
Em coletiva de imprensa 
realizada agora há pouco, 
o governador Renan Filho 
anunciou medidas mais seve-
ras para o enfrentamento 
à Covid-19 em Alagoas. O 
Estado inteiro passa para a fase 
vermelha e alguns segmentos 
serão fechados pelos próximos 
14 dias, conforme decreto a ser 
publicado ainda hoje no Diário 
Oficial do Estado. As regiões 
que estavam na fase laranja 
passam à fase vermelha na 
sexta-feira (19). Está proibida 
a circulação de pessoas pelas 
ruas a partir das 21h. Será 
vedado o acesso a praias, rios 
e lagoas nos finais de semana. 
O comércio funcionará das 
9h às 17h. Shoppings, das 11h 
às 20h. O comércio fecha na 
segunda, sábado e domingo. 
Os shoppings fecham na terça, 
no sábado e no domingo.
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5PF INVESTIGA SE RENAN BOLSONARO, O ‘04’, RECEBEU CARRO DE R$ 90 MIL POR CONSEGUIR AGENDA COM O PRESIDENTE

Márcio Ferreira

COVID-19 POSTOS

NO JARAGUÁ COVID-19

Em Alagoas,  
internados 
têm média 
de 58 anos

Valores de 
combustíveis 
devem estar 
claros

MP e polícia 
vão apurar 
os abusos 
cometidos

Estudo revela 
que ônibus 
não é o ‘vilão’ 
da infecção
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ALAGOAS PASSA PARA 
A “FASE VERMELHA”

ESTÁ PROIBIDA A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS PELAS RUAS A PARTIR DAS 21H; COMÉRCIO E SHOPPINGS TÊM HORÁRIOS ESPECIAIS

Em coletiva de imprensa, 
Renan Fillho anuncia 
medidas mais severas 
contra a Covid-19

PDT PEDE CASSAÇÃO

E agora, Leonardo Dias?
Aos poucos, o vereador 

Leonardo Dias vai colecionando 
problemas para o seu mandato. 
Três polêmicas e um pedido de 
cassação de mandato é o resul-
tado dos primeiros meses do 
mandato do político bolsona-
rista. Hoje, a Câmara Munici-
pal de Maceió recebeu o pedido 

de cassação do mandato de 
Leonardo Dias, formulado pelo 
Diretório Municipal do PDT. O 
vereador é acusado de “incen-
tivar ativamente manifestação 
domingo passado, em posto de 
vacinação no estacionamento 
de Jaraguá, provocando trans-
tornos, causando tumulto e 

fazendo com que alguns idosos 
desistissem de tomar vacina 
naquele momento”. Quando 
falou pelas redes sociais sobre 
o caso, Leonardo Dias disse que 
estava na manifestação apenas 
como cidadão. O PDT espera 
que a Mesa Diretora coloque o 
pedido de cassação em pauta.

Dirigentes do PDT em Maceió entregam ao presidente da Câmara, Galba Netto, o pedido de cassação do vereador
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- O Brasil está ficando mais 
incompreensível que uma letra 
do Djavan

- O fim pode não estar 
próximo, mas já esteve bem 
mais distante.

- Filantropo é um milionário 
com sentimento de culpa.

- Estão tentando extinguir 
a pobreza, mas desse jeito vão 
acabar extinguindo os pobres.

- Não adianta: mesmo quem 
cedo madruga está indo à falên-
cia.

- Século XXI: se correr o 
vírus pega, se ficar o terrorismo 
come.

- Deus fez o mundo em sete 
dias. E não precisou de reeleição.

- Estava mais desempregado 
que uma pomba da paz.

- Deus existe, quem não 

existe é a classe média. 
- Só se vive uma vez. Isso se 

você for da elite.
- O Brasil é o país falido com 

a melhor balança comercial do 
mundo.

- Certos humoristas de 
TV conseguiram a façanha de 
transformar o riso numa coisa 
risível.

- Quem disse que só o 
Primeiro Mundo tem super-
-heróis? E o Super Fatura-
mento aqui no Brasil, é o quê? 

- As aparências por aqui 
não só enganam como levam 
a carteira. 

- Miles Davis não pegou no 
Brasil porque não se chamava 
Kilometer Davis.

- Não é nostalgia, mas sinto 
saudades do tempo em que 

a música era pra ser ouvida e 
não vista.  

- O Brasil está ficando mais 
incompreensível que uma letra 
do Djavan.

- Com a quantidade de 
panelinhas que possui o Brasil 
tem tudo pra ser uma potência 
gastronômica.

- Com a nova economia, o 
brasileiro deixou de ser um 
pobre coitado e virou um 
coitado pobre.

- Canalha, que é canalha, 
só sente dor na consciência 
quando é fiel. 

- Só o humor destrói.
- Atrás de uma bola há 

sempre uma criança cujo pai 
está de olho pra ver se ele vira 
um Neymar.

- Já notou que o Produto 

Nacional Bruto anda cada vez 
mais mal-educado?

- Morrer: parar de pagar 
contas.

- O stand-up brasileiro só 
não é o estilo mais rasteiro de 
humor porque se conta a piada 
de pé.

- Todo mundo se pergunta 
sobre o sentido da vida. Mas 
ninguém se pergunta sobre o 
sentido de um esquizofrênico 
na presidência da república.

- O mais curioso de tudo 
é que o Brasil não tem abalos 
sísmicos, mas, mesmo assim, é 
uma tragédia.

- A burrice é universal, 
agora a burrice feliz e risonha 
é tipicamente nacional.

- Morre a ditadura, fica a 
sinecura.

No Brasil de Bolsonaro, 
a luz no fim do túnel é um 
trem sem freio vindo em 
nossa direção.

É preciso que gente equi-
librada assuma o controle 
desse trem desgovernado 
que vem se tornando o 
Brasil ou as conseqüências 
serão gravíssimas.

A última investida dos 
psicopatas foi contra a 
médica LudhmiIa Hajjar. 
Em entrevista  à  CNN 
Brasil, a respeitada profis-
sional, que estava cotada 
para assumir o Ministério 
da Saúde e declinou do 
convite, contou que em 24 
horas foi alvo de ameaça de 
morte.

Durante a madrugada, 
segundo a médica, tenta-
ram invadir duas vezes 
o quarto do hotel em que 
ela se hospedou na capital 
federal.

É terrorismo ou não é? 
Estamos assistindo passiva-
mente, e com as instituições 
acovardadas, a uma esca-
lada de intolerância, aliada 
à liberação de armas e um 
crescente fanatismo reli-
gioso. É uma onda maligna 
que precisa ser contida para 
não se tornar incontrolável.

Ha j j a r  é  de fensora 
da ciência no combate à 
pandemia de Covid-19. “É 
urgente ampliar os leitos 
de UTI e tomar outras 
medidas preventivas. Mas, 
neste momento, a grande 
prioridade é a vacina; só ela 
poderá salvar vidas”, decla-
rou a cardiologista, em uma 
rede social.

Pelo perfil, ela não seria 
um capacho de Bolsonaro, 
que não tem vergonha de 
estar do lado da morte e 
do caos, e jamais macula-
ria o próprio currículo pelo 
status do cargo de ministra.

A vida e a dignidade 
estão acima de tudo. Até 
do Brasil e do “deus” dos 
bolsonaristas.

Que os deuses dos bons, 
justos e equilibrados aben-
çoem os governadores e 
prefeitos. Eles, sim, têm 
evitado que nossa tragé-
dia seja maior do que essa 
realidade preocupante que 
vivemos.

Quando menino, nas 
aulas de Ciências do curso 
Ginasial no Colégio Santo 
Inácio, no Rio de Janeiro, 
fui tomado por um encan-
tamento, muito além do 
que o real desejo de apren-
der, quando o professor 
explicou como nascia uma 
borboleta. Eu já arriscava 
escrever versos e, para 
um aprendiz de poeta, a 
borboleta é algo inspirador 
- leveza, cor, magia.

Gostei  de estudar a 
“Metamorfose”.  Já  era 
repórter e não sabia, sempre 
fui muito curioso. Um eterno 
perguntador: Por que? Por 
que? Por que? E havia lido, 
embora muito jovem para 
entender, o livro de Franz 
Kafka e ficado meio confuso 
(sempre detestei baratas). 
No caso da borboleta, a 
possibilidade de viver um 
processo de transformação 
que permita a possibilidade 
de voar, descobrir novos 
lugares, pessoas, viveres é 
fascinante.

Muitos anos depois, 
no final dos anos 1990, ao 
assistir o distópico filme 
“Matrix” (vencedor de 
quatro Oscar), das irmãs 
norte-americanas Lilly e 
Lana Wachowiski, obser-
vei que um dos persona-
gens podia escolher entre 
despertar ou seguir ador-
mecido na sua “matriz”. 

A metamorfose naquela 
falsa realidade capaz de 
libertar alguém do mundo 
sonhado, era como a das 
borboletas. Na época, já 
havia relido e entendido 
Kafka. Bem como, também 
era capaz de alcançar a 
transformação pessoal das 
irmãs Wachowiski.

Hoje, diante das questões 
políticas que nos pertur-
bam, recordo os tempos do 
colégio dos padres jesuítas, 
quando então fascinado 
pelas descobertas biológicas 
que permitiam criar textos 
fora do mais do mesmo, 
achava instigante uma 
lagarta nojenta se transfor-
mar em uma arrebatadora 
borboleta.

O professor ,  educa -
dor sensível e inteligente, 
ensinava de verdade - não 
deixava apenas decorar 
para passar nas provas. De 
maneira lúdica, mostrou 
que a lagarta com o passar 
do tempo se tornava um 
ser guloso, esfomeado e, 
quando tanta comida a 
tornava obesa em muito 
ultrapassando suas neces-
s i d a d e s  m e t a b ó l i c a s , 
começava a morrer. Nesse 
momento, acontecia algo 
fantástico: surgiam as célu-
las imaginativas.

Células imaginativas... 
Não é figura de lingua-
gem, existem mesmo! Por 

serem novidade no sistema 
imunológico da espécie, 
são atacadas pelas últi-
mas forças da morrediça 
lagarta. Como atuam em 
uma frequência própria não 
se deixam atingir. Vão se 
unindo, criando núcleos e, 
na sequência, conectam-se e 
se tornam ainda mais fortes. 
E acontece algo determi-
nante: um gene adormecido 
desperta e traz um novo 
ser, e a lagarta alimenta a 
borboleta que nasce. E não 
pode ser ajudada a se livrar 
do casulo, porque caso isso 
aconteça não terá a necessá-
ria força para voar.

A metamorfose trans-
forma a lagarta em borbo-
leta, dando-lhe pela união 
de objetivos comuns uma 
nova existência capaz de - 
conscientemente - ser muito 
mais útil, porque na sua 
diversidade que alcança 
25 mil espécies, esse inseto 
exerce um papel essencial 
à vida pela polinização 
dos ecossistemas, fonte de 
alimento e bem-estar. Um 
exemplo motivador para 
nós, humanos, do que seja 
awakening, o despertar.

E s t a m o s  v i v e n d o 
tempos complexos,  de 
insegurança e medo. Não 
podemos morrer por desco-
nhecimento, por falta de 
respeito comum. Devemos 
fazer como ensina a meta-

morfose da lagarta ao se 
tornar borboleta. Ter cora-
gem para transformar, unir 
para vencer os desafios que 
se impõem. Conscientes 
e motivados, embora as 
adversidades, podemos ser 
muito mais fortes e mudar 
o destino. A pandemia 
não pode ter sido em vão, 
apenas para roubar vidas.

A estrutura social deve 
evoluir no aprendizado, é 
hora de sair do marasmo da 
simples aceitação do óbvio, 
das mesmices que a auto-
-ajuda oferece e construir um 
mundo novo. Vamos supe-
rar o medo, o consumismo 
irresponsável, o desamor, 
o egoísmo, a corrupção 
crônica e derrubar a violên-
cia com educação e cultura. 
Há espaço para nos unirmos 
como as células imagina-
tivas e formar núcleos que 
gerem mudança, transmu-
tação, metamorfose.

O mundo é nosso, a vida 
é nossa. Vamos sonhar o 
sonho possível e vencer 
a pandemia construindo 
novos tempos de paz, com 
liberdade e justiça social. 
A indígena guatemalteca, 
Rigoberta Menchú Tum, da 
etnia Quiché-Maia, Prêmio 
Nobel da Paz (1992), disse: 
“ E s t e  m u n d o  n ã o  i r á 
mudar, a não ser que esteja-
mos dispostos a mudar nós 
mesmos.”

Laconismos e ligeirices

Ou conter 
os fanáticos 
armados ou 

morrer pelo Brasil

Tempo de metamorfose
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O s e t o r  d e 
transportes, 
como tantos 

outros, não escapou dos preju-
ízos causados pela pandemia 
de Covid-19. Porém, não 
bastasse a redução no número 
de usuários, reflexo das acer-
tadas medidas de distancia-
mento social e do aumento do 
home office, os ônibus termi-
naram sendo apontados como 
“vilões” na contaminação 
pelo Sars-CoV-2. No entanto, 
essa ideia vem sendo derru-
bada graças a pesquisas sobre 
os riscos reais no contexto do 
transporte público coletivo.

Um estudo técnico reali-
zado pela Associação Nacional 

das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU) em setembro 
de 2020, obtido pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Urbano de Passageiros de 
Maceió (Sinturb), já evidenciava 
que os ônibus não representam 
um risco de contágio maior 
do que outros ambientes. Na 
verdade, o que de fato aumenta 
a probabilidade de contamina-
ção é a falta de cuidado indivi-
dual, ou seja, não usar máscaras 
ou higienizar bem as mãos ao 
ter contato com objetos e áreas 
de grande circulação de pessoas.

O estudo técnico “Análise 
da Evolução das Viagens de 
Passageiros por Ônibus e dos 
Casos Confirmados da Covid-

19” (disponível em https://bit.
ly/2OWX5Lx) foi realizado 
com dados de 15 sistemas de 
transporte de 171 municípios 
brasileiros, responsáveis por 
325 milhões de viagens por mês 
ou 13 milhões por dia, o equiva-
lente a 32,5% dos deslocamen-
tos, cruzados com registros de 
casos da doença do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

PERCENTUAL DE INFECÇÕES
Dados levantados pelas 

empresas de ônibus de Maceió 
apontam que até o mês de 
fevereiro de 2021, apenas 120 
casos de infecção por corona-
vírus foram confirmados entre 
rodoviários, em um universo 

de mais de 3 mil funcionários, 
representando um total de 
aproximadamente 4% de conta-
minações. No mês de junho 
de 2020, o Sest/Senat realizou 
uma testagem em massa total-
mente gratuita para os funcio-
nários das empresas de ônibus 
da capital, em parceria com o 
Sinturb. 

O presidente do Sinturb, 
Guilherme Borges, reforça que 
todas as empresas seguem as 
determinações para que os 
riscos de transmissão sejam 
mínimos. “Desde o início da 
pandemia, estamos higieni-
zando e sanitizando nossos 
ônibus diariamente, e orien-
tando todos os funcionários e 

passageiros a terem os cuida-
dos necessários. A segurança 
dos passageiros sempre esteve 
em primeiro lugar, e mesmo 
com o desequilíbrio financeiro 
causado pela queda no número 
de usuários durante o perí-
odo, mantivemos o serviço em 
funcionamento seguindo todas 
as normas estabelecidas pelos 
órgãos competentes”, explica 
Borges.

Por fim, as empresas 
seguem exigindo o uso obriga-
tório de máscaras dentro dos 
ônibus, e recomendando que 
cada usuário do transporte 
urbano porte sempre álcool 
70% para seus próprios cuida-
dos pessoais.

´Transporte público por ônibus 
não é o vilão’, afirma estudo

ÔNIBUS: Em Maceió, sistema registrou percentual de infecções considerado baixo; pandemia também atinge o setor

O superintendente Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
, André Costa, acompanhou 
a fiscalização das medidas de 
sanitização de empresas de 
ônibus de Maceió. Foram reali-
zadas ações em duas empre-
sas, Cidade de Maceió e Real 
Alagoas, que prestam o serviço 
de transporte coletivo de passa-
geiros na capital.

A operação integra um 
cronograma de ações para 
fiscalizar o cumprimento dos 
protocolos sanitários por parte 
das empresas, em virtude da 
proliferação da Covid-19, assim 
como dos itens de segurança 
necessários para o transporte 
de passageiros.

A desinfecção dos veícu-
los foi feita com produtos de 
uso hospitalar e com eficácia já 

comprovada pelas autoridades 
de saúde para eliminar o vírus. 
A higienização foi feita em todo 
interior dos veículos: assentos, 
barras de apoio, janelas, catra-
cas e piso.

A SMTT orienta que a higie-
nização seja feita em cada veículo 
e que todos os ônibus trafeguem 
com as janelas abertas durante o 
percurso. Além do uso obrigató-
rio de máscaras por motoristas, 
cobradores e passageiros.

 “A SMTT está atenta para 
que as empresas de ônibus 
cumpram as medidas necessá-
rias do ponto de vista sanitário, 
sob pena de punições que vão 
desde advertências até multas. 
Também está sendo realizado 
um estudo de outros modais 
para que a oferta seja suprida 
pela demanda de usuários do 

sistema”, declarou o Superin-
tendente.

A ação também será reali-
zada nas empresas São Fran-
cisco e Veleiro. Um trabalho 
constante, baseado na fiscaliza-
ção e no acompanhamento das 
empresas que transportam os 
maceioenses.

“O momento exige que 
sejam ampliadas as medidas 
para conter a pandemia, nosso 
papel é cobrar das empresas 
que sejam cumpridas todas 
as exigências dos protocolos 
sanitários, e das autoridades 
de saúde. Precisamos zelar pela 
vida dos trabalhadores e usuá-
rios do transporte coletivo”, 
frisou a Diretora do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió (SIMM), Paula Isanelle, 
também presente na inspeção.

MEDIDAS SANITÁRIAS

SMTT: Frota de Maceió 
passa por higienização

O coordenador do Núcleo 
de Direitos Humanos e de 
Defesa dos Interesses Difu-
sos e Coletivos da Defensoria 
Pública do Estado (DPE/AL), 
o defensor público Ricardo 
Melro, oficiou, ontem pela 
manhã, ao Comando da Polí-
cia Militar e ao delegado-geral 
da Polícia Civil, para que 
sejam tomadas medidas para 
garantir a segurança e o acesso 
das pessoas à vacinação, em 
dias de protestos.

Os pedidos foram moti-
vados após o episódio ocor-
rido ontem, quando uma 
manifestação gerou aglome-
ração e impediu que pessoas 
idosas fossem imunizadas no 
Jaraguá. Nos ofícios encami-
nhados às instituições, Melro 
pede que a Polícia Militar tome 
todas as providências necessá-
rias para, quando houverem 
protestos, garantir a imuni-
zação dos cidadãos em todos 
os pontos de vacinação, bem 
como o livre-trânsito para 

chegarem aos locais.
À Delegacia Geral da Polí-

cia Civil, o defensor pede para 
que seja instaurado um inqué-
rito que vise apurar eventuais 
crimes, bem como os respon-
sáveis. “Estamos chegando 
a quase 300 mil mortes e, o 
único caminho, comprovado 
no mundo inteiro apto a debe-
lar a pandemia, é a vacinação, 
com a consequente retomada 
da economia. E surge um 
grupo de manifestantes para 
impedir a vacinação!? É neces-
sário o mínimo de empatia e 
bom senso. Que se faça suas 
manifestações, apesar do 
momento não ser adequado 
para aglomerar, mas que 
tenham a responsabilidade de 
não colocar a vida das pessoas 
em risco, cabendo ao poder 
público garantir, ainda que 
de forma ostensiva, o direito 
da população se vacinar, que 
nada mais é garantir o próprio 
direito à vida”, pontuou o 
defensor.

NEGACIONISTAS

Defensoria quer 
inquérito policial

Redes Sociais

Manifestantes atrapalharam vacinação de idosos em ato pró-Bolsonaro

Ascom SMTT

Medidas de desinfecção são acompanhadas pela equipe da SMTT; higienização reduz riscos de infecção nos ônibus
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Polícia Federal abre inquérito 
para investigar negócios do ‘04’

JAIR RENAN BOLSONARO TERIA recebido carro de R$ 90 mil por reuniões com o governo; defesa nega irregularidades

A Polícia Fede-
r a l  a b r i u , 
ontem, um 

inquérito para investigar negó-
cios envolvendo Jair Renan, 
filho do presidente Jair Bolso-
naro. A suspeita é que Renan 
praticou tráfico de influência e 
lavagem de dinheiro ao ganhar 
um carro para intermediar uma 
reunião de empresários com o 
governo federal. As informa-
ções são do jornal O Globo.

O encontro teria sido orga-
nizado pelo filho do presidente 
em outubro do ano passado. 
Representantes da Gramazini 
Granitos e Mármores Thoma-
zini, empresa que atua nos seto-
res de mineração e construção, 
encontraram-se com Rogério 
Marinho, ministro do Desen-
volvimento Regional.

Renan participou do encon-
tro. A reunião aconteceu 1 
mês após ele ter ganhado da 
empresa de um dos sócios, 
a Neon E. Motors, um carro 
elétrico avaliado em R$ 90.000.

O filho do presidente tem 
uma empresa de eventos, a 
Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, 
desde novembro de 2020. Antes 
de inaugurar seu escritório, em 
setembro, Renan foi à Barra 
de São Francisco, no Espírito 
Santo, em busca de patrocina-

dores. É nessa cidade que fica a 
sede da Gramazini.

Desde então, a empresa tem 
confiado na influência de Renan 
para expandir seus negócios 
para todo o Brasil e para os Esta-
dos Unidos e Israel. A revista 
Veja noticiou outra reunião 
entre o grupo e o Ministério de 
Desenvolvimento Regional, em 
novembro. Na época, um dos 
sócios da empresa confirmou 
que Renan tinha articulado o 
encontro.

Segundo O Globo, o grupo 
do qual a Gramazini faz parte, 

composto por 17 mineradoras, já 
recebeu pelo menos 15 autoriza-
ções da ANM (Agência Nacio-
nal de Mineração) em 2021 para 
expandir seus negócios.

Além disso, desde setembro 
de 2019, a empresa conta com 
um benefício fiscal de 75% no 
pagamento do IRPJ (Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica). 
Ou seja, a Gramazini paga 
apenas 25% dos impostos que 
a empresa deve ao governo. O 
benefício é válido até 2028.

Com a redução de impos-
tos, autorizações da ANM e 

encontros com o governo fede-
ral, o MPF iniciou uma investi-
gação preliminar sobre o caso, 
a pedido do Psol. Agora a PF 
abriu inquérito para investigar 
os supostos crimes de tráfico 
de influência e lavagem de 
dinheiro.

OUTRO LADO
Em nota à reportagem 

do Globo, a Neon E. Motors, 
afirmou que o carro foi um 
presente enviado a Brasília. 
Não houve mudança de titu-
laridade, mas existiam vídeos 

nas redes sociais que mostram 
a doação do veículo para Renan 
e Allan Lucena, subsecretá-
rio de Programas e Incentivos 
Econômicos do Distrito Federal 
e sócio da empresa de eventos. 
Não há mais nenhum vídeo 
com o carro nas redes de Renan. 
Lucena tem seu perfil privado 
no Instagram.

Frederick Wassef, advogado 
do filho do presidente, negou 
que Renan tenha recebido o 
carro elétrico. Também negou 
que seu cliente tenha praticado 
qualquer irregularidade ou arti-
culado para que empresas tives-
sem acesso ao governo federal. 
“Trata-se de ilação irresponsá-
vel para uma vez mais tentarem 
atacar o presidente da República 
com coisas que não existem“, 
disse, em nota.

Já o Ministério de Desenvol-
vimento Regional afirmou que 
a reunião foi marcada a pedido 
do assessor especial da Presi-
dência, Joel Fonseca. O órgão 
disse que a reunião foi para a 
apresentação de um projeto de 
construção de casas populares 
de pedra e que o atendimento 
para esse tipo de apresentação 
“é comum e corriqueiro“.

Procurados, Jair Renan e 
o Palácio do Planalto, não se 
manifestaram.

Reprodução/Instagram Renan Bolsonaro

Polícia Federal abriu inquérito contra Renan Bolsonaro por suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro
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A partir do dia 
24, os postos 
d e  g a s o -

lina de todo o país devem se 
adequar às novas regras de 
transparência sobre compo-
sição de preços e promoções 
na compra de combustível. 
A determinação consta no 
Decreto nº 10.634, editado em 
fevereiro.

Entre as principais novi-
dades, está a mudança na 
propaganda de descontos 
vinculados ao uso de aplicati-
vos de fidelização. Nesse caso, 
deverá ser divulgado o preço 
real, de forma destacada; o 
preço promocional, vinculado 
ao uso do aplicativo; e o valor 
do desconto, que poderá ser 
pelo valor real ou percentual.

No caso de aplicativos que 
fazem a devolução de dinheiro 
ao consumidor, o chamado 
cashback, o valor e a forma da 
devolução deverão ser infor-
mados de forma correta, clara, 
precisa, ostensiva e legível 
aos consumidores, segundo o 
decreto.

O objetivo é evitar que o 
consumidor seja induzido ao 
erro. De acordo com Frederico 
Moesch, coordenador-geral 
de estudos e monitoramento 
de mercado da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), muitas reclama-
ções vinham sendo feitas por 
conta da falta de clareza sobre 
os benefícios.

“A maneira como a publi-
cidade era feita, primeiro, 
dava grande destaque ao 
preço vinculado ao uso do 
aplicativo, mas não infor-
mava devidamente que você 
teria que fazer esse cadastra-
mento prévio e fazer uso do 
aplicativo. O destaque que 

é dado levava o consumidor 
a entender que o preço que 
ele iria pagar, independente-
mente de ter cadastramento 
prévio de uso do aplicativo, 
era o valor mais baixo. Isso 
vinha gerando confusão”, 
disse Moesch durante uma 
live da Senacon para discu-
tir os impactos do decreto. A 
própria Senacon, vinculada ao 
Ministério da Justiça, chegou 
a notificar os revendedores 
a prestarem esclarecimentos 
sobre a prática .

Com o novo decreto, os 
postos deverão dar maior 
destaque ao preço real do litro 
do combustível, seguido dos 
valores promocionais ofere-
cido a quem usa o aplicativo. A 
Senacon alerta, por exemplo, 
que a prática cashback não é 

desconto. Para obter o bene-
fício, o consumidor terá que 
pagar o valor total da conta e 
só depois recebe a vantagem 
de volta da empresa parceira 
do posto de combustível em 
futuras compras.

Nas páginas oficiais da 
Senacon e da Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás e Bioco-
mustíveis  (ANP) foram 
disponibilizados os modelos 
padronizados que os revende-
dores deverão se basear para 
divulgar os descontos. Desde 
o dia 9 de março, a ANP vem 
realizando ações de fiscaliza-
ção em postos de combustí-
veis para esclarecer sobre as 
novas regras.

A outra novidade do 
decreto é a exigência de que 
os postos também informem, 

em painel afixado em lugar 
visível, sobre as estimativas 
de tributos cobrados sobre o 
produto. A informação deve 
conter o valor médio regional 
no produtor ou no importa-
dor; o preço de referência para 
o ICMS, que é um imposto 
estadual que incide sobre 
mercadorias e serviços, inclu-
sive combustíveis; o valor 
do ICMS; o valor das contri-
buições para o PIS/Pasep e 
da Cofins, que são impostos 
federais incidentes sobre os 
combustíveis; e o valor da 
Cide, outra contribuição fede-
ral sobre a importação e a 
comercialização de petróleo, 
gás natural, derivados e álcool 
etílico combustível.

Atualmente, a Cide está 
zerada para o óleo diesel. No 

caso do PIS/Pasep-Cofins, o 
governo federal cortou tempo-
rariamente esses impostos 
sobre o gás de cozinha e o óleo 
diesel.

“No decreto, ficou refor-
çada  a  necess idade  da 
informação ser prestada ao 
consumidor de forma clara, 
completa, ostensiva e no 
momento oportuno. Esse 
tema ganhou ainda mais rele-
vância e urgência com as gran-
des oscilações no mercado 
de combustíveis, causando 
frequentemente desconten-
tamento dos consumidores 
quanto à transparência na 
formação do preço”, afirmou a 
secretária nacional do Consu-
midor, Juliana Domingues, 
durante o evento virtual sobre 
o tema.

Postos de combustíveis devem  
atuar com mais transparência

MAIS TRANSPARÊNCIA E MENOS ENROLAÇÃO: estabelecimentos precisam ser menos espertos ao mostrar preços

O vereador Joãozinho 
(Podemos), em seu compro-
misso para reduzir a burocra-
cia institucional protocolou, 
ontem, um Projeto de Lei que 
cria uma declaração única 
anual de quitação de débi-
tos para pessoas públicas e 
privadas. Com isso, o consu-

midor ou o contribuinte pode 
simplesmente ir ao site da 
Prefeitura de Maceió e em uma 
aba, puxar a sua declaração de 
quitação.

“Um ambulante, que tem 
que pagar uma taxa de uso de 
solo mensal, pode ter acesso à 
declaração anual de todos os 

meses em que pagou essa taxa. 
Assim, ele não é obrigado a 
guardar toda a documentação 
de um ano, dois anos, dimi-
nuindo o gasto com papel e 
auxiliando no controle da fisca-
lização”, disse o vereador.

A medida também serve 
para atender o consumidor 

maceioense. “Vamos dizer 
que você tem uma assinatura 
de serviço de internet. Eles 
terão que fornecer o compro-
vante de quitação de débitos, 
sem custo algum ao consu-
midor”, afirmou o autor do 
Projeto de Lei.

Joãozinho contou que a 

medida não vai gerar custo 
algum ao município, se apro-
vada. “Tudo o que a Prefei-
tura de Maceió terá que fazer, 
é abrir uma aba a mais no site 
oficial. E isso ainda auxiliará 
muitos contribuintes, presta-
dores de serviço e consumido-
res”, afirmou.

DECLARAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vereador cria um Projeto de Lei para 
pessoas jurídicas e privadas em Maceió

Lucas Maia /Agência Tatu

Posto de combustíveis dá destaque apenas para preços no aplicativo;estabelecimentos precisam ser mais transparentes na relação com os clientes
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Conheça a importância dos 
exames médicos de rotina

MÉTODO É CAPAZ de prevenir possíveis problemas de saúde e é fundamental para a manutenção de uma vida saudável

Es t a b e l e c e r 
metas para o 
ano que está 

começando é um ritual comum 
para muitas pessoas. Os planos 
são inúmeros e muitos deles se 
relacionam diretamente com a 
saúde. Mas o que é preciso fazer 
para ter uma vida mais saudá-
vel? 

Além de uma alimentação 
balanceada e prática regular 
de atividades físicas é funda-
mental realizar um check-up 
médico anual. De acordo com 
o médico Wellington Moreira, 
que trabalha com Clínica Geral 
no Hospital Maceió, do Sistema 
Hapvida, exames de rotina 
podem ajudar a prevenir doen-
ças, além de contribuir com o 
bem-estar. 

“Para ter qualidade de vida, 
é preciso assumir o compro-
misso de fazer a prevenção. A 
avaliação clínica anual geral-
mente compreende exames de 
sangue como hemograma e 
taxas que avaliam a função do 

fígado e dos rins, parasitológico 
de fezes, sumário de urina e 
eletrocardiograma”, explica. 

EXAME FÍSICO E ANAMNESE
O médico ainda destaca a 

importância da realização de 

exames específicos de acordo 
com o sexo do paciente. 

“Investigações comple-
mentares  podem variar 
d e p e n d e n d o  d o  e x a m e 
físico e da anamnese, que 
nada mais é que uma entre-

vista ou questionário que o 
médico realiza para obter 
informações importantes 
sobre o histórico de saúde da 
pessoa”, diz. 

No caso dos homens, por 
exemplo, o dr. Wellington 

acredita ser importante a 
avaliação da próstata e, no 
caso das mulheres, exames 
preventivos do colo do útero.

CUIDADO REDOBRADO: PESSOAS 
COM DOENÇAS CRÔNICAS E FATORES 
DE RISCO

Em relação à periodicidade 
de realização do check-up, o 
mais comum é que os exames 
sejam realizados uma vez por 
ano, mas esse período pode ser 
encurtado se o paciente apre-
sentar algum fator de risco para 
o desenvolvimento de doen-
ças, como colesterol elevado e 
obesidade, ou possuir doenças 
crônicas, como hipertensão e 
diabetes. 

“Nestes casos, é neces-
sário um intervalo menor 
para a reavaliação para que 
o profissional acompanhe 
mais de perto como anda a 
condução do tratamento em 
casa. É sempre bom dedicar 
tempo para cuidar da saúde”, 
reforça Dr. Wellington.

Divulgação

Dr. Wellington Moreira esclarece que o período do check-up pode ser encurtado para quem apresenta fatores de risco
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A partir do dia 
24, os postos 
d e  g a s o -

lina de todo o país devem se 
adequar às novas regras de 
transparência sobre compo-
sição de preços e promoções 
na compra de combustível. 
A determinação consta no 
Decreto nº 10.634, editado em 
fevereiro.

Entre as principais novi-
dades, está a mudança na 
propaganda de descontos 
vinculados ao uso de aplicati-
vos de fidelização. Nesse caso, 
deverá ser divulgado o preço 
real, de forma destacada; o 
preço promocional, vinculado 
ao uso do aplicativo; e o valor 
do desconto, que poderá ser 
pelo valor real ou percentual.

No caso de aplicativos que 
fazem a devolução de dinheiro 
ao consumidor, o chamado 
cashback, o valor e a forma da 
devolução deverão ser infor-
mados de forma correta, clara, 
precisa, ostensiva e legível 
aos consumidores, segundo o 
decreto.

O objetivo é evitar que o 
consumidor seja induzido ao 
erro. De acordo com Frederico 
Moesch, coordenador-geral 
de estudos e monitoramento 
de mercado da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), muitas reclama-
ções vinham sendo feitas por 
conta da falta de clareza sobre 
os benefícios.

“A maneira como a publi-
cidade era feita, primeiro, 
dava grande destaque ao 
preço vinculado ao uso do 
aplicativo, mas não infor-
mava devidamente que você 
teria que fazer esse cadastra-
mento prévio e fazer uso do 
aplicativo. O destaque que 

é dado levava o consumidor 
a entender que o preço que 
ele iria pagar, independente-
mente de ter cadastramento 
prévio de uso do aplicativo, 
era o valor mais baixo. Isso 
vinha gerando confusão”, 
disse Moesch durante uma 
live da Senacon para discu-
tir os impactos do decreto. A 
própria Senacon, vinculada ao 
Ministério da Justiça, chegou 
a notificar os revendedores 
a prestarem esclarecimentos 
sobre a prática .

Com o novo decreto, os 
postos deverão dar maior 
destaque ao preço real do litro 
do combustível, seguido dos 
valores promocionais ofere-
cido a quem usa o aplicativo. A 
Senacon alerta, por exemplo, 
que a prática cashback não é 

desconto. Para obter o bene-
fício, o consumidor terá que 
pagar o valor total da conta e 
só depois recebe a vantagem 
de volta da empresa parceira 
do posto de combustível em 
futuras compras.

Nas páginas oficiais da 
Senacon e da Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás e Bioco-
mustíveis  (ANP) foram 
disponibilizados os modelos 
padronizados que os revende-
dores deverão se basear para 
divulgar os descontos. Desde 
o dia 9 de março, a ANP vem 
realizando ações de fiscaliza-
ção em postos de combustí-
veis para esclarecer sobre as 
novas regras.

A outra novidade do 
decreto é a exigência de que 
os postos também informem, 

em painel afixado em lugar 
visível, sobre as estimativas 
de tributos cobrados sobre o 
produto. A informação deve 
conter o valor médio regional 
no produtor ou no importa-
dor; o preço de referência para 
o ICMS, que é um imposto 
estadual que incide sobre 
mercadorias e serviços, inclu-
sive combustíveis; o valor 
do ICMS; o valor das contri-
buições para o PIS/Pasep e 
da Cofins, que são impostos 
federais incidentes sobre os 
combustíveis; e o valor da 
Cide, outra contribuição fede-
ral sobre a importação e a 
comercialização de petróleo, 
gás natural, derivados e álcool 
etílico combustível.

Atualmente, a Cide está 
zerada para o óleo diesel. No 

caso do PIS/Pasep-Cofins, o 
governo federal cortou tempo-
rariamente esses impostos 
sobre o gás de cozinha e o óleo 
diesel.

“No decreto, ficou refor-
çada  a  necess idade  da 
informação ser prestada ao 
consumidor de forma clara, 
completa, ostensiva e no 
momento oportuno. Esse 
tema ganhou ainda mais rele-
vância e urgência com as gran-
des oscilações no mercado 
de combustíveis, causando 
frequentemente desconten-
tamento dos consumidores 
quanto à transparência na 
formação do preço”, afirmou a 
secretária nacional do Consu-
midor, Juliana Domingues, 
durante o evento virtual sobre 
o tema.

Postos de combustíveis devem  
atuar com mais transparência

MAIS TRANSPARÊNCIA E MENOS ENROLAÇÃO: estabelecimentos precisam ser menos espertos ao mostrar preços

O vereador Joãozinho 
(Podemos), em seu compro-
misso para reduzir a burocra-
cia institucional protocolou, 
ontem, um Projeto de Lei que 
cria uma declaração única 
anual de quitação de débi-
tos para pessoas públicas e 
privadas. Com isso, o consu-

midor ou o contribuinte pode 
simplesmente ir ao site da 
Prefeitura de Maceió e em uma 
aba, puxar a sua declaração de 
quitação.

“Um ambulante, que tem 
que pagar uma taxa de uso de 
solo mensal, pode ter acesso à 
declaração anual de todos os 

meses em que pagou essa taxa. 
Assim, ele não é obrigado a 
guardar toda a documentação 
de um ano, dois anos, dimi-
nuindo o gasto com papel e 
auxiliando no controle da fisca-
lização”, disse o vereador.

A medida também serve 
para atender o consumidor 

maceioense. “Vamos dizer 
que você tem uma assinatura 
de serviço de internet. Eles 
terão que fornecer o compro-
vante de quitação de débitos, 
sem custo algum ao consu-
midor”, afirmou o autor do 
Projeto de Lei.

Joãozinho contou que a 

medida não vai gerar custo 
algum ao município, se apro-
vada. “Tudo o que a Prefei-
tura de Maceió terá que fazer, 
é abrir uma aba a mais no site 
oficial. E isso ainda auxiliará 
muitos contribuintes, presta-
dores de serviço e consumido-
res”, afirmou.

DECLARAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Vereador cria um Projeto de Lei para 
pessoas jurídicas e privadas em Maceió

Lucas Maia /Agência Tatu

Posto de combustíveis dá destaque apenas para preços no aplicativo;estabelecimentos precisam ser mais transparentes na relação com os clientes



8 O DIA ALAGOAS  l  16 de março  I  2021

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

igor93279039@hotmail.comIGOR PEREIRA

Novo Nissan 
Kicks poderá ser 
personalizado 
com acessórios 
exclusivos
Além de um desenho 
renovado e ainda 
mais bonito, com mais 
equipamentos de série, de 
segurança e de conforto, 
o Novo Nissan Kicks 
permitirá aos proprietários 
a personalização com seis 
novos itens dos Acessórios 
Nissan. Estarão disponíveis 
nas revendas de todo o 
país junto com o veículo, 
que começa a ser vendido 
a partir da semana que 
vem, e se somam às outras 
opções para o modelo, 
totalizando mais 30 itens. 
O Novo Nissan Kicks terá 
à disposição carregador 
de celular por indução, 
sensor de estacionamento 
dianteiro, soleira de portas, 
acabamento cromado da 
régua do porta-malas, 
retrovisores Tilt Down 
(que abaixam quando a 
ré é engatada) e tapetes 
bandeja para proteger todo 
o assoalho, inclusive o túnel 
da transmissão. 

Suzuki Jimny 
apresenta novidades 
na linha 2022
Um veículo ágil, cheio de 
personalidade, compacto 
para o dia a dia na cidade 
e valente para o trabalho 
e nas aventuras 4x4. Ao 
todo são quatro versões 
- 4Work, 4All, 4Sport e 
4Sport Forest - todas com 
o DNA 4x4 de série e que 
fazem do veículo ideal 
para todos os tipos de 
usos, seja no campo ou 
na cidade. 

Mahindra comanda 
mudanças nas novas 
motos da Peugeot
A Peugeot, tradicional 
fabricante francesa de 
automóveis e scooters, 
entrará novamente no 
mercado de motocicletas 
ainda neste ano. É uma 
iniciativa do grupo indiano 
Mahindra, que adquiriu a 
divisão de duas rodas e 
agora quer diferenciar a 
identidade da marca usada 
nos automóveis com novo 
emblema “mais jovem e 
agressivo”.   Os modelos 
terão até 300cc e usarão 
uma base mecânica já 
existente, adequada às 
normas de emissões 
atuais Euro 5. Virão com 
motores de 1 cilindro, 
refrigeração líquida, 4 
válvulas e comando duplo. 
Além de garfo invertido, 
amortecimento duplo, ABS 
e painel colorido TFT de 5” 
conectável via bluetooth com 
celular e GPS.  A Mahindra 
formou nos últimos anos 
um portifólio de marcas 
de motos mundialmente 
famosas, focando em 
diferentes públicos. Peugeot 
será a marca de baixa 
cilindrada com recursos 
mais tecnológicos, Jawa (da 
antiga Tchecoslováquia) é a 
retrô de baixa cilindrada para 
competir com Royal Enfield e 
BSA (origem britânica) ainda 
não saiu do papel, mas deve 
ser uma retrô premium de 
maior cilindrada.

RODASDUAS

Lançado em novembro 
no mercado brasileiro, o 
Novo Nissan Versa conquista 
mais um reconhecimento: foi 
considerado a melhor opção 
de compra no segmento de 
sedãs compactos. A escolha foi 
do Compra do Ano 2021, guia 
de compras anual organizado 
pelos jornalistas especializa-
dos em automóveis da revista 

Motorshow. Em dezembro, 
com menos de um mês do início 
de vendas no país, o modelo 
tinha levado o título de “Melhor 
Carro da América Latina 2021” 
pela Americar (Associação 
América Latina da Imprensa 
de Carros). Segundo a revista 
Motorshow “o que mais chama 
a atenção é justamente o novo e 
belo design”. Os jornalistas da 

publicação ressaltaram também 
que “a cabine mudou comple-
tamente e o interior totalmente 
novo é quase idêntico ao do 
consagrado SUV Kicks, o 
que representa um salto de 
qualidade, com acabamentos 
macios que superam bastante o 
que se vê nos principais rivais, 
que abusam do uso de plásticos 
rígidos”.

Modelo do novo Nissan Versa é 
considerado a “compra de 2021”

A mais nova unidade de 
produção da Stellantis, locali-
zada no Polo Automotivo Fiat 
de Betim (MG), inicia a fabri-
cação da família de motores 
GSE Turbo por ocasião da 
visita do CEO da Stellantis, 
Carlos Tavares, em conjunto 
com Mike Manley, Head of 
Americas, e Antonio Filosa, 
COO da Stellantis para a 
América do Sul. A fábrica tem 
capacidade inicial de produção 

de 100 mil unidades por ano 
e exigiu recursos da ordem 
de R$ 400 milhões, incluindo 
investimentos de fornecedores 
e Pesquisa & Desenvolvi-
mento. Esta é a primeira fase 
da planta, que começa a fabri-
car imediatamente o motor 
de quatro cilindros turbo e, 
ainda em 2021, terá expansão 
com novos investimentos 
adicionais da ordem de R$ 100 
milhões e o início da produção 

do propulsor de três cilindros 
turbo. Com o início da operação 
da nova planta, Betim torna-se 
o maior centro de produção 
de powertrain da América 
Latina, com capacidade anual 
de 700 mil motores e 500 mil 
transmissões. A integração 
produtiva da nova unidade 
com as linhas dos motores Fire 
e Firefly promove alta sinergia 
de gestão, manutenção, logís-
tica e expertise técnica. 

Planta da Stellantis em Betim 
pronta para produzir motores turbo

LANÇAMENTO


