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MACEIÓ RECEBE  
JAIR BOLSONARO  
COM PROTESTOS

O Presidente Bolsonaro foi recebido hoje em 
Maceió com vários protestos. Ele veio cumprir 
uma pauta recreativa, inaugurar o que já tinha 
sido inaugurado e entregar o que ainda não está 
pronto. Centenas de pessoas ligadas a partidos 
políticos, movimentos sociais, sindicatos e aque-
las que rejeitam a gestão do Presidente foram ao 
“entroncamento” do aeroporto, em Rio Largo, 
protestar contra a visita dele a Maceió. A Polí-

cia Militar precisou intervir para que a caravana 
do Presidente chegasse ao viaduto da PRF, obra 
reinaugurada e sem um centavo do Governo 
Bolsonaro. Em seu discurso, Bolsonaro disse que 
está cada vez mais apaixonado pelo Nordeste. 
Mas as pesquisas mostram que a região rejeita 
o Presidente. O senador Fernando Collor acom-
panhou Bolsonaro na visita a Maceió. Ele usou 
máscara, mas o presidente, não. 3

Unidade Popular tem se 
destacado nas  manifestações 
contra o Presidente Bolsonaro

Ao lado de Bolsonaro, Fernando 
Collor posa de máscara para foto 
na pauta recreativa do Presidente
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No dia 5 de outubro do ano 
passado, câmeras da CNN 
Brasil captaram algo que seria 
inimaginável, caso o Brasil 
fosse um país realmente sério e 
levasse as suas instituições cons-
titucionais a sério. Na imagem 
vemos o então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli recebendo o 
presidente eleito do país no hall 
de entrada da sua residência. 
Os dois dão um forte e demo-
rado abraço, coisa de amigo de 
fé, irmão camarada.

Agora, Dias Toffoli vê seu 
antigo ‘melhor amigo’, mandar 
sua polícia, a Polícia Fede-
ral (PF) solicitar do Supremo 
autorização para o investigar 
em suposta denúncia que 
consta da delação premiada 
do ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral. Nela, 
Dias Toffoli teria sido benefi-
ciado com dividendos finan-
ceiros em ação judicial.

Claro que a intenção de 
Bolsonaro e do seu governo 
não é investigar seja lá o que 
Dias Toffoli fez. O presidente 
quer afrontar o Supremo, 
que se configurou o maior 
inimigo do neobolsonarismo, 
sendo tema de fechamento 
em dez das dez manifestações 
públicas que os seguidores de 
Bolsonaro realizam no país 
desde o início da pandemia. 
Tudo porque os bolsonaristas, 
seguindo seu líder máximo, 
atribuem aos ministros da alta 
corte brasileira a determina-
ção para que os governadores 
e prefeitos ajam em defesa da 
vida, providenciando ações 

para contenção da pandemia, 
através de isolamento social e 
outras medidas recomendadas 
pelas autoridades de saúde 
nacional e internacionalmente.

Vamos lembrar que ao 
escolher Dias Toffoli como 
palmatória desta briga intesti-
nal com o Supremo, Bolsonaro 
atinge diretamente um minis-
tro que sempre lhe foi cordial 
e até mesmo leal. Vale lembrar 
que Dias Toffoli ‘sentou’ por 
mais de um ano em cima de 
uma ação que visava investi-
gar o filho zero um, o senador 
Flávio Bolsonaro.

Dias Toffoli também foi 
protagonista de uma cena, 
no mínimo, constrangedora 
quando era presidente do 
Supremo e foi se refastelar com 
Bolsonaro e uma meia-dúzia 

de deputadas bolsonaristas. 
Dias Toffoli se deixou fotogra-
far em uma mesa ao lado de 
Bolsonaro, enquanto o presi-
dente empilhava guloseimas 
recebidas de Minas Gerais que 
incluíam doce de leite, goia-
bada e pinga (cachaça).

O fato grave de toda essa 
história é que Bolsonaro vive 
emparedando os ministros do 
Supremo, inclusive mandando 
seus apoiadores realizarem 
atos em todo o país que visam 
claramente fechar o órgão 
máximo do Judiciário, insti-
tuindo uma ditadura, tendo 
Bolsonaro e seus filhos no 
comando.

Dias  Toffol i ,  que no 
passado recente esteve inti-
mamente ligado a Bolsonaro, 
agindo muitas vezes de forma 

dúbia, que, na prática, ajudava 
os planos do presidente, agora 
sofre na pele o ataque visce-
ral do bolsonarismo. Esta é a 
primeira vez na história que a 
Polícia Federal pede para inves-
tigar um membro do Supremo 
Tribunal Federal, deixando nu 
todos os membros.

Provavelmente não será 
desta vez que Bolsonaro vai 
conseguir desmoralizar o STF, 
mas que ele tenta praticamente 
todos os dias, isso ele tenta.

Vamos ver até que ponto o 
poder supremo, mesmo sem 
armas bélicas, pode resistir 
aos ataques desenfreados de 
Bolsonaro e seus seguidores 
adeptos de ditaduras sangui-
nolentas e outras práticas que 
fazem ruborizar o maior de 
todos os reacionários.

Milton Alves * Jornalista e sociólogoMarcelo Firmino * Jornalista

Fundada em agosto de 2014, a 
Kotter Editorial, situada em Curi-
tiba, tem firmado uma posição de 
destaque no mercado de livros 
no país. Em tempos de cresci-
mento das ideias obscurantistas 
e retrógradas, a Kotter, mesmo 
fora do eixo São Paulo-Rio, opera 
um vasto leque de publicações, 
com os mais variados temas, 
navegando do mundo da litera-
tura, da filosofia, ao debate polí-
tico e social em curso no país. A 
Kotter trabalha ainda com dois 
outros selos: A Sendas Edições e 
o Ninkotinha.

Entre 2020 e 2021, a Kotter 
Editorial publicou mais de 160 
títulos. Entre eles destacam-se: 
Nhe’enga a More Quixotesco, de 
Danilo Costa-Cobra Leite; Meu Pai, 
o Guru do Presidente, de Henry 
Bugalho; Nascer é um Incêndio 
ao Contrário, de Marcelo Ariel; 
A Revolução Burguesa no Brasil, 
de Florestan Fernandes; Minha 
Especialidade é Matar, de Henry 
Bugalho; Falando de Política Sem 
Politiquês, de Carlito Neto; Cláu-
dio Guerra: Matar e Queimar, 
de Denise Assis; Lulismo Selva-
gem, de Rogério Skylab; Todos os 
Nomes que Talvez Tivéssemos, de 
Guilherme Gontijo Flores; A Saída 
é Pela Esquerda, de Milton Alves;  
Debaixo das Rodas de um Auto-
móvel, de Rogério Skylab; Comu-
nicação Política, de Leonardo 
Stoppa e Sálvio Nienkötter; O Rei 
dos Judeus, de Henry Bugalho; 
O de Mundana, de Luiz Felipe 
Leprevost; Ninguém é Inocente 

em São Paulo, Ferréz; Bora Votar, 
de Carlito Neto e Sálvio Nienköt-
ter; Entrevista, de Cristina Serra; 
Amanhã Vai Ser Pior – O Brasil 
Segundo os Galãs Feios, de Helder 
Maldonado e Marco Bezzi; Teogo-
nia – Hesíodo, de Henry Bugalho; 
Subir pelo Inferno, Descer pelo 
Céu, de Marcelo Ariel; Patologias 
da Modernidade, de Jessé Souza; 
Ligações que Rasgam, de Raul K. 
Souza; Lava Jato, Uma Conspi-
ração Contra o Brasil, de Milton 
Alves; e, por fim, O Dia em que 
o Morro não Descer, de André 
Constantine e Dafne Ashton Vital 
Brazil.

Toda essa rica e variada 
produção vertida pela Kotter tem 
resultado em premiações para 
diversas obras. A editora chegou 
ao segundo lugar no prêmio da 
Biblioteca Nacional na categoria 
poesia com o livro “Ou o Silên-
cio Contínuo”, de Marcelo Ariel. 
Também ficou entre os 10 fina-
listas em tradução do 63º Prêmio 
Jabuti com o livro Ao Kurnugu, 
terra sem retorno – Descida de 
Ishtar ao mundo dos mortos, de 
Jacyntho Lins Brandão.

Ainda em 2019, a Kotter 
expandiu o alcance de suas 
publicações para Portugal, onde 
passou a editar livros de autores 
portugueses e de outros países 
lusófonos. Além disso, no ano 
passado, a editora consolidou 
a sua presença no Youtube, por 
meio da Kotter TV, um canal 
com diversos programas de lite-
ratura, política e filosofia. O que 

resulta em um trabalho ainda 
mais próximo com comunicado-
res de esquerda e influenciadores 
digitais como Leonardo Stoppa, 
Carlito Neto, o ator Bemvindo 
Sequeira e, recentemente, incor-
porando o ativista André Cons-
tantine.

Em plena pandemia, sem 
apoios ou estímulos oficiais, a 
editora disputa o seu espaço, 
enfrentando as naturais turbu-
lências de um mercado em rápida 
transformação. Novos fenôme-
nos impactam diretamente no 
comportamento do mercado 
editorial, como a expansão verti-
ginosa da Amazon, atualmente a 
líder de vendas de livros no país. 
A mega corporação norte-ameri-
cana, com a liderança do mercado 
e um market ing agressivo, 
desbancou livrarias tradicionais 
e que praticamente monopoliza a 
venda de livros pela Internet.

A editora Kotter é também 
um espaço privilegiado para o 
surgimento de novos escritores, 
sempre com um olhar atento 
e zeloso da gestão editorial, 
contribuindo para a qualidade 
do trabalho dos novos e futuros 
talentos literários – além da difu-
são e reedição de obras de escrito-
res já consagrados.

A Kotter é uma casa edito-
rial com uma profunda vocação 
democrática, plural, e de defesa e 
valorização da cultura nacional. 
Portanto, uma chama indispen-
sável nestes dias tempestuosos e 
ameaçadores.

A imagem da hora da 
chegada do presidente Jair 
Bolsonaro em Maceió, nesta 
quinta-feira, 13 de maio, é exata-
mente a foto em que ele, dentro 
do automóvel presidencial, faz 
pose com o senador Fernando 
Collor de Mello.

Ambos, hoje tidos como os 
mais novos “amigos de infân-
cia” da República.

Com suas empresas em 
regime de falência, Collor deve 
aos cofres da União mais de R$ 
300 milhões.  Além das dividas 
com trabalhadores que foram 
demitidos há mais de dois anos 
de suas empresas e até agora 
esperam as indenizações devi-
das.

Mas Collor não liga. Agora 
está ligado mesmo em outra 
coisa.

Antes opositor de Bolso-
naro, tornou-se então o mais 
ferrenho aliado por razões que a 
política nacional bem conhece.

Recentemente, o jornal 
Estado de S. Paulo denunciou 
a existência do “bolsolão” 
no governo Jair Bolsonaro, 
na ordem de R$ 3 bilhões, 
para a compra de aliados no 
Congresso.

Collor e Bolsonaro nunca 
estiveram tão juntos como 
agora. Felizes e sorridentes.

Muito embora, uma emble-
mática pesquisa de opinião 
pública do DataFolha revela 
que o presidente da República 
tem, atualmente, uma rejeição 
superior a 45%.

Coincidentemente, diz a 
pesquisa, que essa rejeição só é 
inferior a do próprio Collor em 
1992, que somava 68%, quando 
estava no exercício da Presidên-
cia da República.

É o passado ilustrando 
bem o presente, nesses tempos 
sombrios.

Quer dizer, sombrios sim, 
mas com o “bolsolão” cheio.

Um projeto editorial de valorização da cultura 
nacional e das ideias democráticas

Nos tempos de bolsolão, Collor 
se mantém colado em Jair 

Bolsonaro: feliz da vida

Ao emparedar ministro do Supremo, 
Bolsonaro vai à ‘guerra total’



Ricardo Rodrigues
Repórter

Co m  f a i x a s , 
c a r t a z e s 
e  b a n d e i -

ras de partidos políticos de 
esquerda, centenas de mani-
festantes, mobilizados pelos 
movimentos sociais, protes-
taram contra a visita do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) a Maceió. 

Os protestos começaram 
logo cedo e foram reprimi-
dos com violência para Polí-
cia Militar, transformado as 
imediações do Viaduto do 
Aeroporto Zumbi dos Palma-
res, na entrada da cidade de Rio 
Largo, numa espécie de praça 
de guerra. 

Tiros de efeito moral foram 
disparados e bombas de gás 
lacrimogênio jogadas pelos 
PMs em direção aos manifes-
tantes, que reagiram arremes-
sando pedaços de pau, pedras e 
pneus nos policiais. 

As forças de segurança, 

apoiadas por dezenas de viatu-
ras do Bope, da RP e da Ronda 
nos Bairros, conseguiram 
dispersar os manifestantes, libe-
rando o trânsito na entrada do 
aeroporto, que estava bloque-
ada por uma barreira de pneus 
queimados. 

Apesar da manifestação 
ter sido pacifica, alguns mani-
festantes passaram mal com o 
cheiro forte das bombas de gás 
e foram socorridos pelos orga-
nizadores do protesto. Não 
houve registro de casos graves 
de violência. Os manifestantes 
usavam máscaras de proteção, 
mas não respeitaram o distan-
ciamento social.

“Quando o governo é 
mais perigoso que o vírus, a 
população tem que ir às ruas 
protestar, como estamos 
fazendo agora esse protesto 
contra um presidente geno-
cida”, afirmou a jornalista 
Lenilda Luna, ex-candidata 
a prefeitura de Maceió, nas 
eleições de 2020, pela UP 
(Unidade Popular).  

APOIADORES
Dentro do Aeroporto 

Internacional Zumbi dos 
Palmares, dezenas de mani-
festantes pró-Bolsonaro 
aguardavam a chegada do 
presidente, com bandeiras do 
Brasil e vestindo camisetas da 
seleção brasileira. 

Do  aeropor to ,  par te 
dos manifestantes saiu em 
carreata, acompanhando a 
comitiva presidencial até o 
conjunto Benedito Bentes, 
onde Bolsonaro participou 
da inauguração do Conjunto 
Oiticica 1, com a entrega de 
500 unidades habitacionais, 
construídas com recursos do 
governo federal.

Além do presidente e do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho; 
participaram da solenidade das 
entregas dos apartamentos o 
presidente da Câmara, depu-
tado federal Arthur Lira (PP), 
o senador Fernando Collor 
(Podemos) e o prefeito o JHC 
(PSB).

Ainda na parte alta da 
capital alagoana, Bolsonaro 
participou da solenidade de 
inauguração do Viaduto da 
PRF, embora a obra, construída 
com recursos do governo fede-
ral e contrapartida do governo 
estadual, já estivesse sido entre-
gue à população desde dezem-
bro de 2020.  

Para realizar a cerimônia, 
com palanque e tendas arma-
das em cima do viaduto da 
PRF, uma das pistas em direção 
à Maceió foi interditada, provo-
cando um verdadeiro caos no 
trânsito, na região, durante toda 
a manhã dessa quinta-feira. 

O governo Bolsonaro não 
investiu um centavo na obra 
do viaduto da PRF, que custou 
R$ 77,4 milhões e teve contra-
partida de R$ 25 milhões do 
governo estadual.  

CPI DA COVID
Enquanto o clima em Brasí-

lia pega fogo, com os depoi-
mentos na CPI da Covid-19 no 
Senado, o presidente cumpre 

agenda de relevância questio-
nável, inaugurando obras já 
inauguradas em Alagoas, sem a 
presença do governador Renan 
Filho (MDB). 

No início da tarde, estava 
programada a ida de Bolsonaro 
ao município de São José da 
Tapera, onde o presidente iria 
“inaugurar” o trecho 4 do Canal 
do Sertão, que já beneficia a 
uma população estimadas em 
43 mil habitantes desde 2018. 

Os últimos cinco quilôme-
tros do Canal do Sertão foram 
finalizados e entregues pelo 
Governo de Alagoas no mês de 
abril, mas não houve cerimônia 
e nem festividades por causa da 
pandemia. 

Entre as últimas quatro 
gestões presidenciais,  o 
governo Bolsonaro foi o que 
menos investiu no Canal do 
Sertão: pouco mais R$ 178 
milhões, contra R$ 307 milhões 
repassados por Michel Temer, 
335 milhões pelo ex-presidente 
Lula e R$ 1,4 bilhão por Dilma 
Rousseff.
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Visita oficial de Jair Bolsonaro 
motiva protestos em Maceió

MANIFESTANTES PROTESTAM contra presença do presidente que veio a Alagoas para inaugurar obras já inauguradas
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No dia 5 de outubro do ano 
passado, câmeras da CNN 
Brasil captaram algo que seria 
inimaginável, caso o Brasil 
fosse um país realmente sério e 
levasse as suas instituições cons-
titucionais a sério. Na imagem 
vemos o então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli recebendo o 
presidente eleito do país no hall 
de entrada da sua residência. 
Os dois dão um forte e demo-
rado abraço, coisa de amigo de 
fé, irmão camarada.

Agora, Dias Toffoli vê seu 
antigo ‘melhor amigo’, mandar 
sua polícia, a Polícia Fede-
ral (PF) solicitar do Supremo 
autorização para o investigar 
em suposta denúncia que 
consta da delação premiada 
do ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral. Nela, 
Dias Toffoli teria sido benefi-
ciado com dividendos finan-
ceiros em ação judicial.

Claro que a intenção de 
Bolsonaro e do seu governo 
não é investigar seja lá o que 
Dias Toffoli fez. O presidente 
quer afrontar o Supremo, 
que se configurou o maior 
inimigo do neobolsonarismo, 
sendo tema de fechamento 
em dez das dez manifestações 
públicas que os seguidores de 
Bolsonaro realizam no país 
desde o início da pandemia. 
Tudo porque os bolsonaristas, 
seguindo seu líder máximo, 
atribuem aos ministros da alta 
corte brasileira a determina-
ção para que os governadores 
e prefeitos ajam em defesa da 
vida, providenciando ações 

para contenção da pandemia, 
através de isolamento social e 
outras medidas recomendadas 
pelas autoridades de saúde 
nacional e internacionalmente.

Vamos lembrar que ao 
escolher Dias Toffoli como 
palmatória desta briga intesti-
nal com o Supremo, Bolsonaro 
atinge diretamente um minis-
tro que sempre lhe foi cordial 
e até mesmo leal. Vale lembrar 
que Dias Toffoli ‘sentou’ por 
mais de um ano em cima de 
uma ação que visava investi-
gar o filho zero um, o senador 
Flávio Bolsonaro.

Dias Toffoli também foi 
protagonista de uma cena, 
no mínimo, constrangedora 
quando era presidente do 
Supremo e foi se refastelar com 
Bolsonaro e uma meia-dúzia 

de deputadas bolsonaristas. 
Dias Toffoli se deixou fotogra-
far em uma mesa ao lado de 
Bolsonaro, enquanto o presi-
dente empilhava guloseimas 
recebidas de Minas Gerais que 
incluíam doce de leite, goia-
bada e pinga (cachaça).

O fato grave de toda essa 
história é que Bolsonaro vive 
emparedando os ministros do 
Supremo, inclusive mandando 
seus apoiadores realizarem 
atos em todo o país que visam 
claramente fechar o órgão 
máximo do Judiciário, insti-
tuindo uma ditadura, tendo 
Bolsonaro e seus filhos no 
comando.

Dias  Toffol i ,  que no 
passado recente esteve inti-
mamente ligado a Bolsonaro, 
agindo muitas vezes de forma 

dúbia, que, na prática, ajudava 
os planos do presidente, agora 
sofre na pele o ataque visce-
ral do bolsonarismo. Esta é a 
primeira vez na história que a 
Polícia Federal pede para inves-
tigar um membro do Supremo 
Tribunal Federal, deixando nu 
todos os membros.

Provavelmente não será 
desta vez que Bolsonaro vai 
conseguir desmoralizar o STF, 
mas que ele tenta praticamente 
todos os dias, isso ele tenta.

Vamos ver até que ponto o 
poder supremo, mesmo sem 
armas bélicas, pode resistir 
aos ataques desenfreados de 
Bolsonaro e seus seguidores 
adeptos de ditaduras sangui-
nolentas e outras práticas que 
fazem ruborizar o maior de 
todos os reacionários.
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Fundada em agosto de 2014, a 
Kotter Editorial, situada em Curi-
tiba, tem firmado uma posição de 
destaque no mercado de livros 
no país. Em tempos de cresci-
mento das ideias obscurantistas 
e retrógradas, a Kotter, mesmo 
fora do eixo São Paulo-Rio, opera 
um vasto leque de publicações, 
com os mais variados temas, 
navegando do mundo da litera-
tura, da filosofia, ao debate polí-
tico e social em curso no país. A 
Kotter trabalha ainda com dois 
outros selos: A Sendas Edições e 
o Ninkotinha.

Entre 2020 e 2021, a Kotter 
Editorial publicou mais de 160 
títulos. Entre eles destacam-se: 
Nhe’enga a More Quixotesco, de 
Danilo Costa-Cobra Leite; Meu Pai, 
o Guru do Presidente, de Henry 
Bugalho; Nascer é um Incêndio 
ao Contrário, de Marcelo Ariel; 
A Revolução Burguesa no Brasil, 
de Florestan Fernandes; Minha 
Especialidade é Matar, de Henry 
Bugalho; Falando de Política Sem 
Politiquês, de Carlito Neto; Cláu-
dio Guerra: Matar e Queimar, 
de Denise Assis; Lulismo Selva-
gem, de Rogério Skylab; Todos os 
Nomes que Talvez Tivéssemos, de 
Guilherme Gontijo Flores; A Saída 
é Pela Esquerda, de Milton Alves;  
Debaixo das Rodas de um Auto-
móvel, de Rogério Skylab; Comu-
nicação Política, de Leonardo 
Stoppa e Sálvio Nienkötter; O Rei 
dos Judeus, de Henry Bugalho; 
O de Mundana, de Luiz Felipe 
Leprevost; Ninguém é Inocente 

em São Paulo, Ferréz; Bora Votar, 
de Carlito Neto e Sálvio Nienköt-
ter; Entrevista, de Cristina Serra; 
Amanhã Vai Ser Pior – O Brasil 
Segundo os Galãs Feios, de Helder 
Maldonado e Marco Bezzi; Teogo-
nia – Hesíodo, de Henry Bugalho; 
Subir pelo Inferno, Descer pelo 
Céu, de Marcelo Ariel; Patologias 
da Modernidade, de Jessé Souza; 
Ligações que Rasgam, de Raul K. 
Souza; Lava Jato, Uma Conspi-
ração Contra o Brasil, de Milton 
Alves; e, por fim, O Dia em que 
o Morro não Descer, de André 
Constantine e Dafne Ashton Vital 
Brazil.

Toda essa rica e variada 
produção vertida pela Kotter tem 
resultado em premiações para 
diversas obras. A editora chegou 
ao segundo lugar no prêmio da 
Biblioteca Nacional na categoria 
poesia com o livro “Ou o Silên-
cio Contínuo”, de Marcelo Ariel. 
Também ficou entre os 10 fina-
listas em tradução do 63º Prêmio 
Jabuti com o livro Ao Kurnugu, 
terra sem retorno – Descida de 
Ishtar ao mundo dos mortos, de 
Jacyntho Lins Brandão.

Ainda em 2019, a Kotter 
expandiu o alcance de suas 
publicações para Portugal, onde 
passou a editar livros de autores 
portugueses e de outros países 
lusófonos. Além disso, no ano 
passado, a editora consolidou 
a sua presença no Youtube, por 
meio da Kotter TV, um canal 
com diversos programas de lite-
ratura, política e filosofia. O que 

resulta em um trabalho ainda 
mais próximo com comunicado-
res de esquerda e influenciadores 
digitais como Leonardo Stoppa, 
Carlito Neto, o ator Bemvindo 
Sequeira e, recentemente, incor-
porando o ativista André Cons-
tantine.

Em plena pandemia, sem 
apoios ou estímulos oficiais, a 
editora disputa o seu espaço, 
enfrentando as naturais turbu-
lências de um mercado em rápida 
transformação. Novos fenôme-
nos impactam diretamente no 
comportamento do mercado 
editorial, como a expansão verti-
ginosa da Amazon, atualmente a 
líder de vendas de livros no país. 
A mega corporação norte-ameri-
cana, com a liderança do mercado 
e um market ing agressivo, 
desbancou livrarias tradicionais 
e que praticamente monopoliza a 
venda de livros pela Internet.

A editora Kotter é também 
um espaço privilegiado para o 
surgimento de novos escritores, 
sempre com um olhar atento 
e zeloso da gestão editorial, 
contribuindo para a qualidade 
do trabalho dos novos e futuros 
talentos literários – além da difu-
são e reedição de obras de escrito-
res já consagrados.

A Kotter é uma casa edito-
rial com uma profunda vocação 
democrática, plural, e de defesa e 
valorização da cultura nacional. 
Portanto, uma chama indispen-
sável nestes dias tempestuosos e 
ameaçadores.

A imagem da hora da 
chegada do presidente Jair 
Bolsonaro em Maceió, nesta 
quinta-feira, 13 de maio, é exata-
mente a foto em que ele, dentro 
do automóvel presidencial, faz 
pose com o senador Fernando 
Collor de Mello.

Ambos, hoje tidos como os 
mais novos “amigos de infân-
cia” da República.

Com suas empresas em 
regime de falência, Collor deve 
aos cofres da União mais de R$ 
300 milhões.  Além das dividas 
com trabalhadores que foram 
demitidos há mais de dois anos 
de suas empresas e até agora 
esperam as indenizações devi-
das.

Mas Collor não liga. Agora 
está ligado mesmo em outra 
coisa.

Antes opositor de Bolso-
naro, tornou-se então o mais 
ferrenho aliado por razões que a 
política nacional bem conhece.

Recentemente, o jornal 
Estado de S. Paulo denunciou 
a existência do “bolsolão” 
no governo Jair Bolsonaro, 
na ordem de R$ 3 bilhões, 
para a compra de aliados no 
Congresso.

Collor e Bolsonaro nunca 
estiveram tão juntos como 
agora. Felizes e sorridentes.

Muito embora, uma emble-
mática pesquisa de opinião 
pública do DataFolha revela 
que o presidente da República 
tem, atualmente, uma rejeição 
superior a 45%.

Coincidentemente, diz a 
pesquisa, que essa rejeição só é 
inferior a do próprio Collor em 
1992, que somava 68%, quando 
estava no exercício da Presidên-
cia da República.

É o passado ilustrando 
bem o presente, nesses tempos 
sombrios.

Quer dizer, sombrios sim, 
mas com o “bolsolão” cheio.

Um projeto editorial de valorização da cultura 
nacional e das ideias democráticas

Nos tempos de bolsolão, Collor 
se mantém colado em Jair 

Bolsonaro: feliz da vida

Ao emparedar ministro do Supremo, 
Bolsonaro vai à ‘guerra total’
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Rafaela Pimentel
Repórter

Com ref lexo 
d i r e t o  n a 
m e l h o r i a 

do ensino-aprendizagem de 
alunos e professores, a infra-
estrutura da rede pública 
ganha agora celeridade nos 
investimentos realizados pelo 
governo de Alagoas. O secre-
tário de Educação, Rafael Brito, 
anunciou nesta semana um 
aporte global de R$60 milhões 
para obras de reforma, cons-
trução e ampliação da estrutura 
das duas unidades estaduais de 
ensino superior: a Universidade 
de Ciências da Saúde (Uncisal) 
e a Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal).

A proposta é descentrali-

zar o processo de recuperação 
e expansão dos ambientes físi-
cos das unidades de ensino 
no estado. No último dia 11, o 
governador Renan Filho deu 
início a esse movimento com a 
assinatura da ordem de serviço 
para reforma do prédio da Unci-
sal e todas as suas unidades, 
com orçamento na ordem de 
R$8 milhões, além da liberação 
de R$ 7 milhões para compra 
de equipamentos e reestrutura-
ção do acervo bibliográfico da 
universidade, totalizando R$ 
15 milhões.

Somados a esses inves-
timentos, também já foram 
liberados mais R$15 milhões 
para ampliação de salas de 
aula e melhorias estruturais 
do campus de Arapiraca e 
Palmeira dos Índios da Uneal 

e R$30 milhões destinados à 
construção de uma nova sede 
da Universidade de Ciências da 
Saúde, em Maceió.

O montante foi garantido de 
forma inédita pelo governo, a 
fim de assegurar ampla moder-

nização das universidades esta-
duais e consequente avanço do 
ensino superior em Alagoas, 
beneficiando diretamente mais 
de 10 mil alunos e 550 professo-
res. É o que ressalta o secretário 
de Educação, Rafael Brito.

“Nossas redes de ensino 
desempenham um papel 
extremamente importante na 
formação dos alunos para sua 
futura inserção no mercado de 
trabalho e a infraestrutura das 
escolas e faculdades são funda-
mentais nesse contexto. Por 
determinação do governador 
Renan Filho, esse movimento 
terá agora mais celeridade 
com a meta de chegar a todos 
os 102 municípios de Alagoas 
com escolas regulares e creches. 
Vamos apostar na melhoria 
dos ambientes físicos e cons-
trução de novas unidades de 
ensino. Estamos arrumando 
a casa e nos preparando para 
um retorno às aulas com segu-
rança sanitária necessária para 
todos os professores e alunos”, 
salienta.

Seduc anuncia investimento de 
R$ 60 milhões a universidades

APORTE INCLUI serviços de reforma da Uncisal e de ampliação de salas e melhorias estruturais da Uneal

Ascom Seduc

Investimentos na infraestrutura das universidades estaduais  somam R$ 60 mi

Maria Luíza Ávila*
Agência Tatu

Apesar de ser um dos 
destinos mais procurados e ser 
apontado como um dos mais 
seguros pelo Ministério do 
Turismo (Mtur), o número de 
embarques e desembarques 
caiu em Alagoas no primeiro 
trimestre deste ano.

Dados da seção Mercado de 
Transporte Aéreo da Agência 
Nacional de Aviação (ANAC), 
analisados pela Agência Tatu, 
mostram que o estado apresen-
tou uma redução de 17,3% no 
número de embarques e desem-
barques no Aeroporto Zumbi 
dos Palmares nos primeiros 
três meses deste ano quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. Enquanto nos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2020 foram registra-
dos 564.8 mil passageiros, em 
2021 o número foi de 467.3 mil.

Ainda de acordo com 
os dados, se comparado o 
primeiro trimestre de 2021 ao 
ano de 2019, quando a pande-
mia ainda não havia sido decre-
tada pela Organização Mundial 
da Saúde, a queda é ainda mais 
expressiva. O número de passa-
geiros pagos, ou seja, a soma de 
embarques e desembarques de 
2019 fica em 600 mil pessoas, 

representando uma diferença 
de mais de 133 mil pessoas.

Para o mestre em Economia 
Aplicada pela Universidade 
Federal de Alagoas, Lucas 
Sorgato, a pandemia da Covid-
19 afeta não apenas o mercado 
aéreo, mas também diversos 
setores ligados e impulsiona-
dos por ele.

“Não dá para afirmar que 
a maioria dos turistas chega 
aqui pelo aeroporto, porque 
Alagoas tem uma conexão 
muito grande, uma logística 
muito boa com todos os estados 
do Nordeste e você tem aí um 
fluxo de turistas por terra que 
é significativo. A gente sabe o 
seguinte: os turistas que vêm de 
fora do estado, via aérea, vem 
principalmente de São Paulo e 
se for de outro país, vem prin-
cipalmente da Argentina. Se eu 
tenho uma redução da quan-
tidade de pessoas que vem 
para Alagoas, eu tenho menos 
turistas gastando dinheiro no 

estado, no shopping, em vestu-
ários, no centro. Por conta disso, 
as empresas que estão reven-
dendo, compram menos da 
indústria”, explica.

Ainda de acordo com 
Sorgato, não é possível projetar 
a recuperação tanto do setor 
aéreo como de outros setores 
que contribuem para a econo-
mia alagoana. “É algo incerto, 
mas, se a gente analisar o que 
aconteceu no final de 2020, 
talvez seja uma recuperação 
mais rápida e otimista do que 
em outras regiões. Quando 
ocorreu a liberação o ano 
passado muitos hotéis nossos 
apresentaram taxas de ocupa-
ção de 100%, os voos voltaram 
a lotar, o pessoal voltou a vir 
para o estado. Quando isso vai 
ocorrer a gente não sabe, prova-
velmente quando a vacinação 
se desenrolar melhor”, finaliza 
o economista.

*Estagiária sob supervisão 
da Editoria

‘EFEITO COVID’

Cai número de voos no 
primeiro trimestre do ano

A Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal), atra-
vés da Unidade de Negócio 
Agreste, realizou mais opera-
ções de combate a fraudes nas 
cidades de Igaci e Piaçabuçu 
nas últimas duas semanas. 
Atualmente, a Unidade vem 
efetuando cerca de 80 ações de 
inspeção por mês.

Nos últimos meses, a 
Companhia recebeu denún-
cias que levaram à localização 
de irregularidades na adutora 
de água bruta do município de 
Piaçabuçu e em uma casa de 
farinha de Igaci. Em ambos os 
casos as ligações clandestinas 
foram desfeitas e, no último, o 
proprietário do imóvel foi noti-
ficado e multado.

No geral, a UN Agreste da 
Casal efetua ações tanto nas 
zonas rurais quanto nas áreas 
urbanas dos municípios, e em 
cerca de 40% das operações são 
encontradas irregularidades 
nos locais. Entre elas, ligações e 
religações clandestinas, by-pass 

(mais conhecido como “gato”) e 
violações em hidrômetros.

Normalmente, a água 
furtada é utilizada para encher 
barragens (com o intuito de 
dessedentação de gado ou cria-
tório de peixes), abastecimento 
clandestino de carros-pipa, irri-
gação ou uso habitual em resi-
dências e comércios.

A gerente da Unidade, 
Aparecida Torres, afirma que a 
depender da localização, o abas-
tecimento das cidades passa a ser 
muito prejudicado por adultera-
ções como estas. Nestas circuns-
tâncias, são aplicadas multas 
aos infratores e, muitas vezes, 
cortado o fornecimento de água.

A Casal ressalta que qual-
quer situação irregular no 
consumo de água pode ser 
denunciada de forma anônima 
e gratuita através do número 
0800 082 0195 (Call Center). 
O atendimento funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h, e no finais de semana, das 
7h às 19h.

IGACI E PIAÇABUÇU

Casal fiscaliza
irregularidades

Ascom Casal
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TRABALAHDORES INFORMAIS e inscritos no CadÚnico podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do auxílio

Trabalhadores 
in formais  e 
inscritos no 

Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) - nascidos em 
outubro - podem sacar, a partir 
de hoje, a primeira parcela do 
auxílio emergencial 2021. O 
dinheiro havia sido deposi-
tado nas contas poupança 
digitais da Caixa Econômica 
Federal em 27 de abril.

Os  recursos  também 
poderão ser transferidos 
para uma conta-corrente, 
sem custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro podia 
ser movimentado apenas 
por meio do aplicativo Caixa 
Tem, que permite o paga-
mento de contas domésticas 
(água, luz, telefone e gás), 
de boletos, compras em lojas 
virtuais ou compras com o 
código QR (versão avançada 
do código de barras) em 
maquininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda a 
domingo, das 7h às 22h. Além 
disso, o beneficiário pode 
consultar o site auxilio.caixa.
gov.br.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 

passado pelo governo fede-
ral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família mono-
parental e, depois, estendido 
até 31 de dezembro de 2020 
em até quatro parcelas de R$ 

300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada 

de pagamentos, durante 
quatro meses, prevê parcelas 
de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo do perfil: as famílias, em 
geral, recebem R$ 250; a famí-
lia monoparental, chefiada por 
uma mulher, recebe R$ 375; e 
pessoas que moram sozinhas 

recebem R$ 150.

REGRAS
Pelas regras estabelecidas, 

o auxílio será pago às famílias 
com renda mensal total de até 
três salários mínimos, desde 
que a renda por pessoa seja 
inferior a meio salário mínimo. 
É necessário que o beneficiá-

rio já tenha sido considerado 
elegível até dezembro de 
2020, pois não há nova fase de 
inscrições. 

Para quem recebe o Bolsa 
Família, continua valendo a 
regra do valor mais vanta-
joso, seja a parcela paga no 
programa social, seja a do 
auxílio emergencial.

Nascidos em outubro podem 
sacar o auxílio emergencial

Marcello Casal/Agência Brasil

Termina hoje o prazo 
para que os selecionados 
para bolsas remanescentes 
do Programa Universidade 
para Todos (Prouni), rela-
tivo ao primeiro semestre de 
2021, entreguem à instituição 
de ensino pretendida a docu-
mentação comprovando as 
informações declaradas no 
ato de inscrição.

A documentação pode 
ser encaminhada por meio 
eletrônico, disponibilizado 
pela instituição. Caso contrá-
rio, o candidato classificado 
deve comparecer à universi-
dade, por exemplo.

O Prouni é o programa do 
governo federal que oferece 
bolsas de estudo - integrais 
e parciais (50%) - em institui-

ções particulares de educa-
ção superior. Para ter acesso 
à bolsa integral, o estudante 
deve comprovar renda fami-

liar bruta mensal de até 1,5 
salário mínimo por pessoa. 
Para a bolsa parcial, a renda 
familiar bruta mensal deve 

ser de até três salários míni-
mos por pessoa.

É necessário também que 
o estudante tenha cursado o 
ensino médio completo em 
escola da rede pública ou da 
rede privada, na condição de 
bolsista integral. Professores 
da rede pública de ensino 
também podem disputar 
uma bolsa, e, nesse caso, não 
se aplica o limite de renda 
exigido dos demais candida-
tos.

BOLSAS REMANESCENTES
As bolsas remanescentes 

são aquelas não preenchi-
das no processo seletivo, nas 
duas chamadas regulares e 
também na lista de espera 
do programa. A disponibili-

dade dessas bolsas ocorre por 
desistência dos candidatos 
pré-selecionados ou falta de 
documentação, por exemplo.

Neste semestre, o Prouni 
ofereceu mais de 162 mil 
bolsas. O candidato pode 
escolher até duas opções de 
instituição, curso e turno 
entre as bolsas disponíveis, 
de acordo com seu perfil. As 
notas de corte de cada curso 
são disponibilizadas pelo 
sistema, em caráter informa-
tivo.

O candidato pode acom-
panhar as notas de corte 
e alterar suas opções até o 
encerramento das inscrições. 
A inscrição válida é sempre 
a última confirmada pelo 
candidato.

UNIVERSIDADE PARA TODOS

Prazo para entrega de documentos 
para bolsas do Prouni termina hoje

Arquivo Agência Brasil

Prazo termina hoje para estudantes enviarem documentação às instituções
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Com ref lexo 
d i r e t o  n a 
m e l h o r i a 

do ensino-aprendizagem de 
alunos e professores, a infra-
estrutura da rede pública 
ganha agora celeridade nos 
investimentos realizados pelo 
governo de Alagoas. O secre-
tário de Educação, Rafael Brito, 
anunciou nesta semana um 
aporte global de R$60 milhões 
para obras de reforma, cons-
trução e ampliação da estrutura 
das duas unidades estaduais de 
ensino superior: a Universidade 
de Ciências da Saúde (Uncisal) 
e a Universidade Estadual de 
Alagoas (Uneal).

A proposta é descentrali-

zar o processo de recuperação 
e expansão dos ambientes físi-
cos das unidades de ensino 
no estado. No último dia 11, o 
governador Renan Filho deu 
início a esse movimento com a 
assinatura da ordem de serviço 
para reforma do prédio da Unci-
sal e todas as suas unidades, 
com orçamento na ordem de 
R$8 milhões, além da liberação 
de R$ 7 milhões para compra 
de equipamentos e reestrutura-
ção do acervo bibliográfico da 
universidade, totalizando R$ 
15 milhões.

Somados a esses inves-
timentos, também já foram 
liberados mais R$15 milhões 
para ampliação de salas de 
aula e melhorias estruturais 
do campus de Arapiraca e 
Palmeira dos Índios da Uneal 

e R$30 milhões destinados à 
construção de uma nova sede 
da Universidade de Ciências da 
Saúde, em Maceió.

O montante foi garantido de 
forma inédita pelo governo, a 
fim de assegurar ampla moder-

nização das universidades esta-
duais e consequente avanço do 
ensino superior em Alagoas, 
beneficiando diretamente mais 
de 10 mil alunos e 550 professo-
res. É o que ressalta o secretário 
de Educação, Rafael Brito.

“Nossas redes de ensino 
desempenham um papel 
extremamente importante na 
formação dos alunos para sua 
futura inserção no mercado de 
trabalho e a infraestrutura das 
escolas e faculdades são funda-
mentais nesse contexto. Por 
determinação do governador 
Renan Filho, esse movimento 
terá agora mais celeridade 
com a meta de chegar a todos 
os 102 municípios de Alagoas 
com escolas regulares e creches. 
Vamos apostar na melhoria 
dos ambientes físicos e cons-
trução de novas unidades de 
ensino. Estamos arrumando 
a casa e nos preparando para 
um retorno às aulas com segu-
rança sanitária necessária para 
todos os professores e alunos”, 
salienta.

Seduc anuncia investimento de 
R$ 60 milhões a universidades

APORTE INCLUI serviços de reforma da Uncisal e de ampliação de salas e melhorias estruturais da Uneal

Ascom Seduc

Investimentos na infraestrutura das universidades estaduais  somam R$ 60 mi

Maria Luíza Ávila*
Agência Tatu

Apesar de ser um dos 
destinos mais procurados e ser 
apontado como um dos mais 
seguros pelo Ministério do 
Turismo (Mtur), o número de 
embarques e desembarques 
caiu em Alagoas no primeiro 
trimestre deste ano.

Dados da seção Mercado de 
Transporte Aéreo da Agência 
Nacional de Aviação (ANAC), 
analisados pela Agência Tatu, 
mostram que o estado apresen-
tou uma redução de 17,3% no 
número de embarques e desem-
barques no Aeroporto Zumbi 
dos Palmares nos primeiros 
três meses deste ano quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. Enquanto nos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2020 foram registra-
dos 564.8 mil passageiros, em 
2021 o número foi de 467.3 mil.

Ainda de acordo com 
os dados, se comparado o 
primeiro trimestre de 2021 ao 
ano de 2019, quando a pande-
mia ainda não havia sido decre-
tada pela Organização Mundial 
da Saúde, a queda é ainda mais 
expressiva. O número de passa-
geiros pagos, ou seja, a soma de 
embarques e desembarques de 
2019 fica em 600 mil pessoas, 

representando uma diferença 
de mais de 133 mil pessoas.

Para o mestre em Economia 
Aplicada pela Universidade 
Federal de Alagoas, Lucas 
Sorgato, a pandemia da Covid-
19 afeta não apenas o mercado 
aéreo, mas também diversos 
setores ligados e impulsiona-
dos por ele.

“Não dá para afirmar que 
a maioria dos turistas chega 
aqui pelo aeroporto, porque 
Alagoas tem uma conexão 
muito grande, uma logística 
muito boa com todos os estados 
do Nordeste e você tem aí um 
fluxo de turistas por terra que 
é significativo. A gente sabe o 
seguinte: os turistas que vêm de 
fora do estado, via aérea, vem 
principalmente de São Paulo e 
se for de outro país, vem prin-
cipalmente da Argentina. Se eu 
tenho uma redução da quan-
tidade de pessoas que vem 
para Alagoas, eu tenho menos 
turistas gastando dinheiro no 

estado, no shopping, em vestu-
ários, no centro. Por conta disso, 
as empresas que estão reven-
dendo, compram menos da 
indústria”, explica.

Ainda de acordo com 
Sorgato, não é possível projetar 
a recuperação tanto do setor 
aéreo como de outros setores 
que contribuem para a econo-
mia alagoana. “É algo incerto, 
mas, se a gente analisar o que 
aconteceu no final de 2020, 
talvez seja uma recuperação 
mais rápida e otimista do que 
em outras regiões. Quando 
ocorreu a liberação o ano 
passado muitos hotéis nossos 
apresentaram taxas de ocupa-
ção de 100%, os voos voltaram 
a lotar, o pessoal voltou a vir 
para o estado. Quando isso vai 
ocorrer a gente não sabe, prova-
velmente quando a vacinação 
se desenrolar melhor”, finaliza 
o economista.

*Estagiária sob supervisão 
da Editoria

‘EFEITO COVID’

Cai número de voos no 
primeiro trimestre do ano

A Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal), atra-
vés da Unidade de Negócio 
Agreste, realizou mais opera-
ções de combate a fraudes nas 
cidades de Igaci e Piaçabuçu 
nas últimas duas semanas. 
Atualmente, a Unidade vem 
efetuando cerca de 80 ações de 
inspeção por mês.

Nos últimos meses, a 
Companhia recebeu denún-
cias que levaram à localização 
de irregularidades na adutora 
de água bruta do município de 
Piaçabuçu e em uma casa de 
farinha de Igaci. Em ambos os 
casos as ligações clandestinas 
foram desfeitas e, no último, o 
proprietário do imóvel foi noti-
ficado e multado.

No geral, a UN Agreste da 
Casal efetua ações tanto nas 
zonas rurais quanto nas áreas 
urbanas dos municípios, e em 
cerca de 40% das operações são 
encontradas irregularidades 
nos locais. Entre elas, ligações e 
religações clandestinas, by-pass 

(mais conhecido como “gato”) e 
violações em hidrômetros.

Normalmente, a água 
furtada é utilizada para encher 
barragens (com o intuito de 
dessedentação de gado ou cria-
tório de peixes), abastecimento 
clandestino de carros-pipa, irri-
gação ou uso habitual em resi-
dências e comércios.

A gerente da Unidade, 
Aparecida Torres, afirma que a 
depender da localização, o abas-
tecimento das cidades passa a ser 
muito prejudicado por adultera-
ções como estas. Nestas circuns-
tâncias, são aplicadas multas 
aos infratores e, muitas vezes, 
cortado o fornecimento de água.

A Casal ressalta que qual-
quer situação irregular no 
consumo de água pode ser 
denunciada de forma anônima 
e gratuita através do número 
0800 082 0195 (Call Center). 
O atendimento funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h, e no finais de semana, das 
7h às 19h.

IGACI E PIAÇABUÇU

Casal fiscaliza
irregularidades

Ascom Casal
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

de Alagoas (Sefaz) divulgou, 
na última terça-feira, o novo 
boletim do movimento econô-
mico em Alagoas que constata 
que as atividades econômicas 
de atacado, varejo e indústria 
obtiveram um crescimento 
nominal, em conjunto, de 52% 
no mês de abril de 2021 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

A Sefaz analisou os docu-
mentos fiscais eletrônicos emiti-
dos no período, avaliando os 
efeitos das medidas de regula-
ção das atividades econômicas 
durante a pandemia de Covid-
19 na economia do estado. Os 
destaques do mês ficaram para 
o segmento industrial e para 
o varejo no setor de veículos, 
hipermercados e supermerca-
dos.

De acordo com os dados, o 
varejo apresentou crescimento 
de 54% no seu total, apresen-
tando índices positivos em 
todas as suas atividades. Nos 
valores mais significativos 

de emissões, destacaram-
-se o comércio varejista de 
veículos (179%), hipermerca-
dos e supermercados (20%), 
combustíveis (20%), que 
representam 54% do total de 
emissões do período.

Também foi observado 
que algumas atividades vare-
jistas tiveram um crescimento 

representativo em termos 
percentuais, como vestuário 
(510%), calçados (380%), teci-
dos (329%), eletrodomésticos 
(209%), lojas de departamentos 
(199%), dentre outros. O fato 
ocorreu porque, no exercício 
anterior, estas atividades esta-
vam restritas em decorrência 
do início da pandemia. Estas 

atividades somadas represen-
tam 5% em relação ao total de 
emissões do período.

O segmento industrial teve 
crescimento de 77% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
cloro e álcalis (1599%), resinas 
(383%), material de construção 

(149%), fabricação de produtos 
químicos (85%) e a fabricação 
de alimentos (46%), represen-
tando 58% dos valores de emis-
sões no período.

 Neste segmento, observou-
-se que o crescimento repre-
sentativo se deu pelo fato de 
as indústrias do ramo de cloro 
e álcalis, produtos químicos e 
resinas terem retomado suas 
atividades que haviam sido 
reduzidas drasticamente no 
exercício anterior. As ativida-
des com resultados negativos 
foram petróleo e gás (-17%) 
e fabricação de açúcar (-6%), 
representando 23% em relação 
ao total de emissões no período.

Já o setor atacadista teve 
aumento de 29% no seu 
total, com ênfase positiva nos 
segmentos representativos de 
atacadistas de material de cons-
trução (115%), bebidas (61%), 
combustíveis (43%) e alimentos 
(22%), que representaram 70% 
dos valores totais emitidos. 
Neste segmento, apenas ataca-
distas de açúcar (-21%) e fumo 
(-4%) apresentaram variações 
negativas no período.

Atacado, varejo e indústria de 
Alagoas crescem 52% em abril

ANÁLISE compara com o mesmo período de 2020; destaques vão para o setor de veículos e hipermercados

O Governo de Alagoas 
publicou no Diário Oficial 
do Estado (DOE) edição de 
sexta-feira (07), o Decreto N° 
74.205, que dispõe sobre a 
Instituição de Programa de 
Parcelamento e de Redução 
de Débitos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de Microem-
presa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), optante 
pelo Simples Nacional. O 
período de adesão começa a 
partir do dia 1º de junho.

De acordo com o docu-
mento, os débitos de ICMS 
relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro 
de 2020, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, ajuizados ou não, não 
abrangidos pelo Simples 
Nacional, poderão ser liqui-
dados à vista ou em parcelas, 
observadas as condições e 
limites previstos no Decreto. 
Em relação às parcelas deverá 

ser observado o valor de 
cada, não poderá ser inferior 
a R$ 100,00, no caso de ME 
optante pelo Simples Nacio-
nal; R$ 200,00, no caso de EPP 

optante pelo Simples Nacio-
nal.

Poderão também ser liqui-
dados, os débitos relativos ao 
ICM e ICMS inerente a fatos 

geradores não abrangidos 
pelo Simples Nacional, rema-
nescentes de parcelamento 
em curso ou cancelado. O 
valor de cada parcela não 

poderá ser inferior a R$ 500,00 
nos demais casos.

“Esse parcelamento é 
promovido com carga tribu-
tária reduzida, na qual o 
desconto é feito diretamente 
do imposto. Mais um bene-
fício disponibilizado pelo 
Governo, que faz parte do 
pacote econômico emergen-
cial, para socorrer as empre-
sas em dificuldade financeira, 
sobretudo os  pequenos 
empresários. Isso permitirá 
a sobrevivência das milhares 
de pequenas e médias empre-
sas que estão com tributos em 
atraso, ou alguma pendên-
cia na Sefaz, sem perder a 
condição de contribuinte do 
Simples Nacional”, destaca o 
Secretário Especial da Receita 
Estadual, Luiz Dias.

Mais informações podem 
ser observadas no Decreto N° 
74.205 publicada no DOE em 
07 de maio de 2021.

Fonte: Ascom Sefaz AL

A PARTIR DE JUNHO

Decreto permite parcelamento especial 
para empresas do Simples Nacional

Ascom Sefaz

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira; adesão começa a partir de 1o de junho



Informações que 
podem mudar 
as ações do dia, 

o trajeto dentro da cidade, ou 
ainda, ajudar a salvar vidas. É 
o serviço prestado pela Defesa 
Civil Municipal que encami-
nha mensagens de texto, em 
forma de SMS, para moradores 
da capital sobre a ocorrência de 
chuvas, alagamentos e desli-
zamentos. Durante o período 
chuvoso, este tipo de informa-
ção é fundamental no trabalho 
preventivo.

Desde 2019, a capital alago-
ana tem autonomia para enviar 
estas mensagens gratuitas. 
Elas são encaminhadas para 
o celular dos maceioenses – 
cadastrados previamente, ao 
requererem o serviço junto à 
Defesa Civil. O conteúdo da 
mensagem enviada cita as 
condições que podem ameaçar 
a vida de quem mora em áreas 
de risco ou na cidade, de um 
modo geral.

Ana Paula Tenório, 35, é 
servidora pública e se utiliza do 
serviço para nortear o dia. Ela é 
moradora do bairro da Jatiúca 
e durante o período de chuva 
ou em dias comuns busca se 
informar sobre os pontos de 

alagamentos ou notícias sobre 
o trânsito.

“Busco evitar contratem-
pos e até mesmo por questão 
de segurança”, explica ela. 
A informação de um órgão 
oficial como a Defesa Civil, 
segundo Ana Paula, a tranqui-
liza por ser uma informação 
fidedigna, por conta da fonte. 
“A mensagem pode até mudar 
os meus planos ao decorrer do 
dia. Entendo como uma ferra-

menta de proteção do cida-
dão”, esclarece a servidora 
pública. 

Joanna Borba, coordena-
dora do Centro Integrado de 
Monitoramento e Alerta da 
Defesa Civil (Cimadec), explica 
que há diversas possibilidades 
para o envio das mensagens. 

“Nós podemos encaminhar 
um aviso para toda Maceió, 
alertando sobre chuva forte e a 
possibilidade de alagamentos, 

mas também podemos esco-
lher uma determinada região, 
como Jacintinho e Feitosa, e 
mandar um alerta apenas pra 
essa região onde há o risco de 
deslizamento de barreiras”, 
explicou a coordenadora.

O servido de alerta por SMS 
é emitido para população com 
antecedência, o que pode signi-
ficar a diferença entre ficar ou 
deixar uma área de risco, ou 
seja, é o aviso que pode evitar 

um desastre com vítimas. 
“Com esses avisos, as 

pessoas podem buscar locais 
seguros, como casa de parente. 
Isso faz toda a diferença”, 
defende Borba.

Bruno Félix, jornalista, 
morador do bairro da Serraria, 
faz uso constante da avenida 
Pierre Chalitta, ponto de cons-
tantes inundações. Em sua 
opinião, o SMS da Defesa Civil 
ajuda muito o cidadão. 

“Ela auxilia tanto as pessoas 
que residem em áreas de risco, 
como as demais pessoas, em se 
tratando de transitar livremente 
na cidade. Pois nos informa as 
áreas afetadas por chuvas mais 
intensas”, ressaltou Félix. “Já 
evito passar pela Pierre Chalitta 
quando recebo o SMS”.

COMO RECEBER
Para receber as mensagens, 

basta enviar uma mensagem de 
texto SMS para o número 40199. 
No campo de texto da mensa-
gem, a população deve enviar o 
número do CEP de onde mora 
ou da região que deseja receber 
informações. Rapidamente o 
cidadão receberá uma mensa-
gem confirmando a validação 
do cadastro.
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SMS da Defesa Civil informa
sobre ocorrências de chuvas

SERVIÇO GRATUITO altera o dia a dia de quem recebe os alertas; deslizamentos e alagamentos também são informados

Divulgação
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
da Fazenda 

de Alagoas (Sefaz) divulgou, 
na última terça-feira, o novo 
boletim do movimento econô-
mico em Alagoas que constata 
que as atividades econômicas 
de atacado, varejo e indústria 
obtiveram um crescimento 
nominal, em conjunto, de 52% 
no mês de abril de 2021 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

A Sefaz analisou os docu-
mentos fiscais eletrônicos emiti-
dos no período, avaliando os 
efeitos das medidas de regula-
ção das atividades econômicas 
durante a pandemia de Covid-
19 na economia do estado. Os 
destaques do mês ficaram para 
o segmento industrial e para 
o varejo no setor de veículos, 
hipermercados e supermerca-
dos.

De acordo com os dados, o 
varejo apresentou crescimento 
de 54% no seu total, apresen-
tando índices positivos em 
todas as suas atividades. Nos 
valores mais significativos 

de emissões, destacaram-
-se o comércio varejista de 
veículos (179%), hipermerca-
dos e supermercados (20%), 
combustíveis (20%), que 
representam 54% do total de 
emissões do período.

Também foi observado 
que algumas atividades vare-
jistas tiveram um crescimento 

representativo em termos 
percentuais, como vestuário 
(510%), calçados (380%), teci-
dos (329%), eletrodomésticos 
(209%), lojas de departamentos 
(199%), dentre outros. O fato 
ocorreu porque, no exercício 
anterior, estas atividades esta-
vam restritas em decorrência 
do início da pandemia. Estas 

atividades somadas represen-
tam 5% em relação ao total de 
emissões do período.

O segmento industrial teve 
crescimento de 77% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
cloro e álcalis (1599%), resinas 
(383%), material de construção 

(149%), fabricação de produtos 
químicos (85%) e a fabricação 
de alimentos (46%), represen-
tando 58% dos valores de emis-
sões no período.

 Neste segmento, observou-
-se que o crescimento repre-
sentativo se deu pelo fato de 
as indústrias do ramo de cloro 
e álcalis, produtos químicos e 
resinas terem retomado suas 
atividades que haviam sido 
reduzidas drasticamente no 
exercício anterior. As ativida-
des com resultados negativos 
foram petróleo e gás (-17%) 
e fabricação de açúcar (-6%), 
representando 23% em relação 
ao total de emissões no período.

Já o setor atacadista teve 
aumento de 29% no seu 
total, com ênfase positiva nos 
segmentos representativos de 
atacadistas de material de cons-
trução (115%), bebidas (61%), 
combustíveis (43%) e alimentos 
(22%), que representaram 70% 
dos valores totais emitidos. 
Neste segmento, apenas ataca-
distas de açúcar (-21%) e fumo 
(-4%) apresentaram variações 
negativas no período.

Atacado, varejo e indústria de 
Alagoas crescem 52% em abril

ANÁLISE compara com o mesmo período de 2020; destaques vão para o setor de veículos e hipermercados

O Governo de Alagoas 
publicou no Diário Oficial 
do Estado (DOE) edição de 
sexta-feira (07), o Decreto N° 
74.205, que dispõe sobre a 
Instituição de Programa de 
Parcelamento e de Redução 
de Débitos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de Microem-
presa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), optante 
pelo Simples Nacional. O 
período de adesão começa a 
partir do dia 1º de junho.

De acordo com o docu-
mento, os débitos de ICMS 
relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro 
de 2020, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida 
ativa, ajuizados ou não, não 
abrangidos pelo Simples 
Nacional, poderão ser liqui-
dados à vista ou em parcelas, 
observadas as condições e 
limites previstos no Decreto. 
Em relação às parcelas deverá 

ser observado o valor de 
cada, não poderá ser inferior 
a R$ 100,00, no caso de ME 
optante pelo Simples Nacio-
nal; R$ 200,00, no caso de EPP 

optante pelo Simples Nacio-
nal.

Poderão também ser liqui-
dados, os débitos relativos ao 
ICM e ICMS inerente a fatos 

geradores não abrangidos 
pelo Simples Nacional, rema-
nescentes de parcelamento 
em curso ou cancelado. O 
valor de cada parcela não 

poderá ser inferior a R$ 500,00 
nos demais casos.

“Esse parcelamento é 
promovido com carga tribu-
tária reduzida, na qual o 
desconto é feito diretamente 
do imposto. Mais um bene-
fício disponibilizado pelo 
Governo, que faz parte do 
pacote econômico emergen-
cial, para socorrer as empre-
sas em dificuldade financeira, 
sobretudo os  pequenos 
empresários. Isso permitirá 
a sobrevivência das milhares 
de pequenas e médias empre-
sas que estão com tributos em 
atraso, ou alguma pendên-
cia na Sefaz, sem perder a 
condição de contribuinte do 
Simples Nacional”, destaca o 
Secretário Especial da Receita 
Estadual, Luiz Dias.

Mais informações podem 
ser observadas no Decreto N° 
74.205 publicada no DOE em 
07 de maio de 2021.

Fonte: Ascom Sefaz AL

A PARTIR DE JUNHO

Decreto permite parcelamento especial 
para empresas do Simples Nacional

Ascom Sefaz

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira; adesão começa a partir de 1o de junho



João Victor Barroso
Repórter

João Luís da Silva. 
Esse é o nome 
do paciente de 

número 10 mil, acometido 
pela Covid-19, que recebeu 
alta médica em Alagoas. O 
aposentado de 59 anos, pai de 
três filhos, avô de dois netos, 
voltou para perto da família 
ontem, depois de passar 15 
dias internado, sendo oito 
deles em um leito de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital da Mulher (HM), 
situado no bairro Poço, em 
Maceió. O governador Renan 
Filho e o secretário de Estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, 
estiveram na unidade hospi-
talar, onde acompanharam a 
vitória do paciente.

Antes de ser transferido 
para receber os cuidados no 
HM, João Luís da Silva foi 
buscar ajuda na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 
bairro Jacintinho. Mas, como 
o estado de saúde dele ficou 
mais grave, no dia 28 de abril 
a equipe solicitou a transferên-
cia do paciente para a unidade 
hospitalar. O filho do aposen-

tado, João Vitor da Silva, foi 
até o Hospital da Mulher para 
buscá-lo na tarde de ontem e 
falou sobre a dificuldade que 
foi ficar longe do pai.

“Nossa luta foi grande, 
porque esse período que meu 
pai ficou internado foi difícil, 
mas, ele venceu essa batalha, 
contando com o apoio de todo 
mundo da minha família. A 
gente lutou muito com o meu 
pai e conseguimos essa vitória. 
Quero aproveitar para dizer 
que as pessoas se protejam, 
porque essa doença não é fácil. 
As coisas não estão fáceis e 
continua sendo um momento 
difícil para todos nós”, disse o 
filho de João Luís da Silva.

O aposentado foi tratado 
e curado pela equipe multi-
disciplinar do HM, que conta 
com 158 leitos exclusivos para 
os cuidados de pacientes diag-
nosticados com a doença. A 
unidade hospitalar é referência 
no atendimento à população 
que precisa de tratamento para 
a Covid-19 em Alagoas e faz 
parte da estruturação feita pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesau), no combate à pandemia 
do novo coronavírus.

Para o governador Renan 
Filho, que prestigiou a alta 
médica de João Luís da Silva, 
a marca de 10 mil vidas salvas 
é uma demonstração da efici-
ência em como o Estado tem 
enfrentado a pandemia da 
Covid-19. “A alta do senhor 
João significa o retorno dele 
para casa, para perto da família, 
significa que foram 10 mil vidas 
salvas pela Rede de Hospitais 
Públicos de Alagoas. É um 
grande avanço nesse momento 
da pandemia, nos faz ter mais 
esperança e força para seguir-
mos firmes na luta para salvar 
ainda mais vidas no estado”, 
afirmou o governador Renan 
Filho, ao parabenizar o paciente 
recuperado por ser mais um 
vencedor da batalha contra a 
Covid-19.

INVESTIMENTOS NA 
REDE DE SAÚDE PÚBLICA
Para garantir uma assistên-

cia de qualidade, o Governo 
do Estado ampliou o número 
de leitos durante a pandemia 
da Covid-19, ainda em 2020, 
abrindo quatro novos hospi-
tais e, assim, estruturou ainda 
mais a Rede Pública de Saúde 
em Alagoas. Foram inaugu-

rados o Hospital Metropoli-
tano de Alagoas (HMA), em 
Maceió; o Hospital Regional do 
Norte (HRN), em Porto Calvo; 
o Hospital Regional da Mata 
(HRM), em União dos Palma-
res; e o Hospital de Campanha 
Drº Celso Tavares, em Maceió.

Em 14 meses de enfren-
tamento à Covid-19, o povo 
alagoano conta com 1.416 leitos 
exclusivos na Rede de Saúde 
Pública, divididos em 383 leitos 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), 976 leitos clínicos e 
outros 57 leitos Intermediários, 
localizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs). 
A Sesau também implantou a 
Central de Regulação de Leitos 
para organizar e definir um 
melhor fluxo nas transferências 
entre as vagas disponibilizadas 
aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e prestar um 
atendimento mais eficiente 
para os pacientes diagnostica-
dos com a Covid-19.

Essa estrutura está espa-
lhada por todo o território 
alagoano, com leitos distribu-
ídos, estrategicamente, do 
Litoral Norte ao Alto Sertão 
do Estado. As vagas para o 
tratamento da doença estão 

localizadas em Maceió, Arapi-
raca, Coruripe, São Miguel dos 
Campos, Delmiro Gouveia, Rio 
Largo, Campo Alegre, Santana 
do Ipanema, Viçosa, São José da 
Tapera, Maragogi, União dos 
Palmares, Porto Calvo, Mare-
chal Deodoro, Palmeira dos 
Índios e Penedo.

Para o titular da Secretaria 
de Estado da Saúde, Alexandre 
Ayres, o dia 12 de maio de 2021 
vai ficar marcado na história 
do enfrentamento à Covid-
19, com o Hospital da Mulher 
registrando a alta hospitalar 
de número 10 mil. “Dez mil 
vidas salvas! É motivo de muito 
orgulho para todos que fazem 
parte da saúde de Alagoas. 
Especialmente para os profis-
sionais que estão diariamente 
na linha de frente dessa batalha 
que dura 14 meses. Tem sido 
um desafio imenso, com os 
nossos heróis da saúde se dedi-
cando ao máximo para salvar a 
vida do povo alagoano. Vamos 
seguir em frente, protegendo o 
cidadão alagoano, cuidando de 
quem mais precisa e fazendo 
uma saúde cada vez mais forte 
e cada vez mais próxima do 
cidadão”, destacou o secretário 
Alexandre Ayres.
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Rede Hospitalar salva 10 mil 
pacientes infectados pela Covid

PACIENTE QUE ficou internado 15 dias e precisou de assistência na UTI teve alta ontem, no Hospital da Mulher (HM)

Renan Filho: “A alta do senhor João significa o retorno dele para casa, para perto da família”

Fotos: Márcio Ferreira

Rede Hospitalar registra o marco de 10 mil vidas salvas de pacientes infectados com Covid-19


