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Mais de 15 
mil usuários 
contam com 
wi fi nos 
terminais 
de ônibus

DESENVOLVIMENTO

Aviso para Marcelo Beltrão foi feito pelas redes sociais; gestor é acusado de reter verbas do Fundef
CORURIPE

INTOLERÂNCIA

Pastora é ameaçada de morte após 
celebrar casamento entre duas mulheres

Odja Barros conta que as ameaças foram vistas pelas duas filhas nas redes sociais

POLÍCIA

Sertanejo foi detido dentro de casa, no Benedito 
Bentes, e teria abusado da vítima durante 10 anos

Cantor Rodolfo, que fazia dupla 
com Hugo, é preso suspeito de 
abusar de enteada em Maceió

PORTO CALVO

David Pedrosa é suspeito 
de “sumir” com R$ 5 mi 
após perder eleições

Negociata envolvia empresas de fachadas 
com contratos nunca divulgados

Marx Beltrão manda recado para prefeito: 
“Você não irá dar calote nos professores”

"O ovo da serpente apodrece antes de chocar”, declarou
CRÍTICA

Renan Calheiros 
chama Instituto 
Força Brasil de 

"covil de nazistas"
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Renan e a oposição

RENAN X BOLSONARO

BOLSONARO X ANVISA

SEMIPRESIDENCIALISMO

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende patroci-
nar uma discussão na Casa para mudar o sistema de governo do Brasil. 
Ele tem defendido, porém, que a votação seja só em 2023.Trata-se do 
semipresidencialismo. Nesse regime, o presidente da República tem 
menos poderes que atualmente. E há um primeiro-ministro, com menos 
poderes do que em um parlamentarismo. A ideia avaliada por Lira e seu 
grupo político é criar um grupo de trabalho que debata o assunto no ano 
que vem, ao longo de 4 ou 5 meses. Se possível, com palestras de polít-
icos de países semipresidencialistas para falar sobre o sistema.Caso o 
grupo consiga chegar a um texto que tenha apoio suficiente na Câmara, 
ele seria redigido, mas não votado imediatamente. A tramitação formal 
começaria apenas em 2023.

NOVO DESEMBARGADOR

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Relator da CPI da Covid, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) parabenizou os servidores da 
Anvisa por se posicionarem publicamente contra a 
suposta tentativa de intervenção de Bolsonaro."O 
bruxo da opacidade que decreta sigilos centenários em 
tudo, quer expor e intimidar quem autorizou a vacina-
ção de crianças para preservar vidas. Parabéns aos 
servidores da Anvisa que não se curvaram com mais 
essa bravata irresponsável do capitão genocida", disse 
o congressista.

Vates viçosenses
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E X P E D I E N T E

Políticos de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) criticaram por meio das redes sociais suposta tentativa de inti-
midação por parte do chefe do Executivo aos servidores da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O órgão autorizou ontem 
a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 com o imun-
izante da Pfizer.Horas depois do anúncio da agência, Bolsonaro 
pediu que fossem divulgados os nomes dos envolvidos na decisão e 
mentiu ao dizer que a vacina é experimental. "Não sei se são os dire-
tores e o presidente que chegaram a essa conclusão ou é o tal do 
corpo técnico, mas, seja qual for, você tem o direito de saber o nome 
das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir dos cinco anos para 
o seu filho. Agora mexe com as crianças. Então quem é responsável 
é você pai. Tenho uma filha de 11 anos. Vou estudar com a minha 
esposa qual decisão tomar", declarou o mandatário.

O monsenhor João Leite, meu 
diretor no Campus Tamandaré, ao 
lado do saudoso primo professor Elias 
Passos Tenório, deixou um legado da 
cultura quer no Anel, apêndice da 
velha Viçosa, quer no Cesmac - como 
mestre das letras. Dizia sempre: 
„Laurentino, você é um amante do 
vernáculo que herdamos de 
Camões/Bilac‰ 

Pois bem, nas suas andanças li -
terárias empreendeu vasta pesquisa a 
fim de trazer à lume Coletânea de poe -
tas viçosenses, editado pela Grá fica 
Bom Conselho (1992),  rechea da dos 
notáveis da Terra do Me nes trel das 
Alagoas, a saber: Dr. José Maria de 
Melo (ex-presidente da Academia 
Alagoas de Letras), Professor Théo 
Brandão que me ensinou Antropologia 
na UFAL, Dom Avelar Brandão, arce-
bispo emérito do Brasil, Clovis de 
Holanda, Demócrito Gracindo, 
Alfredo Brandão, Cicero de 
Vasconcelos, Pedro Teixeira de 
Vasconcelos, José Pimentel Amorim, 
José Aragão. 

A bem da verdade, as 146 pági-
nas da obra narram a história de cada 
um obedecendo „Partes‰. A primeira: 

Poetas viçosenses, Recuando no 
tempo, Boa recepção. A segunda parte: 
Meia Palavra. Observa-se no Período 
Inicial com Alfredo de Barros Loureiro 
Brandão. No Período de 
Desenvolvimento: Clóvis de Holanda 
Cavalcanti, Elói de Barros Loureiro 
Brandão (Pe.), Manuel Brandão 
Vilela. No Período de Incremento: 
Abdon de Lima Torres, Evelina de 
Holanda Cavalcanti, Olegário Brandão 
Vilela, Otávio Brandao Rego, Ovídio 
Edgar de Albuquerque. Nos Períodos 
Atuais: Antônio Almeida (Baixa 
Funda), Ariston de Holanda Padilha, 
Carlos Alberto Vilela Pimentel, Dinah 
Padilha Sampaio, Durvalina Vas con ce -
los Palmeira, Francisco Alves Mata, 
Geor gette Castro de Almeida, Hum -
berto Araújo Cavalcante, Humberto 
de Albuquerque Vilela e outros. 

Na contemporaneidade, con-
templa-se o médico-escritor primo Dr. 
Judá Fernandes de Lima, radicado na 
próspera Arapiraca, contando com 88 
anos bem vividos. Poeta Jader Tenório, 
outros notáveis que ocupam lugar de 
destaque no Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas, bem como na 
Casa de Demócrito Gracindo.  

Sendo eu de Paulo Jacinto, te nho 
a honra de conhecer pessoal men te, o 
engenheiro agrôno mo /es cri tor Denis 
Portela de Melo e outros ilustres viço-
senses. Teotônio Vi le la Brandão - 
internacional folclorista, nasceu em 
Viçosa, a 26 de janeiro de 1907, ao som 
dos pífanos e violeiros, acostumou-se 
aos repen tes, leilões. O intelectual de 
Boa Sor te. Dele nasceu o poema 
Viçosa: „Vi çosa! Cidadezinha do País 
das Ala goas! Riacho do Meio, Vila da 
Assembleia/ Um padre ia dizer missa 
na Passagem/ A passagem estava cheia 
/ E se disse a missa ali mesmo / Na beira 
do riacho/ Riacho do Meio/ Meio de 
minha terra/ Tu tiveste um princípio‰. 

          Viçosa de ontem e hoje, tem 
cheiro gostoso vindo dos velhos engen-
hos de cana de açúcar. A Escola de 
Viçosa exportou poetas de todos as 
matrizes. E. por isso, leva a dizer uma 
cidade de recordações dos velhos can-
cioneiros. Padres, médicos, historia-
dores, cientistas culturais a serviço das 
letras nacionais. O saudoso João Leite 
fez justiça àqueles que ornamentaram 
uma gleba que se notabilizou com os 
irmãos Teotônio Vilela e Dom Avelar 
Brandão. Viva Os Vates Viçosenses!  

É difícil ser oposição ao 
governador Renan Filho, que fez 
uma boa gestão do Estado nos 
últimos sete anos. Houve deslizes 
e críticas, é claro. O que é de 
praxe acontecer, afinal, estamos 
falando de um gestor e não de um 
ser divino. Renan Filho conse-
guiu fazer ajustes econômicos, 
quitar dívidas estaduais e sem 
esquecer do social. Durante a 
pandemia, foi exemplo e tomou 
medidas para restringir a covid-
19.  

E na oposição tem certos 
deputados que adoram procurar 
pelo em ovo para ter momentos 
registrados na mídia. Agora, 
Filho, segundo o que rola nos 
bastidores, mira uma cadeira no 
cenário em Brasília. Chance de 
ganhar nas urnas, com certeza, 
ele tem. Filho, ao lado do pai, 
Renan Calheiros, pode fazer 

muito por Alagoas no Legislativo.  
Enquanto isso,  o governa -

dor percorre todas as regiões do 
Estado inaugurando obras e dis-
cursando para grandes plateias. 
Todas as suas realizações são 
amplamente divulgadas em suas 
redes sociais, demonstrando que 
ele pode ser sim candidato ao 
cargo de senador em 2022, inde-

pendentemente se terá ou não a 
máquina estadual a seu favor. 

Filho é um case de sucesso, 
um exemplo da nova política. O 
que irá acontecer em 2022 só 
Deus sabe. Mas é ano de eleição. 
Não importa quem se candidate, 
tomara que o povo escolha me -
lhor seus representantes. Que o 
joio seja separado do trigo.

O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu, por unanimi-
dade, o juiz Orlando Rocha Filho ao cargo de desembargador, pelo crité-
rio de antiguidade, em sessão extraordinária nesta sexta-feira (17). Os 
desembargadores presentes na sessão parabenizaram o novo colega e 
destacaram sua trajetória, qualificações e postura conciliadora e agrega-
dora. „É uma grande chegada, pela sua trajetória jurídica, sua dignidade e 
competência reconhecidas por todos‰, declarou o presidente do Tribunal, 
Klever Rêgo Loureiro.„É uma pessoa que sempre trilhou no caminho das 
ciências jurídicas, professor universitário, enfim, preenche todos os requi-
sitos para fortalecer a nossa Corte‰, complementou.
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Renan Calheiros chama Instituto 
Força Brasil de "covil de nazistas"

"O ovo da serpente apodrece antes de chocar”, declarou
CRÍTICA

O Instituto Força Brasil, de -
fen sor do presidente Bolsonaro 
(PL), deverá ser encerrado após 
re ce ber exposição negativa 
durante a CPI da Covid. Nas 
redes sociais, o re lator da CPI e 
senador, Renan Ca lheiros (MDB), 
afirmou que o órgão representa 
um „covil de nazistas‰. 

O senador declarou que a 
causa do fechamento do Instituto 
é a CPI da Covid. Ele disse que o 
presidente, Hélcio Bruno, e o vice, 
Octávio Fakhoury, do órgão foram 
indiciados por incitação ao crime.  

"O ovo da serpente apodrece 
antes de chocar. O Instituto Força 
Brasil, covil de nazistas, vai fechar 
as portas. A causa é a CPI da 
Covid. O presidente, Hélcio 
Bruno,e o vice, Octávio Fakhoury, 
estão indiciados por incitação ao 
crime. A vaga será desinfetada 
com creolina e álcool gel", disse 
Renan. 

Calheiros também usou as 
re des sociais na segunda-feira (8), 
pa ra criticar a projeção da 
Instituição Fis cal Independente 
(IFI) que revisou para baixo o cre-

scimento da eco nomia em 2022, 
enquanto a esti ma tiva para este 
ano foi revisada para cima. 

Através das redes sociais Re -
nan escreveu que „são assustado-
ras as projeções do IFI para o 
esqueleto da PEC dos precatórios. 
O passivo po de chegar a 688 bil-
hões já em 2027.‰ 

O senador ainda critica o 
presi dente da república, Jair 
Bolsonaro (PL), e ataca: „A oposi-
ção errou ao  negociar uma anom-
alia com um governo que não res-
peita vidas, dirá acordos políticos‰. 

Briga na Família Beltrão. O 
deputado federal Marx Beltrão foi 
até as redes sociais rebater as declar-
ações feitas pelo prefeito de 
Coruripe Marcelo Beltrão em uma 
rádio local quanto aos precatórios 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef).  

„A lei que permite o pagamen -
to desses precatórios já estava vi gen -
te desde março deste ano. Mas 
apro vamos uma outra lei para deixar 
bem claro para o prefeito caloteiro 
de que agora não tem mais descul -
pa. Ele tem que pagar os precatórios 
dos professores‰, disse Beltrão. 

Ainda no vídeo, o parlamentar 
disse: „Chega de lero, prefeito. 
Inclusive você terá que pagar os pre-
catórios dos professores de Jequiá da 
Praia que você usou de forma inde-
vida nos seus últimos dias de man-
dato. Tem uma denúncia ajuizada 
no Ministério Público Federal 
(MPF) e o senhor prefeito irá 

responder por isso na Justiça‰. 
„O calote que deu nos profes-

sores de Jequiá não deixarei ser feito 
em Coruripe‰, finalizou Beltrão. O 
Fundef foi instituído pela Emenda 
Constitucional n.À 14, de setembro 
de 1996, e regulamentado pela Lei 
n.À 9.424, de 24 de dezembro do 
mesmo ano, e pelo Decreto nÀ 
2.264, de junho de 1997.  

A maior inovação do fundo 
consiste na mudança da estrutura de 
financiamento do Ensino 
Fundamental no País(1… a 8… séries 
do antigo 1À grau), ao subvincular a 
esse nível de ensino uma parcela dos 
recursos constitucionalmente desti-
nados à Educação. A Constituição 
de 1988 vincula 25% das receitas 
dos Estados e Municípios à 
Educação. Com a Emenda 
Constitucional nÀ 14/96, 60% 
desses recursos (o que representa 
15% da arrecadação global de 
Estados e Municípios) ficam reser-
vados ao Ensino Fundamental.  

Além disso, introduz novos 

critérios de distribuição e utilização 
de 15% dos principais impostos de 
Estados e Municípios, promovendo 
a sua partilha de recursos entre o 
Governo Estadual e seus municíp-
ios, de acordo com o número de alu-
nos atendidos em cada rede de 
ensino. 

Genericamente, um fundo 
pode ser definido como o produto 
de receitas específicas que, por lei, 
vincula-se à realização de determi-
nados objetivos. O Fundef é carac-
terizado como um fundo de 
natureza contábil, com tratamento 
idêntico ao Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) e ao Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), dada a automaticidade nos 
repasses de seus recursos aos 
Estados e Municípios, de acordo 
com coeficientes de distribuição 
estabelecidos e publicados previa-
mente. As receitas e despesas, por 
sua vez, deverão estar previstas no 
orçamento, e a execução contabili-
zada de forma específica.

CORURIPE

Marx Beltrão manda recado para prefeito: 
“Você não irá dar calote nos professores”

Aviso para Marcelo Beltrão foi feito pelas redes sociais; gestor é acusado de reter verbas do Fundef A Operação "Ðltimos Atos", 
desencadeada pela Polícia Federal 
(PF) na manhã de quinta, 16, teve o 
objetivo de apurar suposto desvio de 
verbas federais repassadas pelo 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FUNDEB), no final de 2020, ao 
município de Porto Calvo, região 
Norte do estado. 

O ex-prefeito da cidade, Da -
vid Pedrosa (MDB), se tornou alvo 
da polícia pelas transferências ban -
cá rias que totalizaram R$ 
5.040.445,70 em favor de quatro 
em presas. De acordo com a Con -
troladoria-Geral da União (CGU), 
que participa da operação em parce-
ria com a PF, as investigações mos-
tram que, no período de 16 dias, 
iniciando-se apenas dois dias após o 
então prefeito não ter sido reeleito 
ao cargo em 2020, foram realizadas 
as transferências para as empresas, 
sem qualquer documento ou pro-
cesso licitatório que respalde a 
execução dos recursos.  

Segundo a CGU, há indicati-
vos de que parte das empresas bene-
ficiadas pelos pagamentos não 
existe, figurando como fachada para 
o desvio da verba pública. Nesse 
contexto, apura-se a efetiva presta-

ção de serviço ou fornecimento de 
livros e materiais escolares. 
Também foi detectado que uma das 
empresas investigadas participou de 
licitação em competição simulada 
com empresa de propriedade de 
cônjuge.  

Outra empresa do esquema já 
esteve envolvida em desvios de ver-
bas com recursos do FUNDEB em 
outro ente federativo. Os dados de 
algumas das pessoas físicas e jurídi-
cas investigadas, que foram declara-
dos nos órgãos competentes, não 
condizem com os bens de luxo e os 
contratos de alto valor com a 
administração pública, levantando 
suspeita de tentativa de ocultação 
de renda e patrimônio. 

Pelo desvio da verba pública, 
os investigados podem ser condena-
dos à pena de até 12 anos de prisão. 
Os materiais apreendidos serão sub-
metidos à análise e juntados ao 
Inquérito Policial instaurado na 
Superintendência Regional da 
Polícia Federa em Alagoas. *O 
nome da operação é uma referência 
ao momento em que foram realiza-
das as transferências bancárias sus-
peitas, nos meses de novembro e 
dezembro de 2020, já no fim do 
mandato do gestor municipal.

PORTO CALVO

David Pedrosa é suspeito 
de “sumir” com R$ 5 mi 
após perder eleições

Negociata envolvia empresas de fachadas 
com contratos nunca divulgados
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INTOLERÂNCIA

Pastora é ameaçada de morte após 
celebrar casamento entre duas mulheres

Odja Barros conta que as ameaças foram vistas pelas duas filhas nas redes sociais

A Coordenadoria de Direitos 
Humanos do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJAL) acompanhará os 
desdobramentos do caso da pastora 
Odja Barros, ameaçada de morte 
após celebrar casamento homoafe-
tivo entre duas mulheres na Igreja 
Batista do Pinheiro. O coordenador 
de Direitos Humanos, desembarga-
dor Tutmés Airan de Albuquerque, 
e a juíza Eliana Machado, da 
Coordenadoria Estadual da 
Mulher, conheceram parte das 
ameaças e orientaram sobre as 
medidas que podem ser adotadas 
pela vítima para garantir sua integri-
dade física e de seus familiares. 

„O Tribunal pode, evidente-
mente, usar da sua força simbólica 
para ajudar essas pessoas e no pri-
meiro momento, essa ajuda será no 
sentido de proteger essas pessoas. 
Nós já entramos em contato com o 
Conselho Estadual de Segurança 
Pública, as providências já estão 
sendo tomadas. Além disso, nós 
vamos desenvolver gestões junto a 
Polícia Judiciária do Estado no sen-
tido de abrir inquérito para apurar 
esse ato absolutamente grave que 
não pode e não deve ser tolerado, 
tem que ser enfrentado e a resposta 
tem que ser dada à altura‰, explicou 
o desembargador Tutmés Airan. 

Segundo a pastora Odja 
Barros, as ameaças foram vistas 
pelas duas filhas que administram 
suas redes sociais e, apesar de 
lerem muitas mensagens de ódio, 
um determinado perfil as assustou 
bastante ao ponto de acionar o 
advogado da igreja, que orientou 
avisar a pastora e fazer um boletim 
de ocorrência. 

„Eu estou muito grata por 
essa rápida articulação e mobiliza-
ção necessária, porque acredito 
que isso mostra que essa ameaça 

não é somente a mim, mas ao 
direito e a liberdade de forma geral. 
Precisamos responder a essa ati-
tude tomada por esse perfil, que 
não foi única dele, as outras men-
sagens que recebi foram muito 
agressivas. A gente precisa garantir 
que as instituições possam dizer 
que não se admite esse tipo de 
invasão da nossa liberdade de 
expressão, dos nossos direitos. Eu, 
como representante de liderança 
religiosa, não imponho o que eu 
penso a ninguém, as pessoas têm 

direito de discordar de mim, inclu-
sive de argumentar contra‰, afir-
mou.  

O desembargador Tutmés 
Airan esclareceu ainda que após as 
investigações, os acusados podem 
ser condenados por diversos crimes 
graves que devem ser punidos 
exemplarmente. „Em tese tem 
uma série de crimes, falo em tese 
porque isso ainda vai ser avaliado, 
vai ser objeto de apuração pelo 
devido processo legal, que é um 
direito de todo e qualquer acusado. 

Mas evidentemente tem crime 
grave aí, crime de homofobia, que 
é um crime ao qual se aplica a lei 
do racismo, há crime de intolerân-
cia religiosa gravíssima, que precisa 
ser apurado e se for o caso, devida-
mente apenado‰. 

O presidente do Grupo Gay 
de Alagoas (GGAL), Nildo 
Correia, também participou do 
encontro e falou sobre a importân-
cia da união de instituições públi-
cas e privadas para combater esse 
tipo de crime. Ele também desta-
cou que nesses casos é necessário 
ter todo o cuidado com a segu-
rança dos envolvidos e não subesti-
mar as ameaças. 

„Pode ser um louco possesso 
que está mesmo só pra assustar 
através das redes sociais, mas tam-
bém pode ser um louco em 
excesso, que se não houver uma 
celeridade no caso podemos 
esperar tudo. Quem sabe a pastora 
não possa ser vítima de uma situ-
ação como essa. O suspeito usa 
redes sociais, não sabemos se é um 
fake ou não. Caso seja fake, o rapaz 
que aparece nas fotos também 
pode ser uma vítima dessa pessoa 
que está fazendo as ameaças. Eu 
ouvi os áudios, são terríveis e assus-
tadores‰, comentou.

POLÍCIA

Sertanejo foi detido dentro de casa, no Benedito Bentes, e teria abusado da vítima durante 10 anos

A polícia prendeu o cantor 
sertanejo Rodolfo, que fazia dupla 
com Hugo, suspeito de praticar 
estupro de vulnerável contra a pró-
pria enteada, uma adolescente de 
14 anos, no bairro de Benedito 
Bentes, em Maceió, na manhã 
desta sexta-feira, 17. Ele foi detido 
dentro de casa depois de ser 
denunciado pela mãe da garota. 

O A Notícia entrou em con-
tato com o chefe de operações da 
Delegacia de Crimes Contra a 
Criança e o Adolescente 
(DCCCA), Alan Barbosa, que 
confirmou o encaminhamento do 

cantor ao Instituto Médico Legal 
(IML) para a realização do exame 
de corpo de delito e em seguida à 
delegacia. A mãe e a adolescente já 
foram ouvidas e confirmaram o 
crime. 

A vítima contou, durante o 
depoimento, que era ameaçada de 
morte pelo padrasto para não rev-
elar os abusos sofridos. A mãe dela 
afirmou que o abuso era praticado 
desde quando a menina tinha qua-
tro anos de idade, mas só tomou 
conhecimento agora após a menina 
emagrecer depois de uma dieta 
rígida, o que teria sido uma forma 

de chamar a atenção.   
A reportagem ainda não con-

seguiu contato com a defesa do ser-
tanejo, mas deixa o espaço aberto 
para manifestação.  

 
CARREIRA 
 
Rodolfo tem mais de 10 anos 

de carreira e fazia dupla sertaneja 
com Hugo. Os dois ganharam 
destaque no cenário musical de 
Alagoas, onde cantaram em diversas 
casas de shows, bares e restaurantes, 
além de também se apresentarem 
em outros estados do Nordeste. 

Cantor Rodolfo, que fazia dupla com Hugo, é 
preso suspeito de abusar de enteada em Maceió
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Mais de 15 mil usuários contam 
com wi fi nos terminais de ônibus

Conectividade está entre as prioridades da Prefeitura de Maceió 

Segundo as Nações Unidas, a 
conectividade à internet é o 
caminho para o desenvolvimento, 
sobretudo, em países subdesenvolvi-
dos. É através das ferramentas da 
rede mundial de computadores que 
as pessoas acessam direitos e servi-
ços públicos, como tem feito à 
Prefeitura de Maceió disponibili-
zando wi fi gratuita nos terminais de 
ônibus da capital. 

Colina dos Eucalíptos, 
Benedito Bentes, Salvador Lira, 
Eustáquio Gomes e Cruz das Almas 
já oferecem aos seus 15.906 mil 
usuários o serviço de wi fi de graça. 
Segundo o superintendente munici-
pal de Transportes e Trânsito, 
André Costa, este serviço soma as 
tecnologias já usadas pelos usuários.  

„Esse é mais um canal para 
tornar o transporte público de 
Maceió mais atrativo e cômodo para 
os usuários. É um meio de possibil-
itar entretenimento e facilitar a 
comunicação enquanto aguardam a 
chegada do ônibus‰, justificou 
Costa.Para o prefeito JHC, conec-
tividade é essencial na inclusão do 
cidadão. „A internet é fundamental 
para nosso dia a dia. Deste modo, 
estamos garantindo investimentos 
que assegurem infraestrutura para 
aqueles que mais precisam‰, pon-
tuou JHC. 

A previsão é que wi fi de qual-
idade e gratuita seja ofertada para 
mais comunidades, conforme prevê 

o contrato firmado entre a Prefeitura 
e as empresas que atuam no trans-
porte de passageiros da capital.„As 
coisas vêm evoluindo conforme as 
nossas necessidades.  Agora, nós 
podemos fazer o acompanhamento 
do ônibus pelo aplicativo, através do 
Wi-fi, que vai proporcionar essa 
comodidade de estarmos nos 
informando melhor. Muitas vezes as 
pessoas possuem o aplicativo, mas 
não têm os dados móveis disponí-

veis no celular e isso ajuda‰, comen-
tou a promotora de vendas, Viviane 
Alves, usuária do Terminal de ôni-
bus do Salvador Lira. 

O projeto, tocado pela 
SMTT, viabiliza dar acessibilidade 
através da conexão com a internet 
para os milhares de usuários, pro-
porcionando entretenimento, 
comunicação, informação e até 
estudar, enquanto aguardam a che-
gada da linha desejada. „Possibilitar 

a inclusão digital é fundamental. 
Entregamos diversos aplicativos, 
como o Vamu, que possibilita pagar 
a passagem utilizando o celular, e o 
Moovit e o CittaMobi, que permi-
tem verificar os horários que os ôni-
bus irão chegar, então precisamos 
entregar também, o acesso a inter-
net para que as pessoas possam usar 
esses aplicativos‰, comentou a dire-
tora do Sistema Integrado de 
Mobilidade de Maceió (SIMM), 
Paula Isanelle. 

Leni Gusmão é auxiliar de 
enfermagem e frequenta o Terminal 
de łnibus da Colina. „Para mim é 
uma ótima notícia, pois é uma 
necessidade dos usuários do termi-
nal. Venho muitas vezes aqui e estou 
achando ótimo, porque às vezes 
acaba o nosso crédito e agora a 
gente tem essa solução muito boa 
para se comunicar com a família. Eu 
agradeço muito pela preocupação 
conosco. Está aprovadíssimo!‰, afir-
mou. 

Segundo cálculos da SMTT, 
são quase 11 mil acessos em uma 
semana em terminais.Ainda de 
acordo com o prefeito, o Município 
está trabalhando junto às empresas 
de ônibus e trabalhando o plano de 
metas, o que já era preconizado em 
seus contratos públicos. „Ainda está 
longe do ideal, mas já avançamos 
muito. Isso é fundamental para dar-
mos dignidade ao povo de Maceió‰, 
explica JHC.
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