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5CPI DA COVID NO SENADO: DIRETORA DA PRECISA EMUDECE E OMAR AZIZ VAI AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Secretaria da Fazenda 
divulgou hoje 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 

33% no mês de junho de 2021 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. O setor ataca-
dista teve aumento de 29% no 
total, com ênfase positiva nos 
segmentos representativos de 
combustíveis (62%), de mate-
rial de construção (34%), de 

bebidas (32%), mercadorias 
em geral (30%) e de alimen-
tos (23%) que representaram 
85% dos valores totais emiti-
dos. O varejo cresceu 33% 
no total, com índices positi-
vos em todas as  atividades. 
Destaques para: o comércio 

varejista de veículos (69%); 
combustíveis (34%); medica-
mentos (13%), hipermerca-
dos e supermercados (18%), 
que representam 60% do 
total de emissões do período. 
A indústria cresceu 38%, com 
destaque: fabricação de cloro 

e álcalis (337%); de açúcar 
(101%); de produtos quími-
cos (64%); de material de 
construção (59%); de alimen-
tos (45%) e a fabricação de 
resinas (9%), representando 
59% dos valores de emissões 
no período.

ECONOMIA CRESCE EM AL
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ATACADO, VAREJO E INDÚSTRIA AQUECEM 33% EM JUNHO 

Erika Santana Alberto Jorge

“RUA FECHADA”

Atividades serão retomadas
Com a mudança para a Fase 

Laranja do distanciamento 
social, a Secretaria Municipal 
de Segurança Comunitária e 
Convívio Social, vai liberar o 
Domingo de Lazer, realizado na 
Avenida Silvio Carlos Viana, na 

Ponta Verde – conhecida como 
Rua Fechada. As ações de lazer 
serão retomadas de maneira 
gradativa já no próximo 
domingo (18). As atividades 
no local devem ocorrer das 8h 
às 16h. As tradicionais apre-

sentações artísticas, culturais 
e esportivas, que promovam 
aglomerações, permanecem 
proibidas. Estão liberados o 
funcionamento dos parques 
infantis e vendedores ambulan-
tes cadastrados na Semscs.
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Veja as as novidades dos automóveis

AUTO RODAS

Novo Captur 
2022 com 
motor turbo 
de 170 cv

A linha 2022 do novo 
SUV  da Renault chega com 
o design externo renovado, 
uma revolução no interior e 
o inédito e moderno motor 
turbo TCe (Turbo Control 
Effiency) 1.3 flex.

TRABALHO INFANTILMAIS INTERNET

Denúncias 
deste ano  
já superam  
as de 2020

Programa 
“Conecta 
Professor” é 
sancionado

74

ESTABELECIMENTO CONDENADO

Fiscais da Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social realizaram a interdição do imóvel; intervenção imediata se deu pelo risco iminente de desabamento

Avanço do mar causa interdição 
de restaurante na orla de Maceió

A Secretaria de Segu-
rança Comunitária e Conví-
vio Social interditou hoje um 
bar na orla, após condenação 
da Defesa Civil Municipal. 

A intervenção se deu devido 
ao risco iminente de desaba-
mento. O secretário Thiago 
Prado disse que o estabele-
cimento apresenta risco aos 

consumidores e funcionários, 
e deve ser demolido. “A inter-
dição ocorreu por questões de 
segurança, além de questões 
sanitárias, com insalubridade 

e falta de higiene. Sendo assim 
a Defesa Civil condenou o 
prédio, já que seria inviável a 
manutenção devido ao avanço 
do mar”.
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“A política tem corren-
teza própria. Tem uma rota 
própria”. É o que está num 
trecho da emblemática, prag-
mática e quase monossilá-
bica entrevista de Marcelo 
Victor ao premiado jornalista 
Arnaldo Ferreira, na edição do 
último domingo, da Gazeta de 
Alagoas.

Li e reli e deixo explícito 
aqui que poucas vezes vi 
respostas sem o tradicional 
mimimi ou faz-me ri, comum 
na seara política.

Líder absoluto na Assem-
bleia Legislativa de Alagoas, 

Marcelo Victor articula os 
planos A e B para permane-
cer no Poder Legislativo ou 
assumir temporariamente o 
governo de Alagoas, no caso 
de Renan Filho disputar o 
Senado. Se ele topar o desafio 
o plano B é buscar a reeleição 
como governador do Estado. 
Daí,  talvez, ele defenda 
que “a política tem corren-
teza própria. Tem uma rota 
própria”.

O presidente da Assembleia 
Legislativa tem na palavra e 
posicionamento características 
determinantes que lhe permi-

tem ousar. O pragmatismo é 
sua marca.

Senão, vejamos alguns 
trechos da entrevista a Arnaldo 
Ferreira.  

O senhor considera que a 
missão da Assembleia Legis-
lativa no primeiro semestre 
de 2021 foi cumprida? Não. 
Porque sempre falta alguma 
coisa.

Qual o senhor considera 
como a mais importante? Não 
existe esta coisa de matéria 
mais importante. Todas são 
importantes e classificar ou 
diferenciar uma da outra é um 

desrespeito com o trabalho do 
Poder Legislativo.

Está preparado para a 
missão? Não.

Mas, se for convocado para 
assumir o governo do estado, 
assumirá? Sim

NÃO ESTAR PREPA-
RADO é a verdade que precisa 
ser dita pela coletividade dos 
políticos que temos. Talvez por 
essa carência de verdade é que 
o número de votos nulos, bran-
cos e abstenções seja maior que 
o resultado de muitos eleitos.

Finalizo com duas respos-
tas pragmáticas e emblemáti-

cas da excelente entrevista:
Como o senhor avalia as 

especulações? Quem traba-
lha com especulações são os 
economistas. Os políticos não 
devem trabalhar com especu-
lações.

O senhor admite que hoje é 
um vice eventual? Não posso 
afirmar isto porque o gover-
nador nunca me disse que 
pretendia deixar o governo. A 
boca que fala o que não ouve 
não constrói.

A verdade é que ninguém 
está preparado para nada. Está 
dado o recado.

O noticiário de celebrida-
des está quente como as águas 
das praias alagoanas durante o 
verão nordestino. A semana que 
passou juntou no mesmo balaio 
os polêmicos, Neymar Jr., Zezé 
Di Camargo e a ‘lacradora’ Luana 
Piovani.

O nosso ‘garoto’ prodígio do 
esporte abre com chave de ouro o 
noticiário ao chorar copiosamente 
na derrota para a Argentina na 
final da Copa América. Nosso 
‘herói’ chamou todos nós na chin-
cha ao cobrar patriotismo. Logo 
ele que é acusado de sonegação 
fiscal e de balançar as partes de 
um certo presidente sempre que 
pode. Logo ele que deu inúmeras 
declarações em apoio a políticos 
de direita, em especial o ex-candi-
dato a presidente Aécio Neves e o 
atual presidente, Jair Bolsonaro. 
Aécio sumiu da cena política 
depois de ser acusado de vários 
casos de corrupção e Bolsonaro, 
bem, esse não precisa nem falar.

Neymar cobra orgulho verde 
e amarelo diante de uma monta-
nha de mortos. Diante de um 
país devastado por um governo 
que ele ajudou a eleger e que 
está destruindo completamente 
a economia e a imagem do Brasil 
mundo a fora. Nosso craque 
não fez nenhuma declaração 
cobrando das autoridades efeti-
vidade no combate a pandemia, 
muito menos criticou o presi-
dente por ser um propagador de 
notícias falsas e um negacionista 
contumaz.

O jogador da seleção brasi-
leira tem a pachorra de cobrar 
patriotismo, como se isso fosse 
algo inerente aos torcedores da 
CBF. A cobrança dele acontece 
quando é realizada uma compe-
tição de futebol em solo brasileiro 
ao mesmo tempo que estamos 

na fase mais aguda da doença. 
Sabe-se agora que a realização da 
Copa América foi responsável por 
instalar no país uma nova cepa da 
doença, trazida pelas delegações 
estrangeiras que participaram da 
competição.

Como se não bastasse toda 
essa desgraça, o ‘garoto’ Neymar 
chorou para as câmeras e depois 
gargalhou ao lado do principal 
jogador da seleção adversária, 
como se nada tivesse acontecido. 
Duas cenas de um mesmo perso-
nagem. Eita que o Brasil não cansa 
nunca de passar vergonha.

AS BAIXARIAS DO ZEZÉ
Outro que sacudiu o mundo 

das celebridades foi o cantor 
sertanejo Zezé Di Camargo, 
um dos maiores apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro. Como 
sempre, Zezé trouxe às manche-
tes sua relação conturbada com 
a ex-mulher, Zilu, eternizada no 
filme ‘Dois Filhos de Francisco’. 
No filme, Zilu aparece como a 
pessoas responsável por colocar 
comida na mesa quando o cantor 
não tinha nenhum sucesso. A 
ex-mulher de Zezé, como muitas 
mulheres, sustentava sozinha a 
casa.

Esquecendo esse passado 
‘heroico’ da ex-esposa, Zezé 
partiu para a zombaria, ao gravar 
um pronunciamento em uma 
rede social, se vangloriando de 
ter ganho uma ação contra ela, 
aparentemente sobre a partilha 
de uma fazenda. Em ato contínuo 
o sertanejo jogou, mais uma vez, 
a mãe da maioria dos seus filhos 
no limbo das redes sociais, humi-
lhando-a tristemente.

Antes desse episódio da ação 
judicial ganha, Zezé tinha prota-
gonizado uma treta com o apre-
sentador da Record, Rodrigo 

Faro, acusando-o de ‘vender até a 
mãe’ por audiência.

LUANA PIOVANI E A 
VERGONHA ALHEIA
A atriz Luana Piovani é uma 

veterana em matéria de vergo-
nha alheia nas redes sociais. 
Com ares de lacração, a artista 
vive postando indiretas, críticas e 
outras coisas contra o ex-marido, 
o surfista Pedro Scooby. A mais 
recente teve a ver com a relação 
dele como o filho. Piovani nos 
disse que o ex-marido ‘não ligava’ 
do garoto tirar notas baixas. Não 
que tenham sido notas abaixo da 
média, mas abaixo da expectativa 
de Piovani, que fique claro.

Como relatar fatos corriquei-
ros da vida virou meio de vida 
para algumas celebridades, Luana 
segue seu itinerário, sempre 
tendo Scooby como protagonista, 
pintando-o como um péssimo pai, 
negligente e ausente.

Luana também tem tiradas 
políticas ou perto disso, quando 
da vez que ela ‘nos ensinou’ como 
não usar máscara de proteção da 
Covid em Paris. Ela gravou um 
vídeo mostrando que bastava 
comprar um sorvete, que esta-
ríamos livres da obrigação de 
usar máscaras. Ela fez esse vídeo 
achando que iria dar uma super 
dica, mas acabou mostrando que 
é uma nonsense (linguagem, 
dito, arrazoado etc. desprovido 
de significação ou coerência; 
absurdo, disparate).

Pelo menos uma coisa Luana 
se diferencia de Neymar e Zezé, 
ela não apoia as inomináveis 
aberrações do governo Bolsonaro. 
Recentemente, a atriz abriu para 
seus seguidores uma caixinha de 
perguntas no Instagram, onde 
revelou que torce pelo impeach-
ment de Bolsonaro.

 Um dos maiores perigos 
das redes sociais são os desa-
fios da internet, que apesar 
de tirar risadas dos inter-
nautas, podem ser extrema-
mente perigosos para quem 
os realiza. Muitas crianças, 
jovens e adultos têm gravado 
a si mesmos enquanto pren-
dem seus corpos com fitas 
adesivas; saem do carro 
enquanto ele está em movi-
mento e tentam voltar para 
ele ainda em movimento; 
asfixiam-se com um cinto ou 
lenço; e muitos outros que 
já fizeram vítimas mortais. 
O desafio da Asfixia, por 
exemplo, já levou mais de 89 
crianças à morte, segundo 
pesquisas do Centro de 
Controle de Doenças norte-
-americano.

Recentemente,  Adam 
Mosseri, CEO do Instagram, 
anunciou mudanças drás-
ticas na rede social. Não é 
preciso de um detalhismo 
científico para perceber que, 
com a pandemia de COVID-
19, o consumo de aparelhos 
eletrônicos entre crianças, 
jovens e adultos aumentou 
drasticamente e forçou uma 
adaptação por parte das 
redes sociais mais famosas 
pré-pandemia.

Para os mais abastados, 
escolas e faculdades migra-
ram para o on-line e o encon-
tro entre amigos também, 
surgindo uma necessidade 
de maior  interação por 
vídeos partindo das redes 
sociais. Não é à toa que redes 
sociais de compartilhamento 
de vídeos de 30 a 60 segun-

dos, como o TikTok, ganha-
ram força na pandemia. E, 
pelo visto, é onde Mosseri 
irá posicionar o Instagram 
nos próximos meses. Este 
formato é ideal para os desa-
fios da internet e, por isso 
mesmo, temos que estar 
atentos a eles.

Todos esses desafios são 
um alerta para os que ainda 
estão por vir, pois, esses 
desafios causam um estado 
de êxtase no indivíduo e 
ainda soma-se a possibili-
dade deste conseguir certa 
fama nas redes sociais, o 
que faz muitos tornarem-se 
adeptos aos desafios. Este é 
o tema do artigo científico 
publicado pela revista Reciis, 
da Fiocruz, em que Malena 
Contrera e Leonardo Torres 
discorrem sobre como desa-
fios desse tipo podem conta-
giar psiquicamente outros 
indivíduos, transformando-
-se em um movimento viral 
e levando seus desafiantes à 
morte. Este assunto é pauta 
dos Centros de Contro-
les de Doenças (CDC) pelo 
mundo inteiro e já fez víti-
mas em praticamente todo o 
Ocidente.

Evidentemente, as redes 
sociais tentam estar cada vez 
mais preparadas para censu-
rar conteúdos virais desse 
tipo. O YouTube é um grande 
exemplo disso, quando o 
desafio da Asfixia ganhou 
muitos adeptos. Porém, não 
é só um dever das redes 
sociais, mas de todos nós, 
usuários, enquanto indiví-
duos, cidadãos e pais.

A verdade de Marcelo Victor

Neymar, Zezé Di Camargo e Luana 
Piovani no mesmo balaio 

O perigo dos desafios da 
internet na pandemia
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Coibir o uso 
indevido da 
faixa azul e 

ainda reduzir em até 30 minu-
tos o deslocamento de usuários 
de ônibus. Assim foi a estra-
tégia adotada pela Operação 
Saturação, feita por agentes 
SMTT, entre os dias 5 e 9 de 
julho, nas Avenidas Durval de 
Góes Monteiro, no Tabuleiro 
do Martins, e Fernandes Lima, 
no Farol.

Durante a operação, agen-
tes e fiscais da SMTT registra-
ram 1.652 infrações ao longo 
dos dois principais trechos 
estratégicos das avenidas 
utilizadas por veículos de 
pequeno, médio e grandes 
portes.

Como informa Paula 

Isanelle, diretora do Sistema 
Integrado de Mobilidade de 
Maceió, por meio dos canais 
da SMTT são enviadas diver-
sas reclamações de usuários e 
de motoristas de ônibus, sobre 
a insistência de condutores 
em utilizarem indevidamente 
a faixa azul. “Essas faixas são 
prioritárias para ônibus do 
transporte coletivo, escolares, 
táxis com passageiros e viaturas 
em serviço”.

O uso indevido da faixa azul 
nos horários e dias proibidos é 
uma infração de natureza leve. 
O condutor que for flagrado 
trafegando indevidamente 
por este local será autuado no 
valor de R$ 88,38, perdendo três 
pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

SMTT: Operação Saturação 
multa infratores na faixa azul

AGENTES registraram 1.652 infrações venidas Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins, e Fernandes Lima, no Farol

C o m  a  o f e r t a  d e  5 8 
vagas, o Sistema Nacional 
de Emprego de Maceió está 
disponibilizando oportuni-
dades de emprego na capital. 
Os interessados, que cumpri-
rem os requisitos para as 
vagas e desejam se candida-
tar, devem enviar o currículo 
para o email: (sine@semtabes.
maceio.al.gov.br).

Entre as vagas, estão: 
marceneiro, mestre de obras, 
eletricista, pedreiro, servente, 
recepcionista, motorista, 
almoxarife, vendedor, reposi-
tor, gerente de negócios, entre 
outros. 

Os candidatos às vagas 
também podem agendar o 

atendimento presencial, no 
período das 12h às 13h30, pelo 
número 0800 082 6205. Os 
atendimentos presenciais são 
realizados no posto do Sine 
Maceió, no primeiro andar do 
Shopping Popular, no Centro 
da capital. O uso de máscaras 
é obrigatório, além das medi-
das de distanciamento social.

Para as empresas que 
buscam disponibilizar vagas 
e receber currículos através 
do Sine Maceió, a solicitação 
para preencher a Ficha de 
Cadastro deve ser feita via o 
email: (contratesine.semta-
bes@gmail.com), informando 
a ocupação disponível no 
título da mensagem.

O calendário de vacinação 
contra a Covid-19, elaborado 
pela Prefeitura de Maceió, 
tem sequencia hoje (13) com 
a primeira dose apenas para 
gestantes e puérperas (até 
45 dias após o parto) com 18 
anos ou mais.

A vacinação ocorre das 
9h às 16h nos drive-thrus 
do Estacionamento do Jara-
guá e da Justiça Federal 
(Serraria), Shopping Maceió 
(Mangabeiras), Shopping 
Pátio (Cidade Universitária), 
Praça Padre Cícero (Bene-
dito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 
Maia (Jacintinho).

Já a segunda dose da 

A s t r a Z e n e c a ,  t a m b é m 
está disponível em todos 
os pontos de vacinação. 
Enquanto a segunda dose da 
CoronaVac, está sendo apli-
cada apenas no Shopping 
Pátio.

Além do documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia), as gestantes 
deverão apresentar compro-
vante de estado gestacional, 
que pode ser feito com o 
Cartão de Acompanhamento 
da Gestante/Pré-natal, além 
da prescrição médica. As 
puérperas devem apresentar 
documentos de identificação 
e declaração ou certidão de 
nascimento da criança.

Desde o início da gestão, o 
prefeito de Maceió JHC tem se 
destacado no desenvolvimento 
de políticas públicas para as 
mulheres. São iniciativas que, 
somadas, garantem a proteção 
e defesa, incentivam o empo-
deramento feminino e buscam 
a qualificação profissional e 
educacional.

A primeira medida que 
assinalou o compromisso da 
administração foi a criação, 
em março, mês simbólico 
para este público, do Gabinete 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres, coordenado pela 
advogada Ana Paula Mendes. 
Pioneiro no município, este 
setor surgiu com foco nas ações 
que vislumbram o resguardo 
e o fortalecimento das garan-
tias individuais e coletivas. Em 
pouco tempo de atividade, o 
Gabinete já se inseriu em proje-
tos relevantes, como a Casa da 
Mulher Alagoana, posta em 
funcionamento no primeiro 
semestre, numa parceria 
inédita da Prefeitura de Maceió 
com o Tribunal de Justiça (TJ) 
de Alagoas e as forças policiais.

O espaço está aberto para 
servir como uma rede de 
acolhimento e assistência às 
vítimas de violência doméstica 
no Estado. 

OPORTUNIDADE GESTANTES E PUÉRPERASINICIATIVA

Sine disponibiliza 58 
vagas de emprego

Vacina hoje apenas 
para esse grupo

JHC prioriza 
políticas 
públicas para 
as mulheres

Agentes da SMTT realizaram a operação entre os dias 5 e 9 e registraram 1.652 infrações na principal via da capital

Ascom SMTT

Ascom SMS

Ascom Semtabes

Vacinação contra  a covid-19 segue calendário elaborado pela prefeitura

Candidatos interessados devem enviar o currículo por correio eletrônico
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“A política tem corren-
teza própria. Tem uma rota 
própria”. É o que está num 
trecho da emblemática, prag-
mática e quase monossilá-
bica entrevista de Marcelo 
Victor ao premiado jornalista 
Arnaldo Ferreira, na edição do 
último domingo, da Gazeta de 
Alagoas.

Li e reli e deixo explícito 
aqui que poucas vezes vi 
respostas sem o tradicional 
mimimi ou faz-me ri, comum 
na seara política.

Líder absoluto na Assem-
bleia Legislativa de Alagoas, 

Marcelo Victor articula os 
planos A e B para permane-
cer no Poder Legislativo ou 
assumir temporariamente o 
governo de Alagoas, no caso 
de Renan Filho disputar o 
Senado. Se ele topar o desafio 
o plano B é buscar a reeleição 
como governador do Estado. 
Daí,  talvez, ele defenda 
que “a política tem corren-
teza própria. Tem uma rota 
própria”.

O presidente da Assembleia 
Legislativa tem na palavra e 
posicionamento características 
determinantes que lhe permi-

tem ousar. O pragmatismo é 
sua marca.

Senão, vejamos alguns 
trechos da entrevista a Arnaldo 
Ferreira.  

O senhor considera que a 
missão da Assembleia Legis-
lativa no primeiro semestre 
de 2021 foi cumprida? Não. 
Porque sempre falta alguma 
coisa.

Qual o senhor considera 
como a mais importante? Não 
existe esta coisa de matéria 
mais importante. Todas são 
importantes e classificar ou 
diferenciar uma da outra é um 

desrespeito com o trabalho do 
Poder Legislativo.

Está preparado para a 
missão? Não.

Mas, se for convocado para 
assumir o governo do estado, 
assumirá? Sim

NÃO ESTAR PREPA-
RADO é a verdade que precisa 
ser dita pela coletividade dos 
políticos que temos. Talvez por 
essa carência de verdade é que 
o número de votos nulos, bran-
cos e abstenções seja maior que 
o resultado de muitos eleitos.

Finalizo com duas respos-
tas pragmáticas e emblemáti-

cas da excelente entrevista:
Como o senhor avalia as 

especulações? Quem traba-
lha com especulações são os 
economistas. Os políticos não 
devem trabalhar com especu-
lações.

O senhor admite que hoje é 
um vice eventual? Não posso 
afirmar isto porque o gover-
nador nunca me disse que 
pretendia deixar o governo. A 
boca que fala o que não ouve 
não constrói.

A verdade é que ninguém 
está preparado para nada. Está 
dado o recado.

O noticiário de celebrida-
des está quente como as águas 
das praias alagoanas durante o 
verão nordestino. A semana que 
passou juntou no mesmo balaio 
os polêmicos, Neymar Jr., Zezé 
Di Camargo e a ‘lacradora’ Luana 
Piovani.

O nosso ‘garoto’ prodígio do 
esporte abre com chave de ouro o 
noticiário ao chorar copiosamente 
na derrota para a Argentina na 
final da Copa América. Nosso 
‘herói’ chamou todos nós na chin-
cha ao cobrar patriotismo. Logo 
ele que é acusado de sonegação 
fiscal e de balançar as partes de 
um certo presidente sempre que 
pode. Logo ele que deu inúmeras 
declarações em apoio a políticos 
de direita, em especial o ex-candi-
dato a presidente Aécio Neves e o 
atual presidente, Jair Bolsonaro. 
Aécio sumiu da cena política 
depois de ser acusado de vários 
casos de corrupção e Bolsonaro, 
bem, esse não precisa nem falar.

Neymar cobra orgulho verde 
e amarelo diante de uma monta-
nha de mortos. Diante de um 
país devastado por um governo 
que ele ajudou a eleger e que 
está destruindo completamente 
a economia e a imagem do Brasil 
mundo a fora. Nosso craque 
não fez nenhuma declaração 
cobrando das autoridades efeti-
vidade no combate a pandemia, 
muito menos criticou o presi-
dente por ser um propagador de 
notícias falsas e um negacionista 
contumaz.

O jogador da seleção brasi-
leira tem a pachorra de cobrar 
patriotismo, como se isso fosse 
algo inerente aos torcedores da 
CBF. A cobrança dele acontece 
quando é realizada uma compe-
tição de futebol em solo brasileiro 
ao mesmo tempo que estamos 

na fase mais aguda da doença. 
Sabe-se agora que a realização da 
Copa América foi responsável por 
instalar no país uma nova cepa da 
doença, trazida pelas delegações 
estrangeiras que participaram da 
competição.

Como se não bastasse toda 
essa desgraça, o ‘garoto’ Neymar 
chorou para as câmeras e depois 
gargalhou ao lado do principal 
jogador da seleção adversária, 
como se nada tivesse acontecido. 
Duas cenas de um mesmo perso-
nagem. Eita que o Brasil não cansa 
nunca de passar vergonha.

AS BAIXARIAS DO ZEZÉ
Outro que sacudiu o mundo 

das celebridades foi o cantor 
sertanejo Zezé Di Camargo, 
um dos maiores apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro. Como 
sempre, Zezé trouxe às manche-
tes sua relação conturbada com 
a ex-mulher, Zilu, eternizada no 
filme ‘Dois Filhos de Francisco’. 
No filme, Zilu aparece como a 
pessoas responsável por colocar 
comida na mesa quando o cantor 
não tinha nenhum sucesso. A 
ex-mulher de Zezé, como muitas 
mulheres, sustentava sozinha a 
casa.

Esquecendo esse passado 
‘heroico’ da ex-esposa, Zezé 
partiu para a zombaria, ao gravar 
um pronunciamento em uma 
rede social, se vangloriando de 
ter ganho uma ação contra ela, 
aparentemente sobre a partilha 
de uma fazenda. Em ato contínuo 
o sertanejo jogou, mais uma vez, 
a mãe da maioria dos seus filhos 
no limbo das redes sociais, humi-
lhando-a tristemente.

Antes desse episódio da ação 
judicial ganha, Zezé tinha prota-
gonizado uma treta com o apre-
sentador da Record, Rodrigo 

Faro, acusando-o de ‘vender até a 
mãe’ por audiência.

LUANA PIOVANI E A 
VERGONHA ALHEIA
A atriz Luana Piovani é uma 

veterana em matéria de vergo-
nha alheia nas redes sociais. 
Com ares de lacração, a artista 
vive postando indiretas, críticas e 
outras coisas contra o ex-marido, 
o surfista Pedro Scooby. A mais 
recente teve a ver com a relação 
dele como o filho. Piovani nos 
disse que o ex-marido ‘não ligava’ 
do garoto tirar notas baixas. Não 
que tenham sido notas abaixo da 
média, mas abaixo da expectativa 
de Piovani, que fique claro.

Como relatar fatos corriquei-
ros da vida virou meio de vida 
para algumas celebridades, Luana 
segue seu itinerário, sempre 
tendo Scooby como protagonista, 
pintando-o como um péssimo pai, 
negligente e ausente.

Luana também tem tiradas 
políticas ou perto disso, quando 
da vez que ela ‘nos ensinou’ como 
não usar máscara de proteção da 
Covid em Paris. Ela gravou um 
vídeo mostrando que bastava 
comprar um sorvete, que esta-
ríamos livres da obrigação de 
usar máscaras. Ela fez esse vídeo 
achando que iria dar uma super 
dica, mas acabou mostrando que 
é uma nonsense (linguagem, 
dito, arrazoado etc. desprovido 
de significação ou coerência; 
absurdo, disparate).

Pelo menos uma coisa Luana 
se diferencia de Neymar e Zezé, 
ela não apoia as inomináveis 
aberrações do governo Bolsonaro. 
Recentemente, a atriz abriu para 
seus seguidores uma caixinha de 
perguntas no Instagram, onde 
revelou que torce pelo impeach-
ment de Bolsonaro.

 Um dos maiores perigos 
das redes sociais são os desa-
fios da internet, que apesar 
de tirar risadas dos inter-
nautas, podem ser extrema-
mente perigosos para quem 
os realiza. Muitas crianças, 
jovens e adultos têm gravado 
a si mesmos enquanto pren-
dem seus corpos com fitas 
adesivas; saem do carro 
enquanto ele está em movi-
mento e tentam voltar para 
ele ainda em movimento; 
asfixiam-se com um cinto ou 
lenço; e muitos outros que 
já fizeram vítimas mortais. 
O desafio da Asfixia, por 
exemplo, já levou mais de 89 
crianças à morte, segundo 
pesquisas do Centro de 
Controle de Doenças norte-
-americano.

Recentemente,  Adam 
Mosseri, CEO do Instagram, 
anunciou mudanças drás-
ticas na rede social. Não é 
preciso de um detalhismo 
científico para perceber que, 
com a pandemia de COVID-
19, o consumo de aparelhos 
eletrônicos entre crianças, 
jovens e adultos aumentou 
drasticamente e forçou uma 
adaptação por parte das 
redes sociais mais famosas 
pré-pandemia.

Para os mais abastados, 
escolas e faculdades migra-
ram para o on-line e o encon-
tro entre amigos também, 
surgindo uma necessidade 
de maior  interação por 
vídeos partindo das redes 
sociais. Não é à toa que redes 
sociais de compartilhamento 
de vídeos de 30 a 60 segun-

dos, como o TikTok, ganha-
ram força na pandemia. E, 
pelo visto, é onde Mosseri 
irá posicionar o Instagram 
nos próximos meses. Este 
formato é ideal para os desa-
fios da internet e, por isso 
mesmo, temos que estar 
atentos a eles.

Todos esses desafios são 
um alerta para os que ainda 
estão por vir, pois, esses 
desafios causam um estado 
de êxtase no indivíduo e 
ainda soma-se a possibili-
dade deste conseguir certa 
fama nas redes sociais, o 
que faz muitos tornarem-se 
adeptos aos desafios. Este é 
o tema do artigo científico 
publicado pela revista Reciis, 
da Fiocruz, em que Malena 
Contrera e Leonardo Torres 
discorrem sobre como desa-
fios desse tipo podem conta-
giar psiquicamente outros 
indivíduos, transformando-
-se em um movimento viral 
e levando seus desafiantes à 
morte. Este assunto é pauta 
dos Centros de Contro-
les de Doenças (CDC) pelo 
mundo inteiro e já fez víti-
mas em praticamente todo o 
Ocidente.

Evidentemente, as redes 
sociais tentam estar cada vez 
mais preparadas para censu-
rar conteúdos virais desse 
tipo. O YouTube é um grande 
exemplo disso, quando o 
desafio da Asfixia ganhou 
muitos adeptos. Porém, não 
é só um dever das redes 
sociais, mas de todos nós, 
usuários, enquanto indiví-
duos, cidadãos e pais.

A verdade de Marcelo Victor

Neymar, Zezé Di Camargo e Luana 
Piovani no mesmo balaio 

O perigo dos desafios da 
internet na pandemia
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Agência Alagoas

Ci r c u l a  n a s 
redes sociais 
uma imagem 

com a informação de que o 
imposto estadual sobre o gás de 
cozinha representaria mais de 
45% do valor total do produto. 
Os dados apresentados são 
falsos. Em Alagoas, o Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
o Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) é de 18%. 

A mensagem comparti-
lhada apresenta vários erros 
e não cita a fonte das infor-
mações. “Preço na Petrobrás 
RS 38,20, frete + distribuição + 
lucro R$ 14,95, imposto fede-
ral R$ 0,85, ICMS estadual R$ 
43,00, [valor total:] R$ 95,00 
(sic)”, informa a imagem com 
uma charge. “Entendeu agora 

quem é que está te roubando?”, 
questiona ao tentar responsabi-
lizar os governos estaduais pelo 
preço do produto.

Os números contidos na 
mensagem também foram 
manipulados e até o valor final 
não condiz com a soma dos 
dados apresentados. O valor 

total seria R$ 97 reais e não R$ 95 
como foi colocado na imagem. 
O conteúdo desinformativo 
já circulou em outros estados 
e com outros valores, como 
mostrou a Agência Lupa.

De acordo com os dados 
extraídos do site da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), em 

maio a Petrobrás vendeu cada 
botijão de gás por R$42,40 para 
as distribuidoras de Alagoas, 
fazendo com que o preço final, 
após ICMS e margem de lucro 
das distribuidoras e revende-
dores, fosse em média R$82,46.

O aumento no valor do gás 
de cozinha sentido pelo consu-
midor ao longo do ano acon-
tece devido à política de preços 
da Petrobras, que é atrelada ao 
valor do dólar e flutua em rela-
ção ao mercado internacional.

A alíquota de ICMS cobrada 
pelo Governo de Alagoas é 
fixada em 18% sobre o valor 
final, ou seja, o valor do imposto 
estadual pode diminuir ou 
aumentar a depender da dinâ-
mica de preços que envolve 
todo processo de venda, desde 
a produção até a venda ao 
consumidor. 

Em março de 2021, o 

Governo Federal zerou os 
impostos de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS) e Contri-
buição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). 
No entanto, o consumidor não 
sentiu diferença com a medida. 
A soma dos dois impostos até 
fevereiro era de apenas R$ 2,18. 

ALAGOAS SEM FAKE
Com foco no combate à 

desinformação, a editoria 
Alagoas Sem Fake verifica, 
todos os dias, mensagens e 
conteúdos compartilhados, 
principalmente em redes 
sociais, sobre assuntos rela-
cionados ao novo coronavírus 
em Alagoas. O cidadão poderá 
enviar mensagens, vídeos 
ou áudios a serem checados 
por meio do WhatsApp, no 
número: (82) 98161-5890.

Imposto estadual não é o maior 
responsável por preço do GLP

INFORMAÇÃO divulgada nas redes sociais de que o ICMS “abocanha” 45% do valor total do gás de cozinha é falsa

O setor de serviços avançou 
10% em Alagoas na passagem 
de abril para maio. O resultado 
representa a terceira taxa posi-
tiva em 2021: houve aumento 
em fevereiro (4,2%) e março 
(1,9%) e queda em janeiro (9%) e 
abril (5,4%). As informações são 
da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada nesta terça-
-feira (13) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Na comparação entre maio 
de 2021 e o mesmo mês do ano 
anterior, houve crescimento de 
48,5% do setor em Alagoas. Nos 
últimos 12 meses, o recuo veri-
ficado no volume de serviços 
foi de 8,1%. Já no acumulado 
do ano – de janeiro a maio de 
2021 frente ao mesmo período 
do ano anterior – o aumento foi 
de 5,7%.

O volume de serviços cres-
ceu 1,2% na passagem de abril 
para maio e superou, pela 
segunda vez este ano, o nível 
em que se encontrava antes 
da pandemia de Covid-19, em 
0,2%. Com dois meses seguidos 
de resultados positivos, o setor 
acumulou alta de 2,5%, ainda 
insuficiente para recuperar as 
perdas de março (-3,4%), mas 
dá sinais de aquecimento na 

maior parte dos seus segmentos 
de atividades. Mesmo assim, 
ainda se encontra 11,3% abaixo 
do recorde histórico, alcançado 
em novembro de 2014. No ano, 
o setor acumula alta de 7,3% e 
nos últimos 12 meses registra 
-2,2%.

“O setor vinha mostrando 
boa recuperação, mas, em 
março, com um novo agra-
vamento do número de casos 
de Covid-19, governadores e 
prefeitos de diversos locais do 
país voltaram a adotar medi-
das mais restritivas, afetando o 
funcionamento das empresas 
de serviços. Em abril e maio 
essas medidas começam a 
ser relaxadas e o setor volta a 
crescer”, explicou o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo, anali-
sando o panorama nacional.

Das cinco atividades inves-
tigadas pela PMS, três tiveram 
crescimento em maio. Um dos 
destaques foi o segmento de 
transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (3,7%), 
que têm o segundo maior peso 
no índice geral (32,8 pontos 
percentuais).

“A expansão nos transportes 
tem muito a ver com a queda 
no preço das passagens aéreas, 
além do aumento da demanda 

por esse serviço. O transporte 
aéreo cresceu 60,7% em maio. 
Além disso, o segmento de 
armazenagem, serviços auxi-
liares aos transportes e correio 
(3,6%), que também compõe a 
atividade, continua em ascen-
são, tendo atingido em maio seu 
patamar mais alto na série histó-
rica da PMS. Contribuem para 
esse resultado as empresas de 
logística, as administradoras de 
aeroportos e as concessionárias 
de rodovias”, assinala Lobo.

CRESCIMENTO NOS ESTADOS
Regionalmente, quase todas 

(23 de 27) as unidades da fede-
ração assinalaram expansão no 
volume de serviços em maio de 
2021 na comparação com abril. 
Entre os locais que apontaram 
taxas positivas nesse mês, o 
impacto mais importante veio 
de São Paulo (2,5%), que é 
também a localidade que tem 
maior peso no índice geral (45 
pontos percentuais). Outros 
destaques positivos foram 
Bahia (8,6%), Minas Gerais 
(2,1%) e Distrito Federal (3,7%). 
Por outro lado, Tocantins 
(-2,9%), Mato Grosso (-0,4%), 
Piauí (-1,9%) e Rondônia 
(-0,8%) registraram as únicas 
retrações em termos regionais.

TERCEIRA TAXA POSITIVA

Setor de serviços avança 
10% no estado, em maio

Divulgação

Ana Paula Lins
Repórter

O Governo de Alagoas 
sancionou o projeto de lei que 
institui o Programa Conecta 
Professor: professores e secre-
tários escolares da rede pública 
vão receber uma ajuda de custo 
de R$ 5 mil para aquisição de 
equipamentos e contratação de 
internet para o ensino híbrido e 
remoto. O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho e pelo 
secretário de Estado da Educa-
ção, Rafael Brito, em live nesta 
segunda-feira (12). O investi-
mento total do programa ultra-
passa os R$ 50 milhões.

“Isso vai ser muito impor-
tante porque vai conectar o 
Estado às necessidades que o 
professor tem para oferecer a 
educação a distância, dialogar 
com os alunos. E como é sempre 
uma dificuldade muito grande 
fazer investimentos em tecno-
logia, o Estado vai financiar. 
O professor não paga nada e 
compra computador e custeia 
a internet”, afirmou o governa-
dor Renan Filho.

O secretário da Educação, 
Rafael Brito, lembrou que o 
incentivo também se estende à 
economia local e que Alagoas 
está sendo um dos estados 
pioneiros no país neste sentido: 

“Essa é uma demanda do ponto 
de vista social que o Governo 
atendeu, de aproximar o profes-
sor do aluno que está fora de 
sala de aula neste momento de 
pandemia”.

Serão depositados na conta 
do beneficiário R$ 5 mil que 
poderão ser usados para aquisi-
ção de equipamentos novos de 
informática, inovação e tecnolo-
gias (computador, notebooks, 
tablets, smartphones e outros 
itens que auxiliem nas ativida-
des laborais no âmbito da rede 
estadual) e contratação de plano 
de internet por 24 meses.

Estão aptos a receber os 
recursos do programa os 
professores efetivos e contrata-
dos da rede estadual em efetivo 
exercício de sala de aula, bem 
como docentes que atuam na 
coordenação pedagógica, arti-
culação de ensino e gestão das 
escolas estaduais; educadores 
que atuam nas Gerências Regio-
nais de Educação (Geres), supe-
rintendências de Rede, Sistema 
e Políticas da Seduc; secretários 
escolares e agentes administra-
tivos efetivos e que atuem nas 
unidades de ensino; e professo-
res dos quadros permanentes 
das universidades Estadual de 
Alagoas (Uneal) e Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal).

MAIS COMPUTADORES E INTERNET

Governo sanciona 
“Conecta professor”
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Diretora técnica da Precisa se 
mantém em silêncio na CPI

PRESIDENTE DA CPI, Omar Aziz suspendeu a inquirição e decidiu entrar com embargos de declaração no STF

Após a recusa 
da diretora 
técnica  da 

empresa Precisa Medicamen-
tos, Emanuela Medrades, 
de responder às perguntas 
durante seu depoimento na 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Senado, o 
presidente do colegiado, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), 
suspendeu os trabalhos hoje. 
O parlamentar decidiu entrar 
com embargos de declaração 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para pedir esclarecimen-
tos sobre o alcance do habeas 
corpus concedido ontem (12) à 
depoente.

“Fizemos duas perguntas 
testes que não a incriminam 
e ela não respondeu. Agora 
vamos conversar com os advo-
gados dela e vamos recorrer ao 
Supremo”, disse Aziz.

A diretora técnica infor-
mou ao senador Omar Aziz 
que seguiria a orientação dos 
advogados de não produzir 
provas contra si. Emanuela se 
beneficiou de uma decisão do 
presidente do STF, Luiz Fux, 
de que poderia permanecer 
em silêncio para não produzir 
provas contra si. A depoente 
também disse que não presta-

ria o compromisso de dizer a 
verdade à CPI.

Emanuela manifestou 
a posição logo na primeira 
pergunta de Aziz, quando 
também revelou ter prestado, 
ontem, depoimento à Polícia 
Federal (PF) sobre o caso.

No depoimento de hoje, a 
diretora deveria ser inquirida 
pelos senadores para escla-
recer se ocorreu o “potencial 
beneficiamento da Bharat 
Biotech, representada no Brasil 
pela Precisa Medicamentos, 
na negociação de compra de 
vacinas pelo Ministério da 
Saúde”, em um contrato de R$ 
1,6 bilhão para a aquisição de 
20 milhões de doses da vacina. 
Entre outros pontos, a CPI quer 
obter informações sobre erros e 
inconsistências encontradas no 
contrato.

Senadores criticaram a 
decisão do ministro. A sena-
dora Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA) disse que o STF tem 
tomado decisões divergentes 
sobre pedidos de permanecer 
em silêncio na CPI, suspensão 
da quebra de sigilo telefônico 
e outros. Segundo a senadora, 
essas decisões têm causado 
entraves ao trabalho do cole-
giado.

Eliziane afirmou ainda que 
a decisão de Fux não autoriza 
Emanuela a permanecer em 
silêncio em questões que não a 
incriminem e que o colegiado 
precisa defender o seu direito 
de investigação.

“O abuso ao direito de ficar 
em silêncio nesta comissão não 
pode ser algo permanente, não 
pode ser algo constante. Nós 
não podemos, na verdade, abrir 
mão das nossas prerrogativas 
de investigação”, disse.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) disse que decisões 
da CPI têm sido constante-
mente “bloqueadas” pelo STF 
e defendeu uma reunião de um 
grupo de senadores integrantes 

do colegiado com o presidente 
do STF para tratar da questão.

“Para que possamos resta-
belecer, no princípio consti-
tucional da independência 
e harmonia dos Poderes, no 
cumprimento da nossa missão 
constitucional de fiscalizar o 
Poder Executivo, a ordem e 
os paradigmas para que não 
tenhamos as nossas decisões 
permanentemente bloqueadas, 
suspensas, reduzidas por deci-
sões de diversos ministros do 
Supremo”, disse.

O presidente da CPI disse 
que já tratou com Fux, mas que 
vai debater o assunto com o 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG). Segundo 

Omar Aziz, haverá nova reunião 
com o presidente da Casa. 
Temos algumas coisas para 
encaminhar agora no recesso 
que dependem da decisão [de 
Rodrigo Pacheco]”, destacou.

Aziz disse que já acertou 
com Pacheco, para amanhã, o 
anúncio da prorrogação dos 
trabalhos da comissão.

O presidente da CPI 
também disse ainda achar inex-
plicável o fato de Emanuela ter 
dito que prestou depoimento 
um dia antes à Polícia Federal, 
como já ocorrera com o proprie-
tário da Precisa Medicamentos, 
Francisco Maximiano. Segundo 
o senador, os depoentes estão se 
amparando no fato de estarem 
na condição de investigados 
pela PF para conseguir decisões 
no Judiciário e permanecer em 
silêncio na CPI.

“Inexplicavelmente, o 
senhor Maximiano se torna 
investigado um dia antes 
de vir depor. E inexplicavel-
mente a nossa depoente de 
hoje também é ouvida um dia 
antes. Longe de mim falar isso 
da Polícia Federal, mas é estra-
nho, e, como jabuti não sobe em 
árvore, não podemos entender 
como são feitas essas coisas”, 
criticou.

Senado Federal

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
vai garantir o ato para pror-
rogar o funcionamento da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
conforme o Broadcast Político 
antecipou. A informação foi 
dada pelo presidente do cole-
giado, Omar Aziz (PSD-AM), 
que conversou com o chefe do 
Legislativo. Pacheco deve ler 
o requerimento que garante a 
prorrogação amanhã.

Com isso, a CPI terá mais 90 
dias de funcionamento e deve 
conduzir as investigações pelo 
menos até o fim de outubro 
- a contagem do prazo ainda 
depende do recesso formal 
no Congresso. A prorrogação 
representa uma derrota para 
o presidente Jair Bolsonaro e 
aumenta o desgaste do Palácio 
do Planalto. A comissão inves-

tiga um suposto esquema de 
corrupção envolvendo a compra 
de vacinas e já emitiu sinais de 
que deve apontar responsabili-
dade direta de Bolsonaro.

Os senadores acusam o 
presidente de ter cometido 
crime de prevaricação ao não 
determinar a investigação da 
compra da vacina Covaxin, 
versão negada por aliados. O 
prazo de funcionamento da CPI 
acabaria no dia 7 de agosto. Se 
não houver recesso formal no 
Congresso, porém, a comissão 
precisaria adiantar o término 
dos trabalhos para o dia 25 de 
julho. Com a prorrogação, o 
prazo será estendido até o fim 
de outubro.

“O presidente Rodrigo 
Pacheco, ontem, ao telefone 
comigo, à noite, disse que 
amanhã prorrogará a CPI, mas 
teremos uma reunião com ele, 

até porque nós temos algumas 
coisas para encaminhar agora 
no recesso que dependem da 
decisão do presidente Rodrigo 
Pacheco”, disse Omar Aziz 
durante sessão na comissão. 
Durante o recesso, os senadores 
querem continuar na investiga-
ção analisando documentos e 

realizando reuniões internas.
Pacheco vem sendo pressio-

nado a autorizar a prorrogação 
da CPI por 90 dias desde o mês 
passado, mas insistia em tomar 
a decisão apenas no fim do 
prazo inicial. Para que o prazo 
seja prorrogado, o presidente 
do Senado precisa ler no plená-

rio o requerimento assinado 
por senadores que solicitam a 
extensão do período de funcio-
namento. Pacheco garantiu a 
interlocutores que, mantido o 
mínimo de 27 assinaturas no 
pedido, fará a leitura na sessão 
da Casa.

O presidente do Senado 
acumulou insatisfações com os 
membros da comissões. Além 
de se negar a prorrogar a CPI 
antecipadamente, Pacheco 
não deu o apoio esperado pelo 
presidente da comissão após 
o ministro da Defesa, Braga 
Netto, e os comandantes das 
Forças Armadas assinarem 
uma carta de repúdio a Omar 
Aziz, que comanda o colegiado 
de investigação. Nos bastido-
res, Pacheco tem feito críticas ao 
uso da comissão como palan-
que eleitoral contra e a favor do 
governo.

MAIS 90 DIAS DE FUNCIONAMENTO

Pacheco vai garantir prorrogação da 
CPI da Covid amanhã, diz Omar Aziz

Agência Senado

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vai prorrogar o funcionamento da CPI

Seguindo orientação de advogados, Emanuela Medrades ficou em silêncio
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Agência Alagoas

Ci r c u l a  n a s 
redes sociais 
uma imagem 

com a informação de que o 
imposto estadual sobre o gás de 
cozinha representaria mais de 
45% do valor total do produto. 
Os dados apresentados são 
falsos. Em Alagoas, o Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
o Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) é de 18%. 

A mensagem comparti-
lhada apresenta vários erros 
e não cita a fonte das infor-
mações. “Preço na Petrobrás 
RS 38,20, frete + distribuição + 
lucro R$ 14,95, imposto fede-
ral R$ 0,85, ICMS estadual R$ 
43,00, [valor total:] R$ 95,00 
(sic)”, informa a imagem com 
uma charge. “Entendeu agora 

quem é que está te roubando?”, 
questiona ao tentar responsabi-
lizar os governos estaduais pelo 
preço do produto.

Os números contidos na 
mensagem também foram 
manipulados e até o valor final 
não condiz com a soma dos 
dados apresentados. O valor 

total seria R$ 97 reais e não R$ 95 
como foi colocado na imagem. 
O conteúdo desinformativo 
já circulou em outros estados 
e com outros valores, como 
mostrou a Agência Lupa.

De acordo com os dados 
extraídos do site da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), em 

maio a Petrobrás vendeu cada 
botijão de gás por R$42,40 para 
as distribuidoras de Alagoas, 
fazendo com que o preço final, 
após ICMS e margem de lucro 
das distribuidoras e revende-
dores, fosse em média R$82,46.

O aumento no valor do gás 
de cozinha sentido pelo consu-
midor ao longo do ano acon-
tece devido à política de preços 
da Petrobras, que é atrelada ao 
valor do dólar e flutua em rela-
ção ao mercado internacional.

A alíquota de ICMS cobrada 
pelo Governo de Alagoas é 
fixada em 18% sobre o valor 
final, ou seja, o valor do imposto 
estadual pode diminuir ou 
aumentar a depender da dinâ-
mica de preços que envolve 
todo processo de venda, desde 
a produção até a venda ao 
consumidor. 

Em março de 2021, o 

Governo Federal zerou os 
impostos de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS) e Contri-
buição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). 
No entanto, o consumidor não 
sentiu diferença com a medida. 
A soma dos dois impostos até 
fevereiro era de apenas R$ 2,18. 

ALAGOAS SEM FAKE
Com foco no combate à 

desinformação, a editoria 
Alagoas Sem Fake verifica, 
todos os dias, mensagens e 
conteúdos compartilhados, 
principalmente em redes 
sociais, sobre assuntos rela-
cionados ao novo coronavírus 
em Alagoas. O cidadão poderá 
enviar mensagens, vídeos 
ou áudios a serem checados 
por meio do WhatsApp, no 
número: (82) 98161-5890.

Imposto estadual não é o maior 
responsável por preço do GLP

INFORMAÇÃO divulgada nas redes sociais de que o ICMS “abocanha” 45% do valor total do gás de cozinha é falsa

O setor de serviços avançou 
10% em Alagoas na passagem 
de abril para maio. O resultado 
representa a terceira taxa posi-
tiva em 2021: houve aumento 
em fevereiro (4,2%) e março 
(1,9%) e queda em janeiro (9%) e 
abril (5,4%). As informações são 
da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada nesta terça-
-feira (13) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Na comparação entre maio 
de 2021 e o mesmo mês do ano 
anterior, houve crescimento de 
48,5% do setor em Alagoas. Nos 
últimos 12 meses, o recuo veri-
ficado no volume de serviços 
foi de 8,1%. Já no acumulado 
do ano – de janeiro a maio de 
2021 frente ao mesmo período 
do ano anterior – o aumento foi 
de 5,7%.

O volume de serviços cres-
ceu 1,2% na passagem de abril 
para maio e superou, pela 
segunda vez este ano, o nível 
em que se encontrava antes 
da pandemia de Covid-19, em 
0,2%. Com dois meses seguidos 
de resultados positivos, o setor 
acumulou alta de 2,5%, ainda 
insuficiente para recuperar as 
perdas de março (-3,4%), mas 
dá sinais de aquecimento na 

maior parte dos seus segmentos 
de atividades. Mesmo assim, 
ainda se encontra 11,3% abaixo 
do recorde histórico, alcançado 
em novembro de 2014. No ano, 
o setor acumula alta de 7,3% e 
nos últimos 12 meses registra 
-2,2%.

“O setor vinha mostrando 
boa recuperação, mas, em 
março, com um novo agra-
vamento do número de casos 
de Covid-19, governadores e 
prefeitos de diversos locais do 
país voltaram a adotar medi-
das mais restritivas, afetando o 
funcionamento das empresas 
de serviços. Em abril e maio 
essas medidas começam a 
ser relaxadas e o setor volta a 
crescer”, explicou o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo, anali-
sando o panorama nacional.

Das cinco atividades inves-
tigadas pela PMS, três tiveram 
crescimento em maio. Um dos 
destaques foi o segmento de 
transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (3,7%), 
que têm o segundo maior peso 
no índice geral (32,8 pontos 
percentuais).

“A expansão nos transportes 
tem muito a ver com a queda 
no preço das passagens aéreas, 
além do aumento da demanda 

por esse serviço. O transporte 
aéreo cresceu 60,7% em maio. 
Além disso, o segmento de 
armazenagem, serviços auxi-
liares aos transportes e correio 
(3,6%), que também compõe a 
atividade, continua em ascen-
são, tendo atingido em maio seu 
patamar mais alto na série histó-
rica da PMS. Contribuem para 
esse resultado as empresas de 
logística, as administradoras de 
aeroportos e as concessionárias 
de rodovias”, assinala Lobo.

CRESCIMENTO NOS ESTADOS
Regionalmente, quase todas 

(23 de 27) as unidades da fede-
ração assinalaram expansão no 
volume de serviços em maio de 
2021 na comparação com abril. 
Entre os locais que apontaram 
taxas positivas nesse mês, o 
impacto mais importante veio 
de São Paulo (2,5%), que é 
também a localidade que tem 
maior peso no índice geral (45 
pontos percentuais). Outros 
destaques positivos foram 
Bahia (8,6%), Minas Gerais 
(2,1%) e Distrito Federal (3,7%). 
Por outro lado, Tocantins 
(-2,9%), Mato Grosso (-0,4%), 
Piauí (-1,9%) e Rondônia 
(-0,8%) registraram as únicas 
retrações em termos regionais.

TERCEIRA TAXA POSITIVA

Setor de serviços avança 
10% no estado, em maio

Divulgação

Ana Paula Lins
Repórter

O Governo de Alagoas 
sancionou o projeto de lei que 
institui o Programa Conecta 
Professor: professores e secre-
tários escolares da rede pública 
vão receber uma ajuda de custo 
de R$ 5 mil para aquisição de 
equipamentos e contratação de 
internet para o ensino híbrido e 
remoto. O anúncio foi feito pelo 
governador Renan Filho e pelo 
secretário de Estado da Educa-
ção, Rafael Brito, em live nesta 
segunda-feira (12). O investi-
mento total do programa ultra-
passa os R$ 50 milhões.

“Isso vai ser muito impor-
tante porque vai conectar o 
Estado às necessidades que o 
professor tem para oferecer a 
educação a distância, dialogar 
com os alunos. E como é sempre 
uma dificuldade muito grande 
fazer investimentos em tecno-
logia, o Estado vai financiar. 
O professor não paga nada e 
compra computador e custeia 
a internet”, afirmou o governa-
dor Renan Filho.

O secretário da Educação, 
Rafael Brito, lembrou que o 
incentivo também se estende à 
economia local e que Alagoas 
está sendo um dos estados 
pioneiros no país neste sentido: 

“Essa é uma demanda do ponto 
de vista social que o Governo 
atendeu, de aproximar o profes-
sor do aluno que está fora de 
sala de aula neste momento de 
pandemia”.

Serão depositados na conta 
do beneficiário R$ 5 mil que 
poderão ser usados para aquisi-
ção de equipamentos novos de 
informática, inovação e tecnolo-
gias (computador, notebooks, 
tablets, smartphones e outros 
itens que auxiliem nas ativida-
des laborais no âmbito da rede 
estadual) e contratação de plano 
de internet por 24 meses.

Estão aptos a receber os 
recursos do programa os 
professores efetivos e contrata-
dos da rede estadual em efetivo 
exercício de sala de aula, bem 
como docentes que atuam na 
coordenação pedagógica, arti-
culação de ensino e gestão das 
escolas estaduais; educadores 
que atuam nas Gerências Regio-
nais de Educação (Geres), supe-
rintendências de Rede, Sistema 
e Políticas da Seduc; secretários 
escolares e agentes administra-
tivos efetivos e que atuem nas 
unidades de ensino; e professo-
res dos quadros permanentes 
das universidades Estadual de 
Alagoas (Uneal) e Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
(Uncisal).

MAIS COMPUTADORES E INTERNET

Governo sanciona 
“Conecta professor”
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Ascom Sefaz

A Secretaria de 
E s t a d o  d a 
Fazenda de 

Alagoas (Sefaz-AL) divulgou, 
nesta terça-feira (13), 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 33% 
no mês de junho de 2021 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Enquanto todo o Brasil 
perde postos de trabalho, 
Alagoas é um dos três únicos 
estados do Brasil que geraram 
novos empregos na pandemia.

A Sefaz analisou os docu-
mentos fiscais eletrônicos 
emitidos no período, avaliando 
os efeitos das medidas de regu-
lação das atividades econômi-
cas durante a pandemia na 
economia do estado. O cresci-
mento ocorreu de forma balan-
ceada entre as três atividades 
econômicas.

O setor atacadista teve 
aumento de 29% no seu total, 
com ênfase positiva nos 
segmentos representativos 
de atacadistas de combus-

tíveis (62%), atacadista de 
material de construção (34%), 
atacadista de bebidas (32%) 
mercadorias em geral (30%) e 
atacadista de alimentos (23%) 
que representaram 85% dos 
valores totais emitidos. Neste 
segmento, apenas duas ativi-
dades apresentaram variações 
negativas no período, repre-
sentando apenas 1% do total 
de emissões do período.

O Varejo apresentou cres-
cimento de 33% no seu total, 
tendo índices positivos em 

todas as suas atividades. Nos 
valores mais significativos 
de emissões, destacaram-se o 
comércio varejista de veículos 
(69%), combustíveis (34%), 
medicamentos (13%), hiper-
mercados e supermercados 
(18%), que representam 60% do 
total de emissões do período.

Algumas atividades tive-
ram um crescimento represen-
tativo em termos percentuais, 
tais como vestuário (279%), 
calçados (224%), frigoríficos 
e peixarias (81%), varejista de 

bebidas (73%), lojas de depar-
tamentos (49%), dentre outros, 
porém, estas atividades soma-
das representam apenas 9% do 
total de emissões do período. 
Este aumento significativo em 
termos percentuais ocorreu 
visto que havia uma demanda 
reprimida, visto que estas ativi-
dades estavam restritas em 
junho/2020, devido à pande-
mia e aos decretos estaduais 
consecutivos suspendendo as 
atividades econômicas.

O segmento industrial teve 

crescimento de 38% no total, 
tendo se destacado positiva-
mente entre os valores mais 
significativos a fabricação de 
cloro e álcalis (337%), fabrica-
ção de açúcar (101%), fabri-
cação de produtos químicos 
(64%), material de constru-
ção (59%), alimentos (45%) e 
a fabricação de resinas (9%), 
representando 59% dos valo-
res de emissões no período. As 
atividades que tiveram resulta-
dos negativos foram fabricação 
de fumo (-56%), fabricação de 
álcool (-69%) e petróleo e gás 
(-7%), representando 9% em 
relação ao total de emissões no 
período.

Apesar dos bares e restau-
rantes terem apresentado 
um resultado positivo em 
junho/2021, verifica-se que 
neste mês do ano anterior estes 
estavam com suas atividades 
suspensas, podendo funcio-
nar apenas para entregas, 
conforme Decreto Estadual 
69.722/2020. Observa-se um 
crescimento nominal mensal 
de 4% em janeiro, 9% em feve-
reiro, 6% em março, 133% em 
abril, 184% em maio e 154% em 
junho/2021, quando compara-
dos com estes mesmos meses 
do ano anterior.

Atacado, varejo e indústria 
crescem 33% no mês de junho

ENQUANTO O RESTO do país sofre retração econômica pela pandemia, Alagoas cresce na economia e gera mais empregos

Ascom Sefaz
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Trabalho infantil: denúncias 
em 2021 já superaram 2020
Agência Tatu

O artigo 227 
da Consti-
tuição Fede-

ral determina que é dever da 
família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança 
e ao adolescente uma série 
de direitos. Em Alagoas, o 
aumento significativo no 
número de denúncias contra 
exploração do trabalho 
infantil mostra que ainda há 
muito a se fazer pelas crian-
ças.

No primeiro semestre de 
2021 foram registradas 26 
denúncias de trabalho infan-
til no estado. Esse número é 
maior do que o total de denún-
cias feitas em 2020, quando 
foram registradas 24 denún-
cias. 

Os dados, obtidos pela 
Agência Tatu via Lei de Acesso 
à Informação (LAI), são do 
Painel de Dados da Ouvidoria 
Nacional de Direitos Huma-
nos, e contabilizam o número 
de denúncias feitas ao Disque 
100. O período analisado foi 
janeiro de 2020 a junho de 
2021, totalizando 18 meses.

No panorama de 2021, foi 
constatado que 50% do total 
de denúncias realizadas se 
concentraram no mês de junho, 
que é dedicado à campanha 

nacional de combate a esse 
tipo de violência. Fevereiro e 
abril registraram apenas dois 
casos cada um.

Ainda segundo as informa-
ções obtidas via LAI, a faixa 
etária com maior número de 
denúncias registradas em 2021 
foi a dos 7 a 9 anos de idade. 
No que diz respeito ao sexo 

das vítimas, 10 eram meninas, 
9 eram meninos e 7 não tive-
ram sexo identificados. 

A superintendente da 
Criança e do Adolescente da 
Seprev, Samylla Gouveia, 
explica alguns dos fatores rela-
cionados à cultura do trabalho 
infantil. “O trabalho infantil 
ainda é um tabu, porque na 

maioria das famílias existe 
uma cultura de que é melhor 
a criança estar trabalhando do 
que está roubando, e, de fato, 
isso traz prejuízos. Desde a 
educação dessa criança, porque 
ela deixa de estudar para traba-
lhar e fica também vulnerável 
a outros tipos de violências”, 
explica a psicóloga.

A  s u p e r i n t e n d e n t e 
também explana as ações 
tomadas pela Secretaria de 
combate ao trabalho infantil. 
“Hoje nós temos, em parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho, um fórum de erradi-
cação do trabalho infantil que 
une várias instâncias governa-
mentais e sociedade civil, que 
realmente vem fortalecendo 
essas ações focadas nesse 
enfrentamento ao trabalho 
infantil”, finaliza.

COMO DENUNCIAR
O trabalho infantil compre-

ende todo t ipo de traba-
lho realizado por crianças e 
adolescentes abaixo da idade 
mínima permitida, de acordo 
com a legislação de cada país. 
O Brasil, como regra geral, 
proíbe o trabalho para quem 
ainda não completou 16 anos, 
salvo quando realizado na 
condição de aprendiz, sendo 
permitido a partir dos 14 anos.

As denúncias para violên-
cia contra a criança ou adoles-
cente podem ser feitas por meio 
do Disque Direitos Humanos 
(Disque 100), mantido pelo 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos. E também pelo 0800 280 
9390 ou o aplicativo da Seprev 
VIOLÊNCIA ZERO, dispo-
nível de forma gratuita para 
telefones Android.

DADOS DO MINISTÉRIO DA MULHER, da Família e Direitos Humanos foram obtidos via Lei de Acesso à Informação

Reprodução: Sandro Lima
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RENAULT ABRE 
PROGRAMA DE 
CARSHARING
A Renault do Brasil amplia 
as operações do serviço de 
carsharing e locação de curta 
duração Renault Mobility by 
Mobilize, instalado na Federação 
das Indústrias do Estado do 
Paraná (FIEP) do Paraná, para os 
colaboradores do o Lactec, um 
dos maiores centros de ciência e 
tecnologia do Brasil. Neste novo 
projeto de mobilidade, serão 
disponibilizados dois veículos 
Zoe, 100% elétricos, bem como 
três modelos Renault à combus-
tão, que poderão ser utilizados 
por cerca de 600 colaboradores 
do Lactec, de todas as unida-
des, para fins pessoais, com 
agendamento realizado por meio 
do sistema Renault Mobility by 
Mobilize, já adotado pela Renault 
em outros projetos similares. 

Modelos da Nissan podem 
ficar mais coloridos com 
novos acessórios
Agora é possível iluminar o 
interior ou mesmo ter ilumi-
nação externa nos modelos 
da linha Nissan vendida no 
Brasil. A área de pós-vendas da 
marca japonesa disponibilizou 
duas novidades, que podem 
ser adquiridas em quaisquer 
uma das 180 concessionárias 
autorizadas pelo país, e que 
vão dar aos veículos um toque 
pessoal e diferenciado. São 
os conjuntos de iluminação 
interna e externa. Com o Kit 
de Iluminação Interna Nissan, 
os habitáculos do Novo Nissan 
Kicks, Novo Nissan Versa, 
Nissan Frontier, Nissan V-Drive 
e Nissan LEAF podem ser 
personalizados com sete cores. 
A pessoa pode selecionar a 
preferida por meio de um botão 
dedicado. Tem preço sugerido 
ao cliente de R$ 518,58. Já 
o Kit de Iluminação Externa 
Nissan é um produto inovador 
que recepciona os ocupantes 
do Novo Nissan Kicks com uma 
atmosfera especial.

Manaus montam mais 
de 100 mil motos Mês
As fábricas de motos vêm 
superando desde março a 
casa das 100 mil unidades e 
montaram em junho outras 105,4 
mil motocicletas, 1,6% a mais 
que em maio. No acumulado do 
ano o Brasil já fabricou 568,9 
mil motos, o maior volume 
para o período desde 2015. A 
comparação com a primeira 
metade do ano passado indica 
alta de 45%. Os números foram 
divulgados na quinta-feira, 8, 
pela Abraciclo, associação que 
reúne os fabricantes instalados 
em Manaus (AM). O executivo 
se refere às filas de espera por 
modelos de baixa cilindrada, em 
média de 40 dias. A previsão atual 
da associação é de 1,06 milhão 
de motos produzidas em 2021. 
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Marca bávara comercial-
izou entre janeiro e junho 6.573 
unidades. Vendas de modelos 
eletrificados da marca aumen-
taram 180% ante 2020. Mais 
de um a cada três automóveis 
premium vendidos no Brasil é 
BMW. Linha M também teve 
elevação expressiva nos empla-
camentos (53%). A BMW do 
Brasil, como parte de sua estra-
tégia de negócios, confirmou 
sua liderança no segmento 
premium do mercado automo-
tivo nacional. A marca bávara 
comercializou 6.573 unidades 
nos seis primeiros meses de 
2021, o que significa um cresci-
mento de 43% em comparação 
com resultado registrado entre 

janeiro e junho do ano passado 
(4.602 unidades emplacadas). 
Esse número significa que mais 
de um a cada três automóveis 
premium vendidos no país é 

BMW. Os dados são do Rena-
vam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores). “Nossa 
estratégia de investir na ampla 
renovação do nosso line up, 

com lançamento de diversos 
produtos, apoiados por uma 
infraestrutura robusta de 
tecnologia, sempre com foco no 
desejo dos nossos clientes, tem 
se mostrado acertada junto aos 
investimentos em instalações, 
digitalização e treinamentos da 
nossa Rede de Concessionários. 
Esses resultados são históri-
cos para a BMW do Brasil e 
estão levando o mercado de 
automóveis premium nacional 
a um patamar mais elevado”, 
afirma Roberto Carvalho, 
Diretor Comercial da BMW no 
Brasil. “Obrigado aos clientes 
pela confiança em nossa marca 
e na Rede de Concessionários 
BMW”, reforça o executivo.

BMW cresce 43% no primeiro semestre e se 
consolida na liderança do mercado premium

O Renault Captur conquis-
tou o público graças a seu 
design sofisticado, alinhado 
às características de robustez 
e versatilidade de um SUV, 
além de toda a oferta de easy 
life e conectividade. Agora, na 
linha 2022 o SUV chega com o 
design externo renovado, uma 
revolução no interior e o inédito 
e moderno motor turbo TCe 
(Turbo Control Effiency) 1.3 flex, 
redefinindo o conceito de prazer 
ao dirigir.  Além do motor turbo 
TCe 1.3 flex que gera 170 cv de 
potência e 27,5 kgfm, o maior 
torque do segmento, o Captur 
2022 também chega com a nova 
transmissão automática CVT 
XTRONIC®. O casamento 
desse moderno motor com 
o eficiente câmbio continu-
amente variável garante ótimas 
retomadas e ultrapassagens 
mais rápidas.  O Captur 2022 
atualiza as definições de design 
que o consagraram no Brasil e 

no mundo. As linhas fluidas, 
marcantes e bem balanceadas 
exibem modernidade e elegân-
cia. O novo para-choque é ainda 
mais envolvente e traz novos 
elementos tecnológicos, como 
a nova luz de circulação diurna 
DRL em LED que emoldura 
os faróis de neblina também 
em LED com a função auxiliar 
em curvas. Os faróis passam a 
ser full LED na versão topo de 
linha, com até 75% de melhoria 

na eficiência da iluminação. A 
grade superior está mais larga 
e ganhou detalhe cromado, 
dando ainda mais sofisticação 
ao modelo. O modelo também 
ganhou novo ski dianteiro com 
entrada de ar. As rodas de 17 
polegadas também são novas.  O 
interior foi completamente reno-
vado. Com materiais suaves ao 
toque, o Captur está num novo 
patamar de percepção de quali-
dade.

Nova CAPTUR 2022 com motor 
turbo TCe 1.3 flex de 170 cv


