
A Petrobras anunciou hoje 
um novo aumento nos preços 
da gasolina, do óleo diesel e do 
gás de cozinha vendidos nas 

refinarias. A partir de amanhã, 
a gasolina ficará 4,8% mais 
cara: R$ 0,12 por litro. Com isso, 
o combustível será vendido 

às distribuidoras por R$ 2,60 
por litro. O óleo diesel terá um 
aumento de 5%: R$ 0,13 por litro. 
Com o reajuste, o preço para as 

distribuidoras passará a ser de 
R$ 2,71 por litro. Já o gás de boti-
jão ou gás de cozinha, ficará 5,2% 
mais caro também: o preço para 

as distribuidoras será de R$ 3,05 
por quilo (R$ 0,15 mais caro), ou 
seja R$ 36,69 por 13 kg (ou R$ 
1,90 mais caro).
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“Quando 
até a praia é 
privatizada 
em Alagoas”

Atacado, 
indústria e 
varejo têm 
crescimento 

2

5

O desaparecimento do 
empresário Gilmário Alencar, 
em Olho D´Água das Flores foi 
esclarecido pela Polícia Civil. 
Ele sumiu quarta-feira passada, 
quando foi cobrar uma dívida 
de R$ 18 mil a dois homens. 
No sábado, a polícia descobriu 
que Gilmário foi morto e teve o 
corpo carbonizado. Os credo-
res dele e mais dois homens 
são os suspeitos. Três deles 
foram presos. Para simular um 
sequestro, os criminosos leva-
ram o carro do empresário para 
Arapiraca e o abandonaram 
num posto.

POR R$ 18 MIL

Empresário 
cobra dívida 
no Sertão e é 
assassinado

RODOVIA AL-101 SUL

Ciclista morre atropelado
Um grave acidente auto-

mobilístico ocorrido no sábado 
(27) pela manhã resultou na 
morte do ciclista Alecsandro 
Marcos do Nascimento. O 

rapaz foi atropelado por um 
veículo Fox Trend, na rodo-
via AL-101 Sul, trecho que 
fica em frente ao Condomínio 
Laguna. Testemunhas conta-

ram que o ciclista seguia pelo 
acostamento e, naquele trecho, 
passou para a pista de rola-
mento, momento em que acon-
teceu o atropelamento. 

Os  novos veículos darão mais conforto para os passageiros na capital e menos agressão ao meio ambiente

3 3
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Quando o ministro do Meio 
Ambiente, senhor Ricardo 
Salles, disse que o governo 
Bolsonaro tinha que aproveitar 
a pandemia para deixar passar 
a boiada não estava falando à 
toa.

Estava a serviço do capital, 
da especulação imobiliária, 
dos devastadores costumeiros 
de áreas de florestas e da costa 
marítima.

Se alguém duvidar dos atos 
desprezíveis em relação ao 
meio ambiente e ao patrimônio 
público, basta prestar a atenção 
nesta foto, em plena praia de 
Jacarecica, em Maceió, Alagoas.

A faixa de praia está sendo 
ocupada por alguém que se diz 
proprietário dela. Ora, a praia 
sempre foi um bem de natureza 
pública. Agora tem dono…

E isso aos olhos da fiscaliza-
ção do Ministério Público que 
deveria estar atento para tama-
nha aberração.

Não dar mais para falar 
nos órgãos fiscalizadores do 
governo, por que estes foram 
desmontados, propositada-
mente, para que atos como esse 
prevaleçam.

Este País está incontrolável. 
As instituições, aos poucos, vão 
mergulhando no ostracismo 
por conveniência ou pela falên-
cia moral de seus integrantes.

Aonde mais querem levar o 
País?

Nem precisa responder: a 
foto diz tudo.

É justamente na Unidade da 
Federação onde o presidente 
Jair Bolsonaro tem um dos seus 
principais aliados, o governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM), 
que surgiu uma propaganda 
governamental que emociona 
e choca.

Um vídeo mostra o áudio 
de uma conversa enviada 
por um paciente que morreu 
pouco tempo depois. Segundo 
o governo, o áudio é de um caso 
real.  

O personagem fala com 
dificuldades, diz que está com 
falta de ar. No final, a campa-
nha traz uma mensagem de 
alerta: “Ou você escuta que a 
Covid-19 mata ou quem vai 
escutar é a sua família”, além 
das recomendações para evitar 
aglomerações, usar máscara e 
álcool em gel.

Antes de disponibilizar 
neste espaço a propaganda 
veiculada pelo governo de 

Goiás, quero dizer que o nega-
cionismo, a gripezinha, a falta 
de vacinas, a falta de compai-
xão, o incentivo as aglomera-
ções, o não uso de máscaras, a 
mentira, enfim, tudo isso me dá 
a impressão que as portas do 
inferno foram abertas.  

E o dono das chaves é o prin-
cipal incentivador para essa 
desgraceira, o presidente da 
República Jair Messias Bolso-
naro. 1.208 brasileiros e brasilei-
ras morreram neste domingo 
(28). E lá se vão 39 dias com 
média móvel acima de mil.

Como diz Luiz Henrique 
Mandetta, ex-ministro da 
Saúde, “A Cepa mais trans-
missível anda de Ferrari. Já a 
campanha de vacinação vai 
de carroça”. Para ele, “O Brasil 
está como uma nau sem rumo. 
Estamos num caos. Não tem 
liderança que fala pela saúde 
brasileira. O papel do ministé-
rio se perdeu”.

Quando até a praia é privatizada 
com a conivência de autoridades é 

por que a boiada já passou

Em Goiás, campanha de 
conscientização usa último 

áudio de paciente de Covid-19 

A j u l g a r pelos 
últimos aconteci-
mentos, o país passa 

pelo seu pior momento desde 
o início da pandemia. Especia-
listas avaliam que o colapso do 
sistema de saúde deverá acon-
tecer em breve. Muitos, inclu-
sive, destacam a necessidade 
de um lockdown nacional. 
Diante da situação o governa-
dor da Bahia, Rui Costa, arris-
cou um prognóstico terrível. 
Sua previsão é que em duas 
semanas a pandemia vai levar 
o país ao caos. O pessimismo 
do governador é compreensí-
vel, pois Salvador, é uma das 

17 capitais brasileiras onde 
as taxas de ocupação de UTIs 
vêm batendo recordes, com 
lotação de pelo menos 80%. 
Essas capitais refletem o caos 
nos Estados. Maceió, por 
enquanto, ainda não faz parte 
deste “grupo de risco”, onde o 
sistema de saúde pública está 
em vias de colapso. E para 
manter esse “status”, e evitar o 
estrangulamento do sistema, 
o governador Renan Filho, 
anunciou em coletiva, no 
último dia 25, a possiblidade 
do Estado adotar lockdown. 
O governo só adotará esse 
recurso em última circunstân-

cia.
Os já consagrados uso de 

máscaras e distanciamento 
social, como armas para o 
enfretamento do Covid-19, 
ainda são desprezados por 
parcela significativa da popu-
lação. Basta um passeio nos 
diferentes bairros da capital 
para se constatar como muitos 
minimizam a ferocidade do 
coronavírus. Mesmo diante 
das informações corrente do 
ataque de novas cepas, inclu-
sive em Alagoas, a aglomera-
ção e a dispensa da máscara, 
ou quando muito seu uso 
inadequado, parece seduzir 

parcela da população a se 
identificar como incrédula e/
ou negacionista. É a constata-
ção de que o povo ainda não 
percebeu o tamanho da tragé-
dia. Todo esse cenário de caos 
tem no seu nascedouro a falta 
de planejamento e de gestão 
das autoridades, principal-
mente, na esfera federal.

A  n e g a ç ã o  d a  f o r ç a 
destruidora do vírus, a aposta 
por tratamento preventivo 
que não tem respaldo na ciên-
cia, o desestímulo ao uso de 
máscara, o incentivo à aglo-
meração, dentre devaneios 
ideológicos e apelo a teorias 

de conspiração, pavimenta-
ram o percurso que levou o 
país a registrar até o momento 
mais de 250 mil mortes. 
Como prova de que adotando 
postura contraria as mencio-
nadas, Alagoas manteve-se, 
dentro de uma faixa de segu-
rança, ao adotar no início da 
pandemia as orientações das 
autoridades sanitárias. Assim, 
o alerta do governador, ao 
mesmo tempo que causa 
temor no comércio, lembra 
também que foi graças a medi-
das impopulares que o Estado 
evitou até o momento o pior 
para sua população. 

Cuidados ou lockdown?



O d e s a p a r e -
cimento de 
G i l m á r i o 

Alencar, de Olho D’Água das 
Flores, cidade do Sertão alago-
ano, foi esclarecido pela Polí-
cia Civil, por meio da Divisão 
Especial de Investigação e 
Capturas (DEIC), comandada 
pelo delegado Gustavo Xavier, 
que informou, no sábado (27), 
que o empresário foi assassi-
nado. Ele estava desaparecido 
desde a quarta-feira (24).

O delegado disse que 

durante a ação das equipes da 
DEIC, três pessoas suspeitas 
do crime foram presas durante 
a madrugada do sábado (27). 
“A vítima foi morta por estran-
gulamento e depois teve o 
corpo queimado em um tipo 
de tonel”, revelou Gustavo 
Xavier.

O diretor da DEIC infor-
mou também que o crime foi 
planejado pelo proprietário de 
um lava jato e por seu genro, 
que tinham dívidas com a 
vítima de R$ 10 mil e R$ 8 mil, 

respectivamente. O crime ainda 
contou com a participação de 
dois funcionários do estabele-
cimento.

Com os suspeitos, a Polícia 
Civil apreendeu duas armas de 
fogo, sendo um revólver calibre 
38 e uma espingarda calibre 12. 
Além dos três presos, um dos 
acusados entrou em óbito após 
trocar tiros com a polícia.

O CRIME
Gustavo Xavier contou 

que o empresário foi rendido 

com a utilização da espin-
garda e logo após foi estran-
gulado. Depois de morto, 
foi deixado dentro do escri-
tório do lava jato, enquanto 
os criminosos levavam o 
veículo da vítima – uma 
Hilux SW4 - para Arapiraca, 
com o objetivo de simular um 
possível sequestro. O veículo 
foi deixado em um posto de 
combustíveis.

“Após retornarem de 
Arapiraca, o proprietário do 
lava jato, juntamente com os 

dois funcionários, pegaram 
o corpo da vítima e coloca-
ram na carroceria da Fiorino, 
a fim de ocultar o cadáver. 
Seguiram em direção à zona 
rural do município de Olho 
D’Água das Flores e incen-
diaram o corpo em um tipo 
de tonel”, destaca o delegado 
Xavier.

De acordo com o dele-
gado, a Polícia Civil continua 
investigando os suspeitos 
para ver se eles têm partici-
pação em algum outro crime.
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Empresário é assassinado por 
causa de dívida de R$ 18 mil 

CRIMINOSOS DEVIAM À VÍTIMA e, para se livrarem do débito, sequestraram, mataram e queimaram o corpo de credor

O delegado Gustavo Xavier, 
coordenador da Divisão Espe-
cial de Investigação e Capturas 
(DEIC), da Polícia Civil, infor-
mou a prisão de duas pessoas 
suspeitas de envolvimento em 
roubos contra entregadores de 
delivery em Maceió.

A prisão aconteceu  no 
bairro de São Jorge. De acordo 
com o delegado da DEIC, 
os criminosos solicitavam o 
serviço pelo celular e marcavam 
como destino da entrega um 
lugar sem grande circulação de 
pessoas, para poder executar o 
assalto sem chamar a atenção.

“Eles faziam a compra 
pelo aplicativo, colocavam um 
perfil de uma pessoa desco-
nhecida, e colocavam no ende-
reço um local ermo, como 
próximo a uma mata, ou uma 
grota. Quando o entregador 
chegava, eles rendiam a vítima, 
roubavam as entregas e ainda 
a moto”, disse o delegado 
Gustavo Xavier.

“As investigações ainda 
continuam para saber se mais 
pessoas estão envolvidas nesse 
tipo de crime. Os dois que 
foram presos ontem cometeram 
roubos nesse fim de semana 
inclusive, e já confessaram que 
agiam na região do São Jorge 
e de Jacarecica”, completou o 
delegado.

Com a dupla presa, os poli-
ciais da DEIC apreenderam um 
aparelho celular que havia sido 
roubado, uma motocicleta e 
uma espingarda do calibre 12. 
O veículo foi localizado numa 
área de mata, em Jacarecica.

NO SÃO JORGE

Deic prende 
acusados 
de assaltar 
entregadores

A Polícia Civil (PC) parti-
cipou de mais um trabalho 
de saturação deflagrado 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) visando 
a prevenção e combate à 
violência, no sábado (27), em 
alguns pontos de Maceió.

O secretário de Segu-
rança, Alfredo Gaspar, o 
delegado-geral da Polícia 
Civil, Paulo Cerqueira, o 
comandante-geral da Polí-
cia Militar, coronel Welling-
ton Bitencourt, o gerente 
de Polícia Judiciária da 
Região 1, delegado Cicero 
Lima e o coronel Carlos 
Luna (Comando de Policia-
mento da Capital) estiveram 
presentes coordenando as 
equipes das polícias Civil e 
Militar.

Pela Polícia Civil, parti-
ciparam policiais civis da 

Delegacia Geral, Gerência de 
Polícia Judiciária da Região 
1, Asfixia e do Tático Inte-

grado de Grupos de Resgate 
Especial (Tigre) e fizeram 
abordagens em veículos e 

pessoas nas regiões do Regi-
naldo, Grota do Pau D’Arco, 
Grota do Rafael.

Em tempos de isolamento 
social, o final de semana tem 
sido de atividades mais restri-
tas, como prática de esportes 
individuais ou passeios ao ar 
livre. Nesta segunda tendên-
cia, os passeios e trilhas de 
bicicleta e motos lideram a 
escolha dos alagoanos. Na 
manhã do sábado (27,) um 

atropelamento tirou a vida de 
um ciclista na rodovia AL-101-
Sul, nas imediações do Condo-
mínio Laguna, em Marechal 
Deodoro.

De acordo com as infor-
mações colhidas pelo Bata-
lhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) com testemunhas 
do caso, Alecsandro Marcos 

do Nascimento seguia no 
sentido Marechal Deodoro 
quando, por volta das 5h40, 
quando ele teria saído do 
acostamento e entrado na 
faixa de rolagem, foi colhido 
pelo Fox Trend, que era 
conduzido pela médica Keily 
Katiane Santos Siiva.

Ele foi lançado há mais de 

30 metros e sofreu ferimentos 
graves tanto durante o impacto 
com o veículo quanto quando 
caiu no chão. A médica prestou 
os primeiros socorros e acio-
nou o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
mas Alexsandro morreu antes 
que pudesse ser levado para 
um hospital.

EM MACEIÓ

ACIDENTE FATAL

Polícia Civil vai às grotas 
para combater criminalidade

Ciclista morre em atropelamento 
perto do Laguna, na AL-101 Sul

Ascom/Polícia Civil

Cúpula da Polícia Civil esteve nas grotas de Maceió no final de semana, em operação para ‘sufocar criminalidadede’



Os manguezais são a base 
de um ecossistema rico e produ-
tivo. Por isso, são lar e local de 
alimentação de uma série de 
espécies, algumas em extinção. 
Tendo em vista a importância 
deles para o meio ambiente, a 
Prefeitura de Maceió, através da 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), participou, no sábado 
(27), de uma ação de limpeza na 
região, trecho que fica em Jaca-
recica.

A ação, denominada “Salve 
Nosso Mangue”, partiu da 
iniciativa de moradores do 
condomínio Evolution Sea 
Park, vizinho do mangue. Ao 
todo, foram retiradas cerca 
de seis toneladas de resíduos, 
entre entulhos e descartáveis.

De acordo com Silvia Rocha, 
moradora do condomínio, é 
comum ver pessoas fazendo 
descartes irregulares na local e 
há o interesse em adotar a área a 
fim de amenizar a situação.

“Constantemente, nós 
vemos pessoas entrando aqui 
com carroças, carros, cami-
nhões e fazendo descarte de 
resíduos e entulhos. Por isso, 
queremos adotar essa região e 
transformá-la em uma praça. 
Dessa forma, poderemos 

cuidar melhor e evitar esse tipo 
de descarte irregular”, afirmou 
Silvia.

Liz Araújo, diretora de 
Planejamento e Serviços da 
Sudes, destaca a importância 
da parceria entre população e 
Prefeitura e reforça a importân-
cia de não fazer o descarte de 
forma irregular.

“Nós sempre contamos 
com a população para a 
manutenção da cidade limpa. 
Esse trabalho tem que ser em 
conjunto, pois não adianta a 
Prefeitura fazer seu papel e a 
comunidade continuar com 
hábitos negativos, que atingem 
o meio ambiente. Vale ressaltar 
que temos cinco Ecopontos e 17 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEV’s) espalhados pela cidade 
para descartar os entulhos ou 
resíduos descartáveis da popu-
lação”, completou a diretora.

Para que o cidadão possa 
ajudar na limpeza urbana de 
Maceió, a Sudes disponibi-
liza uma Central de Monito-
ramento, que atende pelos 
números 0800 082 2600 ou via 
Whatsapp no telefone 98802-
4834. Pela Central é possível 
solicitar serviços de limpeza 
ou pedir informações sobre o 
descarte de entulhos e descar-
táveis.
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MPE e MPF cobram ações 
dos governos contra  Covid 

ÓRGÃOS ENVIARAM ofício-conjunto para Governo do Estado e Prefeitura de Maceió demonstrando preocupação 

Janaina Ribeiro    
Ascom MPAL

Os Ministérios 
Públicos do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) e Federal 
(MPF) expediram, de forma 
conjunta, ofícios aos chefes 
dos Poderes Executivos de 
Alagoas e de Maceió, no 
sábado (27), manifestando 
preocupação com o cresci-
mento do contágio e mortes 
pelo novo coronavírus, assim 
como com o aumento da taxa 
de ocupação hospitalar iden-
tificada na última semana. E, 
com base nesses dados mais 
recentes, as duas institui-
ções cobraram do Estado e 
da Prefeitura de Maceió, que 
terão 72 horas para responder, 
medidas que intensifiquem o 
combate ao avanço da pande-
mia da Covid-19, além de 
questionarem se haverá recru-
descimento do nível de flexibi-

lização do Plano Estadual de 
Distanciamento Social.

Em seus argumentos, 
MPAL e MPF explicaram que 
o boletim n° 7 do Observatório 
Alagoano de Políticas Públi-
cas para o Enfrentamento da 
Covid-19, da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), 
aponta para um agravamento 
do cenário epidemiológico 
no Estado, uma vez que ficou 
constatado o aumento de 33% 
e 14%, respectivamente, de 
incidência de casos e de óbitos, 
assim como da ocupação de 
leitos hospitalares, notada-
mente, os leitos de UTI.

“O estudo conclui, por fim, 
a perspectiva de que ocorra 
piora nas próximas semanas 
epidemiológicas e sugere 
que novas intervenções sejam 
realizadas, diante da constata-
ção de que as medidas atual-
mente utilizadas não parecem 
surtir o efeito necessário de 
conter a transmissão cres-

cente”, apontam os Ministé-
rios Públicos.

O QUE FOI REQUISITADO
Portanto, preocupados 

com esse cenário atual, MPAL 
e MPF requisitaram, no prazo 
de até 72h, tanto ao Estado 
de Alagoas quanto ao Muni-
cípio de Maceió, os dados, 
as análises e as conclusões 
produzidas por cada um dos 
poderes públicos, a partir da 
matriz de risco definida nos 
decretos estadual e munici-
pal, para justificar a manu-
tenção da atual faixa de risco 
no bojo dos Planos Estadual e 
Municipal de Distanciamento 
Social Controlado nas últimas 
quatro semanas epidemioló-
gicas.

Informações sobre quais as 
medidas estão em análise para 
a contenção do aumento signi-
ficativo da taxa de ocupação 
de leitos destinados ao enfren-
tamento da Covid-19 na rede 

pública, consignando, expres-
samente, se há planejamento 
para suspensão de procedi-
mentos cirúrgicos eletivos 
ambulatoriais e hospitalares 
e se há previsão de ampliação 
de números de leitos também 
foram requeridas.

Os Ministérios Públicos 
igualmente querem saber se 
há, “a curto prazo, previsão 
de recrudescimento do nível 
de flexibilização no marco 
do Plano Estadual de Distan-
ciamento Social Controlado, 
visando à proibição de eventos 
e de atividades não essenciais 
que possam promover aglo-
meração e ampliar as possibi-
lidades de contágio pelo vírus 
SARS-CoV2, além de outras 
medidas de caráter não farma-
cológico”.

Por fim, as instituições 
cobram informações “se há 
risco de escassez de insumos 
e medicamentos para o trata-
mento dos pacientes acome-

tidos com a Covid-19 na rede 
pública hospitalar”.

Os documentos foram 
assinados pelo procurador-
-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, pelos procuradores 
e promotores de Justiça inte-
grantes da Força-Tarefa do 
Ministério Público do Estado 
de Alagoas de Prevenção e 
Enfrentamento da Pande-
mia do Novo Coronavírus, e 
pelos procuradores da Repú-
blica Bruno Lamenha, Júlia 
Wanderley, Niedja Kaspary e 
Roberta Bomfim.

O ofício conjunto nº 01/2021 
foi enviado ao governador de 
Alagoas, Renan Filho, e aos 
secretários do Gabinete Civil 
e da Saúde, Fábio Farias e 
Alexandre Ayres. Já o ofício 
conjunto nº 02/2021 foi encami-
nhado ao prefeito de Maceió, 
João Henrique Caldas, e ao 
secretário municipal de Saúde, 
Pedro Madeiro.

JACARECICA

Prefeitura faz a limpeza do mangue
Ascom/Sudes

Área de mangue em Jacarecica estava sendo usado como ́central de entulhos’; foram retiradas seis toneladas de material
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Severino Carvalho
Repórter

O g o v e r n a -
dor Renan 
Filho anun-

ciou por meio de suas redes 
sociais que viaja amanhã à 
Brasília com o objetivo de 
firmar compromisso para a 
compra de vacinas contra a 

Covid-19. Ele já havia afir-
mado que o Estado provisio-
nou recursos próprios para a 
aquisição dos imunizantes, 
caso o governo federal não 
os fornecesse em quantidade 
suficiente.

“Terça [amanhã] que 
vem, vou à Brasília para 
assumir compromisso de 
comprar vacinas para os 

alagoanos para que acelere-
mos a imunização de nossos 
grupos de risco”, escreveu 
Renan Filho.

Ele aproveitou a posta-
gem para fazer um alerta 
acerca do “crescimento 
assustador” da ocupação 
dos leitos de UTI em todo o 
Brasil, apesar de a taxa em 
Alagoas (65%), considerada 

de risco moderado, encon-
trar-se abaixo e bem melhor 
do que a média nacional.

“Aproveito para pedir a 
colaboração de todos com as 
medidas de distanciamento 
social, de uso de máscaras, 
de higienização pessoal, 
especialmente lavar as mãos 
ou usar álcool em gel”, disse 
o governador.

Renan Filho afirmou que 
é preciso união e trabalho 
conjunto para vencer o novo 
coronavírus. E fez, ainda, uma 
ponderação. “Se mesmo com 
todos os apelos, o contágio e, 
consequentemente, as interna-
ções hospitalares continuarem 
a crescer, teremos de tomar 
novas medidas para proteger 
a vida de nossa gente”, alertou.

Governador viaja em busca 
de vacinas para alagoanos

PELAS REDES SOCIAIS, RENAN FILHO fez um alerta acerca do ‘crescimento assustador’ da ocupação dos leitos em todo o Brasil

Ana Paula Lins e
Manuela Nobre
Repórteres

As escolas da rede esta-
dual vão compensar as 
aprendizagens não alcan-
çadas em 2020 no ano letivo 
2021. A medida está firmada 
na portaria do Continuum 
Curricular, de 17 de dezem-
bro de 2020, a qual reorganiza 
o calendário escolar da rede 
estadual, reunindo os anos 
letivos 2020/2021 em um ciclo 
emergencial, assim como na 
portaria 3019/2021, de 26 de 
fevereiro, que regulamenta o 
ano letivo 2021 na rede esta-
dual de ensino. O objetivo é 
assegurar que nenhum estu-
dante seja prejudicado pelas 
limitações impostas pela 
pandemia do COVID-19.

A portaria do Continuum 
Curricular leva em conside-
ração 26 documentos norma-
tizadores e orientadores 
incluindo a Medida Provisó-
ria 934/2020 – que estabelece 
normas excepcionais sobre o 
ano letivo da Educação Básica 
e Ensino Superior decorrente 
das medidas de enfrenta-
mento à pandemia – e os Pare-
ceres 05, 09 e 11 do Conselho 
Nacional de Educação (CNE).

“As redes de ensino de 
todo o Brasil estão se orga-
nizando para criar projetos e 
programas complementares 
e paralelos para 2021, que será 
um ano desafiador, pois tere-
mos que dar conta das ativi-
dades de 2021 e do que não 
pôde ser desenvolvido em 
2020. Ainda estamos em fase 
de discussão, mas uma coisa 
é certa: ninguém será prejudi-
cado em razão das dificulda-

des impostas pela COVID-19. 
É preciso olhar as deficiên-
cias existentes e recuperá-las 
no próximo ano”, destaca o 
superintendente de Políticas 
Educacionais da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
Ricardo Lisboa.

ORGANIZAÇÃO 
Segundo o artigo 6º da 

portaria do Continuum 
Curricular e o artigo 33 da 
portaria que regulamento o 
ano letivo 2021, as escolas da 
rede estadual atenderão os 
estudantes com “estratégias 
de recuperação das habili-
dades estruturantes, conco-
mitante à continuidade da 
aprendizagem”. A medida 
não contempla apenas os 
estudantes concluintes do 
ensino médio em 2020. No 

caso deste grupo, a Seduc fará 
uma consulta para ver se estes 
têm interesse em participar 
de “atividades pedagógicas 
suplementares ao ano letivo 
2021, tais como atividades de 
apoio para o Enem 2021 ou de 
empreendedorismo social”.

Para identificar quais as 
aprendizagens não alcan-
çadas pelos estudantes, a 
portaria do ano letivo 2021 
estabelece, no artigo 35, a 
aplicação de uma avaliação 
diagnóstica que “deverá 
contemplar as especifici-
dades de cada componente 
curricular para identificar 
as habilidades efetivamente 
consolidadas, no ano letivo 
de 2020, bem como aquelas 
que devem ser retomadas 
e/ou aprofundadas, no ano 
letivo de 2021”. Esse proce-

dimento vai ser fundamental 
para o planejamento pedagó-
gico de cada escola.

INÍCIO DAS AULAS 
O ano letivo 2021 da 

rede estadual de ensino vai 
começar em 10 de março em 
formato remoto, podendo 
avançar, gradativamente, 
para o modelo híbrido e 
presencial caso o cenário 
da COVID-19 em Alagoas 
assim permita. O calendário 
contará com 200 dias leti-
vos e, nos dias 05, 08 e 09 de 
março será realizada jornada 
pedagógica, onde os profes-
sores farão seu planejamento 
interno.

A mesma portaria esta-
belece que o recesso escolar 
deve ocorrer no período de 21 
de junho a 5 de julho de 2021.

CONTINUUM CURRICULAR

Em AL, escolas farão avaliação 
diagnóstica com os estudantes

Ascom Sefaz-AL

A Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz) 
divulgou, no sábado (27,) o novo 
boletim do movimento econô-
mico em Alagoas, que constata 
que as atividades econômicas de 
atacado, varejo e indústria obti-
veram um crescimento nominal, 
em conjunto, de 14% no mês de 
janeiro de 2021 em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os destaques do mês fica-
ram para o varejo no setor de 
hipermercados, alimentos e 
lojas de departamentos.

De acordo com os dados, o 
setor atacadista teve aumento 
de 12% no seu total,  com ênfase 
positiva nos segmentos repre-
sentativos de mercadorias em 
geral (20%), materiais de cons-
trução (19%), alimentos (17%) 
e combustíveis (10%), que 
representaram 71% dos valo-
res totais emitidos. O segmento 
industrial teve crescimento de 
16% no total, tendo se destacado 
positivamente entre os valores 
mais significativos a fabricação 
de resinas (110%), a fabricação 
de produtos químicos (53%) e a 
fabricação de alimentos (25%). 
As atividades que tiveram resul-
tados negativos foram a fabrica-
ção de açúcar (-11%), petróleo e 
gás (-4%) e frigoríficos e peixa-
rias (-50%), este último tendo 
baixa representatividade em 
valores em relação ao total de 
emissões no período.

O Varejo apresentou cresci-
mento de 13% no seu total, com 
valores mais significativos de 
emissões no setor de hipermer-
cados (64%), alimentos (32%), 
lojas de departamentos (31%) e 
combustíveis (13%). 

EM JANEIRO

Atacado, 
varejo e 
indústria de 
AL crescemValdir Rocha

PANDEMIA: Rede estadual de ensino vai compensar aprendizagens não alcançadas em 2020 no ano letivo 2021

Os manguezais são a base 
de um ecossistema rico e produ-
tivo. Por isso, são lar e local de 
alimentação de uma série de 
espécies, algumas em extinção. 
Tendo em vista a importância 
deles para o meio ambiente, a 
Prefeitura de Maceió, através da 
Superintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sudes), participou, no sábado 
(27), de uma ação de limpeza na 
região, trecho que fica em Jaca-
recica.

A ação, denominada “Salve 
Nosso Mangue”, partiu da 
iniciativa de moradores do 
condomínio Evolution Sea 
Park, vizinho do mangue. Ao 
todo, foram retiradas cerca 
de seis toneladas de resíduos, 
entre entulhos e descartáveis.

De acordo com Silvia Rocha, 
moradora do condomínio, é 
comum ver pessoas fazendo 
descartes irregulares na local e 
há o interesse em adotar a área a 
fim de amenizar a situação.

“Constantemente, nós 
vemos pessoas entrando aqui 
com carroças, carros, cami-
nhões e fazendo descarte de 
resíduos e entulhos. Por isso, 
queremos adotar essa região e 
transformá-la em uma praça. 
Dessa forma, poderemos 

cuidar melhor e evitar esse tipo 
de descarte irregular”, afirmou 
Silvia.

Liz Araújo, diretora de 
Planejamento e Serviços da 
Sudes, destaca a importância 
da parceria entre população e 
Prefeitura e reforça a importân-
cia de não fazer o descarte de 
forma irregular.

“Nós sempre contamos 
com a população para a 
manutenção da cidade limpa. 
Esse trabalho tem que ser em 
conjunto, pois não adianta a 
Prefeitura fazer seu papel e a 
comunidade continuar com 
hábitos negativos, que atingem 
o meio ambiente. Vale ressaltar 
que temos cinco Ecopontos e 17 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEV’s) espalhados pela cidade 
para descartar os entulhos ou 
resíduos descartáveis da popu-
lação”, completou a diretora.

Para que o cidadão possa 
ajudar na limpeza urbana de 
Maceió, a Sudes disponibi-
liza uma Central de Monito-
ramento, que atende pelos 
números 0800 082 2600 ou via 
Whatsapp no telefone 98802-
4834. Pela Central é possível 
solicitar serviços de limpeza 
ou pedir informações sobre o 
descarte de entulhos e descar-
táveis.
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MPE e MPF cobram ações 
dos governos contra  Covid 

ÓRGÃOS ENVIARAM ofício-conjunto para Governo do Estado e Prefeitura de Maceió demonstrando preocupação 

Janaina Ribeiro    
Ascom MPAL

Os Ministérios 
Públicos do 
E s t a d o  d e 

Alagoas (MPAL) e Federal 
(MPF) expediram, de forma 
conjunta, ofícios aos chefes 
dos Poderes Executivos de 
Alagoas e de Maceió, no 
sábado (27), manifestando 
preocupação com o cresci-
mento do contágio e mortes 
pelo novo coronavírus, assim 
como com o aumento da taxa 
de ocupação hospitalar iden-
tificada na última semana. E, 
com base nesses dados mais 
recentes, as duas institui-
ções cobraram do Estado e 
da Prefeitura de Maceió, que 
terão 72 horas para responder, 
medidas que intensifiquem o 
combate ao avanço da pande-
mia da Covid-19, além de 
questionarem se haverá recru-
descimento do nível de flexibi-

lização do Plano Estadual de 
Distanciamento Social.

Em seus argumentos, 
MPAL e MPF explicaram que 
o boletim n° 7 do Observatório 
Alagoano de Políticas Públi-
cas para o Enfrentamento da 
Covid-19, da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), 
aponta para um agravamento 
do cenário epidemiológico 
no Estado, uma vez que ficou 
constatado o aumento de 33% 
e 14%, respectivamente, de 
incidência de casos e de óbitos, 
assim como da ocupação de 
leitos hospitalares, notada-
mente, os leitos de UTI.

“O estudo conclui, por fim, 
a perspectiva de que ocorra 
piora nas próximas semanas 
epidemiológicas e sugere 
que novas intervenções sejam 
realizadas, diante da constata-
ção de que as medidas atual-
mente utilizadas não parecem 
surtir o efeito necessário de 
conter a transmissão cres-

cente”, apontam os Ministé-
rios Públicos.

O QUE FOI REQUISITADO
Portanto, preocupados 

com esse cenário atual, MPAL 
e MPF requisitaram, no prazo 
de até 72h, tanto ao Estado 
de Alagoas quanto ao Muni-
cípio de Maceió, os dados, 
as análises e as conclusões 
produzidas por cada um dos 
poderes públicos, a partir da 
matriz de risco definida nos 
decretos estadual e munici-
pal, para justificar a manu-
tenção da atual faixa de risco 
no bojo dos Planos Estadual e 
Municipal de Distanciamento 
Social Controlado nas últimas 
quatro semanas epidemioló-
gicas.

Informações sobre quais as 
medidas estão em análise para 
a contenção do aumento signi-
ficativo da taxa de ocupação 
de leitos destinados ao enfren-
tamento da Covid-19 na rede 

pública, consignando, expres-
samente, se há planejamento 
para suspensão de procedi-
mentos cirúrgicos eletivos 
ambulatoriais e hospitalares 
e se há previsão de ampliação 
de números de leitos também 
foram requeridas.

Os Ministérios Públicos 
igualmente querem saber se 
há, “a curto prazo, previsão 
de recrudescimento do nível 
de flexibilização no marco 
do Plano Estadual de Distan-
ciamento Social Controlado, 
visando à proibição de eventos 
e de atividades não essenciais 
que possam promover aglo-
meração e ampliar as possibi-
lidades de contágio pelo vírus 
SARS-CoV2, além de outras 
medidas de caráter não farma-
cológico”.

Por fim, as instituições 
cobram informações “se há 
risco de escassez de insumos 
e medicamentos para o trata-
mento dos pacientes acome-

tidos com a Covid-19 na rede 
pública hospitalar”.

Os documentos foram 
assinados pelo procurador-
-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, pelos procuradores 
e promotores de Justiça inte-
grantes da Força-Tarefa do 
Ministério Público do Estado 
de Alagoas de Prevenção e 
Enfrentamento da Pande-
mia do Novo Coronavírus, e 
pelos procuradores da Repú-
blica Bruno Lamenha, Júlia 
Wanderley, Niedja Kaspary e 
Roberta Bomfim.

O ofício conjunto nº 01/2021 
foi enviado ao governador de 
Alagoas, Renan Filho, e aos 
secretários do Gabinete Civil 
e da Saúde, Fábio Farias e 
Alexandre Ayres. Já o ofício 
conjunto nº 02/2021 foi encami-
nhado ao prefeito de Maceió, 
João Henrique Caldas, e ao 
secretário municipal de Saúde, 
Pedro Madeiro.

JACARECICA

Prefeitura faz a limpeza do mangue
Ascom/Sudes

Área de mangue em Jacarecica estava sendo usado como ́central de entulhos’; foram retiradas seis toneladas de material
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Gasolina e diesel mais caros:
reajuste, o 5o do ano, é de 5%

ÓLEO DIESEL teve alta de 34,1% e gasolina já subiu 41,5%, em 2021; inflação acumulada no mesmo período é de 4,13%

A P e t r o b r a s  
a n u n c i o u 
h o j e  p e l a 

manhã novo reajuste de preços 
dos combustíveis. A gasolina 
sofrerá uma alta de R$ 0,1240 
nas refinarias, o que equivale a 
5%. Já o diesel teve acréscimo 
de R$ 0,1294, ou 5%.

Hoje a Petrobras considera 
o preços internacionais e a 
cotação do dólar, entre outros 
itens. O governo federal gosta-
ria que a Petrobras conside-
rasse uma espécie de média 
móvel desses indicadores ao 
longo de um período mais 
longo, de 10 ou 12 meses, e que 
desse mais previsibilidade aos 
aumentos dos combustíveis. 
Castello Branco se negou a 
fazer esse ajuste e não teve seu 
mandato renovado. Deve ser 
substituído no final deste mês 
pelo general Joaquim Silva e 
Luna. Até lá, novos reajustes 
podem ser adotados.

Bolsonaro ficou irritado 
com as decisões de Castello 
Branco e anunciou que zeraria 
por 2 meses todos os impostos 
federais que incidem sobre 
o óleo diese a partir de hoje 
(1º.mar). Ocorre que com 
os aumentos aplicados pela 
Petrobras, o efeito de menos 
impostos pode ser neutrali-
zado pelos reajustes.

A preocupação do Palácio 
do Planalto é que os aumentos 
no diesel acabe precipitando 
um movimento de paralisa-
ção de caminhoneiros. Essa 

eventual greve tem sido 
sempre anunciada, por causa 
dos reajustes nos preços dos 
combustíveis.

RECEITA FEDERAL
A Receita Federal estuda 

saídas para compensar a deso-
neração do diesel e do gás de 
cozinha. O presidente Jair 
Bolsonaro decidiu zerar por 
2 meses os impostos federais 
(PIS e Cofins) do combustí-
vel e eliminar permanente-
mente o tributo do botijão de 
gás. Os anúncios do chefe do 
Executivo buscam afagar os 
caminhoneiros e diminuir a 
insatisfação da categoria com 
os sucessivos reajustes no 
combustível –que também 
levaram à demissão do presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco.

Mas para abrir mão desses 
tributos (na casa de R$ 3 bilhões, 
só no caso do diesel), o governo 
precisa indicar outra fonte de 
arrecadação. Do contrário, será 
descumprida a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

As alternativas em análise 
pelo Centro de Estudos Tribu-
tários e Aduaneiros incluem a 
extinção temporária de benefí-
cios ao setor petroquímico e a 
imposição de um limite para 
a isenção de impostos para a 
compra de carros por pessoas 
com deficiência. A informação 
foi publicada antes no Drive, 
newsletter exclusiva para assi-
nantes produzida pela equipe 

do Poder360.
O governo divulga nesta 

2ª feira (1º.mar) as medidas 
compensatórias da receita 
necessária para zerar o imposto 
do diesel.

5ª ALTA DE 2021
A Petrobras já anunciou 

a alta dos preços de combus-
tíveis 5 vezes em 2021. A 
última tinha sido em 18 de 
fevereiro, pouco antes da 
troca de comando ser anun-
ciada pelo presidente Bolso-
naro. Nas ocasiões, a estatal 
sempre frisou que o quanto 
do aumento é revertido para 
o bolso do consumidor não 
depende da Petrobras.

A empresa diz ter “influ-
ência limitada sobre os preços 
percebidos pelos consumido-
res finais. O preço da gaso-
lina e do diesel vendidos na 
bomba do posto revendedor é 
diferente do valor cobrado nas 
refinarias da Petrobras“.

Com o novo reajuste, o 
preço da gasolina acumula 
uma alta de 41,5% em 2021 
quando comparado ao último 
valor de 2020. Já o diesel 
subiu 34,1% neste ano. Consi-
derando o IPCA-15 (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15) de janeiro 
e fevereiro, os combustíveis 
acumulam uma inflação de 
4,13% em 2021. Somente em 
fevereiro, houve uma alta 
de 3,34% no valor pago pelo 
consumidor final.

Agência Brasil

Nos últimos meses, os brasi-
leiros têm sido surpreendidos 
com o aumento do preço dos 
combustíveis. A combinação de 
dólar alto e de aumento da cota-
ção internacional do petróleo 
têm pesado no bolso no consu-
midor.

O preço dos combustíveis 
é liberado na bomba – ou na 
revenda, no caso do gás de cozi-
nha. No entanto, grande parte do 
que o consumidor desembolsa 
reflete o preço cobrado pela 
Petrobras na refinaria. Impostos, 
adição de outros combustíveis à 
mistura e preços de distribuição 
e de revenda somam-se ao valor 
cobrado nas refinarias. Ao sair 
da Petrobras, o combustível sai 
com o valor do produto mais os 
tributos federais: a Contribui-
ção de Intervenção no Domínio 

Econômico (Cide), partilhada 
com estados e municípios; o 
Programa de Integração Social 
(PIS) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins).

Os tributos federais são 
cobrados como um valor fixo 
por litro de combustível. Há 
duas semanas, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou que 
pretende zerar esses tributos, 
mas a medida depende de um 
decreto para entrar em vigor.

Cada unidade da Federa-
ção define a alíquota do ICMS. 
Quando o preço sofre reajuste 
na refinaria, o Confaz atualiza 
a tabela de preços. Dessa forma, 
alguns dias após o primeiro 
aumento, o preço sobe nova-
mente porque os postos repas-
sam o aumento do ICMS ao 
consumidor.

No caso da gasolina e 

do diesel, a adição de outros 
combustíveis à mistura eleva 
os preços. À gasolina que sai 
pura da refinaria é acrescentado 
álcool anidro, na proporção de 
27% para a gasolina comum e 
aditivada e 25% para a gasolina 
premium.

Já o diesel sofre a adição de 
12% de biodiesel. Esses custos 
são incorporados ao preço dos 
combustíveis que vai para as 
revendedoras, onde o preço 
final é definido com o custo 
de manutenção dos postos de 
gasolina e as margens de lucro 
das revendedoras.

A Petrobras pesquisa perio-
dicamente os preços ao consu-
midor nas principais capitais. 
Segundo o levantamento mais 
recente, de 14 a 20 de fevereiro, 
a composição média dos preços 
dos combustíveis dá-se na 
seguinte forma:

Como é a composição do preço
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Taísa Bibi
com Assessoria

A p a n d e m i a 
trouxe, além 
d o  g r a v e 

problema de saúde pública, 
uma crise econômica. Milha-
res de pessoas perderam seus 
empregos. E como se dife-
renciar na hora de procurar 
emprego e ter mais visibilidade 
diante da enorme concorrência 
por uma vaga no Brasil?

Essa é a dúvida de milha-
res de brasileiros que estão 
à procura de recolocação ou 
mesmo querendo trocar de 
emprego. Afinal, dados divul-
gados no fim de janeiro pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) apon-
tam que a taxa de desemprego 
no Brasil foi de 14,1% no trimes-
tre de setembro a novembro 
de 2020 e atingiu 14 milhões 
de pessoas, a mais alta desde 
o início da série histórica da 
pesquisa, em 2012.

Para  contr ibuir  com 
esses profissionais que estão 
buscando uma recolocação, 
o professor e coordenador do 
curso de RH da Unicesumar, a 
maior universidade de ensino 
EAD do Brasil, Luciano Santana 

Pereira, listou oito reflexões 
campeãs sobre o processo:

1) Nunca pare de aprender
I n d e p e n d e n t e m e n t e 

de onde estiver, se mante-
nha atento sobre qual será o 
próximo curso, pós ou gradua-
ção. Conhecimento é a palavra-
-chave para se destacar.

2) O mercado de trabalho 
está em constante transforma-
ção

As necessidades das 
empresas podem mudar com 
o tempo. Portanto, mantenha 
o networking ativo. Se informe 
junto à sua rede de contatos 

quais as principais demandas 
do momento, tendências e 
desafios.

3) Avalie a conexão da 
cultura individual com a da 
empresa (sintonia, mesmos 
valores e propósitos).

Se escolher trabalhar em 
uma companhia cujos valores 
não correspondem aos seus, há 
grandes chances de você não se 
realizar profissionalmente.

4) Identifique e transforme 
o seu potencial em uma opor-
tunidade de negócio.

Mostre para a empresa o 
quanto você pode agregar 

aos serviços prestados por 
ela. Para isso, lembre-se de 
destacar, durante a entre-
vista, cases que ajudou a 
construir e seus respectivos 
resultados.

5) Analise as suas princi-
pais competências.

Em que eu sou bom? Finan-
ças, lidar com pessoas, entre 
outras. Essa competência ajuda 
a resolver quais tipos de proble-
mas e conflitos dentro das 
companhias? Exemplo: resol-
ver uma questão em termos de 
venda e conversão da empresa. 
A quem essa competência 
que você tem pode interessar? 

Explore isso durante a entre-
vista.

6) Não adianta panfletar 
currículo, ok?

É necessário agir de forma 
estratégica. Direcione sua 
busca, use as redes sociais e, 
mais uma vez, networking é 
fundamental. Aqui também 
vale se questionar: Em quais 
ferramentas eu encontro essas 
empresas que gostaria de traba-
lhar? Indicação? Anúncio de 
vagas? Departamento de RH? 
Conhecidos?

7) Prepare-se para as entre-
vistas

Treine, busque informa-
ções. Não haja no improviso. 
A preparação inclui vestir-se 
adequadamente, usar palavras 
positivas, evite falar mal dos 
empregos anteriores e, sobre-
tudo, conheça a empresa antes 
da entrevista, isso mostra que 
você é curioso e antenado.

8) Por fim, não desanime e 
tenha paciência.

Lembre-se que o seu tempo é 
diferente do tempo da empresa. 
Contratar exige tempo das 
empresas e, portanto, nem 
sempre é rápido.

Confira dicas de especialista 
para conseguir um emprego

ORIENTAÇÕES PODEM fazer a diferença frente à grande concorrência cada vez mais difícil por um emprego no país

Divulgação
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Gasolina e diesel mais caros:
reajuste, o 5o do ano, é de 5%

ÓLEO DIESEL teve alta de 34,1% e gasolina já subiu 41,5%, em 2021; inflação acumulada no mesmo período é de 4,13%

A P e t r o b r a s  
a n u n c i o u 
h o j e  p e l a 

manhã novo reajuste de preços 
dos combustíveis. A gasolina 
sofrerá uma alta de R$ 0,1240 
nas refinarias, o que equivale a 
5%. Já o diesel teve acréscimo 
de R$ 0,1294, ou 5%.

Hoje a Petrobras considera 
o preços internacionais e a 
cotação do dólar, entre outros 
itens. O governo federal gosta-
ria que a Petrobras conside-
rasse uma espécie de média 
móvel desses indicadores ao 
longo de um período mais 
longo, de 10 ou 12 meses, e que 
desse mais previsibilidade aos 
aumentos dos combustíveis. 
Castello Branco se negou a 
fazer esse ajuste e não teve seu 
mandato renovado. Deve ser 
substituído no final deste mês 
pelo general Joaquim Silva e 
Luna. Até lá, novos reajustes 
podem ser adotados.

Bolsonaro ficou irritado 
com as decisões de Castello 
Branco e anunciou que zeraria 
por 2 meses todos os impostos 
federais que incidem sobre 
o óleo diese a partir de hoje 
(1º.mar). Ocorre que com 
os aumentos aplicados pela 
Petrobras, o efeito de menos 
impostos pode ser neutrali-
zado pelos reajustes.

A preocupação do Palácio 
do Planalto é que os aumentos 
no diesel acabe precipitando 
um movimento de paralisa-
ção de caminhoneiros. Essa 

eventual greve tem sido 
sempre anunciada, por causa 
dos reajustes nos preços dos 
combustíveis.

RECEITA FEDERAL
A Receita Federal estuda 

saídas para compensar a deso-
neração do diesel e do gás de 
cozinha. O presidente Jair 
Bolsonaro decidiu zerar por 
2 meses os impostos federais 
(PIS e Cofins) do combustí-
vel e eliminar permanente-
mente o tributo do botijão de 
gás. Os anúncios do chefe do 
Executivo buscam afagar os 
caminhoneiros e diminuir a 
insatisfação da categoria com 
os sucessivos reajustes no 
combustível –que também 
levaram à demissão do presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco.

Mas para abrir mão desses 
tributos (na casa de R$ 3 bilhões, 
só no caso do diesel), o governo 
precisa indicar outra fonte de 
arrecadação. Do contrário, será 
descumprida a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

As alternativas em análise 
pelo Centro de Estudos Tribu-
tários e Aduaneiros incluem a 
extinção temporária de benefí-
cios ao setor petroquímico e a 
imposição de um limite para 
a isenção de impostos para a 
compra de carros por pessoas 
com deficiência. A informação 
foi publicada antes no Drive, 
newsletter exclusiva para assi-
nantes produzida pela equipe 

do Poder360.
O governo divulga nesta 

2ª feira (1º.mar) as medidas 
compensatórias da receita 
necessária para zerar o imposto 
do diesel.

5ª ALTA DE 2021
A Petrobras já anunciou 

a alta dos preços de combus-
tíveis 5 vezes em 2021. A 
última tinha sido em 18 de 
fevereiro, pouco antes da 
troca de comando ser anun-
ciada pelo presidente Bolso-
naro. Nas ocasiões, a estatal 
sempre frisou que o quanto 
do aumento é revertido para 
o bolso do consumidor não 
depende da Petrobras.

A empresa diz ter “influ-
ência limitada sobre os preços 
percebidos pelos consumido-
res finais. O preço da gaso-
lina e do diesel vendidos na 
bomba do posto revendedor é 
diferente do valor cobrado nas 
refinarias da Petrobras“.

Com o novo reajuste, o 
preço da gasolina acumula 
uma alta de 41,5% em 2021 
quando comparado ao último 
valor de 2020. Já o diesel 
subiu 34,1% neste ano. Consi-
derando o IPCA-15 (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15) de janeiro 
e fevereiro, os combustíveis 
acumulam uma inflação de 
4,13% em 2021. Somente em 
fevereiro, houve uma alta 
de 3,34% no valor pago pelo 
consumidor final.

Agência Brasil

Nos últimos meses, os brasi-
leiros têm sido surpreendidos 
com o aumento do preço dos 
combustíveis. A combinação de 
dólar alto e de aumento da cota-
ção internacional do petróleo 
têm pesado no bolso no consu-
midor.

O preço dos combustíveis 
é liberado na bomba – ou na 
revenda, no caso do gás de cozi-
nha. No entanto, grande parte do 
que o consumidor desembolsa 
reflete o preço cobrado pela 
Petrobras na refinaria. Impostos, 
adição de outros combustíveis à 
mistura e preços de distribuição 
e de revenda somam-se ao valor 
cobrado nas refinarias. Ao sair 
da Petrobras, o combustível sai 
com o valor do produto mais os 
tributos federais: a Contribui-
ção de Intervenção no Domínio 

Econômico (Cide), partilhada 
com estados e municípios; o 
Programa de Integração Social 
(PIS) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins).

Os tributos federais são 
cobrados como um valor fixo 
por litro de combustível. Há 
duas semanas, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou que 
pretende zerar esses tributos, 
mas a medida depende de um 
decreto para entrar em vigor.

Cada unidade da Federa-
ção define a alíquota do ICMS. 
Quando o preço sofre reajuste 
na refinaria, o Confaz atualiza 
a tabela de preços. Dessa forma, 
alguns dias após o primeiro 
aumento, o preço sobe nova-
mente porque os postos repas-
sam o aumento do ICMS ao 
consumidor.

No caso da gasolina e 

do diesel, a adição de outros 
combustíveis à mistura eleva 
os preços. À gasolina que sai 
pura da refinaria é acrescentado 
álcool anidro, na proporção de 
27% para a gasolina comum e 
aditivada e 25% para a gasolina 
premium.

Já o diesel sofre a adição de 
12% de biodiesel. Esses custos 
são incorporados ao preço dos 
combustíveis que vai para as 
revendedoras, onde o preço 
final é definido com o custo 
de manutenção dos postos de 
gasolina e as margens de lucro 
das revendedoras.

A Petrobras pesquisa perio-
dicamente os preços ao consu-
midor nas principais capitais. 
Segundo o levantamento mais 
recente, de 14 a 20 de fevereiro, 
a composição média dos preços 
dos combustíveis dá-se na 
seguinte forma:

Como é a composição do preço
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Apesar de ser 
prevenível, 
o  c â n c e r 

do colo do útero permanece 
sendo uma doença perigosa. 
A campanha Março Lilás foi 
criada com o objetivo de aler-

tar a população sobre a impor-
tância da  prevenção e do 
diagnóstico precoce do quarto 
tipo de tumor mais comum 
entre as mulheres, segundo 
dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca).

O câncer do colo do útero, 
também chamado de câncer 
cervical, pode ter cura em 
até 95% dos casos. Segundo 
a ginecologista e obstetra do 
Hapvida Maceió, Dra. Cláudia 
Pinto, esse tipo de neoplasia é 

caracterizada pela infecção 
persistente por alguns tipos 
do Papilomavírus Humano, 
o HPV, que é frequente em 
muitas mulheres. 

“Na maioria das vezes, o 
HPV não causa câncer. No 

entanto, pode evoluir para 
tumores malignos quando 
ocorrem alterações celula-
res no organismo”, explica. 
Quando não tratada, a doença 
pode afetar outros órgãos e até 
levar à morte.

A ginecologista explica 
que o câncer do colo do útero 
pode apresentar vários sinto-
mas, mas os mais comuns são 
dor durante ou após a relação 
sexual, sangramento vaginal 
anormal e corrimento com 
odor.

“As alterações podem ser 
descobertas durante o exame 
preventivo, conhecido como 
papanicolau.  O médico 
também pode solicitar a 
colposcopia, que permite a 
visualização do colo do útero 
com mais precisão, além de 

biópsia”, informa Dra. Cláu-
dia.

A médica do Hapvida 
Maceió destaca que a doença 
é rara em mulheres de até 30 
anos e geralmente acomete 
pessoas de faixa etária entre 
45 a 50 anos.

PREVENÇÃO
Dra. Cláudia reforça a 

importância de consultar o 
ginecologista regularmente. 
“Essa é a melhor forma de 
prevenção”, sentencia. A 
periodicidade para a visita 

ao médico visando a reali-
zação dos exames preven-
tivos pode variar entre 6 a 
12 meses, dependendo da 
idade e de fatores de risco do 
paciente.

Outra forma de evitar a 
doença é a vacina do HPV, 
especialmente se for apli-
cada antes do início da vida 
sexual. “O câncer do colo do 
útero tem cura e se preocu-
par com a sua prevenção é 
o primeiro passo para uma 
vida plena e saudável”, diz a 
ginecologista.

‘Março Lilás’ conscientiza 
sobre câncer do colo do útero

DOENÇA É O QUARTO TIPO de câncer mais comum entre as mulheres, mas tem cura em 95% dos casos

Sintomas incluem dor e sangramento vaginal
Divulgação

“Se preocupar com a prevenção é o primeiro passo para uma vida saudável”


