
O bebê Benjamin, de 10 
meses, morreu soterrado no 
fundo de um córrego, após 
sua casa ser arrastada por 
uma barreira que deslizou na 
manhã de hoje, na Grota Santa 
Helena, na Chã de Jaqueira.A 
dinâmica do desastre teria 
sido a seguinte: um muro 
de contenção desabou com 

as chuvas, arrastando uma 
barreira que deslizou e caiu 
sobre a casa onde o bebê e 
os pais (Vanderson e Cris-
tiane) moravam, jogando 
tudo dentro do córrego. Os 
moradores adultos se salva-
ram, mas não encontra-
ram a criança. O Corpo de 
Bombeiros usou suas equi-

pes especiais para esse tipo 
de salvamento. Quase 30 
bombeiros trabalharam nas 
buscas e socorro.  O corpo da 
criança foi encontrado perto 
de casa, no final da tarde. 
Além desse tragédia, as 
chuvas causaram transtornos 
no trânsito, com a interdição 
da Ladeira de Fernão Velho; 

transbordamento de canais, 
no Dique-Estrada e do Riacho 
do Silva, em Bebedouro. Os 
túneis do “Viaduto da PRF” 
foram inundados e o tráfego 
de veículos foi interrompido. 
No Mercado da Produção, 
a água suja chegou à altura 
da cintura. A Defesa Civil de 
Maceió recebeu 22 chama-

dos para ocorrências e foi às 
ruas, além de disponibilizar 
o canal 199 para as chama-
das de urgência. Em 12 horas, 
choveu a média de 100mm, 
o que corresponde a 25% do 
previsto para junho. A Chã de 
Jaqueira foi a área mais afetada 
pelas chuvas com 142mm em 
12 horas.

Alagoas l 15 de junho I ano 002 I nº 236 l 2021 redação 82 3023.2092  I  e-mail redacao@odia-al.com.br

5SENADOR OMAR AZIZ AFIRMA QUE CPI VAI BUSCAR CARLOS WIZARD COERCITIVAMENTE SE FOR PRECISO

CHUVAS CASTIGAM 
MACEIÓ POR 12H

NA GROTA SANTA HELENA, CHÃ DE JAQUEIRA, BARREIRA DESLIZA, ARRASTA CASA E MATA BEBÊ DE 10 MESES
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Vanderson estava em casa 
quando a barreira arrastou 

o imóvel; ele e a esposa 
Cristiane escaparam e o 
bebê - Benjamin, de 10 

meses - morreu sob o barro
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Típico da arrogância dos 
que se consideram parte da 
elite numa sociedade conser-
vadora e desigual, o verea-
dor Leonardo Dias, durante 
debate realizado pelo portal 
Acta, usou duas formas de 
intimidação, infelizmente 
bastante conhecidas: amea-
çou processar o presidente 
da Unidade Popular em 
Alagoas, Magno Francisco, 
por tê-lo chamado de agita-
dor fascista, e ainda insinuou 
a condição de renda popular 
do oponente ao falar em tom 
jocoso “vai ter que gastar 
muito dinheiro na Justiça”.

A verdade é que Magno 
está certo! O fascismo não é 
um fenômeno isolado. É um 
movimento conservador, 
autoritário e repressor de 
uma casta privilegiada que 
pretende manter o povo numa 
condição de submissão, acei-

tando uma vida sem direitos 
para alimentar a ganância de 
uma minoria de privilegia-
dos. O fascismo é uma mani-
festação com muitas faces: vai 
da madame que não aceita o 
filho negro da empregada na 
mesma universidade que seu 
filho, ao empresário em cargo 
legislativo que não aceita ser 
confrontado pelo trabalhador 
de baixa renda que assume 
sua convicção política.

Os fascistas são aqueles 
que ficam irritados e agres-
sivos quando alguém do 
povo levanta os olhos e a 
voz, porque se alimentam do 
medo. São aqueles que preten-
dem que o oponente se enco-
lha e baixe a cabeça quando 
uma “autoridade” diz: com 
quem você pensa que está 
falando. É de conhecimento 
público e foco de vários estu-
dos na área jurídica que existe 

uma grande desigualdade no 
acesso ao Direito. Quem tem 
dinheiro costuma ameaçar 
quem não tem com os custos 
para responder aos proces-
sos. É uma forma “civilizada” 
de mandar calar a boca.

Essas pessoas, que não 
gostam de serem chamadas 
fascistas, são aquelas que 
assumem sempre a postura 
autoritária e ameaçadora  de 
quem sabe que as leis, numa 
sociedade de classes, domi-
nada por quem se apodera 
dos recursos socialmente 
produzidos, são feitas para 
proteger quem já tem poder 
e contribuir para a intimida-
ção de quem é expropriado 
do acesso aos bens e é consi-
derado cidadão de segunda 
categoria. É muito emblemá-
tica, quem viu exemplos de 
vídeos viralizados nas redes 
sociais, a diferença de postura 

do  pol i c iamento  que  é 
chamado para atender a uma 
ocorrência no condomínio de 
luxo para aquela operação 
executada na periferia, distri-
buindo pancadaria a esmo.

Magno está certo em 
chamar o vereador Leonardo 
Dias de fascista porque ele 
faz parte deste movimento 
liderado no país pelo presi-
dente Bolsonaro. Esse mesmo 
que desdenhou de todas as 
medidas sanitárias contra 
a Covid-19 e confrontou a 
Ciência com sua suposta 
superioridade de “grande” 
líder. Esse mesmo que quer 
fechar o STF e publicamente, 
sem interferências, faz amea-
ças ao Estado Democrático de 
Direito sem ser incomodado. 
Seus seguidores se sentem 
protegidos sob esse manto do 
autoritarismo populista, que 
está se movendo diante dos 

olhos das instituições que têm 
a missão de proteger os direi-
tos constitucionais e precisam 
acordar!

Pois bem, e o que nos 
interessa é: como vencer 
um fascista que te ameaça 
ou que pretende te silenciar 
bradando processos judi-
ciais? Primeiro, não fique 
sozinho. A força do povo 
nasce do coletivo. Magno 
Francisco faz parte de um 
partido que não por acaso 
se chama Unidade Popular. 
Segundo, mantenha a voz 
firme de quem não recua e 
a  tranquilidade no olhar de 
quem sabe que está no lado 
certo da História. Aquele 
olhar que o Magno lançou no 
final do debate, com aquele 
sorrisinho maroto de quem 
diz: “caro vereador, nós não 
temos absolutamente medo 
nenhum de você”.

O atleta e  ator  Terry 
Crews, famoso por sua atua-
ção no seriado ‘Todo mundo 
odeia o Cris’, declarou em 
2014, durante uma trans-
missão ao vivo pelo Face-
book, vista por mais de três 
milhões de internautas, que 
a pornografia tinha “bagun-
çado a sua vida”.

A l g u n s  d a d o s  s o b r e 
a indústria da pornogra-
fia são impressionantes: a 
indústria pornográfica faz 
mais dinheiro que a Major 
League Baseball, a NFL e 
o NBA juntos; 12% de todo 
conteúdo na  internet  é 
pornográfico; 1 novo filme 
pornô é lançado a cada 39 
minutos; MindGeek, dona 
da Pornhub,  Brazzers e 
YouPorn e RealityKings está 
no Top 3 das empresas com 
maior consumo de banda no 
mundo, sendo as outras duas 
Google e Netflix; XVideos é 
maior que CNN, Dropbox 
e New York Times juntos; 
Pornhub tem mais acessos 
mensais do que Netflix, 
Amazon e Twitter juntos; a 
cada segundo são gastos 3 
mil dólares em pornografia.

D i a n t e  d e  t a m a n h a 
expressão na produção e 
difusão de conteúdo porno-
gráfico, o consumo de porno-

grafia acompanha a mesma 
proporção. 90% dos meninos 
são expostos a pornografia; 
22 milhões de brasileiros 
assumem consumir porno-
grafia e 76% são homens; a 
maior parte é jovem (58% 
têm menos de 35 anos), 
de classe média alta (49% 
pertencem à classe B) e está 
em um relacionamento sério 
(69% são casados ou estão 
namorando). Além disso, 
49% do público concluiu 
o ensino médio e 40% têm 
curso superior. Os dados são 
de uma pesquisa realizada 
pelo Quantas Pesquisas e 
Estudos de Mercado.

A expansão da indús-
tria e do consumo do pornô 
têm causado sérios danos 
cognitivos, emocionais e 
comportamentais. Cresceu 
mais de 100% a procura 
por clínicas especializadas 
para tratamento em vício de 
pornografia. Os dependen-
tes relatam, além do vício, 
problemas de intimidade, 
isolamento e prejuízos nas 
relações interpessoais.

P e s q u i s a d o r e s  q u e 
atuam nos estudos de inter-
face entre Mídia e Psicologia 
observam que o consumo 
dos conteúdos midiáticos 
altera nas pessoas a sua 

percepção sobre a reali-
dade. Em outras palavras, 
a mídia possui uma potên-
cia discursiva que interfere 
na organização da subjeti-
vidade, ou seja, na percep-
ção de si mesmo, do outro 
e do mundo. Dessa forma, o 
acesso aos conteúdos produ-
zidos pela indústria porno-
gráfica modela a maneira de 
percepção da sexualidade e 
das relações.

Os conteúdos dos filmes 
pornôs são centrados em 
gratificações e fantasias 
sexuais masculinas, refor-
çando estereótipos misó-
ginos, violentos e racistas. 
Alguns exemplos eviden-
ciam a brutalidade presente 
no vocabulário: “comer”, 
“socar”, “meter”, “passar a 
vara”, “dar uma bombada”, 
“dar uma pistolada”, entre 
outros.

Essa violência se mani-
festa na objetificação da 
mulher. A expectativa de 
vida média de uma atriz 
pornô é de 36 anos. Elas 
morrem antes dos 40, seve-
ramente maltratadas, apesar 
de  mui to  d inheiro  que 
possam ter feito, mas sua 
imagem continua a circu-
lar. No pornô, a maneira 
de perceber e agir sobre a 

sexualidade é distorcida. 
As pessoas se tornam obje-
tos. Valorizam-se partes 
do corpo como o pênis e a 
vagina, que são coisas para 
serem usadas. Retifica-se o 
corpo no lugar de amá-lo.

A pornografia remove 
a intimidade do contato 
humano,  desumaniza  o 
encontro sexual, reduzido 
a um mecanicismo físico e 
agressivo. No pornô não 
há espaço para um enga-
jamento mútuo e a dimen-
são humana do sexo que a 
mulher também exerce.

Escreveu o fundador da 
Psicologia Analítica, Carl 
Gustav Jung: “por ser o amor 
devotado e fiel o mais belo, 
nunca se deveria procurar 
o que pode torná-lo fácil. 
Alguém que se apavora e 
recua diante da dificuldade 
do amor é péssimo cavaleiro 
de sua amada. O amor é como 
Deus: ambos só se revelam 
aos seus mais bravos cava-
leiros.(...) O amor custa caro 
e nunca deveríamos tentar 
torná-lo barato”.

“O prazer sexual serve 
para embelezar o amor”, 
disse o Papa Francisco na 
contramão da coisificação 
do humano e da sexuali-
dade.

Essa seria uma ótima notícia 
se soubéssemos o que fazer, neste 
tempo de incertezas. Mas o que 
assistimos é uma verdadeira tragé-
dia. O circo político pega fogo, a 
economia acende a luz amarela e 
milhões de brasileiros se declaram 
sem medo da morte e ainda levan-
tam a bandeira do extremismo para 
atacar o lado oposto. Descontrole 
total.

Como é bom curtir Alagoas no 
top 3 dos estados que mais vacinam 
contra o coronavírus. Excepcional 
Maceió como a capital que mais 
imuniza, com buzão exclusivo e 
corujão pela vida. Alagoas vive 
num outro patamar político.

Por outro lado, o que dizer de 
quem não respeita a lei, dos que 
passam dos limites preventivos e 
dos que protestam porque a polícia 
precisou “invadir” a praia para tirar 
gente que descumpria o decreto 
estadual de prevenção à Covid-19?

Pegar o controle, ligar a TV e 
assistir a mídia nacional mostrar 
que o governador do Estado e o 
prefeito da capital estão, mesmo 
que em lados opostos, cumprindo 
com seus deveres, é novo para nós 
e muito bem-vindo. Triste é ver 
bares, restaurantes, residências e 
milhares de pessoas na contramão 
da prevenção.

Se o sistema público de saúde 
do Estado ainda respira é porque 
as ações de Renan Filho e JHC estão 
na mesma sintonia.  

Hora de empatar esse jogo. O 
controle está em suas mãos..

Vereador de Maceió tenta intimidar 
presidente da UP durante debate

Pornografia: o desejo transfigurado O controle está 
em suas mãos...
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Co m  o  d i a 
chuvoso e as 
filas causadas 

pelos longos congestiona-
mentos, a capital foi banhada 
pela tristeza e pelo estresse. 
Devido às fortes chuvas que 
castigaram Maceió, vários 
deslizamentos de terra foram 
registrados pela Defesa Civil 
em diversos bairros. Em um 
deles, na grota Santa Helena, 
na Chã de Jaqueira, Benjamin, 
um bebê de 10 meses,  morreu 
soterrado. 

Segundo os órgãos de 
monitoramento, Maceió rece-
beu 100mm de chuva em 
apenas 12 horas. De acordo 

com a Defesa Civil, essa quan-
tidade de chuva equivale a 
25% do que era esperado para 
todo o mês. Até a última atua-
lização do órgão, cerca de 22 
ocorrências foram registradas 
até as 12h. Dentre os bairros 
que sofreram com desliza-
mentos de terra, queda de 
árvores ou algum dano provo-
cado pelas chuvas estão: Chã 
da Jaqueira, Jardim Petrópolis, 
Bebedouro, Farol, Jacintinho, 
Benedito Bentes, Clima Bom, 
Santa Lúcia, Poço, Serraria, 
Tabuleiro dos Martins e Santo 
Amaro.

O prefeito João Henrique 
Caldas (PSB) anunciou em 
uma rede social que todas as 
secretarias foram designadas 
para orientar a população 

e diminuir os impactos das 
chuvas. “Determinei que todas 
as equipes das secretarias este-
jam nas ruas para diminuir os 
impactos e orientar a popula-
ção.”, escreveu o prefeito.

No trânsito não foi dife-
rente. Longas filas de carros 
e ônibus congestionaram as 
principais vias da capital. 
Diversos relatos de conges-
tionamento foram registra-
dos nas redes sociais e tornou 
a capital um dos assuntos 
mais comentados do Twit-
ter na tarde desta terça.  Em 
um dos casos, devido a um 
alagamento, um veículo caiu 
em uma vala após tentar 
fazer uma curva, no bairro da 
Levada. Imagens mostram o 
carro totalmente submerso. 

Mesmo com o susto e os estra-
gos, não há registro de feridos. 

FAMÍLIAS ATINGIDAS
De acordo com a prefei-

tura, três casas foram atingi-
das por um deslizamento na 
Grota Santa Helena e desa-
brigou uma família que resi-
dia no local. A família que foi 
resgatada do deslizamento 
foi encaminhada para um 
abrigo provisório no bairro 
do Benedito Bentes, parte alta 
da capital.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Devido às  chuvas,  a 

Superintendência Munici-
pal de Transportes e Trân-
sito (SMTT), informou que a 
Ladeira de Fernão Velho foi 

interditada devido aos riscos 
de novos deslizamentos no 
local. 

Ontem à tarde, a Sala de 
Alerta da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (Semarh), 
havia emitido um comuni-
cado avisando sobre possíveis 
pancadas de chuva em toda a 
região litorânea de Alagoas. 

A Defesa Civil Munici-
pal também informou que 
um SMS foi enviado para os 
residentes das áreas de risco 
avisando sobre possíveis 
deslizamentos e orientando 
a população para acionar o 
órgão através do telefone 199 
e buscar locais seguros.

*Sob a Supervisão do editor

Chuvas causam morte de bebê 
e levam transtorno à população

MORTE DE BEBÊ NA CHÃ DE JAQUEIRA e mais 22 ocorrências atendidas pela Defesa Civil durante o temporal

Prefeitura intensifica trabalho nas ruas para diminuir impactos
Para diminuir os impactos 

causados pelas fortes chuvas 
registradas hoje em Maceió, 
equipes do serviço de drena-
gem e galerias da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) estão percorrendo 
a cidade para desobstruir 
pontos de alagamento.

O serviço executado irá 
permitir a passagem da água 
pelos canais de drenagem, 
ocasionando a diminuição 

dos alagamentos nas vias. O 
coordenador do serviço de 
drenagem e galerias, Gabriel 
Rodas, explica que as equipes 
receberam alguns chamados 
feitos pela população, mas 
seguem em rondas constantes 
nas ruas identificando novos 
pontos.

A ida de todas as equipes 
da Prefeitura de Maceió para 
as ruas foi uma determinação 
do prefeito JHC para diminuir 

os danos provocados pelas 
chuvas. Somente nas últimas 
24h, Maceió registrou um 
acúmulo de 100 mm de água, o 
que representa 25% do volume 
de chuva total esperado para o 
mês de junho.

Na Grota Santa Helena, 
onde houve um deslizamento 
que atingiu três residências, as 
equipes da Defesa Civil e da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social (Semas) fazem 

o acolhimento das famílias 
atingidas e também de outras 
que foram inseridas na área de 
risco. Uma família resgatada 
do deslizamento foi encami-
nhada para o abrigo improvi-
sado na Escola Frei Damião, no 
Benedito Bentes.

Equipes da Superinten-
dência de Desenvolvimento 
Sustentável (Sudes) inicia-
ram a remoção do barro que 
cedeu com o deslizamento de 

barreira, no bairro da Chã da 
Jaqueira. Devido ao desliza-
mento, a passagem de veículo 
encontra-se proibida no local.

A Sudes continua com o 
atendimento emergencial de 
queda de árvores. Em caso 
de ocorrência, a população 
pode acionar o serviço atra-
vés do número 98802-4834, 
enviando fotos ou vídeos 
do local, além do endereço e 
ponto de referência.
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Em agenda no 
Sertão alago-
ano ontem, o 

governador Renan Filho fez 
sua primeira parada no muni-
cípio de Monteirópolis e por 
um motivo bem especial: levar 
água tratada para a população 
do semi-árido. Além de bene-
ficiar diretamente cerca de 
200 famílias do povoado Paus 
Pretos, a adutora incrementa a 
operação do Sistema Coletivo 
da Bacia Leiteira, que atende a 
cerca de 240 mil pessoas em 18 
municípios.

Com investimentos de R$ 6 
milhões, a iniciativa é fruto de 
parceria entre a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura (Sein-
fra), a Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal) e a 
prefeitura de Monteirópolis.

“Nada é mais importante 
para essa comunidade do que 
a chegada da água, que é o 
insumo mais básico para a vida 
do cidadão”, declarou o gover-
nador Renan Filho, durante 
coletiva de imprensa, ao lado 

do secretário de Estado da 
Infraestrutura, Maurício Quin-
tella e de diretores da Casal. 
“Água é importante para tudo 
e na pandemia mais ainda 
porque as pessoas precisam 
garantir a higiene pessoal”, 
lembrou o chefe do Executivo 
estadual.

Situada a 208 km de Maceió 
e com população estimada em 
7.165 habitantes (IBGE/2020), 
Monteirópolis comemora a 
chegada da água em clima 
duplamente festivo: às véspe-
ras de celebrar 61 anos de 
emancipação política. Para 
Paus Pretos, a celebração é 
ainda maior, como ressaltou o 
secretário Maurício Quintella 
Lessa, ao lembrar que o abas-
tecimento configura um “salto 
civilizatório”.

“É importante ressaltar que 
Monteirópolis está fazendo 61 
anos. Muito antes de Montei-
rópolis existir a comunidade 
de Paus Pretos já estava aqui. É 
uma comunidade quilombola, 
isolada, em que sempre lhe foi 
negada o acesso não só à água, 
mas a qualquer tipo de infra-

estrutura”, observou o gestor, 
durante a solenidade presti-
giada pelo prefeito de Montei-
rópolis, Mailson Mendonça, e 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor, 
além de demais autoridades 
do executivo e do legislativo 
alagoano.

No pacote de inaugura-
ções, também foram entregues 
aproximadamente seis mil 
metros de calçamento e uma 
praça construída com recur-
sos da própria prefeitura. Ao 
lado da secretária de Assistên-

cia e Desenvolvimento Social, 
Fabiana Pessoa, o governador 
também visitou residências 
no município para realizar a 
entrega simbólica do Cartão 
CRIA. O programa repassa R$ 
100 mensais para as gestan-
tes e famílias com crianças na 
primeira infância – faixa etária 
que vai do 0 aos 6 anos. Em 
Monteirópolis, 353 beneficiá-
rias já recebem o recurso.

REVOLUÇÃO HÍDRICA 
NO SERTÃO
O novo sistema de abas-

t e c i m e n t o  i n a u g u r a d o 
no povoado Paus Pretos 
complementa as obras de 
ampliação e melhorias de 
uma rede ainda maior: o 
Sistema Coletivo da Bacia 
Leiteira.  Contratada em 
mais de R$ 100 milhões, a 
estrutura permitirá atuação 
mais eficiente nos serviços de 
tratamento e distribuição de 
água para uma população de 
240 mil pessoas em 18 muni-
cípios alagoanos.

“Neste momento está ocor-
rendo uma verdadeira revo-
lução na oferta de água no 
Sertão de Alagoas”, apontou 
o secretário Maurício Quin-
tella. “As bombas estão sendo 
trocadas em Pão de Açúcar, 
que é a terceira etapa da obra 
e já garantiu uma melhoria do 
sistema coletivo”, destacou o 
titular da Seinfra.

A intervenção total consiste 
na implantação de tubulações, 
construção de reservatórios e 
estação de tratamento de água 
(ETA), além da substituição 
das bombas das estações eleva-
tórias.

Governador inaugura sistema 
de abastecimento de água

OBRA VAI incrementar o Sistema Coletivo da Bacia Leiteira, que atende a cerca de 240 mil pessoas em 18 municípios

O delegado Arthur César 
informou ne ontem que a 
cidade de Teotônio Vilela não 
registra homicídios nos últi-
mos cem dias, completados 
no último domingo.

A cidade, onde o delegado 
é titular da distrital, já apare-
ceu nos primeiros lugares do 
Estado em número de homi-
cídios.

Em 2012, o Ministério 
da Justiça apontou a cidade 
como uma das doze mais 
violentas de Alagoas. A dele-
gacia do município recebeu 
móveis e equipamentos, 
juntamente com outras onze 
cidades alagoanas.

Em maio de 2019, o gover-
nador Renan Filho inaugurou 
o Centro Integrado de Segu-
rança Pública em Teotônio 
Vilela, o maior de Alagoas 
naquela época. Atualmente, 
apenas a cidade do Pilar tem 
uma unidade semelhante.

Seguindo as orientações 
do secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 

Mendonça, as polícias Civil 
e Militar da cidade atuam de 
forma integrada.

“Essa integração, marca 
da pol í t ica  estadual  no 
combate à violência, tem 
um diferencial em Teotônio 
Vilela: conta com a partici-
pação da Guarda Municipal 
da cidade. Juntas, essas três 
forças têm trabalhado para 
uma cidade melhor para os 
moradores, que, hoje, podem 
comemorar dias mais segu-
ros”, completou o delegado 
Arthur César.

TEOTÔNIO VILELA...

...Completa 100 dias 
sem homicídios

Márcio Ferreira

Adutora beneficia cerca de 200 famílias do povoado Paus Pretos, no Sertão

Ascom PC

Delegado Arthur César celebra feito

Após o ato histórico do dia 
29 de maio, que levou às ruas 
mais de 500 mil de pessoas 
contra o governo genocida de 
Jair Bolsonaro, a articulação 
Povo na Rua realizou no dia 
01 de Junho uma Assembléia 
Popular aberta que contou com 
a participação de quase 8 mil 
pessoas que deliberaram pela 
necessidade de seguir a reali-
zação das manifestações pela 
derrubadado governo Bolso-
naro, aprovando a nova data de 
manifestação no próximo dia 19 
de Junho.

Em seguida, no dia 02 de 
Junho, em reunião das Fren-
tes Brasil Popular e Povo sem 
Medo, decidiu-se seguir o 
calendário aprovado na refe-
rida Assembleia promovida 
pela articulação Povo na Rua, 
estabelecendo-se a convocação 
unitária da manifestação para o 
dia 19 de Junho.

O governo Bolsonaro é 
o principal responsável pela 

disseminação da Covid19, que 
já matou quase 500 mil pessoas 
em todo o país. Não bastasse, 
o desemprego atinge 14,3 
milhões de pessoas e aproxi-
madamente 59% sofrem com 
insegurança alimentar. Negou 
e segue negando auxilio emer-
gencial digno para o povo 
brasileiro, recusou por dezenas 
de vezes a compra de vacinas, 
impedindo a salvação de ao 
menos 100 mil vidas. Além 
disso, tenta agora aprovar o fim 
do uso das máscaras de prote-
ção na mesmo semana em que a 
média de mortes por dia bateu o 
número de 1.764 óbitos.

Não é possível esperar as 
eleições de 2022 para salvar o 
país, assim o ato não tem abso-
lutamente nenhuma caracterís-
tica de antecipação do debate 
eleitoral. Somente a intensi-
ficação das manifestações, a 
massiva presença do povo nas 
ruas será capaz de derrubar 
Bolsonaro e construir soluções 

para a crise que temos enfren-
tado.

Os organizadores do evento 
garantem que os atos serão 
realizados em locais abertos 
e pedem que todos os mani-
festantes compareçam aos 
atos de máscara N95 e PFF2, 
usem álcool em gel e garan-
tam o distanciamento durante 
a manifestação, seguindo às 
normas de segurança estabele-
cidas.  

19 DE JUNHO 

‘Povo na Rua’ articula
ato contra Bolsonaro 

Serviço
Data
19 de Junho
Local
Praça Centenário
Contatos
Lenilda Luna 82 99003-3868
Magno Francisco: 55 82 
99660-5667



Câmara dos Deputados

O Democratas decidiu, na 
noite de ontem, pela expul-
são do deputado federal 
Rodrigo Maia (sem partido-
-RJ) dos quadros do partido. 
Ex-presidente da Câmara 
dos Deputados entre 2016 a 
2021, Maia havia sinalizado 
um rompimento público 
com a legenda desde o início 
do ano, quando viu o candi-
dato que lançou para suces-
são ser preterido por Arthur 
Lira (PP-AL). Lira foi eleito 
com margem ampla para o 
comando da Casa.

Em uma nota publicada 
nas redes sociais, a sigla indi-
cou que houve entendimento 
de que Maia cometeu infração 
disciplinar passível de expul-
são do cargo. Relatora do caso 
dentro do partido, a deputada 
federal Professora Dorinha 
Seabra Rezende (TO) deu 
parecer favorável à saída dele.

O atrito de Maia com a 
legenda ficou claro dias antes 
da eleição para a presidência 
da Câmara e do Senado, no 
início de fevereiro. Na ocasião, 
com o partido rachou entre o 
apoio a Lira ou a Baleia Rossi 
(MDB-SP), candidato então 
apoiado por Maia. Nas sema-
nas seguintes as divergências 
cresceram de maneira intensa 
entre Maia e ACM Neto, 
ex-prefeito de Salvador e presi-

dente nacional do Democratas.
Em entrevista ao jornal 

‘Valor Econômico’, poucos 
dias após a eleição, Maia disse 
que “um antigo amigo entre-
gou a cabeça numa bandeja 
ao Planalto”, referindo-se às 
supostas negociações de ACM 
com Bolsonaro. O ex-presi-
dente da Câmara também 
chamou o DEM de “extrema-
-direita”

Em seu Twitter, Maia 
chamou ACM de “desleal” e o 
comparou a Tomás de Torque-
mada, inquisidor espanhol do 
século XV cujo nome virou 
sinônimo de crueldade

“Não só por isso, mas 
também pela sua deslealdade 

e falta de caráter, pedi a minha 
desfiliação. O partido dimi-
nuiu. Virou moeda de troca 
junto ao governo Bolsonaro”, 
escreveu o deputado. “Agora 
é virar a página e juntar forças 
para um projeto de desenvol-
vimento do Brasil e em prol 
dos brasileiros.”

O destino do parlamen-
tar fluminense deverá ser o 
PSD, legenda comandada por 
Gilberto Kassab e que já conta 
com Eduardo Paes, prefeito 
do Rio de Janeiro, como um 
de seus recentes filiados. Paes, 
assim como Maia, saiu do 
Democratas por discordân-
cias quanto às atuações da 
legenda.
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CPI: Aziz diz que Wizard pode 
ser conduzido coercitivamente

PRESIDENTE DA CPI DA COVID disse que, se for necessário, vai determinar medidas restritivas como a apreensão de passaportes

O presidente 
da CPI da 
C o v i d , 

Omar Aziz (PSD-AM), afir-
mou hoje, no Senado, que 
não permitirá um depoi-
mento virtual do empresário 
Carlos Wizard aos senadores 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. O senador disse 
que, se for necessário, vai 
determinar medidas restri-
tivas como a apreensão de 
passaportes ou a condução 
coercitiva dele.

O empresário tenta pres-
tar depoimento por video-
conferência, mas, de acordo 
com o parlamentar, a postura 
dele é “incompatível com a 

dinâmica da CPI”. “Escla-
reço que aqueles que forem 
formalmente intimados e se 
recusarem a depor perante 
esta CPI terão sua solicitação 
intimada ao juiz criminal da 
localidade em que residem”, 
disse Aziz.

O empresário apresentou 
requerimento para que sua 
oitiva ocorresse por video-
conferência. Ele disse que está 
nos Estados Unidos. Desde a 
semana passada, a CPI da 
Covid tenta notificá-lo, mas 
sem sucesso.

O ex-secretário de Saúde 
do Amazonas Marcellus 
Campêlo presta depoimento 
nesta terça à comissão.

A funcionária de uma pada-
ria de Palmares Paulista, no 
estado de São Paulo ficou com 
um braço quebrado depois de 
ter pedido a um cliente que 
usasse a máscara de proteção 
contra a Covid-19 dentro do 
estabelecimento.

Segundo o relato da vítima, 
Adriana Araújo da Silva, ao G1, 
o cliente, de 45 anos, chegou à 
padaria na última sexta-feira 
com a máscara pelo queixo e 
ficou nervoso depois de ser 
advertido para usar o equi-
pamento de forma correta e 
acabou por invadir a área desti-
nada aos funcionários.

Adriana conseguiu correr, 
mas foi seguida e agredida 
com uma rasteira e um pontapé 
num dos braços. Depois disso, 
conseguiu fugir até outra pada-
ria, onde o homem a agrediu 

com uma joelhada no rosto e 
também bateu no dono do esta-
belecimento.

Os clientes que testemu-
nharam o incidente ficaram 
revoltados e agrediram o 
cliente, tendo ainda chamado a 
Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e 
encaminhada para um hospital 
de Catanduva, onde foi subme-
tida a uma cirurgia, devido à 
fratura que apresentava num 
dos braços. Recebeu alta no 
domingo.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o agressor recebeu 
tratamento médico e foi levado 
para a delegacia. As equipes 
médicas precisaram usar medi-
cação para acalmar o agressor. 
O homem foi libertado na 
presença do advogado, mas 
não prestou depoimentos.

POR USO DE MÁSCARA

Cliente espanca 
mulher em padaria

 Câmara dos Deputados 

Reprodução G1

Funcionária de uma padaria foi espancada por pedir ao cliente o uso de máscara 

Rodrigo Maia foi expulso do Democratas e chamou ACM Neto de ‘desleal’

CARTÃO VERMELHO

Democratas decide pela 
expulsão de Rodrigo Maia

Washington Costa/Ministério da EconomiaJefferson Rudy/Agência Senado

Presidente da CPI, senador Omar Aziz pode determinar medidas restritivas a empresário, caso julgue necessário
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Agência Alagoas

Em agenda no 
Sertão alago-
ano ontem, o 

governador Renan Filho fez 
sua primeira parada no muni-
cípio de Monteirópolis e por 
um motivo bem especial: levar 
água tratada para a população 
do semi-árido. Além de bene-
ficiar diretamente cerca de 
200 famílias do povoado Paus 
Pretos, a adutora incrementa a 
operação do Sistema Coletivo 
da Bacia Leiteira, que atende a 
cerca de 240 mil pessoas em 18 
municípios.

Com investimentos de R$ 6 
milhões, a iniciativa é fruto de 
parceria entre a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura (Sein-
fra), a Companhia de Sanea-
mento de Alagoas (Casal) e a 
prefeitura de Monteirópolis.

“Nada é mais importante 
para essa comunidade do que 
a chegada da água, que é o 
insumo mais básico para a vida 
do cidadão”, declarou o gover-
nador Renan Filho, durante 
coletiva de imprensa, ao lado 

do secretário de Estado da 
Infraestrutura, Maurício Quin-
tella e de diretores da Casal. 
“Água é importante para tudo 
e na pandemia mais ainda 
porque as pessoas precisam 
garantir a higiene pessoal”, 
lembrou o chefe do Executivo 
estadual.

Situada a 208 km de Maceió 
e com população estimada em 
7.165 habitantes (IBGE/2020), 
Monteirópolis comemora a 
chegada da água em clima 
duplamente festivo: às véspe-
ras de celebrar 61 anos de 
emancipação política. Para 
Paus Pretos, a celebração é 
ainda maior, como ressaltou o 
secretário Maurício Quintella 
Lessa, ao lembrar que o abas-
tecimento configura um “salto 
civilizatório”.

“É importante ressaltar que 
Monteirópolis está fazendo 61 
anos. Muito antes de Montei-
rópolis existir a comunidade 
de Paus Pretos já estava aqui. É 
uma comunidade quilombola, 
isolada, em que sempre lhe foi 
negada o acesso não só à água, 
mas a qualquer tipo de infra-

estrutura”, observou o gestor, 
durante a solenidade presti-
giada pelo prefeito de Montei-
rópolis, Mailson Mendonça, e 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Victor, 
além de demais autoridades 
do executivo e do legislativo 
alagoano.

No pacote de inaugura-
ções, também foram entregues 
aproximadamente seis mil 
metros de calçamento e uma 
praça construída com recur-
sos da própria prefeitura. Ao 
lado da secretária de Assistên-

cia e Desenvolvimento Social, 
Fabiana Pessoa, o governador 
também visitou residências 
no município para realizar a 
entrega simbólica do Cartão 
CRIA. O programa repassa R$ 
100 mensais para as gestan-
tes e famílias com crianças na 
primeira infância – faixa etária 
que vai do 0 aos 6 anos. Em 
Monteirópolis, 353 beneficiá-
rias já recebem o recurso.

REVOLUÇÃO HÍDRICA 
NO SERTÃO
O novo sistema de abas-

t e c i m e n t o  i n a u g u r a d o 
no povoado Paus Pretos 
complementa as obras de 
ampliação e melhorias de 
uma rede ainda maior: o 
Sistema Coletivo da Bacia 
Leiteira.  Contratada em 
mais de R$ 100 milhões, a 
estrutura permitirá atuação 
mais eficiente nos serviços de 
tratamento e distribuição de 
água para uma população de 
240 mil pessoas em 18 muni-
cípios alagoanos.

“Neste momento está ocor-
rendo uma verdadeira revo-
lução na oferta de água no 
Sertão de Alagoas”, apontou 
o secretário Maurício Quin-
tella. “As bombas estão sendo 
trocadas em Pão de Açúcar, 
que é a terceira etapa da obra 
e já garantiu uma melhoria do 
sistema coletivo”, destacou o 
titular da Seinfra.

A intervenção total consiste 
na implantação de tubulações, 
construção de reservatórios e 
estação de tratamento de água 
(ETA), além da substituição 
das bombas das estações eleva-
tórias.

Governador inaugura sistema 
de abastecimento de água

OBRA VAI incrementar o Sistema Coletivo da Bacia Leiteira, que atende a cerca de 240 mil pessoas em 18 municípios

O delegado Arthur César 
informou ne ontem que a 
cidade de Teotônio Vilela não 
registra homicídios nos últi-
mos cem dias, completados 
no último domingo.

A cidade, onde o delegado 
é titular da distrital, já apare-
ceu nos primeiros lugares do 
Estado em número de homi-
cídios.

Em 2012, o Ministério 
da Justiça apontou a cidade 
como uma das doze mais 
violentas de Alagoas. A dele-
gacia do município recebeu 
móveis e equipamentos, 
juntamente com outras onze 
cidades alagoanas.

Em maio de 2019, o gover-
nador Renan Filho inaugurou 
o Centro Integrado de Segu-
rança Pública em Teotônio 
Vilela, o maior de Alagoas 
naquela época. Atualmente, 
apenas a cidade do Pilar tem 
uma unidade semelhante.

Seguindo as orientações 
do secretário de Segurança 
Pública, Alfredo Gaspar de 

Mendonça, as polícias Civil 
e Militar da cidade atuam de 
forma integrada.

“Essa integração, marca 
da pol í t ica  estadual  no 
combate à violência, tem 
um diferencial em Teotônio 
Vilela: conta com a partici-
pação da Guarda Municipal 
da cidade. Juntas, essas três 
forças têm trabalhado para 
uma cidade melhor para os 
moradores, que, hoje, podem 
comemorar dias mais segu-
ros”, completou o delegado 
Arthur César.

TEOTÔNIO VILELA...

...Completa 100 dias 
sem homicídios

Márcio Ferreira

Adutora beneficia cerca de 200 famílias do povoado Paus Pretos, no Sertão

Ascom PC

Delegado Arthur César celebra feito

Após o ato histórico do dia 
29 de maio, que levou às ruas 
mais de 500 mil de pessoas 
contra o governo genocida de 
Jair Bolsonaro, a articulação 
Povo na Rua realizou no dia 
01 de Junho uma Assembléia 
Popular aberta que contou com 
a participação de quase 8 mil 
pessoas que deliberaram pela 
necessidade de seguir a reali-
zação das manifestações pela 
derrubadado governo Bolso-
naro, aprovando a nova data de 
manifestação no próximo dia 19 
de Junho.

Em seguida, no dia 02 de 
Junho, em reunião das Fren-
tes Brasil Popular e Povo sem 
Medo, decidiu-se seguir o 
calendário aprovado na refe-
rida Assembleia promovida 
pela articulação Povo na Rua, 
estabelecendo-se a convocação 
unitária da manifestação para o 
dia 19 de Junho.

O governo Bolsonaro é 
o principal responsável pela 

disseminação da Covid19, que 
já matou quase 500 mil pessoas 
em todo o país. Não bastasse, 
o desemprego atinge 14,3 
milhões de pessoas e aproxi-
madamente 59% sofrem com 
insegurança alimentar. Negou 
e segue negando auxilio emer-
gencial digno para o povo 
brasileiro, recusou por dezenas 
de vezes a compra de vacinas, 
impedindo a salvação de ao 
menos 100 mil vidas. Além 
disso, tenta agora aprovar o fim 
do uso das máscaras de prote-
ção na mesmo semana em que a 
média de mortes por dia bateu o 
número de 1.764 óbitos.

Não é possível esperar as 
eleições de 2022 para salvar o 
país, assim o ato não tem abso-
lutamente nenhuma caracterís-
tica de antecipação do debate 
eleitoral. Somente a intensi-
ficação das manifestações, a 
massiva presença do povo nas 
ruas será capaz de derrubar 
Bolsonaro e construir soluções 

para a crise que temos enfren-
tado.

Os organizadores do evento 
garantem que os atos serão 
realizados em locais abertos 
e pedem que todos os mani-
festantes compareçam aos 
atos de máscara N95 e PFF2, 
usem álcool em gel e garan-
tam o distanciamento durante 
a manifestação, seguindo às 
normas de segurança estabele-
cidas.  

19 DE JUNHO 

‘Povo na Rua’ articula
ato contra Bolsonaro 

Serviço
Data
19 de Junho
Local
Praça Centenário
Contatos
Lenilda Luna 82 99003-3868
Magno Francisco: 55 82 
99660-5667
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Ascom Sefaz

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

(Sefaz) divulgou, ontem, o 
novo boletim do movimento 
econômico em Alagoas que 
constata que as atividades 
econômicas de atacado, 
varejo e indústria obtiveram 
um crescimento nominal, em 
conjunto, de 47% no mês de 
maio de 2021 em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior.

A  Se faz  ana l i sou  os 
documentos fiscais eletrô-
nicos emitidos no perí -
odo, avaliando os efeitos 
das medidas de regulação 
das atividades econômi-
cas durante a pandemia 
na economia do estado. Os 
destaques do mês ficaram 
para o segmento industrial, 
que elevou esta média do 
período e para o varejo no 
setor de veículos e combus-
tíveis. 

De acordo com os dados, o 
varejo apresentou crescimento 
de 51% 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 
(156%), combustíveis (49%), 
medicamentos (25%), hiper-
mercados e supermercados 
(15%), que juntos represen-
tam 62% do total de emissões 
do período. 

Neste segmento, obser-
vou-se que algumas ativida-
des tiveram um crescimento 
representativo em termos 
percentuais, tais como vestu-
ário (478%), calçados (458%), 
eletrodomésticos (129%) 
e lojas de departamentos 
(83%), entre outros - ativi-
dades que representam 10% 
do total de emissões do perí-
odo. O aumento significativo 

ocorreu devido à demanda 
reprimida levando em consi-
deração que estas atividades 
estavam restritas em maio de 
2020 pelo início da pandemia 
e a suspensão das ativida-
des econômicas através dos 
decretos estaduais. 

O segmento industrial teve 
crescimento de 61% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
resinas (310%), cloro e álcalis 
(187%), fabricação de produ-
tos químicos (111%), material 
de construção (124%), petró-
leo e gás (77%) e a fabricação 
de alimentos (47%), repre-
sentando 62% dos valores de 
emissões no período. 

O crescimento representa-
tivo do segmento industrial se 

deu devido ao fato de indús-
trias do ramo de cloro e álcalis, 
produtos químicos e resinas 
terem retomado suas ativida-
des, que no exercício anterior 
haviam sido reduzidas dras-
ticamente. No setor, as ativi-
dades que tiveram resultados 
negativos foram fabricação de 
álcool (-96%), açúcar (-20%) 
e fabricação de fumo (-23%), 
representando 11% em rela-
ção ao total de emissões no 
período.

Já o setor atacadista teve 
aumento de 32% no seu total, 
com ênfase positiva nos 
segmentos representativos 
de atacadistas de combus-
tíveis (60%), atacadista de 
material de construção (46%), 
atacadista de mercadorias 
em geral (34%) e alimentos 

(25%), que representaram 
73% dos valores totais emiti-
dos. Neste segmento, apenas 
atacadistas de açúcar (-29%), 
comércio de veículos (-22%) 
e distribuição e geração de 
energia (-5%) apresentaram 
variações negativas no perí-
odo, representando menos 
de 1% das emissões do perí-
odo.

BARES E RESTAURANTES
Apesar de a atividade 

econômica de bares e restau-
rantes estar enquadrada em 
prestação de serviços, fez-se 
necessária uma análise de 
forma específica por ter 
sido afetada diretamente 
pelos decretos estaduais que 
restringiram as atividades 
econômicas. Numa análise 

comparativa dos cinco primei-
ros meses do ano de 2021, 
verificou-se um crescimento 
nominal de, respectivamente, 
4%, 9%, 6%, 133% e 184%, em 
relação aos mesmos meses do 
ano anterior.

O resultado positivo de 
maio de 2021 deve considerar 
que, em maio de 2020, os esta-
belecimentos estavam com 
suas atividades suspensas, 
podendo funcionar apenas 
para entregas conforme 
Decreto Estadual 69.722/2020. 
Por meio da análise dos cinco 
primeiros meses do ano, 
observa-se que a atividade 
possuía tendência à queda em 
virtude de a pandemia ter se 
agravado ao longo dos meses, 
porém, observa-se uma leve 
recuperação.

Atacado, varejo e indústria de 
AL cresceram 47% em maio

ANÁLISE traz comparação com mesmo período do ano anterior; destaques ficam para o segmento industrial

Kaio Fragoso

Em maio de 2021, varejo apresentou crescimento de 51%, setor industrial de 61% e setor atacadista de 32%; dados são comparativos à maio de 2020
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Cardiopatia congênita atinge 
cerca de 30 mil bebês por ano

CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO  reforça importância do acompanhamento pré-natal para prevenção e diagnóstico precoce

Caracterizada 
c o m o  u m a 
a n o r m a l i -

dade na estrutura ou função do 
coração, a cardiopatia congê-
nita é uma má-formação que 
tem incidência significativa 
no Brasil. Estima-se que 30 mil 
bebês nasçam, anualmente, 
com algum tipo de defeito 
congênito, segundo dados do 
Ministério da Saúde.

O mês de junho é dedi-
cado à conscientização sobre 
os diversos tipos de cardiopa-
tias congênitas. A prevenção 
e o diagnóstico precoce conti-
nuam sendo importantes para 
evitar consequências graves 
para a saúde cardiovascular da 
criança. O alerta é do cardiolo-
gista pediátrico e cirurgião do 
Sistema Hapvida Maceió, Dr. 
José da Silva Leitão.

IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL 
Cansaço a mínimos esfor-

ços, desnutrição e lábios ou 
extremidades arroxeadas são os 
principais sintomas das cardio-
patias congênitas nos peque-
nos. O especialista explica, no 
entanto, que as manifestações 
são variáveis porque depen-
dem da complexidade da 
doença.

“Receber o diagnóstico 
pode assustar os pais, mas 
não há motivo para pânico. O 
conhecimento pré-natal destas 
anomalias faz toda a diferença 
para o êxito do tratamento e 
evolução clínica da criança”, 
destaca o médico.

Segundo Dr. José Leitão, 
o ecocardiograma fetal conti-
nua sendo o exame mais 
comum para a detecção das 
cardiopatias. “Ele deve ser 
feito entre a 21ª e a 28ª semana 
de gestação. Sendo desco-
berto algum problema no 
coração do feto, o parto pode 
ser programado em local 
adequado, dando toda assis-
tência à criança”, diz.

TRATAMENTO
O tratamento das cardio-

patias congênitas pode exigir 
intervenção cirúrgica, mas, 
segundo o cardiologista do 
Sistema Hapvida Maceió, tudo 
vai depender do comprome-
timento que a doença traz ao 
coração do paciente.

“Cuidar da saúde do cora-
ção dos nossos pequenos é 
muito importante e pode refle-
tir no bem-estar do paciente 
por toda a vida. Consulte o seu 
cardiologista”, finaliza.

O cardiologista pediátrico, 
Dr.  José d Silva, diz que o 
conhecimento pré-natal 
de alguma cardiopatia faz 
toda a diferença para o 
tratamento da criança

6 O DIA DIGITAL  l  15 de junho  I  2021

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

Ascom Sefaz

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

(Sefaz) divulgou, ontem, o 
novo boletim do movimento 
econômico em Alagoas que 
constata que as atividades 
econômicas de atacado, 
varejo e indústria obtiveram 
um crescimento nominal, em 
conjunto, de 47% no mês de 
maio de 2021 em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior.

A  Se faz  ana l i sou  os 
documentos fiscais eletrô-
nicos emitidos no perí -
odo, avaliando os efeitos 
das medidas de regulação 
das atividades econômi-
cas durante a pandemia 
na economia do estado. Os 
destaques do mês ficaram 
para o segmento industrial, 
que elevou esta média do 
período e para o varejo no 
setor de veículos e combus-
tíveis. 

De acordo com os dados, o 
varejo apresentou crescimento 
de 51% 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 
(156%), combustíveis (49%), 
medicamentos (25%), hiper-
mercados e supermercados 
(15%), que juntos represen-
tam 62% do total de emissões 
do período. 

Neste segmento, obser-
vou-se que algumas ativida-
des tiveram um crescimento 
representativo em termos 
percentuais, tais como vestu-
ário (478%), calçados (458%), 
eletrodomésticos (129%) 
e lojas de departamentos 
(83%), entre outros - ativi-
dades que representam 10% 
do total de emissões do perí-
odo. O aumento significativo 

ocorreu devido à demanda 
reprimida levando em consi-
deração que estas atividades 
estavam restritas em maio de 
2020 pelo início da pandemia 
e a suspensão das ativida-
des econômicas através dos 
decretos estaduais. 

O segmento industrial teve 
crescimento de 61% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
resinas (310%), cloro e álcalis 
(187%), fabricação de produ-
tos químicos (111%), material 
de construção (124%), petró-
leo e gás (77%) e a fabricação 
de alimentos (47%), repre-
sentando 62% dos valores de 
emissões no período. 

O crescimento representa-
tivo do segmento industrial se 

deu devido ao fato de indús-
trias do ramo de cloro e álcalis, 
produtos químicos e resinas 
terem retomado suas ativida-
des, que no exercício anterior 
haviam sido reduzidas dras-
ticamente. No setor, as ativi-
dades que tiveram resultados 
negativos foram fabricação de 
álcool (-96%), açúcar (-20%) 
e fabricação de fumo (-23%), 
representando 11% em rela-
ção ao total de emissões no 
período.

Já o setor atacadista teve 
aumento de 32% no seu total, 
com ênfase positiva nos 
segmentos representativos 
de atacadistas de combus-
tíveis (60%), atacadista de 
material de construção (46%), 
atacadista de mercadorias 
em geral (34%) e alimentos 

(25%), que representaram 
73% dos valores totais emiti-
dos. Neste segmento, apenas 
atacadistas de açúcar (-29%), 
comércio de veículos (-22%) 
e distribuição e geração de 
energia (-5%) apresentaram 
variações negativas no perí-
odo, representando menos 
de 1% das emissões do perí-
odo.

BARES E RESTAURANTES
Apesar de a atividade 

econômica de bares e restau-
rantes estar enquadrada em 
prestação de serviços, fez-se 
necessária uma análise de 
forma específica por ter 
sido afetada diretamente 
pelos decretos estaduais que 
restringiram as atividades 
econômicas. Numa análise 

comparativa dos cinco primei-
ros meses do ano de 2021, 
verificou-se um crescimento 
nominal de, respectivamente, 
4%, 9%, 6%, 133% e 184%, em 
relação aos mesmos meses do 
ano anterior.

O resultado positivo de 
maio de 2021 deve considerar 
que, em maio de 2020, os esta-
belecimentos estavam com 
suas atividades suspensas, 
podendo funcionar apenas 
para entregas conforme 
Decreto Estadual 69.722/2020. 
Por meio da análise dos cinco 
primeiros meses do ano, 
observa-se que a atividade 
possuía tendência à queda em 
virtude de a pandemia ter se 
agravado ao longo dos meses, 
porém, observa-se uma leve 
recuperação.

Atacado, varejo e indústria de 
AL cresceram 47% em maio

ANÁLISE traz comparação com mesmo período do ano anterior; destaques ficam para o segmento industrial

Kaio Fragoso

Em maio de 2021, varejo apresentou crescimento de 51%, setor industrial de 61% e setor atacadista de 32%; dados são comparativos à maio de 2020
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Stellantis Consolida Lide-
rança no Mercado Brasi-
leiro e Sul-Americano
A Stellantis consolidou 
sua liderança no mercado 
brasileiro de automóveis e 
comerciais leves, ao empla-
car 58.847 veículos em maio, 
alcançando uma participa-
ção de mercado de 33,4%. 
Entre os dez modelos mais 
vendidos no Brasil, cinco são 
da Stellantis: os Fiat Argo, 
Strada e Mobi, que ocupam 
as três primeiras posições 
no ranking geral, seguido 
pelo Jeep Renegade, o 
quarto modelo mais vendido 
no Brasil no mês. O Jeep 
Compass completa a lista de 
veículos do grupo entre os 
mais vendidos. No acumulado 
do ano, a Stellantis soma 
255.446 unidades vendidas, 
com 30,4% de participação 
de mercado. No período de 
janeiro a maio, Fiat Strada 
é o veículo mais emplacado 
no país. Entre os dez mais 
vendidos no ranking geral, 
destacam-se os Fiat Argo, 
Mobi e Toro e os Jeep Rene-
gade e Compass. 

Série exclusiva para o 
Brasil, Ram 2500 Rodeo se 
esgota em 10 horas
Depois do sucesso da Night 
Edition no ano passado e com 
vendas em alta em 2021 
(mais 13,6% de janeiro a 
abril sobre mesmo período de 
2020), a Ram 2500 Laramie 
acaba de ganhar a edição 
especial Rodeo, que teve 
todas as unidades compradas 
após somente 10 horas da 
abertura das vendas. Devido 
a esse notável sucesso do 
modelo, a marca já estuda 
trazer mais um lote. Criada 
com exclusividade para o 
nosso mercado, a novidade 
exibe diferenciais de estilo 
e, principalmente, vários 
recursos focados em tornar a 
maior picape do Brasil ainda 
mais capaz. 

BMW Motorrad 
oferece condições 
especiais em junho
A BMW Motorrad Brasil anuncia 
ofertas especiais para as 
icônicas G 310 R, F 750 GS 
Sport e R1250 RT neste mês 
de junho. Entre os destaques 
das condições, estão com taxas 
especiais para financiamento 
em 24 meses válido para os 
três modelos e emplacamento 
gratuito exclusivo para a R 1250 
RT. O modelo G 310 R pode ser 
adquirido de R$ 31.500,00 por 
R$ 27.900, com entrada mínima 
de R$ 13.950,00 mais 24 
parcelas mensais de R$ 618,00. 
Enquanto a F 750 GS Sport 
pode ser adquirida pelo valor 
de R$ 59.500, sendo a entrada 
mínima de R$ 29.750,00 em 
24 parcelas mensais de R$ 
1.291,00, ambas com taxa 
especial de 0% ao mês. 

RODASDUAS

Com estilo único, inovador 
e autêntico, o Novo PEUGEOT 
3008 traz novidades para 
continuar conquistando fãs por 
onde passa. Um dos destaques 
do modelo é o design que 
anuncia uma nova era mais 
moderna, com requinte e dina-
mismo. Agora, o modelo conta 
com atualizações também no 
visual, que vão desde os faróis, 
lanternas, grade e até mesmo 
na posição do emblema da 
marca.O SUV já impressio-
nava com o visual arrojado, 
requisito que ficou ainda mais 
evidente na nova geração, que 
ganhou, entre outros atributos, 
uma nova grade frameless que 
invade o para-choque dando 

movimento e se integrando à 
lateral do veículo, compondo 
harmoniosamente a face 
dianteira. Não só a frente foi 
redesenhada, mas a traseira do 
novo PEUGEOT 3008 é carac-
terizada por um acabamento 
em black piano, que se estende 

por toda a largura da tampa 
do porta-malas, unindo as 
novas lanternas com elemen-
tos luminosos na forma de três 
“garras” , em harmonia com o 
estilo frontal e perfeitamente 
em linha com o estilo atual da 
PEUGEOT.

Novo Peugeot 3008 traz 
novidades também no design

O sucesso do Fiat Toro 
despertou a ganância de 
outras marcas brasileiras 
em aproveitar o crescimento 
das vendas deste modelo em 
um segmento de mercado 
pouco povoado, a saber, a 
pickup de médio a grande 
porte entre o compacto Volk-
swagen Saveiro e Fiat Strada 
e o grande Toyota Hilux e 
Chevrolet S10. A Ford planeja 
lançar o novo Maverick no 
Brasil no próximo ano para 
ocupar uma parte desse 
mercado, conforme mostra a 
reportagem do site Primeira 
Marcha na figura abaixo. Ela 
acabou de ser apresentada 
oficialmente pela Ford nos 
Estados Unidos, salvando 
um nome bem conhecido 
(igual aos carros esportivos 
do final dos anos 70), desta 
vez usando uma picape. 
Todas as versões são equipa-
das com um carro híbrido 2,5, 

que pode fornecer 164 cavalos 
de potência e 21,4 quilos de 
potência, que pode ser usado 
em conjunto com 128 cavalos 
de potência e 23,9 quilos de 
motores elétricos. De acordo 
com a Ford, a potência total 
é de 193 cavalos. A caixa de 
mudanças é do tipo CVT com 
tração dianteira. A promessa 
é que as picapes sejam muito 
econômicas, com média de 

17 quilômetros por litro na 
cidade e uma autonomia 
estimada de 805 quilômetros. 
Quem busca mais potência 
pode escolher um motor 2.0 
turboalimentado com 253 
cavalos de potência e torque 
máximo de 38,3 kgfm. A 
transmissão é uma transmis-
são automática de 8 veloci-
dades. Existe uma opção de 
tração integral.

Ford Maverick vem para 
o Brasil importada

Chega na Europa 
o Citroën ë-Jumpy 
Hydrogen 
O ë-Jumpy Hydrogen veio completar 
nossa gama de veículos utilitários 
leves. Com sua arquitetura que 
combina célula combustível de 
hidrogênio e bateria, nosso furgão 
reúne o melhor das duas tecnologias. 
Os diferentes componentes foram 
integrados de forma inteligente, de 
modo a não afetar a capacidade 
de carga do veículo, um parâmetro 
essencial para os profissionais do 
segmento. O ë-Jumpy Hydrogen 
atende às necessidades e às 
utilizações dos profissionais, com 
uma autonomia de mais de 400 km, 
um menor impacto da temperatura 
externa sobre a autonomia, um tempo 
de carga de apenas 3 minutos e 
uma maior capacidade de recuperar 
a energia nas desacelerações” - 
Laurence Hansen – Diretora de 
Produto e Estratégia da Citroën. 


