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7MINISTÉRIO DO TURISMO GARANTE RECURSOS NA ORDEM R$ 109 MILHÕES PARA O SETOR TURÍSTICO EM ALAGOAS

PARCELAMENTO DO ICMS  
DÁ FÔLEGO AO COMÉRCIO

ESTUDO DA FECOMÉRCIO ATESTA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA DE FORMA LENTA E GRADUAL, EM ALAGOAS                               

LYRA RECEBE JHC

O presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra de 

Andrade, se reuniu hoje, pela primeira vez, desde 
a posse, com o prefeito de Maceió, João Henrique 
Caldas, o JHC. Num almoço, do qual participaram os 
novos secretários Francisco Sales e Antonio Carva-
lho, o deputado Davi Maia, e o vice-presidente da 
Fiea, empresário José da Silva Nogueira Filho, eles 

discutiram questões voltadas ao desenvolvimento 
socioeconômico da capital alagoana. Em outubro 
do ano passado, ainda como candidato, JHC esteve 
na Fiea, onde apresentou seu programa de governo. 
Agora, eleito e empossado, ele voltou para reafir-
mar seu compromisso com diretrizes e propostas 
destinadas à promoção do desenvolvimento socio-
ambiental e econômico de Maceió. 

Ascom/Fiea Redes Sociais

Durante a madrugada de 
hoje, ladrões furtaram dois 
hidrômetros de imóveis que 
ficam na Rua Carteiro João 
Firmino, em Bebedouro, e 
provocaram grande desperdí-
cio de água. A maior parte da 
rua já foi desocupada devido à 
negociação com a Braskem. As 
casas de onde os hidrômetros 
foram levados também estão 
desocupadas. A recomenda-
ção da Casal é para que, a cada 
desocupação, o antigo morador 
ou proprietário do imóvel entre 
em contato com a companhia 
pelo 0800 082 0195 e pedir o 

cancelamento da ligação de 
água. Se ele não fizer esse proce-
dimento, a conta de água conti-
nuará indo para o nome e CPF 
dele, no valor mínimo. No caso 
registrado na Rua Carteiro João 
Firmino, os ex-proprietários 
dos imóveis devem apresentar 
à Casal o Boletim de Ocorrên-
cia feito numa delegacia da 
Polícia Civil, relatando o furto 
do hidrômetro. A água jorrou 
a manhã inteira e início da 
tarde. Depois disso, técnicos 
da Casal estiveram no local e 
bloquearam os canos, cessando 
o desperdício de água.

Furto provoca o
desperdício de água

HIDRÔMETROS

Água ficou jorrando dos dois imóveis durante a manhã inteira e parte da tarde

ELEIÇÃO

Quem não  
votou tem até 
o dia 16 para  
se justificar

5

4

EM MARECHAL

Governador autoriza  
obras da rodovia AL-215

O governador Renan Filho 
e o secretário de Transporte 
e Desenvolvimento Urbano, 
Mosart Amaral, assinam, 
amanhã, a ordem de serviço 
para reconstrução do trecho 
de 18 quilômetros de extensão 
que liga a AL-215, em Mare-

chal Deodoro, ao entronca-
mento da BR-101, no Pilar. A 
solenidade acontecerá às 10 
horas, na rodovia AL-215, em 
frente ao Fórum da Comarca 
de Marechal Deodoro. A recu-
peração da estrada garantirá 
mais segurança viária aos 

motoristas que trafegam na 
região, além de favorecer o 
escoamento da produção e 
o fortalecimento do turismo 
para a região Sul do estado, já 
que a rodovia AL-215 interliga 
as regiões Sul e Metropolitana 
ao Agreste e Sertão.
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Longe de todas as expectativas, 
iniciamos o ano de 2021 ainda na luta 
contra a Covid-19. Pudemos observar 
que a esperança trazida pela melhora 
no número de casos observada a partir 
de agosto de 2020 gerou uma sensação 
de segurança para uma parte impor-
tante da população brasileira.

Segurança para retomar suas roti-
nas diárias, visitar vizinhos, parentes e 
amigos, e, principalmente, para afrou-
xar os cuidados instaurados e cientifica-
mente comprovados para a diminuição 
da circulação do vírus na sociedade.

Ou seja, a falsa ideia de que o fim 
da pandemia se aproximava fez com 
que muitas pessoas deixassem de usar 
máscara e de evitar aglomerações ou, 
até mesmo, reduzissem os cuidados 
com a higiene das mãos.

Felizmente, hoje, podemos dizer 
que os profissionais da saúde desenvol-
veram uma boa expertise no tratamento 
dos pacientes com Covid-19, fazendo 
com que reduzíssemos o tempo de 
permanência em UTI e o número intu-
bados, quando comparamos o período 
atual aos piores meses da pandemia no 
Brasil. Além disso, temos a nosso favor 
muito mais informações sobre trata-
mentos confiáveis do que havia em 
março e abril do ano passado.

Mas o vírus continua aqui, entre 
nós. Por mais que tenhamos melhorado 
nossos indicadores de qualidade no 
tratamento da infecção, não temos cura, 
a vacinação ainda não é uma realidade 
para os brasileiros e, portanto, as infec-
ções e os óbitos continuam a ocorrer.

As únicas medidas que temos para 
impedir a propagação do vírus são as 
descritas acima, que vêm sendo siste-
maticamente sub-rogadas por uma 
parcela da população. Como resultado, 
vemos o aumento no número de casos 
confirmados desde meados de novem-
bro de 2020 e, muito pior, o aumento 
também no caso de óbitos em decorrên-
cia da doença.

Estamos cansados, sim, desta 
pandemia, mas isso não faz com que 
ela desapareça. Precisamos manter as 
medidas de propagação para impedir-
mos que esse aumento se torne expo-
nencial, como aconteceu no segundo 
trimestre de 2020.

Precisamos evitar o colapso do 
sistema de saúde antes de conse-
guirmos vacinar entre 85% e 95% da 
população, para, assim, adquirirmos a 
imunidade de rebanho e evitarmos a 
circulação do vírus.

As férias de janeiro trazem um 
grave temor para os que lidam com 
a infecção diariamente. Observamos 
que houve afrouxamento nas medi-
das de segurança durante as festas, e 
estamos apreensivos que isso não só 
se propague durante as férias, mas que 
piore. E que retornemos ao que vive-
mos no início desta pandemia, com as 
mais de mil mortes diárias, o colapso 
do sistema de saúde em alguns Esta-
dos e a Covid-19 vencendo a batalha 
diariamente.

Por isso, a comunidade médica 
faz um forte apelo. Até que tenhamos 
a vacinação em massa, devemos nos 
manter em quarentena, utilizando as 
medidas de precaução e cuidando não 
apenas de nós, mas de toda a população 
suscetível ao agravamento da infecção.

*Diretora de unidade da Rede de 
Hospitais São Camilo de São Paulo

Covid-19: o que 
nos aguarda 
em 2021?

Dr. Alexandre Okamori   *Imunologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo

Olegário Venceslau de Oliveira e Silva * Advogado e Escritor

Diante do impacto da 
pandemia de Covid-19 sobre 
a vida de todos, a chegada de 
uma vacina segura e eficaz, 
atualmente, é a notícia mais 
aguardada em todo o mundo. 
Frente ao desafio de pesqui-
sadores de diversos países, 
as informações circulam 
rapidamente e, junto delas, 
também correm os boatos e 
“fake news” sobre o tema, 
colocando em risco a credibi-
lidade desta que representa 
um dos mais importantes 
avanços da história da medi-
cina.

Dessa forma, garantir a 
veracidade das informações 
que chegam até nós sobre o 
assunto é vital para conseguir-
mos controlar e evitar a propa-
gação das doenças.

A maioria das enfermida-
des que podem ser prevenidas 
por vacina é transmitida pelo 
contato com objetos conta-
minados ou por gotículas de 
saliva expelidas pela tosse, 
espirros ou fala. Vale ressaltar 
que a vacina continua sendo 
a melhor forma de prevenção 
para muitas doenças graves e 
as complicações que podem 
surgir, inclusive já ajudou a 
erradicar a poliomielite e a 

varíola.
As vacinas são produzidas 

com o vírus ou bactéria inativa 
ou com partes desses agentes. 
Devido a isso, elas não provo-
cam a doença, mas conseguem 
estimular o sistema imuno-
lógico a produzir anticorpos 
para combatê-la. Assim, se 
a pessoa tiver contato com o 
agente causador da doença, já 
tem anticorpos para evitar que 
a doença progrida.

Além da proteção indivi-
dual, a vacinação é de suma 
importância para a famosa 
imunidade de rebanho. Isso 
quer dizer que é necessário 
que uma porcentagem x da 
população (entre 85% e 95%) 
seja imunizada para evitar a 
circulação do vírus.

O ideal seria que todas as 
pessoas pudessem ser imuni-
zadas, mas algumas não 
podem ser vacinadas. É o caso 
de pessoas que estão imunos-
suprimidas, ou seja, com 
alguma doença ou tratamento 
que diminua as suas defesas 
imunológicas e, portanto, não 
podem tomar a vacina.

No entanto, se todos que 
puderem tomar vacina o fize-
rem, vão proteger aqueles 
que não podem. Estimativas 

da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e da Universi-
dade de Oxford apontam que 
a vacinação em massa evita 
de 2 a 5 milhões de mortes por 
ano no mundo.

Entre as diversas informa-
ções erradas sobre as vacinas, 
existem algumas que mere-
cem esclarecimento:

“Não é necessário fazer 
vacinação de doenças já quase 
erradicadas”

A vacinação impede 
que essas doenças voltem, 
mesmo que estejam quase 
erradicadas. O sarampo, 
por exemplo, é um caso de 
doença que estava contro-
lada e cujos números volta-
ram a crescer porque uma 
parcela da população parou 
de se vacinar.

“Vacinas causam autismo”
O tema ganhou força com 

a divulgação de um artigo 
escrito pelo médico Andrew 
Wakefield em 1998. No 
entanto, em 2010 essa hipó-
tese foi totalmente retratada 
devido à descoberta de diver-
sas informações falsas e acor-
dos envolvendo o pesquisador 
e advogados relacionados à 
processos por danos vacinais.

“Vacinas tem vários efeitos 

colaterais ainda desconheci-
dos”

Em geral, as vacinas não 
apresentam efeitos colate-
rais graves. Os casos agudos 
são raros e não puderam ser 
associados exclusivamente à 
vacina, uma vez que outros 
fatores, como a predisposição 
genética, também estão envol-
vidos.

“Vacinas contém mercúrio, 
que é perigoso para a saúde”

Algumas vacinas podem 
conter timerosal, um composto 
orgânico a base de mercúrio. 
Porém, a quantidade usada é 
muito baixa, alguns trabalhos 
mostram que, na alimentação, 
por exemplo, a dose ingerida 
de mercúrio é maior.

Em resumo, os riscos asso-
ciados ao uso de vacinas são 
largamente sobrepujados 
pelos riscos da não vacinação, 
que pode, como já dito, provo-
car a perda de milhões de 
vidas. Dessa forma, é obriga-
ção dos profissionais de saúde 
divulgar os benefícios da 
vacinação e combater as infor-
mações e evidências suposta-
mente científicas que tentam 
trazer descrédito à vacinação 
como forma de proteger a 
população.

A brisa gélida que aos 
poucos recai insistentemente 
por sobre a terra comum dos 
homens, com seu ímpeto voraz 
se espraia por entre as para-
gens verdejantes, das remotas 
regiões úmidas de uma Chã 
Preta bucólica, qual murmú-
rio intermitente que insiste 
em trazer a guisa de memória 
um pretérito mais que cente-
nário. E no longínquo, quase 
que inacessível horizonte, o 
sol após reluzir e iluminar 
esta comuna de mortais vai 
aluindo-se no poente, dimi-
nuindo seu brilho, transfor-
mando-se numa tênue luz no 
firmamento de final de tarde.

 Pálidas lembranças 
dormentes surgem amiúde, 
num turbilhão de saudosismo 
que desconhece seu lugar no 
passado, insistindo permane-
cer no presente, qual desbo-
tada aquarela a perdurar na 
parede ultrapassando os limi-

tes temporais, que mesmo 
incolor tentar ainda ornar o 
frontispício da empoeirada 
sala do velho sobrado.  A 
Casa-Grande senhorial fixada 
por entre vetustos arvoredos 
no cume do outeiro, guarda 
consigo o testemunho jamais 
olvidado de uma época de 
glórias e conquistas, sobrevi-
vendo às duríssimas intempé-
ries a que está adstrita. 

Os espessos alpendres de 
tijolos sobrepostos, contor-
nados por molduras de 
argamassa cuidadosamente 
caiadas, numa descomunal 
simetria que emoldura ainda 
mais o palacete senhorial, se 
confundem em lídimas guari-
tas no alto do descampado, 
que emolduram numa aqua-
rela surreal o imaginário dos 
viajantes que transitam por 
aquelas íngremes plagas. No 
alto do sobrado a religiosidade 
católica sobressai na aqua-

rela desenhada em finíssimo 
azulejo português, que chama 
a atenção pelos detalhes e 
suntuosidade – eis que nele é 
retratada a figura da mãe de 
Deus- numa lídima demons-
tração de piedade cristã. 

A mudez sepulcral é arre-
batada pelos sons de coloridas 
aves que buscam nos galhos 
dos vetustos arvoredos lugar 
para pernoitarem. E no inte-
rior do velho sobrado já corro-
ído pela impiedade temporal, 
que ousa arrastar consigo 
resquícios de uma história, eis 
que no canto da sala ainda sob 
a penumbra do cair da tarde 
que logo transformar-se-á em 
breu, a velha cadeira confec-
cionada de pura madeira 
de lei, retirada das florestas 
daquele torrão resiste à crueza 
dos longos anos de clausura, 
como se estivesse a aguardar 
seu dono tomar novamente 
assento, quando este sentava 

para ler empoeiradas epistolas 
a luz trêmula e incandescente 
de lampiões fumegantes, ou 
a receber em câmara ardente 
seu séquito de correligionários 
e lacaios.  

Mas o velho sobrado resiste 
ao entardecer da existência, 
quando a aurora dos longevos 
anos já desaparece nas sinuo-
sas curvas da vida, restando 
tão somente reminiscências 
do que um dia fora sinônimo 
de apanágio e lídimo poder 
senhorial, cujo soneto Casa-
-Grande e Senzala – Quarenta 
Anos de autoria do pernam-
bucano João Cabral de Melo 
Neto sintetiza de forma fide-
digna a importância do pala-
cete: “‘Ninguém escreveu em 
português/ No brasileiro de 
sua língua:/ Esse à vontade que 
é o da rede,/ Dos alpendres, da 
alma mestiça,/ Medindo sua 
prosa de sesta,/ Ou prosa de 
quem se espreguiça.” 

A importância da vacinação: 
mitos e verdades

Velho Sobrado



A Secretaria de 
E s t a d o  d a 
S e g u r a n ç a 

Pública (SSP), em conjunto 
com as Polícias Civil e Militar, 
realizou no sábado uma opera-
ção integrada no município de 
União dos Palmares. 

A ação foi coordenada 
pelo secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, e teve como princi-
pal objetivo reprimir atividades 
ilícitas e garantir segurança e 
tranquilidade para a população 
da cidade. 

“A população pode ficar 
ciente, que as forças de segu-
rança de Alagoas, não irão 
descansar no combate à crimi-
nalidade”, destacou o gestor 
em seu retorno à pasta. 

Guarnições da Polícia Mili-
tar e da Polícia Civil com apoio 
do Grupamento Aéreo da SSP 

realizaram abordagens a locais 
públicos com concentração 
de pessoas, além de averiguar 
veículos, pessoas e estabeleci-
mentos comerciais. As abor-
dagens e incursões ocorreram 
principalmente nos bairros 
Newton Pereira, Santa Fé, Nova 
Esperança, Terrenos e Vaque-
jada, áreas consideradas mais 
vulneráveis ao crime. 

 Participaram da operação 
além do secretário Alfredo 
Gaspar o comandante do 
2º Batalhão, major Santos, a 
coordenação operacional do 
Comando de Policiamento de 
Área do Interior (CPAI – III), o 
delegado de plantão da capi-
tal, além de equipes da SSP, 
do 2º Batalhão, Radiopatrulha 
(BPRp) e Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope), da Polí-
cia Militar, além de equipes da 
Polícia Civil.
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Operação integrada coíbe 
crime em União dos Palmares

AÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR FOI COORDENADA de perto pelo secretário da Segurança Pública Alfredo Gaspar 

Um trabalho integrado 
que envolveu a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organi-
zado (GAECO), Policia Penal e 
Polícia Civil, por meio da Dele-
gacia de Narcóticos (DNARC), 
desencadeou uma operação de 
combate ao tráfico de drogas e 
corrupção passiva no sistema 
prisional.

De acordo com o delegado 
Marcos Lins, titular da DNARC, 
a ação resultou na prisão de  um 
policial penal, que foi autuado 
em flagrante delito por corrup-
ção passiva e Tráfico de Drogas 
na sede da Especializada.

“Foi montada uma vigi-
lância nas proximidades do 
Condomínio Paraíso do Horto, 
na Chã da Jaqueira, por poli-
ciais civis da DNARC e policiais 
penais, que surpreenderam o 
suspeito na posse de 450 gramas 

de drogas, um aparelho celular 
(iPhone 7) e R$ 5 mil, após sua 
saída de um bar naquela locali-
dade”, disse o delegado Marcos 
Lins.

O titular da DNARC disse 
ainda que o fato de o policial 
penal estar de plantão no dia 
da prisão (sábado, 9) no sistema 
prisional confirma as suspeitas 
no sentido de que o material 
apreendido teria por destino 
o próprio sistema prisional, 
conforme as informações 
prévias levantadas.

“Ele cometeu os crimes 
previstos no artigo 33 (tráfico de 
drogas), da Lei de Drogas, art. 
317 (corrupção passiva) e 349 
(favorecimento real) c/c art. 14, 
II, do Código Penal, ao mesmo 
foi dada voz de prisão e logo em 
seguida encaminhado à sede 
da DNARC para a lavratura do 
Auto de Prisão em Flagrante”, 
concluiu Marcos Lins.

TRÁFICO E CORRUPÇÃO

Policial penal é 
preso em operação

Uma briga de vizinhos 
acabou com um homem 
morto, na manhã de hoje, 
no Povoado Pau D´Arco, 
em Arapiraca, no Agreste de 
Alagoas. A vítima foi identi-
ficada como Beneval Rocha 
da Silva, de 55 anos, e foi 
esfaqueada até a morte. O 
assassino fugiu logo depois 
do crime.

De acordo com as infor-
mações apuradas pela repor-
tagem da Rádio 91.5 FM, no 
local, a discussão entre os 
vizinhos aconteceu por volta 
das 6h. O suspeito arrebentou 
o portão da casa da Beneval 
e desferiu vários golpes de 
arma branca contra a vítima.

Uma unidade do Samu 
foi acionada até o local, mas 

Beneval morreu no local. O 
criminoso seria casado com 
a prima da vítima, e a rixa 
dos dois seria antiga. Popula-
res informaram que o assas-
sino “é um homem de bem e 
perdeu a cabeça”. A Polícia 
Militar, o Instituto de Crimi-
nalística e o Instituo Médico 
Legal foram acionadas até o 
local.

Policiais civis da Seção 
de Capturas da DEIC (Divi-
são Especial de Investigação 
e Capturas), sob a coorde-
nação do delegado Gustavo 
Henrique, prenderam um 
homem de 52 anos por ter 
assassinado a ex-esposa. Ele 
foi preso no Tabuleiro do 
Martins.

De acordo com a investi-
gação da Polícia Civil o crime 
foi motivado por ciúmes, em 
virtude de a vítima estar tendo 
um relacionamento com outro 
homem. Ela foi morta no dia 
1º de outubro de 2006, com 
vários golpes de faca, na Praia 
da Avenida.

“Destaca-se inclusive que 
a vítima havia registrado um 

Boletim de Ocorrência contra 
o acusado, na Delegacia de 
Defesa dos Direitos da Mulher 
no dia 31 de outubro de 2003. 
O motivo foi o fato de Ela ser 
agredida com frequência e 
ser ameaçada por ele, que já 
havia tentado agredi-la à faca 
em outra ocasião”, revelou o 
delegado.

O diretor da DEIC disse 
que em 9 de dezembro de 
2020, a unidade Especializada 
recebeu o mandado de prisão 
preventiva, que foi expedido 
no dia 11 de novembro de 
2015 contra o acusado, pela 
7ª Vara Criminal da Capital. 
“A partir daí agentes da Seção 
de Capturas procederam a 
diversas diligências até conse-

guirem localizar e prender o 
foragido”, frisou.

“Enalteço mais este belo 
trabalho realizado pelos 
investigadores da Seção de 
Capturas da Especializada, 
pois retirou de circulação um 
individuo acusado da prática 
de crime bárbaro que se encon-
trava foragido há mais de cinco 
anos”, concluiu o delegado 
Gustavo Henrique, diretor da 
DEIC.

Após a captura o preso foi 
levado para a sede da DEIC, no 
bairro da Santa Amélia, onde 
foi formalizado o cumpri-
mento do mandado de prisão 
e, após, encaminhado para o 
sistema prisional, onde perma-
necerá à disposição da Justiça.

ESFAQUEADO ATÉ A MORTE

NO TABULEIRO

Briga entre vizinhos
acaba em assassinato 

Deic prende acusado 
de matar ex-esposa

Ascom/SSP

Secretário Alfredo Gaspar comandou a operação integrada da SSP contra a criminalidade em União dos Palmares

Divulgação

Agente foi preso em flagrante com 450g de drogas, celular e R$ 5 mil em espécie
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Varejo alagoano ganha fôlego 
com parcelamento do ICMS

PARA ASSESSOR ECONÔMICO da Fecomércio AL, a economia dá indícios de recuperação, mas a retomada é lenta e gradual

Cerca de  35 
mil  empre-
sas do setor 

varejista alagoano iniciam o 
ano de 2021 com uma notícia 
que traz um pouco de alívio 
em meio à crise econômica 
desencadeada pela pandemia 
do Covid-19. O Governo do 
Estado concedeu uma dilata-
ção importante no prazo para 
o recolhimento, correspon-
dente às vendas realizadas no 
mês de dezembro, do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

As empresas beneficiadas, 
que se enquadram nos crité-
rios estabelecidos pela Sefaz/
AL, por meio do Decreto Nº 
72.434/20, vão poder dividir o 

ICMS em três parcelas mensais, 
de forma consecutiva, sem 
juros ou multas, entre os meses 
de janeiro e março de 2021. 
Para o assessor econômico da 
Fecomércio AL, Victor Horten-
cio, a medida proporciona um 
“fôlego” extra para a recupe-
ração do fluxo financeiro dos 
comerciantes alagoanos em 
um dos meses mais dinâmicos 
do ano, em termos de vendas, 
como é dezembro.

Além disso, o decreto ainda 
deve ajudar na renovação dos 
estoques das empresas, que, de 
acordo com pesquisa realizada 
em dezembro pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), vinha apresentando 
índices negativos em 2020.

CENÁRIO ECONÔMICO
Apesar da pandemia, 

o assessor econômico da 
Fecomércio AL destaca que, 
conforme apontado em levan-
tamento produzido pelo 
economista Cícero Péricles, o 
desempenho dos grandes seto-
res da economia alagoana foi 
distinto, influenciado por suas 
próprias particularidades.

Para o comércio atacadista, 
que continuou a atender as 
demandas das empresas do 
segmento de varejo em funcio-
namento, o acumulado do ano 
apresentou um resultado posi-
tivo de 13,02%. A rede varejista, 
contudo, limitada pelo fecha-
mento de boa parte dos estabe-
lecimentos, registrou queda de 

-7,61% em 2020.
Para efeito de registro, ainda 

segundo a pesquisa de Péricles, 
outros segmentos que registra-
ram números negativos foram 
o de combustíveis, com -25%; 
transporte, com -9%; ener-
gia, com -2%; e comunicação, 
também com -2%.

Diante deste cenário, o asses-
sor econômico da Fecomércio 
AL ressalta que a retomada da 
economia é perceptível, mas 
cercada de expectativas. “Pode-
mos concluir que a economia 
alagoana está em processo de 
recuperação lenta e gradual. 
Entretanto, o ano de 2021 
começa com grandes desafios 
devido às incertezas quanto à 
vacinação, à prorrogação ou 

não dos auxílios federais e ao 
movimento do mercado, tanto 
de empresários como de consu-
midores.

ICMS
Segundo dados do Confaz, 

o ICMS é responsável por 
88,37% dos R$ 4,37 bilhões 
arrecadados em Alagoas, no 
ano passado. De maneira que 
mesmo tendo um desempenho 
negativo de -14% no segundo 
trimestre de 2020, o imposto 
estadual, que registrou um 
aumento de 9% no acumulado 
do trimestre, segue se recupe-
rando, embalado pela reaber-
tura gradual e controlada dos 
vários segmentos econômicos 
do estado, iniciada em julho.

Já na primeira semana 
do ano, a Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima) 
executou mais de 700 servi-
ços referentes à manuten-
ção de iluminação por toda 
a cidade. 

A população pode reali-
zar as solicitações através 
do Disque Luz – 0800 031 
9055 ou pelo aplicativo 
Ilumina Maceió, disponível 
para android e IOS. 

“ N o s s o  o b j e t i v o  é 
melhorar cada vez mais os 
canais de atendimento, para 
otimizar as solicitações de 
reparos e substituições. 
Essa semana realizei reuni-
ões com a equipe técnica 

para conversar sobre os 
novos projetos que prome-
tem melhorar a qualidade 
de vida dos moradores 
de Maceió e deixar nossa 
cidade ainda mais bonita 
e segura”, afirmou o supe-
rintendente da Sima, João 
Folha.

O Disque Luz, assim 
como o aplicativo Ilumina 
M a c e i ó ,  f u n c i o n a m  2 4 
horas. Já o protocolo na 
sede da Superintendência, 
que fica localizada na Rua 
Marquês de Abrantes, s/n, 
no bairro de Bebedouro, 
está com o horário redu-
zido para atendimento ao 
público devido à pandemia, 
das 8h às 12h.

1a SEMANA DE 2021

Sima realiza mais de 
700 atendimentos

A Prefeitura de Maceió, 
através da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes), 
está realizando um muti-
rão de limpeza nas ruas do 
Conjunto Eustáquio Gomes. 
O objetivo da ação é reco-
lher os resíduos, manter as 
ruas limpas e melhorar o 
bem-estar dos moradores da 
região.

A operação foi iniciada 
na manhã deste sábado (9) 
e deve seguir até o próximo 
sábado (16). As atividades 
realizadas pelos 18 agen-
tes de limpeza da Sudes são 
capinação, varrição, roça-

gem, limpeza, pintura de 
meio fio, coleta de entulhos e 
resíduos domiciliares.

Novo titular da Sudes, 
Ivens Peixoto destaca que 
iniciar a gestão com essas 
ações demonstra como a 
equipe está empenhada em 
deixar Maceió cada vez mais 
limpa.

“Meu objetivo ao aceitar 
esse novo desafio foi melho-
rar ainda mais a nossa cidade. 
Para isso, é necessário que 
mais ações como essa sejam 
realizadas, tendo em vista os 
benefícios que são levados a 
população após a conclusão. 
Saliento também que é muito 

importante a colaboração da 
comunidade na manutenção 
dos bairros limpos, fazendo 
o descarte correto dos resí-
duos e denunciando possí-
veis irregularidades”, disse 
o gestor.

O mutirão é um serviço 
adicional às atividades regu-
lares de limpeza na cidade, a 
fim de reduzir a quantidade 
de resíduos despejados de 
forma irregular pela popu-
lação. Além disso, manter 
a limpeza das ruas ajuda a 
reduzir a proliferação de 
vetores transmissores de 
doenças, melhorando a vida 
de quem ali habita.

BEM-ESTAR DOS MORADORES

Prefeitura inicia mutirão
de limpeza no Eustáquio
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
faz um apelo 

para que a população leve 
adiante as medidas de prote-
ção individual contra a Covid-
19, mesmo com a proximidade 
do início do plano de imuni-
zação. Ele voltou a garantir 
que, se o Governo Federal não 
enviar as vacinas, o Estado 
vai adquirir os imunizantes 
para iniciar a vacinação em 
Alagoas.

“Quem se protegeu até 
agora, quem chegou até aqui, 
precisa levar adiante as medi-
das de proteção individual, 
de distanciamento (social); 
lavar as mãos e, principal-
mente, fazer o uso de másca-
ras para proteger a si e ao 

próximo. Adoecer agora, na 
fase final, e ter a doença de 
maneira grave, é algo que o 
cidadão pode, individual-
mente, tentar evitar”, apelou 
Renan Filho, durante a sole-
nidade de posse do secretá-
rio de Estado da Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 
Mendonça, que ocorreu no 
Salão Aqualtune, Palácio 
República dos Palmares.

“Se o Ministério da Saúde 
for demorar (para fornecer os 
imunizantes) e o Laboratório 
Butantan tiver a vacina para 
comercializar com os estados, 
houver essa permissão, nós já 
nos colocamos à disposição 
para comprar. Fizemos provi-
sionamento de recursos para 
isso, porque, nesse momento, 
nada é mais importante do que 
vacinar a população”, afirmou 
Renan Filho.

Governador apela para que a 
população alagoana se proteja

RENAN FILHO voltou a garantir que, se o Governo Federal não enviar as vacinas, Estado vai adquirir os imunizantes

Felipe Brasil

Renan Filho durante entrevista no Palácio República dos Palmares: “nada é mais importante do que vacinar a população”

Em 2020, o Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJAL) redu-
ziu em R$ 1.585.870,25 suas 
despesas com energia, água, 
resmas de papel, copos plásticos 
e combustíveis. Só com energia, 
a economia foi de R$ 967.965,03 
(no comparativo com 2019, até 
novembro).

De acordo com o Núcleo 
Socioambiental e a Diretoria 
de Administração do TJAL, a 
redução de gastos com copos 
plásticos (centos) foi de 78%, 
passando de R$ 27.178,80 em 
2019 para R$ 6.108,96 em 2020. 
Os gastos com resmas de papel 
caíram 67%, de R$ 223.496,61 
em 2019 para R$ 73.416,33 no 
ano passado.

A redução foi provocada 
pelo teletrabalho. Desde março 
de 2020, magistrados e servido-
res passaram a trabalhar de suas 
casas, por conta da pandemia do 
novo coronavírus. “Essa econo-
mia é muito significativa e tem 
a ver, obviamente, com o novo 
modo de trabalho, que agrega 
nas dependências do Judiciário 
menos gente do que agregaria 
o método presencial”, explicou 
o presidente do Tribunal de 
Justiça (TJAL), Tutmés Airan.

Para o desembargador, o 
teletrabalho auxilia na causa 
ecológica. “Ajuda nesse sentido 

porque você maltrata menos 
a natureza, na medida em que 
consome menos”.

Só com combustíveis, o 
Judiciário economizou R$ 
251.267,10. Em 2019, foram 
162.562 litros de combustíveis 
utilizados. Já em 2020, a quan-
tidade baixou para 99.282 litros, 
uma queda de 39%. 

Em novembro do ano 
passado, o TJAL passou a reali-
zar testes com um aplicativo 
de transportes para justamente 
reduzir despesas com combus-
tíveis e manutenção de veículos. 
“Nossa frota hoje praticamente 
não faz mais pequenas viagens. 
Isso tudo é feito por aplicativo, 
que vai permitir uma economia 
enorme. Vai permitir a redução 
da frota e menos despesa com 
gasolina e oficina”, destacou 
Tutmés Airan. 

De acordo com o presi-
dente do TJAL, o caminho 
a ser seguido pelos órgãos 
públicos é, cada vez mais, o da 
racionalização de gastos. “O 
conjunto dessas medidas tem 
nos ajudado muito e nos orgu-
lha. O caminho tem que ser o da 
racionalização dos gastos públi-
cos. Racionaliza na atividade 
administrativa para que sobre 
dinheiro pra atividade-fim”, 
reforçou.

TELETRABALHO

TJAL economiza 
mais  de R$ 1,5 mi

O eleitor que não compare-
ceu às urnas no primeiro turno 
das eleições municipais de 
novembro tem até esta semana 
para justificar a ausência. Caso 
o procedimento não seja reali-
zado, será preciso pagar uma 
multa. Quem não regularizar 
a situação pode ficar sujeito a 
restrições.

O prazo vence na quinta-
-feira (14) para quem faltou 
ao primeiro turno das elei-
ções municipais 2020. Para o 
segundo turno, o limite é 28 de 
janeiro. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recomenda que 
a justificativa seja feita, prefe-
rencialmente, por meio do 
aplicativo e-Título, disponível 
para celulares com sistemas 
operacionais Android ou iOS.

O procedimento pode ser 
feito também pela internet, 
por meio do Sistema Justifica. 
Ou ainda de modo presen-
cial, no Cartório Eleitoral. Em 
qualquer um dos casos, o elei-
tor precisará preencher um 
Requerimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE), descrevendo 
por que não votou. O TSE pede 
que seja anexada documenta-
ção que comprove a razão da 
falta.

Isso porque o RJE pode ser 
recusado pela Justiça Eleitoral, 
se a justificativa não for plau-
sível ou se o formulário for 
preenchido com informações 
que não permitam identificar 
corretamente o eleitor, por 
exemplo.

Se tiver o requerimento 
negado, para regularizar a 
situação o eleitor precisará 
pagar a mesma multa de quem 
perdeu o prazo para a justifi-
cativa. O valor da multa pode 
variar, de acordo com o estipu-
lado pelo juízo de cada zona 
eleitoral. Existe a possibilidade 
de o eleitor solicitar isenção, 
se puder comprovar que não 
tem recursos para arcar com a 
penalidade.

Cada justificativa é válida 
somente para o turno ao qual 
o eleitor não compareceu 
por estar fora de seu domi-
cílio eleitoral. Ou seja, se não 
tiver votado no primeiro e no 
segundo turno da eleição, terá 
de justificar a ausência de cada 
um, separadamente, obede-
cendo aos mesmos requisitos e 
prazos de cada turno.

Nas eleições 2020 foi regis-
trada abstenção recorde tanto 
no primeiro (23,14% do elei-

torado) quanto no segundo 
(29,5%). Quando foram reali-
zadas as votações, o Brasil 
tinha 147.918.483 eleitores 
aptos a votar.

A justificativa para a ausên-
cia é necessária porque o voto 
é obrigatório para quem tem 
entre 18 e 70 anos, conforme 
o Artigo 14 da Constituição. 
Quem não justificar e não 
pagar a multa para regularizar 
a situação junto à Justiça Elei-
toral fica sujeito a uma série de 
restrições legais, impedido de:

NÃO VOTOU?

Último dia para justificar 
a ausência é na quinta

- obter passaporte ou carteira de identi-
dade;
- receber vencimentos, remunera-
ção, salário ou proventos de função ou 
emprego público;
- participar de concorrência pública;
- obter empréstimos nas autarquias, nas 
sociedades de economia mista, nas caixas 
econômicas federais e estaduais, nos 
institutos e caixas de Previdência Social;
- inscrever-se em concurso ou prova para 
cargo ou função pública, e neles ser inves-
tido ou empossado;
- renovar matrícula em estabelecimento 
de ensino oficial ou fiscalizado pelo 
governo;
- praticar qualquer ato para o qual se exija 
quitação do serviço militar ou imposto de 
renda;
- obter certidão de quitação eleitoral;
- obter qualquer documento perante 
repartições diplomáticas a que estiver 
subordinado.
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Varejo alagoano ganha fôlego 
com parcelamento do ICMS

PARA ASSESSOR ECONÔMICO da Fecomércio AL, a economia dá indícios de recuperação, mas a retomada é lenta e gradual

Cerca de  35 
mil  empre-
sas do setor 

varejista alagoano iniciam o 
ano de 2021 com uma notícia 
que traz um pouco de alívio 
em meio à crise econômica 
desencadeada pela pandemia 
do Covid-19. O Governo do 
Estado concedeu uma dilata-
ção importante no prazo para 
o recolhimento, correspon-
dente às vendas realizadas no 
mês de dezembro, do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

As empresas beneficiadas, 
que se enquadram nos crité-
rios estabelecidos pela Sefaz/
AL, por meio do Decreto Nº 
72.434/20, vão poder dividir o 

ICMS em três parcelas mensais, 
de forma consecutiva, sem 
juros ou multas, entre os meses 
de janeiro e março de 2021. 
Para o assessor econômico da 
Fecomércio AL, Victor Horten-
cio, a medida proporciona um 
“fôlego” extra para a recupe-
ração do fluxo financeiro dos 
comerciantes alagoanos em 
um dos meses mais dinâmicos 
do ano, em termos de vendas, 
como é dezembro.

Além disso, o decreto ainda 
deve ajudar na renovação dos 
estoques das empresas, que, de 
acordo com pesquisa realizada 
em dezembro pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), vinha apresentando 
índices negativos em 2020.

CENÁRIO ECONÔMICO
Apesar da pandemia, 

o assessor econômico da 
Fecomércio AL destaca que, 
conforme apontado em levan-
tamento produzido pelo 
economista Cícero Péricles, o 
desempenho dos grandes seto-
res da economia alagoana foi 
distinto, influenciado por suas 
próprias particularidades.

Para o comércio atacadista, 
que continuou a atender as 
demandas das empresas do 
segmento de varejo em funcio-
namento, o acumulado do ano 
apresentou um resultado posi-
tivo de 13,02%. A rede varejista, 
contudo, limitada pelo fecha-
mento de boa parte dos estabe-
lecimentos, registrou queda de 

-7,61% em 2020.
Para efeito de registro, ainda 

segundo a pesquisa de Péricles, 
outros segmentos que registra-
ram números negativos foram 
o de combustíveis, com -25%; 
transporte, com -9%; ener-
gia, com -2%; e comunicação, 
também com -2%.

Diante deste cenário, o asses-
sor econômico da Fecomércio 
AL ressalta que a retomada da 
economia é perceptível, mas 
cercada de expectativas. “Pode-
mos concluir que a economia 
alagoana está em processo de 
recuperação lenta e gradual. 
Entretanto, o ano de 2021 
começa com grandes desafios 
devido às incertezas quanto à 
vacinação, à prorrogação ou 

não dos auxílios federais e ao 
movimento do mercado, tanto 
de empresários como de consu-
midores.

ICMS
Segundo dados do Confaz, 

o ICMS é responsável por 
88,37% dos R$ 4,37 bilhões 
arrecadados em Alagoas, no 
ano passado. De maneira que 
mesmo tendo um desempenho 
negativo de -14% no segundo 
trimestre de 2020, o imposto 
estadual, que registrou um 
aumento de 9% no acumulado 
do trimestre, segue se recupe-
rando, embalado pela reaber-
tura gradual e controlada dos 
vários segmentos econômicos 
do estado, iniciada em julho.

Já na primeira semana 
do ano, a Superintendên-
cia Municipal de Energia e 
Iluminação Pública (Sima) 
executou mais de 700 servi-
ços referentes à manuten-
ção de iluminação por toda 
a cidade. 

A população pode reali-
zar as solicitações através 
do Disque Luz – 0800 031 
9055 ou pelo aplicativo 
Ilumina Maceió, disponível 
para android e IOS. 

“ N o s s o  o b j e t i v o  é 
melhorar cada vez mais os 
canais de atendimento, para 
otimizar as solicitações de 
reparos e substituições. 
Essa semana realizei reuni-
ões com a equipe técnica 

para conversar sobre os 
novos projetos que prome-
tem melhorar a qualidade 
de vida dos moradores 
de Maceió e deixar nossa 
cidade ainda mais bonita 
e segura”, afirmou o supe-
rintendente da Sima, João 
Folha.

O Disque Luz, assim 
como o aplicativo Ilumina 
M a c e i ó ,  f u n c i o n a m  2 4 
horas. Já o protocolo na 
sede da Superintendência, 
que fica localizada na Rua 
Marquês de Abrantes, s/n, 
no bairro de Bebedouro, 
está com o horário redu-
zido para atendimento ao 
público devido à pandemia, 
das 8h às 12h.

1a SEMANA DE 2021

Sima realiza mais de 
700 atendimentos

A Prefeitura de Maceió, 
através da Superintendência 
Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes), 
está realizando um muti-
rão de limpeza nas ruas do 
Conjunto Eustáquio Gomes. 
O objetivo da ação é reco-
lher os resíduos, manter as 
ruas limpas e melhorar o 
bem-estar dos moradores da 
região.

A operação foi iniciada 
na manhã deste sábado (9) 
e deve seguir até o próximo 
sábado (16). As atividades 
realizadas pelos 18 agen-
tes de limpeza da Sudes são 
capinação, varrição, roça-

gem, limpeza, pintura de 
meio fio, coleta de entulhos e 
resíduos domiciliares.

Novo titular da Sudes, 
Ivens Peixoto destaca que 
iniciar a gestão com essas 
ações demonstra como a 
equipe está empenhada em 
deixar Maceió cada vez mais 
limpa.

“Meu objetivo ao aceitar 
esse novo desafio foi melho-
rar ainda mais a nossa cidade. 
Para isso, é necessário que 
mais ações como essa sejam 
realizadas, tendo em vista os 
benefícios que são levados a 
população após a conclusão. 
Saliento também que é muito 

importante a colaboração da 
comunidade na manutenção 
dos bairros limpos, fazendo 
o descarte correto dos resí-
duos e denunciando possí-
veis irregularidades”, disse 
o gestor.

O mutirão é um serviço 
adicional às atividades regu-
lares de limpeza na cidade, a 
fim de reduzir a quantidade 
de resíduos despejados de 
forma irregular pela popu-
lação. Além disso, manter 
a limpeza das ruas ajuda a 
reduzir a proliferação de 
vetores transmissores de 
doenças, melhorando a vida 
de quem ali habita.

BEM-ESTAR DOS MORADORES

Prefeitura inicia mutirão
de limpeza no Eustáquio
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Abicom alerta sobre preços
“predatórios” da Petrobras

PRESIDENTE-EXECUTIVO, Sérgio Araújo, diz que há “fortes indícios” de que o governo Bolsonaro interfere nos preços

A Associação 
B r a s i l e i r a 
de  Impor-

tadores de Combustíveis 
(Abicom) protocolou nesta 
sexta-feira novo ofício no 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
alertando sobre o que consi-
dera práticas de preços de 
combustíveis “predatórias” 
pela Petrobras.

A medida, disse o presi-
dente-executivo da Abicom, 
Sérgio  Araujo ,  ocorreu 
porque há “fortes indícios” 
de que o governo Bolsonaro 
está interferindo nos preços 
da Petrobras, “com prejuízos 
para importadores e acionis-
tas”.

Procurado, o Ministério 
de Minas e Energia disse que 
“os preços de combustíveis 
no Brasil são livres e acom-
panham as tendências de 
mercado”.

Mas, segundo Araujo, 
a situação está “insuportá-
vel” para importadores de 
combustíveis, pois há defa-
sagem de preços de diesel e 
gasolina da Petrobras ante o 
mercado global, o que preju-
dica negócios de empresas 
privadas.

De acordo com dados da 
Abicom, a defasagem média 
do preço do diesel está em 
0,22 real por litro, enquanto 
a da gasolina se encontra em 
0,31 real.

À Reuters, ele disse até 
que “havia expectativa de 
todo o mercado de que os 
preços seriam ajustados 
hoje”, o que não ocorreu.

Araujo afirmou ainda que 
o novo ofício protocolado no 
Cade traz mais informações 
sobre as práticas da Petro-
bras, sem detalhar.

O Cade disse que rece-
beu o ofício da Abicom e está 
analisando o documento.

“Adicionalmente, infor-

mamos que o Cade não 
c o m e n t a  p r o c e s s o s  e m 
análise na autarquia”, acres-
centou.

A  R e u t e r s  c o n t a t o u 
a Petrobras, mas não foi 
possível obter uma resposta 
imediata.

A queixa da Abicom 
lembra tempos em que a 
Petrobras acumulava preju-
ízos  bi l ionários  devido 
a controle de preços de 
combustíveis, para evitar 
uma pressão inflacionária, 
especialmente durante o 
último governo petista.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  a 
companhia não repassava 
altas de preços internacio-

nais, em um mercado que era 
crescente.

Nos último anos, entre-
tanto, a Petrobras passou a 
realizar reajustes de preços 
mais frequentes.

A gestão atual da Petro-
bras defende que seus preços 
seguem a chamada paridade 
de importação, impactada 
por fatores como as cotações 
internacionais do petróleo e 
o câmbio.

MERCURIA SUSPENDE EXPANSÃO
A situação de preços, 

em meio a um mercado de 
combustíveis mais fraco 
por conta da pandemia, 
teria levado uma impor-
tante trading internacional, 
a Mercuria, a suspender 
investimentos previstos para 
expandir um terminal de 
armazenamento de combus-
tíveis no porto de Parana-
guá (PR), disseram duas 
fontes com conhecimento do 
assunto.

Atualmente,  segundo 
informações  no s i te  da 
Mercuria, a empresa tem 53 
mil metros cúbicos de capa-
cidade em terminal chamado 
Terin, em Paranaguá.

As fontes, que falaram na 

condição de anonimato, não 
deram detalhes sobre como 
seria a expansão.

Procurada, a Mercuria 
afirmou que não iria comen-
tar a informação.

“Todas as importadoras 
que investiram no passado 
acreditaram que a Petro-
bras permitiria o desenvol-
vimento desse mercado”, 
disse uma das fontes, ao se 
queixar da defasagem de 
preços.

Araujo, da Abicom, não 
quis comentar a questão da 
Mercuria, mas confirmou 
que a empresa não mais inte-
gra a associação.

O setor de combustí-
veis no Brasil vem sofrendo 
impactos da pandemia de 
Covid-19, que reduziu o 
consumo.

As importações de deri-
vados de petróleo pelo 
Brasil acumularam queda 
de cerca de 19% de janeiro a 
novembro, segundo dados 
mais recentes da reguladora 
ANP, que sinalizam que 
as compras de combustí-
veis pelo país podem ser as 
menores em cerca de cinco 
anos, em meio a impactos da 
pandemia.

Reuters/Sergio Moraes

A defasagem média da gasolina se encontra em R$ 0,31; R$ 0,22 é do diesel
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Ministério do Turismo investirá 
R$ 10,9 milhões em Alagoas

O M i n i s t é r i o 
do Turismo, 
v i s a n d o 

impulsionar e promover a 
região alagoana, vai inves-
tir R$ 10,9 milhões em obras 
de melhorias para a infraes-
trutura turística de Alagoas, 
valor que será destinado a três 
cidades do estado: Maragogi, 
Marechal Deodoro e Piranhas.

Vicente Alves, secretário 
nacional de Infraestrutura 
Turística, afirmou o compro-
misso do Ministério em 
promover o potencial turístico 
de todo o país, além de desta-
car os benefícios que os inves-

timentos trarão ao estado.
“Sem dúvida, os investi-

mentos que pactuamos junto 
as cidades alagoanas irão 
beneficiar a população resi-
dente e oferecer melhores 
experiências aos turistas que 
visitam estas localidades”, 
disse Alves.

O município de Maragogi 
é o segundo destino mais visi-
tado de Alagoas, ficando atrás 
apenas da capital Maceió. Os 
investimentos do Ministério 
na cidade serão de cerca de R$ 
5,3 milhões, cujo objetivo será 
a construção de um Centro de 
Convenções. A ideia é fazer 

com que a cidade se torne 
destino de grandes eventos 
não apenas turísticos, mas 
também culturais e esporti-
vos.

Para Marechal Deodoro, o 
investimento de R$ 493,1 mil 
será destinado à realização de 
obras de urbanização da Orla 
Lagunar da Massagueira. Os 
serviços serão para fazer uma 
área de lazer para a população 
residente e os visitantes, com 
área de convivência, calçadas 
e playground, junto ao polo 
gastronômico local. Com isso, 
o comércio local seria estimu-
lado, gerando e renda para a 

região.
A cidade de Piranhas 

contará com investimento de 
R$ 5,1 milhões do Ministé-
rio do Turismo, sendo R$ 3,1 
milhões para a reforma e revi-
talização da orla ribeirinha do 
rio São Francisco. As obras 
de infraestrutura urbana vão 
desde a construção de calça-
dão até a iluminação.

Os outros R$ 2 milhões 
serão para a construção do 
Centro de Atendimento ao 
Turista em Piranhas. A ideia 
é que o espaço possa ajudar 
turistas a conhecer e explo-
rar o potencial turístico da 

cidade.
Os contratos para a execu-

ção das obras foram publica-
dos na última quinta-feira (8) 
no Diário Oficial da União. 
Agora, os três municípios 
deverão apresentar docu-
mentação à Caixa Econômica 
Federal, que acompanhará 
a execução das obras finan-
ciadas pelo Ministério do 
Turismo. Após análise da 
conformidade do projeto 
básico, titularidade do terreno 
e licenciamento ambiental, o 
banco autorizará a realização 
de licitação para contratação e 
início das obras.

OBRAS DE MELHORIA para a infraestrurura turística de Alagoas serão destinados a Maragogi, Marechal Deodoro e Piranhas

6 O DIA DIGITAL  l  11 de janeiro  I  2021

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

Abicom alerta sobre preços
“predatórios” da Petrobras

PRESIDENTE-EXECUTIVO, Sérgio Araújo, diz que há “fortes indícios” de que o governo Bolsonaro interfere nos preços

A Associação 
B r a s i l e i r a 
de  Impor-

tadores de Combustíveis 
(Abicom) protocolou nesta 
sexta-feira novo ofício no 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
alertando sobre o que consi-
dera práticas de preços de 
combustíveis “predatórias” 
pela Petrobras.

A medida, disse o presi-
dente-executivo da Abicom, 
Sérgio  Araujo ,  ocorreu 
porque há “fortes indícios” 
de que o governo Bolsonaro 
está interferindo nos preços 
da Petrobras, “com prejuízos 
para importadores e acionis-
tas”.

Procurado, o Ministério 
de Minas e Energia disse que 
“os preços de combustíveis 
no Brasil são livres e acom-
panham as tendências de 
mercado”.

Mas, segundo Araujo, 
a situação está “insuportá-
vel” para importadores de 
combustíveis, pois há defa-
sagem de preços de diesel e 
gasolina da Petrobras ante o 
mercado global, o que preju-
dica negócios de empresas 
privadas.

De acordo com dados da 
Abicom, a defasagem média 
do preço do diesel está em 
0,22 real por litro, enquanto 
a da gasolina se encontra em 
0,31 real.

À Reuters, ele disse até 
que “havia expectativa de 
todo o mercado de que os 
preços seriam ajustados 
hoje”, o que não ocorreu.

Araujo afirmou ainda que 
o novo ofício protocolado no 
Cade traz mais informações 
sobre as práticas da Petro-
bras, sem detalhar.

O Cade disse que rece-
beu o ofício da Abicom e está 
analisando o documento.

“Adicionalmente, infor-

mamos que o Cade não 
c o m e n t a  p r o c e s s o s  e m 
análise na autarquia”, acres-
centou.

A  R e u t e r s  c o n t a t o u 
a Petrobras, mas não foi 
possível obter uma resposta 
imediata.

A queixa da Abicom 
lembra tempos em que a 
Petrobras acumulava preju-
ízos  bi l ionários  devido 
a controle de preços de 
combustíveis, para evitar 
uma pressão inflacionária, 
especialmente durante o 
último governo petista.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  a 
companhia não repassava 
altas de preços internacio-

nais, em um mercado que era 
crescente.

Nos último anos, entre-
tanto, a Petrobras passou a 
realizar reajustes de preços 
mais frequentes.

A gestão atual da Petro-
bras defende que seus preços 
seguem a chamada paridade 
de importação, impactada 
por fatores como as cotações 
internacionais do petróleo e 
o câmbio.

MERCURIA SUSPENDE EXPANSÃO
A situação de preços, 

em meio a um mercado de 
combustíveis mais fraco 
por conta da pandemia, 
teria levado uma impor-
tante trading internacional, 
a Mercuria, a suspender 
investimentos previstos para 
expandir um terminal de 
armazenamento de combus-
tíveis no porto de Parana-
guá (PR), disseram duas 
fontes com conhecimento do 
assunto.

Atualmente,  segundo 
informações  no s i te  da 
Mercuria, a empresa tem 53 
mil metros cúbicos de capa-
cidade em terminal chamado 
Terin, em Paranaguá.

As fontes, que falaram na 

condição de anonimato, não 
deram detalhes sobre como 
seria a expansão.

Procurada, a Mercuria 
afirmou que não iria comen-
tar a informação.

“Todas as importadoras 
que investiram no passado 
acreditaram que a Petro-
bras permitiria o desenvol-
vimento desse mercado”, 
disse uma das fontes, ao se 
queixar da defasagem de 
preços.

Araujo, da Abicom, não 
quis comentar a questão da 
Mercuria, mas confirmou 
que a empresa não mais inte-
gra a associação.

O setor de combustí-
veis no Brasil vem sofrendo 
impactos da pandemia de 
Covid-19, que reduziu o 
consumo.

As importações de deri-
vados de petróleo pelo 
Brasil acumularam queda 
de cerca de 19% de janeiro a 
novembro, segundo dados 
mais recentes da reguladora 
ANP, que sinalizam que 
as compras de combustí-
veis pelo país podem ser as 
menores em cerca de cinco 
anos, em meio a impactos da 
pandemia.

Reuters/Sergio Moraes

A defasagem média da gasolina se encontra em R$ 0,31; R$ 0,22 é do diesel
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