes. A ação, voltada ao 
lazer de pessoas com deficiên-
cia, é aberta à população e 
atende centenas de pessoas a 
cada edição.

O projeto tem foco a in-
clusão de pessoas com defi-
ciência. O Praia Acessível é 
um projeto que o prefeito Rui 
Palmeira tem muito orgulho 
em realizar e o carinho que a 
gente recebe das pessoas que 
participam é sempre muito 
grande”, disse o secretário 
Diogo Rebelo.

O Praia Acessível conta 
com a parceria da Faculda-
de UniNassau, Illa Sorvetes 
e Laboratórios Nabuco lopes, 
além do apoio do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

GUSTAVO HENRIQUE / ASCOM CRB

AUGUSTO OLIVEIRA / ASCOM CSA

EFE

Galo está embalado após a quinta vitória fora de casa nesta 
Série B e não tem certeza se o Figueirense entrará em campo

vimento do Real ocorre logo 
depois de o Barcelona se frus-
trar nas primeiras tentativas 
de chegar a um acordo com 
o PSG, depois de também 
enviar membros de sua dire-
toria para conversar pessoal-
mente com o clube francês. 
Os merengues teriam espera-
do o desfecho das primeiras 
conversas blaugrana para, 
então, aproveitar o momento.

Restam 10 dias para o fim 
da janela de transferências 
do verão europeu, e o PSG 
segue fazendo jogo duro para 
liberar Neymar. A princípio, 
a prioridade do brasileiro se-
ria retornar ao clube catalão, 
mas o Real Madrid estaria 
bem posicionado na disputa 
pelo camisa 10 - que também 
contaria com a Juventus no 
páreo.

O “Marca” afirma que, em 
Madri, “estão convencidos de 
que contarão com a boa von-
tade do PSG”, uma vez que 
as conversas por telefone têm 
sido boas. O Barcelona, por 
sua vez, aguardaria um ges-
to de Neymar deixando claro, 
publicamente, seu desejo de 
retornar ao Camp Nou. En-
quanto isso, o desfecho pare-
ce distante.

De acordo com fonte liga-
da à diretoria do Barcelona, o 
clube catalão aguarda o PSG 
responder se aceita proposta 
para emprestar Neymar por 
dois anos, com obrigatorie-
dade de compra ao final des-
se período. O valor de venda 
seria fixado previamente e 
haveria o pagamento de uma 
quantia pela cessão temporá-
ria.

aparece na lista dos goleiros 
mais decisivos do Brasilei-
rão. Ele atribui o bom mo-
mento a dedicação aos trei-
nos. Os números mostram 
que ele fez 37 defesas difíceis 
no campeonato. “Tenho feito 
as defesas, os números têm 
sido altos, mas eu continuo 
trabalhando e me dedicando 
porque com certeza eu vou 
continuar ajudando cada vez 
mais”.

INGRESSOS
Os preços dos bilhetes fo-

ram definidos em R$ 25 ar-
quibancada baixa, R$ 40 a 
arquibancada alta e R$ 150 
as cadeiras especiais. O clu-
be informou que os ingressos 
de meia-entrada estão à ven-
da só na Loja do Azulão (Ser-
raria). Sócios adimplentes 
têm acesso garantido ao se-
tor correspondente ao plano. 



Nesta sexta-feira, o palco 
histórico do Teatro 
Deodoro recebe a estreia 
do espetáculo “Quem é 
Quem”, que traz aos palcos 
Eri Johnson e Viviane 
Araújo. Em cena eles 

interpretam situações inusitadas sob a 
pele dos personagens Luciano e Luciana, 
que se conhecem na internet e marcam um 
encontro, mas nem tudo é como eles dizem 
ser. As apresentações em Maceió estão 
marcadas de 23 a 25 de agosto.
Utilizando de codinomes Lobo Solitário e 
Gata Maluca, eles marcam pela internet, 
um encontro às escuras. Mas eles não 
são exatamente como descreveram e 
logo descobrem que seus perfis virtuais 
ocultavam as personalidades de um ladrão 
e de uma ninfomaníaca.  “É um tema atual, 
acontecendo no mundo virtual e real. É 
um alerta, mas com muito humor e leveza 
para abordar o assunto”, conta Eri sobre o 
roteiro. Nos palcos há anos, mas desta vez 
acompanhado da amiga Viviane Araújo.
Ele afirma que a ideia de contracenar 
com Viviane surgiu após perceber que 
ela poderia representar bem no palco 
e que a simplicidade na forma dela em 
fazer arte contribuiria bastante para 
esse projeto. “Generosa, ela sempre topa 
arriscar, em todos os sentidos. Isso é 
bom, principalmente quando se fala em 
comédia”, conclui.
Apesar de estarmos nas vésperas da 
estreia, a carioca revela que está se 
divertindo muito, desde os ensaios e que 
está ansiosa para a grande estreia na terra 
dos marechais. “Minhas expectativas são as 
melhores possíveis, estou muito animada. 
Será minha primeira vez com meu amigo 
Eri Johnson, tenho certeza que vamos ser 
muito feliz com esse espetáculo. Vamos 
viajar esse Brasil todo!”, enfatiza Viviane.
Eri comenta que a oportunidade de 
encabeçar ‘Quem é quem’ surgiu por acaso 
e ele abraçou de primeira. “Pode ser uma 
comédia de suspense, com amor, mas que 
traz uma mensagem forte: cuidado com 
quem você se relaciona nas redes sociais”, 
pontua.
O espetáculo traz uma novidade para 
os palcos ao propor que o público possa 
interferir, de certa forma, na história que 
está prestes a ser contada. Lives, stories 
e selfies destacam assim a interatividade 
da comédia com quem está assistindo e 
assim, se dá início a história. Quando são 
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DIVERSÃO&ARTE

Espetáculo Quem é Quem, 
com Eri Johnson e Viviane 

Araújo,  fará estreia 
nacional hoje, no palco do

Teatro Deodoro

Ezra Miller diz 
que longa de 
The Flash 
irá acontecer

Bruce Springsteen 
ataca de cineasta 
em filme sobre 
seu último disco

Uma das maiores 
incógnitas do DCEU, 
The Flash recebeu 

uma luz de esperança de 
Ezra Miller. O ator, que 
viveu Barry Allen em 
Liga da Justiça, afirmou 
que o longa do velocista 
é uma certeza. Citando 
Animais Fantásticos 3 em 
entrevista à revista coreana 
W (via HeroicHollywood), 
Miller afirmou que só 
poderia falar de coisas 
que definitivamente iam 
acontecer e The Flash 
se inclui nesses planos, 
assim como alguns projetos 
musicais.

A Warner Bros. 
anunciou o 
lançamento de 

Western Stars, um filme 
sobre o último álbum de 
Bruce Springsteen, dirigido 
pelo próprio músico em 
parceria com Thom Zimny. 
Gravado em Nova Jersey, 
Nova York e Califórnia, e 
lançado em junho, o disco 
marcou o primeiro trabalho 
do músico desde 2014.

BOAS RISADAS
perguntados sobre o que os alagoanos 
podem esperar do espetáculo, que 
será concebido em solo maceioense, 
os dois respondem praticamente 
juntos que o público deve esperar 
boas risadas e humor de qualidade.
A peça fará curta temporada na 
capital e fica em cartaz de sexta-
feira (23) e sábado (24) às 21 horas e 
domingo (25) às 19 horas, no Teatro 
Deodoro, Centro de Maceió. Os 
ingressos podem ser adquiridos no 
Viva Ingressos (Maceió Shopping), 
Folia Brasil (GBarbosa Stella Maris), 
Acesso Vip (Parque Shopping) ou 
online na lojadeingresso.com. . Para 
mais informações (82) 3032-5210 / 
99601-2828.
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ÓRFÃOS DA TERRA
Norberto fica sem graça quando Rania e Santinha o aconselham a chamar a Polícia para 
denunciar o roubo. Valéria e Camila se divertem na Europa. Bruno tenta consolar Norberto. 
Fauze fica perturbado quando Fairouz não confirma que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia se 
amam. Fairouz e Rania se conhecem. Martin esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata 
um cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara anuncia sua gravidez. Missade fica sem jeito 
quando Samir beija sua mão, na frente de Padre Zoran. Helena e Hussein se beijam. Elias 
se irrita ao ver Padre Zoran com Missade. Dalila desperta do coma.

GLOBO 18h

GLOBO 19h

GLOBO 21h

RECORD 21h

RESUMO DAS NOVELAS

BOM SUCESSO
Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar uma passagem para visitar o pai. Alberto 
faz Nana pedir desculpas a Paloma.Diogo avisa a Nana que Sofia acobertou Paloma, mas 
não tem como provar. Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no Cacique de Ramos. 
Alice fotografa Ramon conversando com Francisca. Ramon demonstra preocupação com 
Gabriela. Alberto convida Paloma para dormir na mansão, por causa do temporal. Alberto 
acata a sugestão de Paloma de todos os funcionários jantarem à mesa com eles. Ramon 
faz companhia aos filhos de Paloma. Nana não gosta de saber que Paloma dormirá em sua 
casa. Alberto cai na piscine, e Paloma mergulha para buscá-lo.

A DONA DO PEDAÇO
Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode 
estar seu documento. Agno convida Leandro para sair. Coruja e Paixão armam com Chico 
para Rock perder a luta. Britney confessa que está magoada com Abel. Vivi discute com 
Otávio por causa de Sabrina, e Beatriz ouve. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta 
a mãe. Marlene e Evelina tentam confortar Maria da Paz. Vivi pede que Zé Hélio não 
magoe Beatriz e conta sobre a separação da mãe. Márcio e Beto alertam Abel sobre seu 
desrespeito com Britney. Rock sugere se unir a Téo para se vingar de Jô. Otávio não cede à 
chantagem de Fabiana. Linda comenta com Maria da Paz que acredita que 
Jô tenha uma doença.

O RICO E LÁZARO
Arioque, Nebuzaradã e os outros oficiais babilônicos atacam os hebreus. Gedalias e Micáias 
são feridos. Eliaquim tenta proteger Neusta e Joaquim e é assassinado. Arioque diz que 
levará a rainha e o príncipe herdeiro. O oficial avisa que Zedequias ficará responsável pelo 
reino de Jerusalém. Neusta e Joaquim são levados para a Babilônia. Temendo o pior, Joana 
impede que Asher atire em Arioque.  O sacerdote a entrega um frasco com uma substância. 
Ambicioso, Zedequias se instala no quarto do rei. Arioque avisa ao rei que o príncipe 
herdeiro de Judá é medroso. Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar alerta. Aspenaz 
suspira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desempenho de 
Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio e diz que ele está protegido. Zac descobre 
que Asher pediu a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel 
confessa que está devendo a Chaim e diz que Asher deverá servi-lo por sete anos.

EXPOSIÇÕES
A diversidade das formas vai estimular a imaginação de quem visitar o Complexo 
Cultural Teatro Deodoro, no Centro de Maceió. Em cartaz duas exposições: 
Arca Zoomórfica, do mestre José Paulo, no piso principal, e Signos Mimético-
Poéticos, do Robertson Dorta, no mezanino. As exposições têm a intenção 
provocar o senso crítico dos visitantes levando por um mundo de animais 
metálicos e símbolos que imitam objetos e seres. As mostras seguem abertas 
até o dia 27 de setembro, com visitação gratuita de segunda-feira a sábado, das 
8h às 18h; às quartas-feiras, das 8h às 20h; e, aos domingos e feriados, das 14h 
às 17h. Grupos de escolas e instituições sociais devem agendar a visita guiada 
gratuitamente pelo (82) 98884-6885 ouescolasditeal@gmail.com .

PAULO MIKLOS É CHET BAKER 
EM ESPETÁCULO IMPERDÍVEL
Livremente inspirada na vida do lendário trompetista norte-americano Chet Henry 
Baker Jr. (1929-1988), o espetáculo Chet Baker, Apenas Um Sopro, protagonizado 
pelo músico e ator Paulo Miklos, chega a Maceió no dia 31 de agosto, no Teatro 
Deodoro, depois de passar por várias cidades, entre elas Salvador, Vitória, Curitiba, 
Porto Alegre e São Paulo. Ingressos: Plateia: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 
(inteira). Frisas e Camarotes: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira). Balcão: 
R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00. Pontos de venda: Erva Doce Doce Erva – 
Rua Mário de Gusmão – Ponta Verde. Acesso Vip – Parque Shopping- térreo. 
Acesso Vip – Unicompra Farol.Venda on line: www.suechamusca.byinti.com. Mais 
informações: 82 3235-5301 / Whats: 82 99928-8675. fb.com/suechamusca@
suechamuscaoficial . 

ZIZI POSSI EM À FLOR DA PELE 
A apresentação reconstrói o caminho que uma personagem, mergulhada num 
processo de depressão, faz para sair das trevas e reencontrar a luz. Assumindo 
um tom confessional, Zizi Possi vai encarnar as dores da doença dos tempos 
modernos, e reconstruir o caminho da felicidade através de um roteiro que une 
música e poesia, tornando-os remédios sem efeitos colaterais. À Flor da Pele 
é atual, profundamente conectado às emoções das pessoas reais que estão 
na plateia e que por isso se identificam e emocionam desde a primeira cena. 
Espetáculo no dia 30 de agosto, às 21h, no Teatro Gustavo Leite, a artista volta 
à cena revivendo suas origens de atriz da década de 70, interpreta poemas 
de Eduardo Ruiz, poeta e autor de peças de teatro, original de Ribeirão Preto, 
dono de um universo poético que toca fundo a alma e a sensibilidade de Zizi, 
somados a citações de F. Nietzsch e Donna Tartt.

ESPETÁCULO MASTER CLASS 
Master Class é uma maravilhosa comédia-dramática escrita pelo premiado autor 
norte-americano Terrence McNally. É um dos poucos espetáculos produzidos na 
Broadway a alcançar enorme sucesso internacional, tendo sido realizadas nada 
menos do que 598 apresentações apenas em sua temporada de estreia em 1995 
quando então recebeu o prêmio de Melhor Espetáculo da Broadway. O espetáculo 
conta a história da cantora lírica, greco-americana Maria Callas, considerada a 
mais renomada e influente cantora de ópera do século XX e a maior soprano de 
todos os tempos. Espetáculo: Master Class Com: Christiane Torloni, Raquel Paulin, 
Julianne Daud, Jessé Scarpellini, Rafael Marão, Rodrigo Filgueiras. Dias 06 e 07 
de setembro, às 21 e Dia 8, às 19h no Teatro Deodoro. Ingresso: inteira: R$ 105,00 
- Meia: R$ 55,00 Meia entrada para: Estudantes, pessoas acima de 60 anos. Mais 
informações: (82) 3032-5210 / 99601-2828. 

1ª EDIÇÃO DA PRAÇA DOS FOLGUEDOS
Comemoração do mês do folclore terá a participação de grupos culturais de Alagoas, 
no tradicional bairro de Jaraguá. Faltam poucos dias para a 1ª Edição da Praça 
de Folguedos organizada pelo Maracatu Baque Alagoano (MBA). Vários grupos 
folclóricos farão parte desta festa, que será realizada amanhã, a partir das 19h, na 
Praça Marcílio Dias, em Jaraguá. A festa em comemoração ao mês do folclore terá 
a participação do Coco de Roda Paixão Nordestina, do Guerreiro Mensageiros da 
Alegria, do Bumba Meu Boi Cobra Negra, do Fandango, das Baianas do Pontal da 
Barra e, é claro, do Maracatu Baque Alagoano. Evento gratuito. 

MÔNICA MARTELLI EM MINHA VIDA EM MARTE 
A comédia Minha Vida em Marte, nova obra de Mônica Martelli, chega a Maceió 
no dia 28 de setembro, após conquistar mais de 150 mil espectadores desde que 
estreou em maio de 2017, no Rio de Janeiro. Desde a primeira sessão, a atriz e 
autora comprovou o fôlego de seu personagem em sessões esgotadas e cinco 
indicações a prêmios. Ingressos: Plateia: R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 
(inteira). Mezanino: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). Pontos de 
venda: Erva Doce Doce Erva – Rua Mário de Gusmão – Ponta Verde/Acesso Vip 
– Parque Shopping- térreo/Acesso Vip – Unicompra Farol. Mais Informações: 82 
3235-5301 / Whats: 82 99928-8675. 

DJAVAN TURNÊ “VESÚVIO” 
Djavan apresenta uma nova banda composta por velhos companheiros como o 
guitarrista João Castilho e os pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, e dois 
músicos novos, o baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves, uma cozinha 
com um suingue ainda mais pop para a sua nova safra de canções. É o próprio 
compositor quem assina a direção do espetáculo, que tem cenário de Suzane 
Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato. Dia 
05 de outubro, às 22h, no Ginásio do Sesi, é o dia marcado para esse encontro 
histórico com nosso conterrâneo mais ilustre na música lançando a turnê “Vesúvio”. 
Ingressos: OCEANO (Arquibancada) – R$ 40 (meia)/60 (Inteira Social); SAMURAI 
(VIP Frontstage) – R$ 70 (Meia)/90 (Inteira Social); LILÁS (Mesas para 4 pessoas 
na frente do palco) – R$ 800,00. Vendas: Viva Alagoas (Maceió Shopping) e Folia 
Brasil (GBarbosa Stella Maris).

ADRIANA CALCANHOTTO – MARGEM  
Adriana Calcanhotto sempre foi apaixonada pelo mar e deixa isso bem claro no seu 
novo álbum Margem. O lançamento encerra uma trilogia de discos da cantora que 
se iniciou em 1998, com Maritmo, e teve sequência em 2008, com Maré. O público 
de Maceió teve o prazer de conferir os shows de lançamento dois CDs, e agora 
vai poder conferir também Calcanhotto apresentando o seu novíssimo trabalho. 
O show de lançamento de Margem será dia 12 de setembro, às 21, no Teatro 
Gustavo Leite – Centro de Convenções. Ingressos: Plateia Inteira – R$ 120,00. 
Ingresso solidário – R$ 90,00 + 1 kg de alimento não perecível. Meia – R$ 60,00. 
Mezanino. Inteira – R$ 80,00. Ingresso solidário – R$ 60,00 + 1 kg de alimento não 
perecível. Meia – R$ 40,00. Vendas: Acesso Vip – Parque Shopping e Unicompra 
Farol, Erva Doce Doce Erva – Rua Eng. Mário de Gusmão, 530 – Ponta Verde. Link 
de vendas: https://bit.ly/2F6YOpN . 

EXPOSIÇÃO “O MATEUS, A ALMA AFLUI AO SEMBLANTE”
Em alusão ao dia do Folclore, comemorado hojer, a Secult, em parceria com e o 
Maceió Shopping, preparou uma programação especial para celebrar a data. Até hoje, 
o Shopping recebe a exposição “O Mateus, a alma aflui ao semblante”, do Artista 
plástico – Roniekson Okobayewo, além de apresentações culturais de folguedos 
do Estado e oficina de artesanato. Considerado por críticos de arte como exímio 
exemplar tradutor de manifestações culturais do Estado, marca deixada por seus 
mestres, os artistas plásticos Achiles Escobar e Salles Tenório, Roniekson traz em sua 
exposição obras que retratam cenas do cotidiano, inspiradas no folclore alagoano.

NOVO SHOW
“SE VOCÊ NÃO FOR, SÓ VOCÊ NÃO VAI” COM TIRULLIPA
Atualmente ele é um dos maiores nomes do humor brasileiro e desta vez, Tirullipa 
inova mais uma vez com algo grandioso e engraçado. O espetáculo pensado em 
todas as formas de humor existentes, foi construído com tudo que o nordestino 
tem de melhor e mais engraçado, sua história. “Se você não for, só você não vai” 
será apresentado em Maceió amanhã (24) no Teatro Gustavo Leite, com sessão 
marcada para às 21 horas. Ingressos: Viva ingressos (Maceió Shopping) / Folia 
Brasil  (GBarbosa Stella Maris) ou na ingressodigital.com . 
Mais informações (82) 9 9909-6957.

QUARTAS ERUDITAS
Após as férias escolares, o retorno dos Quartas Eruditas está marcado para o dia 
28, às 15h, na Sala de Música do Complexo Cultural Teatro Deodoro. O Quartas 
Eruditas é desenvolvido há cinco anos e conta com um corpo de instrumentistas 
e cantores, dentre eles as pianistas Oriêta Feijó e Selma Brito, e a cantora lírica 
Elvira Rebelo, além do maestro e diretor artístico Max Carvalho. No repertório do 
concerto estão canções memoráveis como Carinhoso, composição de Pixinguinha, 
e Ave Maria de Jacob Arcadelt, e compositores como Camille Saint-Saëns, Georg 
Friedrich Handel e Franz Schubert.

“LAGOA MANGUABA. ILHAS, CANAIS E PESCADORES” 
“Lagoa Manguaba. Ilhas, Canais e Pescadores” é a exposição do fotógrafo 
Pablo De Luca, em cartaz, no hall do Museu Palácio Floriano Peixoto (Mupa), 
na praça Floriano Peixoto (antiga Praça dos Martírios), no Centro. A mostra dá 
continuidade ao edital de seleção de exposições temporárias em salas e galerias 
de equipamentos da Secretaria de Estado da Cultura (a Secult), durante o ano de 
2019 A exposição de arte fotográfica e documental denominada “Lagoa Manguaba. 
Ilhas, canais e pescadores” é composta por 46 obras em preto e branco e 
permanecerá aberta para visitação, após prorrogação, até o dia 30 de agosto, no 
horário de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

V FESTIVAL PÔR DO SOL CULTURAL
Seguem abertas as inscrições do V Festival Pôr do Sol Cultural, realizado por 
meio da Secretaria de Estado da Cultura, que tem como intuito oferecer aos 
artistas alagoanos um palco onde possam mostrar seus talentos. As inscrições 
são gratuitas e seguem até o dia 30 de agosto. Serão selecionados 15 bandas de 
música e 15 grupos culturais para participar do projeto, por uma comissão julgadora 
composta de pessoas de comprovado conhecimento musical.

BRASA & BEER FESTIVAL
O Shopping Pátio Maceió recebe, nos próximos dias 24 e 25 de agosto, um evento 
inédito e totalmente dedicado ao churrasco que todo brasileiro adora! O ‘Brasa 
& Beer Festival’ contará com oito estações de carne, demonstração de cerveja 
artesanal e música ao vivo. O encontro gastronômico é gratuito e será realizado 
em uma área reservada do estacionamento do Shopping, das 12h às 22h. Com 
assinatura e presença do Dry Beef Júnior – consultor na área de proteína animal, 
o público também poderá apreciar a cerveja artesanal alagoana Hop Bros e 
combos especiais que podem ser adquiridos por ótimos preços. Além disso, o 
Festival contará com música ao vivo com artistas alagoanos e espaço kids para 
as crianças completam as atrações oferecidas. Mais informações através do site 
www.patioshoppingmaceio.com.br, ou nas redes sociais Facebook (Shopping Pátio 
Maceió) e Instagram (@shoppingpatiomaceio).

ESPECIAL MARIA BETHÂNIA COM KEL MONALISA
Hoje, a partir das 20h a Pizzaria Santorégano, traz toda a emoção de Maria 
Bethânia na voz marcante de Kel Monalisa. A forte personalidade musical 
da baiana que o Brasil consagrou será interpretada pelo carisma cativante de 
Kel, que já tem público fiel em todo estado de Alagoas. Couvert individual: R$ 
15,00.  Reservas limitadas: 3355-1222. 

SANTORÉGANO
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CANAL1

ÁRIES - (21/3 a 19/4) – Você está 
no caminho certo em relação a 
investimentos, mas é preciso agir 
com flexibilidade. É necessário 
avaliar os acordos e ponderar as 
palavras. É necessário aceitar os 
fatos que não estão sob o seu 
controle. Seja sábio e coerente 
com o que se apresenta a você.
Números da Sorte: 8, 15, 19, 36, 
38, 42
TOURO – (20/4 a 20/5) – Você 
está em destaque para resolver 
muitas coisas que se apresentam 
de uma forma geral em sua vida, 
mas precisa agir com flexibilidade. 
O céu aponta desafios para lidar 
com a família ou com pessoas 
próximas. Busque agir com matu-
ridade e consciência do que não 
pode ser alterado.
Números da Sorte: 12, 15, 22, 29, 
35, 36
GÊMEOS – (21/5 a 21/6) – A 
forma como as situações se apre-
sentam lhe traz a necessidade de 
silenciar e avaliar o cenário com 
discrição. Todo esse processo 
lhe fornece maturidade e uma 
percepção positiva para o seu 
desenvolvimento emocional. Você 
vai encontrar dificuldades para se 
expressar com alguma pessoa.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 
45, 49
CÂNCER – (22/6 a 22/7) – Os 
projetos estão em crescimento, 
mas você precisa avaliar as 
condições financeiras ou impre-
vistos que surgem neste dia. É 
necessário avaliar os negócios, os 
acordos e as relações com pes-
soas que dificultam o desenrolar 
das coisas.
Números da Sorte: 1, 4, 13, 24, 
38, 49
LEÃO – (23/7 a 22/8) – Você é 
levado a se posicionar de uma 
forma madura com uma pessoa 
importante, que interfere em seus 
objetivos futuros ou na própria 
carreira. Seja assertivo com 
as palavras, mas também seja 
flexível para ter bons resultados. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 20, 
39, 49
VIRGEM – (23/8 a 22/9) – É 
imprescindível saber lidar com 
opiniões diferentes e com confli-
tos. Você está sentindo dificul-
dades para entender o cenário, 
então está sendo inflexível, o 
que dificulta os resultados. Seja 
leve na forma de expor as suas 
ideias. Tudo isso está sendo um 
exercício necessário para o seu 
crescimento.
Números da Sorte: 10, 20, 24, 37, 
39, 46

LIBRA – (23/9 a 22/10) – Você 
está consciente de que deve 
se desapegar de situações que 
não estão sob o seu controle. As 
relações de amizades passam 
por turbulências e você precisa 
tirar algo disso. Seja sábio para 
se relacionar com qualidade com 
pessoas que estão em conflitos e 
enfrentando dificuldades.
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 
38, 49
ESCORPIÃO – (23/10 a 21/11) 
– O cônjuge ou uma pessoa 
importante para a experiência 
está amadurecendo e está em 
condições de mudar muitas coi-
sas, mas também sente dificul-
dades para estabelecer uma troca 
necessária com pessoas. Busque 
entender por que está passando 
por isso e seja flexível com uma 
pessoa importante para você.
Números da Sorte: 8, 19, 27, 32, 
36, 48
SAGITÁRIO – (22/11 a 21/12) 
– Você está com um ponto fixo 
sobre como deve agir em seu 
trabalho! Por hoje, busque avaliar 
as resistências que você vem 
alimentando e como isso preju-
dica o seu empenho profissional. 
Seja flexível e leve para interagir 
com imprevistos e mudanças 
necessárias. Números da Sorte: 
4, 9, 15, 19, 36, 48
CAPRICÓRNIO – (22/12 a 19/1) 
– Uma conversa mexe muito 
com a autoestima e o deixa mais 
vulnerável à experiência. Essa 
conversa pode tocar a relação 
com os filhos e também o campo 
amoroso. Busque ser flexível para 
interagir com as diferenças e com 
as mudanças que a vida vem 
exigindo de você. Números da 
Sorte: 5, 11, 22, 39, 42, 48
AQUÁRIO – (20/1 a 18/2) – 
Existem conflitos e dificuldades 
para interagir com uma pessoa 
muito próxima. A pessoa tocada 
pode ser o cônjuge ou familiares. 
Busque analisar as resistências 
para interagir com informações e 
ideias diferentes. O céu pede de 
você flexibilidade! Números da 
Sorte: 5, 16, 18, 22, 31, 44
PEIXES – (19/2 a 20/3) -O 
dia segue agitado de tarefas 
e situações que precisam ser 
concluídas. Seja flexível e use as 
palavras com cuidado e atenção. 
Tenha atenção no trânsito e com 
situações que exigem de você 
flexibilidade e ponderação. É 
necessário ser leve e curar as 
relações existentes.
Números da Sorte: 8, 19, 22, 26, 
31, 39
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“Terra Nostra”  é uma novela 
que vai ficar para sempre 

O Viva encerrou a reexibição de “Terra Nostra” na quarta-feira. Novela 
com texto de Benedito Ruy Barbosa, direção de Jayme Monjardim 
e interpretações que ficaram marcadas para sempre. Um elenco 

que reuniu Ana Paula Arosio, Thiago Lacerda, Carolina Kasting, Claudia 
Raia, Lolita Rodrigues, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Antonio 
Calloni, Marcelo Anthony e tantos outros nomes consagrados. Mas que 
teve outros três, em especial, e ainda não citados, merecedores de um 
reconhecimento em particular. O saudoso Raul Cortez, em um dos seus 
melhores desempenhos na televisão; Antonio Fagundes na criação de um 
personagem único e marcante, e Débora Duarte tão emocionante que, em 
alguns momentos, lembrou a histórica sequência final de “Beto Rockfeller”, 
da TV Tupi. Mesmo sendo reprise “Terra Nostra” vai deixar saudades. Que 
ela volte de tempos em tempos. Sempre será muito bem recebida.

TV TUDO

BATE–REBATE

C’EST FINI

“Agora vou cantar o coco sincopado, é 
de banda que nem de lado, vou ver se a mi-
nha língua dá. A minha língua nesse coco 
não bambeia, o coco é sincopado eu vou 
sincopar...”. Este é um trecho da música 
Coco Sincopado, do alagoano Jacinto Silva, 
eterno cantor, compositor e mestre de coco 
de roda. Difícil ouvir e não se contagiar, 
quem sabe até arriscar uma pisada.

Alagoas continua sendo terra fértil 
quando o assunto é coco de roda. Vários 
mestres, compositores, intérpretes, dan-
çarinos e grupos se formaram e seguem 
mantendo viva a cultura por aqui. Para 
ampliar a rede em prol dessa arte, a 
Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas 
(Diteal) e a Orquestra de Tambores de Ala-
goas realizam a Oficina de Coco de Roda 
Alagoano: Dança e Percussão, amanhã, das 
14h às 18h, no Complexo Cultural Teatro 
Deodoro, Centro de Maceió.

O objetivo da oficina é repassar para o 
publico o formato, passos, ritmos, cânticos 
e concepção que foi amplamente divulgada, 
dançada e vivida principalmente entre 
as décadas de 80 e 90, especialmente na 
zona sul de Maceió e nos bairros de Chã de 
Jaqueira e Bebedouro.

“Não com a intenção de proporcionar 
resgate de tradições em nome da nostalgia, 
mas sim abrindo novas possibilidades de 
difusão de um coco de roda plural que não 
se priva da oportunidade de passear gra-
cioso pelas linhas do tempo, mostrando que 
é possível estabelecer dialogo na criação 
contemporânea para trabalhar de maneira 
propositiva tanto o “tradicional”, quanto o 
novo e, assim, abrilhantar cada vez mais 
a cultura popular de alagoas”, explica o 
músico Wilson Santos, da Orquestra de 
Tambores de Alagoas.

A oficina será conduzida pelos instruto-
res Dani Lins e Emerson Ricardo, dan-
çarinos e ritmistas de coco de roda desde 
a infância, quando tiveram contato com 
o Grupo Cultural Axé Zumbi (Vergel do 
Lago), a época coordenado pelo seu funda-
dor o Mestre Jose Geraldo, recentemente o 
Mestre repassou o comando do Grupo para 
que o casal dê continuidade às atividades.

SÁBADO
Inscrições estão 
abertas para a
oficina de Coco 
de Roda Alagoano

RECONHECIMENTO
A Globo fez uma renovação premium de contrato por mais três anos com 
Benedito Ruy Barbosa, em agradecimento aos seus serviços prestados e por 
ainda ter as novelas que ele escreveu entre as mais vendidas do mundo. Não 
significa uma parada completa. No alto dos seus 88 anos, o Benedito está 
pensando numa série.

QUEIMAÇÃO
Atores com passagens por Globo e Record, gente boa e tempo na estrada, 
têm encontrado dificuldades para se submeter a testes para a novela “Patinho 
Feio” no SBT. Falam de uma resistência, que só uns poucos conseguem 
romper.

ESTAVA LÁ
Juju Salimeni queria muito, mas será obrigada a dizer não para a Record, que 
pretendia contar com ela na próxima “Fazenda”. O reality “Juju BootCam” que 
estrearia em julho no canal E! foi transferido para outubro e ela, confinada, 
não poderia trabalhar na divulgação do programa. Daí a desistência.

TERÁ UM PRÓXIMO
Ainda sem estrear o primeiro, “Juju BootCam” já tem a sua segunda 
temporada acertada. A proposta do programa é reunir um grupo de 
marombadas, em desafios de força, equilíbrio e agilidade.

· Walter Breda vai fazer uma participação 
especial em “Bom Sucesso” como o detetive 
Pessanha...
·  Um homem corrupto que tem um histórico de 
falcatrua com Diogo (Armando Babaioff)...
·  E que vai se aliar ao advogado novamente a 
fim de  incriminar Paloma (Grazi Massafera).
·  O canal TNT já está confirmado a transmis-
são da 71ª edição do Emmy Awards, dia 22 de 
setembro, 8h da noite...
·   A cobertura começará com o tapete vermelho, 
sob os cuidados de Carol Ribeiro e Hugo Gloss...
·   E a cerimônia terá os comentários de Michel 
Arouca.
·  Record começa a gravar em outubro a nova 
novela de Cristiane Fridman...
·  “Amor sem Igual” teve ontem confirmadas as 
escalações de Angelina Muniz e Castrinho...
·  E Ernani Moraes, Miguel Coelho, Victoria 
Pozzan, Giuseppe Oristânio, Brenda Sabryna, 
Guilherme Dellorto, Cesar Cardadeiro e Kika 
Kalache.
·  Direção de Rudi Lagemann. Estreia ainda este 
ano.
·  Lucas Salles, ex-“Power Couple”, será o novo 
apresentador das “lives” do reality “A Fazenda” 
na web. Estreia dia 17.  

Athletico-PR x São Paulo 
não foi transmitido pelas 
TVs na quarta-feira, para 
felicidade das emissoras 
de rádio. A Bandeirantes, 
no caso, também colocou 
o jogo no YouTube e 
alcançou resultados 
impressionantes. Foram mais 
de 150 mil pessoas assistindo 
simultaneamente à partida 
narrada por Ulisses Costa. A 
transmissão já contabiliza mais 
de 1 milhão de visualizações. 
Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

PERFIL
No remake de “Éramos 
Seis”, que estreia dia 30 de 
setembro na Globo, Eduardo 
Sterblitch será José 
Carlos, Zeca. Namorado 
de Olga (Maria Eduarda de 
Carvalho) em Itapetininga, 
é farmacêutico, doce e 
divertido, mas também 
meio bronco. Faz todas as 
vontades da namorada, 
incluindo conhecer e tentar 
conquistar sua tia Emília 
(Susana Vieira) para ter, 
quem sabe um dia, a 
oportunidade de ficar rico. É 
o primeiro trabalho dele nas 
novelas.

VAMOS ACALMAR
SBT e Record, todas as 
manhãs, têm travado 
uma briga muito forte pela 
audiência, mas que não deve 
levar ninguém ao desespero. 
Muito menos perder a cabeça 
e desrespeitar os outros. No 
“Primeiro Impacto”, horário do 
Marcão do Povo, são muitas 
as reclamações do pessoal 
que trabalha lá. Ambiente 
sempre tenso demais quando 
os índices não jogam a favor.  

ATENÇÃO, ATENÇÃO
Pessoal que xeroca a coluna, 
“cozinha” ou usa como pauta 
já pode se servir à vontade: 
a direção da Band ainda faz 
segredo, mas já existem dois 
lançamentos definidos. Ambas 
como parte de um plano de 
programação para a faixa das 
22h45, segunda a sexta.

UM...
O primeiro desses produtos 
leva o nome de “Me poupe”, 
reality show, que terá 
apresentação da especialista 
em finanças Nathalia Arcuri. O 
objetivo do programa é buscar 
caminhos alternativos para 
pessoas endividados. Serão 
12 episódios, lançamento em 
setembro.

... E OUTRO
“Startup”, também como reality 
show, irá ao ar em outubro, 
com apresentação de Ana 
Luísa Médici. O formato se 
sustenta na possibilidade 
de ajudar as empresas 
desenvolverem os seus 
negócios. Serão 13 episódios.

RAQUEL CUNHA / TV GLOBO



“Nesta vida, pode-se 
aprender três coisas de 
uma criança: estar sempre 
alegre, nunca ficar inativo 
e chorar com força por 
tudo o que se quer”
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ENTRE & VISTA 

COM MARIA PAVAN

Empresárias Andréa e Moacira 
Cunha, elas que comandam 

com grande sucesso a bela 
loja Entre & Vista, localizada na 
Galeria Victoria Place, na Avenida 
Deputado José Lages, Ponta Verde, 
comunicam que a maison já começa a 
receber o preview de primavera de várias 
grifes. Hoje, a coluna traz para os nossos 
leitores um belo modelo Maria Pavan. 
Convidamos as nossas para conferir as 
novidades desta e de outras grifes na 
Entre & Vista. Corre lá!

SEU QUARTO COM FINGER

TopNews e o empresário Alexandre Filho, ele que comandam a bela 
loja de móveis planejados Finger, com showroom localizado na Avenida 

Álvaro Calheiros, Stella Maris, traz para os nossos leitores um belo projeto 
de quarto dos sonhos assinado pela Finger. Convidamos os nossos leitores 
para conhecer os ambientes da marca. Vale a pena conferir!

PARABÉNS, 

MARTHA AZEVEDO
TopNews aproveita esta coluna 

para parabenizar uma amiga 
muito querida, uma grande médica 
em nosso Estado, ela é referência 
quando falamos em hematologia, 
estamos falando da amada 
médica Martha Azevedo, ela que 
comanda com grande sucesso 
o laboratório SIM, localizado na 
Avenida Sandoval Arroxelas, Ponta Verde. Martha Azevedo 
é um exemplo de ser humano, uma médica hematologista 
que é referência em nosso Estado, foi a aniversariante mais 
festejada do último dia 16, com direito à comemoração em 
família. Casada com o empresário Fernando Azevedo, mãe 
de dois filhos, o médico Fernando Filho, e a advogada Carol 
Azevedo, eles formam uma família linda, um exemplo a ser 
seguido. TopNews aproveita a oportunidade para desejar a 
esta grande dama, grande médica, mãe perfeita e uma amiga 
muito amada por todos, muita saúde, paz e que o nosso Deus, 
Marthinha, sempre esteja ao seu lado. Saiba que nós nos 
orgulhamos em ter você como uma amiga muito especial em 
nossas vidas. Parabéns, felicidades mil, amiga!

Eles formam uma família crème de la crème em nossa sociedade, eles são referência de sucesso em tudo 
que fazem, eles são merecedores dos nossos aplausos com a System Idiomas, System Tours e Imersão System. 
Estamos falando dos amigos Eraldo e Fátima Tenório, Marina Tenório e Marígia Tenório Attard, uma 

família adjetivo que hoje recebe a nossa homenagem e os nossos aplausos. Parabéns, amigos, vocês são especiais!

EUGÊNIO JUCÁ EM SÃO PAULO

Um dos grandes nomes da odontologia 
brasileira, Eugênio Jucá embarcou para 

São Paulo, para receber o Cerec Primescan 
da Sirona. Existem no Brasil apenas dez 
destes equipamentos, sendo o da clínica do 
profissional alagoano o único em todo Norte/
Nordeste. O profissional ainda passar por um 
treinamento e participante de mais um grande 
evento de Odontologia. Parabéns, amigo, por 
isso que você é uma referência na sua área. A 
odontologia alagoana agradece.

PRAÇA DOS 

FOLGUEDOS

Faltam poucos dias para 
a 1ª Edição da Praça de 

Folguedos organizada pelo 
Maracatu Baque Alagoano (MBA). 
Vários grupos folclóricos farão parte 
desta festa, que será realizada 
amanhã, a partir das 19h, na Praça 
Marcílio Dias, em Jaraguá. A festa 
em comemoração ao mês do folclore 
terá a participação do Coco de Roda 
Paixão Nordestina, do Guerreiro 
Mensageiros da Alegria, do Bumba 
Meu Boi Cobra Negra, do Fandango, 
das Baianas do Pontal da Barra e, é 
claro, do Maracatu Baque Alagoano.

MUNDO BITA NO 

SUMMERVILLE

O Summerville Beach Resort fechou 
parceria com o famoso grupo 

Mundo Bita, propondo oferecer uma 
experiência mágica para a criançada 
e toda a família. Entre os dias 8 e 10 
de novembro, o empreendimento do 
Pontes Hotéis & Resort, localizado 
na praia de Muro Alto, em Porto de 
Galinhas, vai realizar o “Aventuras no 
Summer Mundo Bita”. O Resort vai 
ser cenário para um final de semana 
de atividades e um show especial com 
o sucesso que faz a cabeça do público 
infantil. Bita e sua turma, Tito, Lila, 
Dan e Flora passarão todo o final de 
semana no Summerville participando 
diariamente de atividades com as 
crianças. No final da tarde do sábado 
(09/11) será realizado um show 
exclusivo do Mundo Bita no Resort, 
apresentando seus maiores sucessos. 
Telefones: (81) 98252-4446 ou (81) 
3302-4446.

JANGAS E BODEGA DO SERTÃO

Os restaurantes Janga, Janga Praia e A Bodega 
do Sertão, comandados pelos amigos Nado e 

Francineide Freire e Rodolfo Diniz 
Freire, são referência no circuito 
gastronômico da nossa cidade. Os 
nossos amigos e os turistas irão se 
deliciar com o melhor da cozinha 
regional na Bodega e com o melhor 

entre os frutos do mar no Janga. Parabéns, amigos! 
Liguem já para os telefones 3023-3288/3327-4446.

LUANA NUNES DE PARABÉNS

TopNews aproveita para parabenizar a querida 
empresária Luana Nunes, ela que vem se 

destacando em nossa cidade com a consagrada 
Algo Mais Assessoria & Consultoria, localizada no 
The Square, na Avenida Amélia Rosa, Ponta Verde. 

A empresa está com novo layout para celebrar os dez anos de sucesso no 
mercado de consultoria e assessoria em todo Norte/Nordeste. Parabéns, 
Luana, parabéns a todos que fazem esta empresa, que vem atravessando 
fronteiras com sua carteira de clientes. Parabéns!

NEON DE TUFI DUEK

Forte tendência nos anos 
1980, as produções neon 

voltaram às graças da moda. 
Moderno e ousado, é perfeito 
para quem busca um look 
descolado e atual.  Na coleção 
Onda Tropical, da Tufi Duek, 
o neon aparece em vestidos, 
blusas, blazers e calças com 
shapes elegantes, unindo a 
diversão dessas cores com o 
design arrojado da marca.
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