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Secom Maceió

Município tem
facilidades para
pagamento
do IPTU 2022

Anselmo Ramon
chega ao CRB
para ser o
“homem-gol”
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CÂMARA FAZ FARRA

COM DINHEIRO PÚBLICO E ACUSA IMPRENSA DE SENSACIONALISTA POR DENUNCIAR O CASO

Justiça deve barrar 13º de
vereadores para este ano
PAUTA POSITIVA

Renan Filho anuncia recursos
de R$ 12 milhões para Satuba
Satuba, na Região Metropolitana de Maceió, vai receber investimentos de mais
de R$ 12 milhões. O governador Renan Filho assinou,
na sexta-feira (14), a ordem
de serviço para o início das
obras do Minha Cidade
Linda e anunciou a cons-

trução de uma creche do
programa Criança Alagoana
(Cria). Renan Filho entregou veículos e máquinas do
Fortalece Alagoas. A ordem
de serviço para execução
das obras do Programa
Minha Cidade Linda foi
assinada pelo governador

e pelo secretário de Estado
do Transporte e do Desenvolvimento Urbano, Mosart
Amaral. Satuba vai receber um investimento de R$
6 milhões do Governo de
Alagoas, que serão empregados no calçamento de 46
ruas.
Márcio Ferreira

NA RESPOSTA À JUSTIÇA
Câmara defendeu legalidade do 13º salário e acusou jornalistas de sensacionalismo
Página 3

SÍNDROMES GRIPAIS

Sesau antecipa inauguração
da UPA de Chã da Jaqueira
A data de entrega da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que está sendo
construída no bairro Chã da
Jaqueira, foi antecipada para a
segunda semana de fevereiro
com o objetivo de ampliar os
atendimentos aos casos de

síndromes gripais. O secretário
de Estado da Saúde, Alexandre
Ayres, esteve acompanhando
de perto as obras, na sexta-feira (14), da unidade que será
a sétima a ser entregue na capital alagoana, na rede hospitalar
do Estado. Página 4
Thiago Duarte

RENAN FILHO INICIOU
Por Satuba o projeto Minha Cidade Linda para atender aos municípios da Região Metropolitana; são R$ 12 milhões

JANEIRO

Em dez dias, casos de Covid
superam o mês de dezembro
Página 7

ALEXANDRE AYRES,
Secretário de Estado da Saúde, visitou as obras da UPA de Chã da Jaqueira
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Expressão

QUANDO PARECIA ESTAR ACABANDO, voltam o medo e o pânico da pandemia

EDITORIAL

Vitória distante
O ano de 2022 chegou com uma certeza: a vitória sobre
o coronavírus ainda parece muito distante. Tal qual
2020 e 2021, o medo da pandemia e de seu agrava-

mento ronda o novo ano. Também pudera, enquanto

se planejavam as festividades natalinas e de fim de ano,
com as normas de segurança colocadas em segundo

plano, o “folião” coronavírus estava atento elaborando
novos “figurinos”, alimentando sua “fantasia” destrui-

dora. A expectativa que ao chegar em 2022 a pandemia
pudesse estar acabada é cada vez mais apenas uma

tênue esperança, um desejo frágil diante de um vírus
desafiador. De uma acentuada queda nos óbitos e

internações até a explosão de novos casos o futuro da

doença e cada vez mais difícil de ser definido em todo o
mundo.

No Brasil em especial o vírus, em sua jornada pela

morte, conta com a colaboração de um governo fundamentado no negacionismo. A pandemia se desenvolve
a passos largos em ambiente onde o negacionismo é

regra. Aliás, qualquer mazela vai encontrar terreno fértil
na ignorância e esse combustível o governo Bolsonaro

tem de sobra. Terreno fértil para um vírus novo, pronto
a atacar uma população completamente suscetível e

com capacidade de mutação em variantes altamente
EXPEDIENTE

contagiosas. Essa capacidade de se apresentar em

novas versões é apontada por especialistas como uma
das principais ameaças ao fim da pandemia.

Eliane Pereira
Diretora-Executiva
Deraldo Francisco
Editor-Geral

Novas variantes, por exemplo, podem exigir uma

renovação na agenda de imunização dos já imunizados.
Essa questão ao lado de baixa cobertura vacinal, o que
vem ocorrendo em muitos países, são fatores preponderantes para a continuidade e até aprofundamento

da pandemia. Mas talvez nada supere o negacionismo,
Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto
José alberto Costa
Jorge Vieira

nem mesmo as novas variantes, como protagonista

neste palco de horrores em que se transformou o país,
com seus mais de 600 mil mortes.E infelizmente não

se pode esconder que nesse cenário de incertezas e de
grande dor e sofrimento o Brasil toma dianteira sob as

Para anunciar:
(82) 3023.2092
Endereço:
Rua Pedro
Oliveira Rocha, 189,
2º andar, sala 210
Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ:
07.847.607/0001-50

égides de um governo que refuta as evidencias cienti-

ficas e abraça o negacionismo como orientador de tão
sensíveis questões.

Negar os fatos, distorce as verdades abrindo palco

para um time de aventureiros, cujo único objetivo e
o deleite pessoal, mesmo que isso cause a morte de

milhares. Provavelmente se o roteiro fosse o bom senso
amparados nas evidências científicas o país já tivesse
em um patamar menos dramático. E com certeza

os astronômicos números de mortes que refletem a
E-mails:
redacao@odia-al.com.br
comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

particular tragédia do povo brasileiro na luta contra a

covid-19 não seriam uma realidade - mais apenas uma
projeção do cataclismo sanitário a que uma população é submetida quando está sob o comando de um
governo negacionista.

ARTIGO | Antonio Pereira *

O que leva Sérgio Moro a achar que
pode ser presidente do Brasil?
Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF),

o ex-juiz de Curitiba, Sérgio Moro tem se aventurado

pelo país em uma pré-campanha eleitoral, segundo ele,

visando o posto do seu antigo chefe e aliado, Jair Bolsonaro.

Sérgio Moro, para quem não sabe, foi responsável pela

destruição da indústria nacional ao condenar executivos
de empreiteiras, bloqueando bens das empresas, contas

e tudo que faziam elas existirem. Resultado: milhares e
milhares de trabalhadores desempregados e falências
homéricas das outrora maiores empresas do Brasil.

Por pouco, Sérgio Moro e os procuradores da chamada

Lava Jato não destruíram por completo a maior empresa

brasileira. A Petrobras quase caiu na valeta das falências,
graças a uma campanha midiática sem precedentes de
desagregação e calúnias contra a petrolífera brasileira.

Tudo isso que se sabe sobre Sérgio Moro e sua ação

judicial nefasta. Tem ainda o fato dele ter condenado o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a ficar

preso por quase 600 dias em uma cela na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.

Lula acabou sendo solto graças ao vazamento de

áudios e gravações de texto, onde o ex-juiz e os procuradores tramaram a condenação do petista no maior escândalo judicial da história do Brasil.

O ex-presidente Lula liderava as pesquisas de intenção

de votos em 2018, o que levou o ex-juiz e demais procuradores a realizar o cerco, tirando o favorito da eleição.

Assim, ganhou o certame o mais incapacitado político

brasileiro. Seu nome: Jair Messias Bolsonaro. De 2018
para cá o Brasil tem sofrido inúmeras perdas, seja na

imagem internacional, seja na miserabilidade crescente
do seu povo.

Bolsonaro completa três anos de governo totalmente

encalacrado com uma série de denúncias, inclusive na
compra superfaturada de vacinas, o que levou o Senado

a realizar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
onde Bolsonaro aparece como responsável direto pelas
mortes de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras.
* Jornalista
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CÂMARA CULPA IMPRENSA por farra do Orçamento na sessão “apaga a luz”

Sessão da Vergonha serviu a aprovação de um combo de benefícios para os vereadores

Ricardo Rodrigues
Repórter

A Câmara Municipal de
Maceió entregou à Justiça
sua defesa em resposta à
Ação Popular, movida por
um grupo de advogados,
contra a criação do 13º salário dos vereadores, aprovado
na última sessão da Casa, em
2021. Para os procuradores
da Câmara, o benefício “é
legal” e a reação da sociedade
só aconteceu em razão do
“sensacionalismo” com que a
imprensa tratou a questão.
Segundo o procurador-geral da Câmara, advogado
Marcelo Brabo, os vereadores não criaram o 13º salarial,
apenas regulamentaram o
benefício, para que seja pago
pela primeira vez no final
deste ano. A “regulamentação” teria como base a Lei
Municipal nº 5.977, de 29

“Imprensa só cumpriu
seu papel de fiscalizar
o poder público”
Para o defensor público
Othaniel Pinheiro Neto – que
assinou a petição contra o 13º
salário dos vereadores, junto
com advogados José Carlos
Fernandes, Sandra Barbosa
Gomes e Welton Roberto –,
“a imprensa não teve culpa
nenhuma, apenas cumpriu
o seu papel, denunciando o
escândalo”. Afinal, conforme
sustentou o defensor público,
“é dever da imprensa informar à população como os
recursos públicos são gastos”.
Othaniel Pinheiro disse
ainda que espera uma decisão rápida, equilibrada e
positiva da Justiça, afinal “é
flagrante a ilegalidade da
resolução”. Ele acredita que o
juiz da 14ª Vara Civil Municipal, Antônio Emanuel Dória,
vai acatar a Ação Popular e
barrar o pagamento do 13º
salário dos vereadores, “pelo
menos na atual legislatura”.
No entanto, não existe um
prazo delimitado para a decisão do magistrado.
Com base nos argumentos
levantados pelos impetrantes
da Ação Popular e na defesa da
Câmara, o juiz Emanuel Dória
pode, a qualquer momento,
c o n c e d e r u m a l i m i n a r,
sustando o pagamento do
benefício, até o julgamento do
mérito da questão.

de dezembro de 2010, e Lei
Estadual nº 7.942, de 23 de
novembro de 2017, que criou
o pagamento do 13º subsídio a ser pago aos deputados
estaduais.
Na d e f e s a d a c a u s a ,
Marcelo Brabo e o subprocurador da Câmara, Bruno
Zeferino do Carmo Teixeira,
argumentam que os autores
da petição contra o 13º salário
dos vereadores “foram induzidos ao erro pela imprensa
sensacionalista”. Para os
procuradores da Câmara,
não há inconstitucionalidade na resolução que “regulamentou” o benefício. Por
isso, a decisão do legislativo
foi tomada dentro da “legalidade”.
Na justificativa dos procuradores, o subsídio do vereador de Maceió é calculado
tendo como parâmetro legal
os valores pagos aos depu-

Assessoria

Justiça deve barrar 13º de
vereadores para este ano

AÇÃO POPULAR
Foi protocalada na Justiça, para evitar o pagamento do 13º salário aos vereadores

tados federais e estaduais.
Nesse sentido, “continuará
sendo remunerado na razão
de 75% do subsídio do deputado estadual, o qual, por sua
vez, deverá ser pago na razão

de 75% do subsídio do deputado federal. Tudo de acordo
com o que preconiza a Constituição Federal”, diz Brabo.
Além disso, os procuradores explicaram que a

MP também quer barrar 13o de vereadores
O Ministério Público de
Alagoas (MP/AL) também
entrou com uma ação na
Justiça para barrar o pagamento do 13º salário dos vereadores. Como há semelhança
de interesse, a ação do MP será
julgada pela mesma Vara que
analisa Ação Popular impetrada pelo grupo de advogados
Na petição, as 15ª e a 16ª
Promotorias de Justiça da
Capital pediram ao Judiciário que anule tal pagamento,
alegando que a sua criação
possui vícios inconstitucionais. Em seus argumentos,
os promotores de Justiça
Fernanda Moreira e Marcus
Rômulo Maia explicaram que
a criação do 13º salário para
vereadores apenas pode se dar
por meio de lei própria e não
através de alteração no regimento interno, o que constitui
uma ilegalidade jurídica.
Na ação, o MP também
reforça que “tal modificação,
resguardando a autonomia da
iniciativa, materializa a possibilidade de aprimoramento do
controle dos atos normativos,
conciliando-se a separação
dos poderes e o sistema de
freios e contrapesos”.
Além disso, a promotora
de Justiça também alegou que
qualquer benefício pecuniário só pode ser implantado
de uma legislatura para outra,

jamais ocorrendo a concessão
para o mesmo mandato: “O
subsídio de vereadores será
fixado pelas Câmaras Municipais em cada legislatura para
a subsequente, observado o
que dispõe a Constituição e
os critérios estabelecidos na
respectiva lei orgânica”, é o que
diz um trecho da ação do MP.
Segundo a promotora de
Justiça, Fernanda Moreira, o
princípio da anterioridade foi
instituído como uma continuidade dos princípios da
“isonomia, impessoalidade
e moralidade, os quais impedem a atividade legislativa em
causa própria”.
A promotora de Justiça
ressalta ainda que a própria
Lei Orgânica do Município de
Maceió, em seu artigo 18, já
estabelece esse regramento,
prevendo que compete à
Câmara Municipal de Maceió
“fixar, a cada legislatura, para
vigência durante aquela que
a suceder, a remuneração dos
vereadores, prefeito e vice-prefeito”.
“O STF reconheceu o
direito dos parlamentares ao
13º salário, como qualquer
trabalhador. Todavia, esse
aumento deve ocorrer através
de lei, para vigorar na legislatura seguinte”, explicou o
promotor de Justiça, Marcus
Rômulo, por meio da assessoria de comunicação do MP

Estadual.
Em razão dos vícios jurídicos comprovados, durante
a votação do Orçamento de
Maceió para 2022, o Ministério
Público requereu que a aprovação promovida pelos vereadores para a instituição do 13º
salário seja tornada imediatamente sem validade, sob pena
de multa prevista nos artigos
11 e 12 da Lei 7.347/85.
CONTESTADOS
O MP Estadual divulgou
que também abriu um procedimento investigativo para
apurar irregularidades praticadas pela Câmara, na aprovação
do Orçamento de Maceió para
2022. O chamado “pacote de
bondades” aprovado pelos
vereadores vem sendo criticado entidades da sociedade
civil organizada e foi tema de
uma audiência promovida
pela Ordem dos Advogados de
Alagoas (OAB/AL), realizada
no início da semana, para
debater a questão.
Por meio da 15ª Promotoria da Fazenda Pública Municipal, o MP Estadual abriu o
procedimento administrativo
nº 1116-0 instaurado para
acompanhar as questões
relacionadas à Verba Indenizatória de Apoio Parlamentar
(Viap) e também o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Câmara regulamentou o 13º
salário dos vereadores – por
meio da Resolução número
001/22, publicada no Diário
Oficial do Município no dia 4
de janeiro último – de acordo
com o Regimento Interno
da Casa de Mário Guimarães. Por isso, Marcelo Brabo
e Bruno Zeferino pedem ao
juiz que rejeite a Ação Popular e mantenha o benefício a
ser pago este ano.
No entanto, o que mais
chamou a atenção, na defesa
feita pelos procuradores da
Câmara, foi a alegação deles
de que houve um “enorme
erro de premissas por parte
dos autores da Ação Popular,
certamente induzido em erro
em decorrência de notícias
sensacionalistas divulgadas
por parte da imprensa alagoana”. Ou seja, a culpa pela
contestação do 13º salário dos
vereadores seria da imprensa.

O DUODÉCIMO
Para fazer frente ao “pacote
de bondades”, a Câmara
reajustou o seu duodécimo,
que passou de R$ 72 milhões
para R$ 84 milhões, um acréscimo de R$ 12 milhões, de
2021 para 2022. O reajuste do
duodécimo, nesse patamar,
foi um dos pontos rejeitados
pelo vereador Leonardo Dias
(PSD), único a votar contra o
Orçamento de Maceió para
2022. Pela proposta da Prefeitura, o duodécimo de 2022
seria fixado em R$ 77 milhões,
mas os vereadores decidiram
fixá-lo em R$ 85 milhões.
Resta saber se o prefeito
JHC vai vetar ou não o reajuste
do duodécimo aprovado
pela Câmara. A Câmara tem
autonomia para reajustar os
valores de suas despesas. No
entanto, diante da pressão da
sociedade civil organizada,
pode ser que alguns pontos
do Orçamento de Maceió
para 2022 sejam vetados. Os
valores estabelecidos estão no
Orçamento de Maceió para
2022, fixado em R$ 3,1 bilhões.
A Lei Orçamentária Anual
(LOA) garante a previsão de
gastos com as despesas públicas da prefeitura e da Câmara.
Os gastos têm como base as
receitas municipais, oriundas
da arrecadação própria e dos
recursos federais, via transferências constitucionais, como
o FPM.
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Estado
RECURSOS,

SINTEAL PREFERIA que recursos fossem empregados em melhorias na Educação

garantidos pelo Governador Renan Filho, foram depositados na conta dos servidores, na sexta-feira (14)

Educação de Alagoas recebe
mais um rateio do Fundeb
Ricardo Rodrigues
Repórter

Os servidores da Secretaria Estadual de Educaç ã o ( Se d u c ) re c e b e ra m
mais uma parcela do rateio
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).
O anúncio do pagamento
dessa nova parcela foi feito
pelo gover nador Renan
Filho (MDB), em mensagem de vídeo, postada nas
suas redes sociais, na última
quinta-feira. O depósito na
conta dos profissionais da
educação estadual foi feito
na sexta-feira (14).
“Eu venho informar
que há pouco empenhei os
recursos necessários para

mais um rateio no valor de
60% de uma folha salarial
para os profissionais da
Educação de Alagoas, que
será pago no dia de amanhã”,
disse o governador. Segundo
ele, o benefício, em torno de
60% de uma folha de pagamento, visa melhorar cada
vez mais as condições de
trabalho dos servidores da
pasta.
O primeiro pagamento
das sobras do Fundeb foi
aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado autorizado em dezembro de 2021,
com um montante superior
a R$ 85 milhões, correspondente a duas folhas salariais
da Educação. Os recursos não sofrem descontos previdenciários, o que

SÍNDROMES GRIPAIS

Entrega de UPA Chã da
Jaqueira será antecipada
Suely Melo
Ascom Sesau

A data de entrega da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que está
sendo construída no
bairro Chã da Jaqueira, em
Maceió, foi adiantada para
a segunda semana do mês
de fevereiro com o objetivo
de ampliar os atendimentos aos casos de síndromes
gripais. O secretário de
Estado da Saúde, Alexandre Ayres, esteve acompanhando de perto as obras,
nesta sexta-feira (14), da
unidade que será a sétima
a ser entregue na capital
alagoana.
“Em conversa com o
governador Renan Filho,
decidimos antecipar a
abertura da UPA Chã da
Jaqueira, na parte alta de
Maceió, para ampliar as
portas de atendimentos de
síndromes gripais na capital. Hoje visitei a finalização
das obras e entregaremos a
nova unidade até a segunda
semana de fevereiro. Vamos
continuar trabalhando com
o único objetivo que é de
salvar vidas”, garantiu Ayres
em suas redes sociais.

A UPA tem o objetivo de
fortalecer a saúde alagoana
e garantir assistência pré-hospitalar ágil e de qualidade para a população. “A
nossa ideia é entregar essa
UPA daqui a 30 dias, mais
ou menos, e ela chega para
suprir um vazio assistencial
muito importante. Aqui, a
gente vai contar com cerca
de 350 profissionais, com
quatro médicos 24 horas à
disposição da população. É
assim que estamos fazendo
saúde, eu, e o governador
Renan Filho e toda nossa
equipe, aproximando os
serviços da população”,
salientou.
Assim como as UPAs
já em funcionamento, a
unidade da Chã da Jaqueira
vai ser do tipo III e deve
contar com leitos de observação e de urgência, sendo
referência nas áreas de
clínica geral, pediatria, ortopedia e odontologia. Em sua
estrutura, a UPA vai dispor
de consultórios, serviço de
exames de raios-X e eletrocardiograma, além de salas
de gesso, nebulização e
laboratório de análises.
A nova unidade irá
funcionar de domingo a

garantiu dois salários integrais. O rateio do Fundeb
se dá quando há sobras do
percentual que deve ser
aplicado pelo estado em
gastos com pessoal.
Para o Sindicato dos
Trabalhadores da Educação em Alagoas (Sinteal), o
ideal seria que os recursos
do Fundeb fossem investidos nas políticas educacionais, para a melhoria
da qualidade do ensino.
Mas, já que houve sobras,
que esses recursos sejam
divididos entre os servidores da educação. Até 2019,
o rateio era exclusividade
dos professores, mas desde
2020 que vem sendo rateado
também entre os demais
servidores da pasta.

Márcio Ferreira

RENAN FILHO FEZ
O anúncio do pagamento da segunda parcela do Fundeb em mensagem de vídeo
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CONTRIBUINTE dispõe de descontos de até 15% para quitar tributo municipal

do tributo integral com desconto pode ser feito até 31 de março (15%) ou 29 de abril (10%)
Fotos: Secom Maceió

ATENÇÃO
Carnê do IPTU está disponível a partir do dia 20

Município oferece facilidades
para pagamento do IPTU 2022
Secom Maceió

A pavimentação da rua,
o tapar o buraco, a construção de unidades de Saúde,
escolas e demais ações da
Prefeitura de Maceió são
realizadas com a ajuda do
próprio cidadão pagando o
Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU). E o Município está ofertando facilidades para que o maceioense
possa quitar ou parcelar o
IPTU 2022 da forma mais
confortável.
Dois tipos de descontos
estão sendo apresentados:
10% ou 15% de abatimento
no valor do IPTU. Segundo
o secretário João Felipe, da
Economia, guias e carnês
serão disponibilizados a
partir do dia 20 de janeiro.
Por meio do site online.
maceio.al.gov.br , o cidadão
digita seu endereço e seu
imposto será gerado para
pagamento.
“A primeira cota vence em
março [dia 31] e quem quiser
pagar de forma integral tem
desconto de 15% em cima
do valor total do IPTU. Por
outro lado, aquele cidadão

OPÇÃO
Contribuinte pode pegar o carnê pessoalmente na Secretaria de Economia

que deseja pagar de forma
integral até o dia 29 de abril,
ganha 10% de abatimento”,
explicou o secretário.
João Felipe avalia que o
desconto, acima da média
de juros no País (que está em
10%), é atrativo. Sem contar
o parcelamento que pode
ser feito em até dez vezes,
sem descontos, com o vencimento da primeira parcela
para o dia 31 de março.
Outra facilidade exposta
pelo secretário dá conta
do contribuinte que tem
débitos acumulados junto
à Prefeitura. A respeito dos
IPTUs atrasados, o maceioense tem 60% de desconto

incidindo em juros e multas
para pagamento de uma só
vez.
“Caso ele deseje parcelar este débito, nosso site
fornece diversas simulações
de débito. E ele pode optar
pelo pagamento dividido
no modo que melhor lhe for
atrativo”, disse o secretário
João Felipe.
O valor arrecadado
é i n v e s t i d o e m s e t o re s
essenciais à manutenção e
melhoria da cidade, como
educação, saúde, infraestrutura, segurança, saneamento
básico, ações sociais, folha
de pagamento dos servidores públicos, entre outros

ON LINE
Secretário João Felipe destaca as facilidades do site

serviços.
O secretário ressalta a
importância da arrecadação
tributária para o funcionamento do setor público e
as oportunidades de pagam e n t o o f e re c i d a s p e l a
Prefeitura.
“Com o que é arrecadado, conseguimos investir
em projetos e medidas que
favorecem a todos. Neste
momento de pandemia, a
população mais vulnerável
e que necessita do serviço
público é duramente atingida. Por isso, manter o pagamento regularizado é uma
forma do maceioense fazer
sua parte em benefício dele

e de toda a população”, disse.
O IPTU é um tributo
cobrado anualmente que
incide sobre os imóveis localizados em áreas urbanas,
sejam eles edificados ou não,
e representa, sozinho, cerca
de 20% de toda a arrecadação municipal.
Quem deseja pegar
o carnê ou a guia pessoalmente, a Secretaria
Municipal de Economia
disponibilizou seu setor
de autoatendimento para
emitir, presencialmente,
o boleto. É preciso ir até a
sede da pasta na Rua Pedro
Monteiro, 47, no Centro de
Maceió.
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Mercado
APESAR DE POSITIVO,

COM 95,5 PONTOS, mês foi o melhor do ano para o setor do comércio da capital

45,2% das famílias compraram menos e 54,4% acham que o consumo tende a continuar menor

Em dezembro, consumo tem o
melhor desempenho de 2021
Divulgação

Ascom Fecomércio

Pesquisa do Instituto
Fecomércio AL realizada em
parceria com a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) demonstra que o ritmo
de final de ano repercutiu positivamente na capital alagoana
e, em dezembro, a Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)
marcou 95,5 pontos, sendo
o maior patamar de todo o
ano de 2021. O desempenho
marca uma trajetória ascendente com um incremento
de 6,4% comparado a agosto
do mesmo, quando registrou
a menor pontuação com 89,3
pontos.
Na variação mensal (nov/
dez) houve um incremento de
2,5%, indicando uma tendência de recuperação, tanto que
o desempenho de dezembro ultrapassou o do mês
de março, até então a maior
marca anual com 93,4%. O
indicador mensura o grau
de satisfação em termos

MOVIMENTO
Consumidores se animaram com o fim de ano e foram às compras em dezembro

de emprego, renda atual e
capacidade de consumo e,
embora tenha se mantido
um ritmo crescente a partir
de setembro, ainda permaneceu abaixo dos 100 pontos
ao longo do ano.
Como tradicionalmente
acontece no período, a crescente no consumo foi impulsionada pela renda extra
advinda do 13º salário e das
férias, reforçada pelas festividades de final de ano e pela

alta temporada do turismo
em Maceió. “Este conjunto
de fatores pode ser somado à
estabilidade no caso de óbitos
e contaminações de Covid19, até então sentida durante
o segundo semestre de 2021,
o que deu mais confiança
às pessoas a frequentarem
locais de consumo”, acrescenta Victor Hortencio, assessor econômico da Federação
do Comércio do Estado de
Alagoas (Fecomércio AL).

Apesar de um cenário mais
positivo, quando comparado
dezembro de 2021 com o de
2020, 45,2% das famílias disseram estar comprando menos e
54,4% acham que o consumo
tende a continuar menor.
Subíndices
De acordo com a pesquisa,
o subíndice que mensura o
grau de no emprego atual
teve queda de -0,5, o que pode
indicar estabilidade nesse

quadrante, considerando
que entre os meses de junho
e novembro houve um saldo
positivo de 8.812 postos de
trabalho entre o volume de
admissões e desligamento.
“E em todos os meses do ano
foram vistos saldos positivos da mesma forma. Apesar
disso, segundo dados do IBGE,
Alagoas ainda possui a quarta
maior taxa de desocupação
do Brasil com 17,1% da população desempregada”, diz o
economista.
Também em queda, o
subíndice de acesso ao crédito
ficou -2,3 abaixo do registrado
de novembro, reflexo da alta de
juros que fechou o ano 9,25% –
o maior patamar desde 2017
– e ainda mantendo a tendência de alta, segundo o Boletim FOCUS. “Essa alta da taxa
impacta de forma decisiva na
contratação de empréstimos
no país e, como consequência,
afeta a intenção de consumo
de bens duráveis, que deve se
manter estável ou com crescimento sem grande relevância”,
explica Victor.
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EM CONTRAPARTIDA, a quantidade de mortes se mantém estável

AUMENTO EXPRESSIVO Com realização de festas de fim de ano, registros em menos de duas semanas foi superior ao de dezembro inteiro

Em 10 dias, Alagoas triplica
número de casos de Covid
Lucas Thaynan e Malu Dantas
Agência Tatu

O cenário epidemiológico alagoano referente
à pandemia da Covid-19
parecia estável. Mas, com
o relaxamento das medidas
sanitárias e a realização de
festas de fim de ano, houve
um aumento expressivo

dos casos. Somente nos
dez primeiros dias de 2022,
foram registrados 1.540
casos no estado, quase três
vezes mais que o número de
registros de todo o mês de
dezembro, quando foram
confirmados 590 casos.
Os dados do Monitor
da Covid-19, desenvolvido
pela Agência Tatu, com

informações da Secretaria do Estado de Saúde
(Sesau), mostram que,
por outro lado, a quantidade de mortes se mantém
estável. Foram registradas
10 vítimas fatais nos dez
primeiros dias de janeiro,
enquanto dezembro teve
no total 31 óbitos, média de
uma vítima fatal por dia, em

cada um dos meses.
Para o infectologista
Fernando Maia, o avanço do
contágio sofre influência da
nova variante, a ômicron.
“O que essa variante tem
mostrado nos lugares que
chegou é que ela é muito
contagiosa, causando um
aumento muito alto no
número de casos, mas em

poucas formas graves, além
de um número de mortes
também baixo”, pontuou.
O médico também
explica que o alto índice
de vacinação tem ajudado
a frear os casos graves de
Covid. E que a maior parte
dos casos de morte está
relacionada a pessoas não
vacinadas.
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Sociedade com

ESTILO

Se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, ACREDITE, você tem
mais sorte do que pode imaginar.

Jailthon Sillva | jailthonsillva@hotmail.com
Colunista social e jornalista

EM OFF
Fico observando e acho
bem interessante certas
atitudes de nossos representantes e amigos políticos, sempre quando se
aproximam o período
eleitoral, começam as
aparições, trabalhos e claro,
as doações de alimentos,
brinquedos, materiais de
construção, etc… Sabemos
que, a caridade deve ser
anônima, caso contrário
não é solidariedade e sim
vaidade. Uma coisa, é divulgar a iniciativa para dar
bom exemplo e incentivar
outras pessoas a também
doarem e outra muito
diferente é expor os benefi-

IN DESTAQUE |
Aplausos para o belo casal Rey Costa e Clara Teixeira, ilustrando a coluna
deste domingo.

PODEROSAS |
A bela bailarina Helena com sua linda e elegante titia Rosane Malta, em
click exclusivo para a Coluna.

ciários.

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
Um brinde +QESPECIAL
aos amigos aniversariantes
da semana, leiam: Sidney
Ferreira, Rodrigo Jatobá
(16), Mercinho Gingado
(17), Gabriel Jatobá Neto
(17), Allan Costa (19), Rosa
Oliveira (20), Lourdes
Rizzatto, Lucas Guimarães
(21), Camila Reis, James
Rodrigues, Caio dos Anjos

Contatos: 3522-2662 / 99944-8050

(22). #parabéns

BDAY |
Quem assoprou as velinhas na última
sexta-feira, dia 14, e teve muitos motivos para celebrar o seu aniversário
foi a bela Valleska Barbosa, esposa
do amigo empresário Wellison Barros.
Parabéns!

MADE IN RECIFE |
O festeiro e promoter Fellipe Bambam, figura ícone da
noite LGBT do Recife, está armando um festerê pra lá de
ESPECIAL com o mais ousado e ambicioso SHOW ZODÍACO
para celebrar seu aniversário com taças e mais taças de
espumantes no próximo dia 28, nas instalações da Termas
Boa Vista in Recife, Será enlouquecedor!

TODA ELA |
Quem está sorrindo a toa in Arapiraca, é a especialista em
doces finos, chef de cozinha expert em culinária internacional Mari Medeiros comandando o luxuoso Beef Prime in
Arapiraca. +INFO? 99985-7117
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LGPD prevê a possibilidade de penas de até R$ 50 milhões por infração.

Djaildo Almeida | djaildo@jaraguaseguros.com
Corretor de Seguros

Qual a importância da
proteção do seguro para riscos
cibernéticos para o mercado?

A sigla LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) já se
tornou familiar para a maior parte das empresas
e organizações. Ela também foi incorporada ao
cotidiano das pessoas físicas que tratam dados
como parte de seu negócio – como dentistas,
médicos, contadores e corretores de seguros, por
exemplo.
Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD prevê a
possibilidade de penas, que podem ser aplicadas
pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de
Dados), chegando a R$ 50 milhões por infração.
As notícias sobre ataques por hackers a empresas e órgãos de governo em todo o mundo têm
mostrado a importância de o gerenciamento de
riscos endereçar essas ameaças. Veja alguns dos
ataques que chamaram a atenção em 2021:
>>Em maio, a brasileira JBS sofreu um ataque
que comprometeu suas operações nos Estados
Unidos. Segundo informações divulgadas, o
retorno à normalidade só ocorreu após o pagamento de resgate de US$ 11 milhões.
>> Em junho, o Laboratório Fleury foi alvo de
tentativa de ataque que afetou, durante uma
semana, o sistema de acessos da empresa de
diagnósticos.
>> Em outubro, a Porto Seguro, uma das maiores seguradoras do Brasil, sofreu um ataque que
causou instabilidade nos canais de atendimento e
de alguns sistemas da empresa.

>> Também em outubro, a Atento, uma grande
provedora de serviços de call center, sofreu
ataques que trouxeram impactos para os serviços
de atendimento de vários clientes – dentre eles
empresas financeiras, operadoras de planos de
saúde e seguradoras.
>> Em novembro/2021, o iFood sofreu um ataque
que trocou nomes de restaurantes por mensagens
de cunho político. A empresa informou, à época,
não ter identificado vazamento de dados pessoais.
>> Em dezembro, o site do Ministério da Saúde
foi invadido por hackers, que impediram o acesso
aos dados sobre a vacinação contra a pandemia
da Covid-19 por vários dias.

Conclusão

Em suma, para 2022, os especialistas acreditam
que haverá aumento expressivo nos investimen-

Poder Grisalho

tos em medidas de proteção para mitigação dos
riscos e na utilização de seguros para redução das
perdas financeiras, caso ocorram incidentes que
resultem em danos.
A prevenção é a principal medida para reduzir
esses riscos. Nessa linha, a tendência é que as seguradoras e seus clientes continuem investindo em
duas frentes: na atualização permanente de suas
barreiras tecnológicas de defesa e na educação dos
seus funcionários para conscientização quanto aos
riscos cibernéticos, buscando elevar ainda mais o
seu engajamento com a segurança da informação,
fortalecendo os seus sistemas de proteção.
Gostou do tema de hoje? Acompanhe também
nosso quadro “Momento Seguro” todas as quintas feiras na rádio 98,3 FM, a partir das 7h30 e, na
TVMAR (Canal 525 NET), a partir das 9h. Participem com suas perguntas! Até a próxima se Deus
quiser! Um grande abraço!

NOVAS APRENDIZAGENS devem ser usadas em nosso benefício e do próximo

Francisco Silvestre | silvestreanjos@bol.com.br
Jornalista e gerontólogo

Baixa na Comissão do Idoso

A Comissão do Idoso da Câmara de Maceió, é
um órgão técnico, constituído por vereadores
escolhidos por votação nominal, e destinada
a proceder estudos, realizar investigações e
representar a Câmara, cabendo-lhes, em razão
da matéria de sua competência: apresentar
proposições à Câmara; discutir e emitir parecer,
através dos votos da maioria dos membros, às
proposições a eles submetidas; realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
receber petições, reclamações, representações
ou queixas de qualquer pessoa contra atos e
omissões das autoridades públicas e colher
depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão. Na última composição da comissão, um
fato incomum aconteceu: inicialmente houve
apenas a inscrição da vereadora Gaby Ronalsa.
Que logo se tornou a presidente, por ser a única
participante, na época. Pouco tempo depois
a formação obteve os três membros necessários com a inscrição do Dr. Cleber Costa (PSB)
e um outro edil. Só que no dia 9 de dezembro
de 2021, o ex-secretário de governo, retomou
ao cargo de vereador, com o afastamento do
vereador Cléber Costa (PSB) voltando à suplência após dez meses de atuação na casa. Sendo
assim, o segmento idoso, que já não tem prestígio na casa legislativa, deixa de ter uma voz
militante.

Enquete da Responsabilidade

No dia 28 de dezembro de 2021, foi realizada

Dicas de ouro

Mesmo com uma porcentagem elevada de pessoas vacinadas contra o coronavírus, no estado, em
Maceió e nos demais espaços geográficos do país, estamos vivenciando desde março de 2020 uma das
piores fases sanitárias. Foi no dia 11 deste mês, que a Covid-19 teve reconhecida pela OMS, Organização
Mundial de Saúde, como pandemia e no Brasil, outra data que ficou histórica foi o dia 26 de março; neste
dia o país registrou 3,6 mil mortes em 24 horas. Mas, graças à relevante campanha de vacinação e cuidados preventivos massificados, hoje nós temos um expressivo número de casos e um reduzido número
de óbitos. Contudo, com o surgimento da nova variante ômicron que já está hospitalizando e matando
muita gente, somando-se ao aumento de casos da influenza H3N2, o nosso conviver está ficando cada
vez mais preocupante. Por esta ocasião e por muito mais que possa vir a ocorrer, um conselho dourado é
remediar-se de uma consciência gerontológica. Uma consciência gerontológica consiste em nossa capacidade de percepção corporal, psicologia, cidadã, cívica e religiosa. Susan Greenfield, pesquisadora da
Universidade de Oxford, descreveu que a consciência não é um lampejo, mas um contínuo de conexões
dos seus neurônios, que vão ocorrendo do momento que nasce, é empoderado no decorrer da vida e vai
até o final da vida. Ela ainda enfatizou que a cada nova experiência, seu cérebro faz uma representação
mental que é armazenada em sua memória. Ou seja, as novas aprendizagens, sejam compulsórias ou
momentâneas, devem ser usadas para o seu benefício e para o benefício do próximo.
uma audiência pública na Câmara dos vereadores de Maceió para apreciação e votação do
Plano Orçamentário, gestão 2022. Lamentavelmente, foi verificado pelo OIA – Observatório do Idoso em Alagoas, que no conteúdo
proposto não constava nenhuma ação, projeto
e tampouco verba para operacionalidade das
políticas públicas normalizadas e nem sequer
os legisladores municipais, principalmente
os da comissão do idoso, efetuaram alguma
ementa reparadora. Diante percebido impopular e ante-gerontológico, o OIA a fim de
tentar reverter o condenável episódio, criou
uma enquete com o título “Responsabilidade
do Plano Orçamentário/2022 de Maceió e o

Idoso” para saber da população qual o grau de
responsabilidade inerente a cada entidade e
instituições operantes, militantes e ativistas
da garantia e dos direitos da pessoa idosa. A
enquete foi aberta para opiniões entre os dias 1
e 7 de janeiro de 2022. A regra foi para escolha
múltipla de 6, envolvendo a Câmara Municipal
de Maceió (CMM) e a sua Comissão do Idoso, o
gestor executivo, Conselho Municipal do Idoso
(CMDPI), ongs e instituições operantes das
garantias dos direitos do segmento. A pesquisa
obteve 47 votos e a entidade mais votada foi a
Comissão do Idoso da CMM, com 40 indicações, seguida do Conselho Municipal do Idoso
de Maceió, com 39 votos.
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Esportes
CENTROAVANTE

ATLETA É A PRINCIPAL contratação do CRB para a temporada 2022

Tem características de bom finalizador dentro da área; elenco aposta no colega de trabalho

José Luís/Agência F8

Anselmo Ramon chega ao
Galo para ‘balançar redes’
Thiago Luiz
Estagiário

O CRB anunciou, durante
a semana, o seu mais novo
‘Camisa 9’. É o experiente
atacante Anselmo Ramon,
com passagens por grandes
clubes do Brasil. Ele chega
para assumir a titularidade
no comando de ataque, já
que os atletas que já estavam
no Ninho do Galo, Nicolas
Careca e Alan James não tiveram boas atuações e foram
muito cobrados pela torcida
regatiana. O centroavante é
a 13ª contratação do Regatas
na temporada.
Mas essa negociação não
foi nada fácil. É que durante
as duas últimas temporadas,
Anselmo Ramon defendeu as
cores da Chapecoense, sendo
destaque na campanha do
título da Série B de 2020 e no
título catarinense.
Ele tinha contrato com
a Chape até o final deste
ano, mas resolveu rescindir
com o time da Arena Condá
de forma amigável, abriu
mão de pagamentos a que
tinha direito e ficou livre no
mercado. O Verdão do Oeste
vive uma crise financeira, que
culminou no rebaixamento
da equipe. Mesmo assim, o
centroavante aceitar uma
redução salarial para vir jogar
no Galo.
Apenas um dia depois de
ficar livre é que o Galo acertou a contratação de Anselmo
Ramon. E o jogador comemorou o sucesso da negociação:
“Vestir a camisa de um clube
do tamanho do CRB é uma
responsabilidade grande.
Estou feliz com a oportunidade e motivado para fazer
um grande trabalho com
todos no clube”, disse o atleta.

ANSELMO RAMON CHEGA PARA
Ser o “homem-gol” do CRB na temporada, uma vez que o time não conseguiu acertar no “camisa 9” em várias tentativas

Ele começou a treinar
com os novos companheiros
na última quinta-feira (13) e
parece já estar familiarizado
com a turma do Ninho do
Galo. “Estou muito feliz com
o acerto com o CRB e muito
motivado com esse projeto.

Espero que 2022 seja um ano
repleto de conquistas e que
possamos chegar no final da
temporada e ter conquistado
nossos objetivos, que esse é o
mais importante para todos
nós”, disse Anselmo Ramon.
Revelado pelo Bahia, o

centroavante se destacou
na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007 e imediatamente foi vendido ao
Cruzeiro. Foram seis anos
no time mineiro, mas com
vários empréstimos ao longo
desse período, inclusive

com passagens pelo futebol
japonês e romeno. Anselmo
Ra m o n a i n d a a t u o u n a
China, antes de retornar de
vez ao Brasil, em 2018.
Desde então, o atacante
acumula passagens por Avaí,
Guarani, Vitória e Chapecoense. Pelo time catarinense,
marcou 21 gols em 82 jogos
e ajudou na campanha do
título da Série B, em 2020.
Mas na temporada passada
a Chape terminou o Brasileirão com a última posição na
Série A e, portanto, acabou
rebaixada à Segundona
novamente neste ano.
Ainda nas últimas semanas, o técnico regatiano,
Allan Aal, tinha comentado
sobre a vontade e a importância de ter no elenco um
camisa 9 experiente e decisivo. Pois bem, parece que
agora a vontade do treinador foi atendida. Anselmo
Ramon chega com status de
principal contratação até o
momento e como nome de
peso no elenco do Regatas.
Outro nome que surgiu
para o ataque do CRB, mas
parece ter esfriado a negociação foi de Hyuri Henrique, que atuou pelo clube
na última temporada, mas se
transferiu para o Hatta Club,
do Catar.
A diretoria alvirrubra sabe
que, com o poder de fogo que
tinha no comando de ataque
do final da última temporada, não consegue muita
coisa. E é exatamente por
isso que quanto mais opções
no setor ofensivo, menor a
carência de gols e a dependência individual de algum
atleta, no caso da temporada
passada, foi o Diego Torres. O
que sobreccarregou o atleta e
prejudicou o time.
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NOVOS PROJETOS E SONHOS são necessários para manter a vida em movimento.

Elzlane Santos | elzlane@espalhai.com
Jornalista e Colunista Social

INSPIRADORA I
Cil Oliveira é uma bela representante da Mulher que queremos ver no mundo.
Competente, criativa, estudiosa, independente, apaixonada e feliz. Ela coloca seus
dons e talentos a serviço para tornar esse planeta um lugar melhor pra se viver. Seja
criando pelas lindas para @cooltureoficial, ou na dedicação apaixonada à missão de
profissional da saúde.
E como conhecimento não foi feito para ficar guardado, ela agora inicia um novo
projeto como parte da equipe de professores da Pós-Graduação em Fisioterapia na
UTI Neonatal e Pediátrica.
Ah! E ela ainda encontrar tempo para fazer belas viagens e dar umas corridas por aí...

FIRME I
É preciso firmeza mesmo para continuar fazendo música em
tempos tão desafiadores. Mas a $ifrão está de álbum novo e
disponível nas plataformas digitais. FIRME conta com participações especiais de Nayron Higor, Marcinho (Maquiavel), Junior
Bocão (Mopho), Bertha, Rafael Graciano, Jonathan Trindade. E
quem assina a bela capa é Lzu.

DESABROCHANDO I
A jornalista Nide Lins está, visivelmente, desabrochando... Ela resolveu virar a
chave e passar a viver com plenitude e leveza. Começou com as aulas de ballet
para adultos, depois veio a cirurgia bariátrica e inúmeras outras novidades. É
fácil ver que ela está leve, por fora e por dentro, e vivendo cada dia com entusiasmo e curiosidade. O perfil dela no Instagram está cheio de novidades, desde
suas descobertas no curso de gastronomia às viagens pelos recantos incríveis do
nosso estado. Tudo isso com um texto que dá gosto de ler.

BORBOLETAS NO ESTÔMAGO I
As meninas do Aya de Comer, Luiza e Clarissa, estão com borboletas no estômago. Isso porquê 2022 chegou trazendo muitas novidades e a certeza de que o
projeto está ganhando força e agora já conta um espeço físico! Calma, ainda não
é um “restô”, mas já dá pra pegar as comidas leves e gostosas e as embalagens
cheias de bossa, pessoalmente. E ainda trocar uma ideia com as meninas.

27 ANOS DE HISTÓRIA |
Breno Gama está comemorando os
27 anos do Armazém Guimarães. A
primeira casa tipicamente italiana de
Maceió e que até hoje é destino certo
para quem não abre mão de uma bela
pizza.

MURAL DOS SONHOS |
Luana Nunes está, como diria minha
versão Coach, metamodelando o seu
futuro através da ferramenta “Mural
do Sonhos”. Ela postou essa foto e
afirmou que “Já ensaiando para quando
eu estiver cara a cara com a Torre Eiffel
original. #tbt, que não é em Paris, ainda,
mas foi o meu “au revoir” à deliciosa e
charmosa cidadezinha de Campos do
Jordão (SP)”. É assim mesmo! Tudo
começa num sonho. Se quiser companhia, me chama que eu vou.
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As previsões para 2022 eram muito mais positivas antes das festas de fim de
ano, agora o mercado está em stand-by, apreensivo para o que possa acontecer.

Igor Pereira | igor93279039@hotmail.com
Jornalista

Fiat Uno se despede do
país
Após 37 anos de produção
no Brasil, a Fiat anuncia
a despedida do Uno com
uma campanha cheia de
paixão e de histórias para
contar. Com o conceito “A
paixão é interminável”, a
Leo Burnett Tailor Made
desenvolveu um projeto
de despedida que traz o
próprio carro contando
sua história em tom
emotivo e no formato
“Draw my life”, linguagem
que é sucesso no Youtube.
O filme já está disponível
em: https://www.youtube.
com/watch?v=8z_FIbwqbeo . “O Uno é um ícone,
que marcou a vida de
muita gente. Ele foi o
primeiro carro de muitos,
esteve presente em importantes momentos e se
tornou uma lenda, não só
para a história da Fiat, mas
para milhões de brasileiros também”, explica
Malu Antonio, gerente de
Storytelling e Content da
Stellantis para a América
do Sul.
Ram lança linha 2022
Encerrando com chave
de ouro o segundo ano
consecutivo de recorde de
vendas, a Ram acaba de
lançar nas 53 concessionárias da marca a linha 2022
das maiores, mais capazes
e mais luxuosas caminhonetes do país. Entre os
pontos altos, há evoluções
em tecnologia e mudanças
visuais, além da ampliação
do leque de possibilidades
para o comprador da Ram
2500.Veículo premium
mais vendido do Brasil e
carro-chefe da marca, com
2.189 emplacamentos até
o fechamento de novembro, a Ram 2500 Laramie
entra no ano-modelo 2022
com retoques no design,
graças às novas rodas e
grade dianteira, com ainda
mais elementos cromados.
A tampa traseira ganhou
iluminação em LED sobre
a maçaneta, para facilitar o
engate de reboque à noite.

Silverado elétrica traz inovação,
desempenho e versalidade
Desenvolvida desde o
início para ser uma picape
totalmente elétrica utilizando a avançada plataforma Ultium da GM, a
Silverado EV oferece uma
combinação inovadora de
capacidade, desempenho
e versatilidade, junto com
tecnologias avançadas que
acompanharão o veículo ao
longo do tempo.
“A Chevrolet revolucionou a Silverado diversas
vezes para torná-la o sucesso
que é hoje”, afirma Steve Hill,

vice-presidente da Chevrolet. “A plataforma Ultium é
um fator chave para atingirmos este novo patamar com
a picape, tanto para clientes que utilizarão o produto
como um veículo de trabalho como para aqueles que
buscam um veículo versátil
para o dia dia, incluindo
aqueles que estão considerando adquirir uma picape
pela primeira vez”, conclui.
No primeiro momento,
a Silverado EV estará disponível em duas configura-

ções, a RST First Edition e a
WT, voltada para frotistas.
Ambas já virão equipadas
com um abrangente pacote
de tecnologias de segurança.
A Silverado EV chega ao
mercado norte-americano
em 2023 e será produzida na
Factory Zero da GM, Detroit-Hamtramck Assembly
Center 11, uma instalação
de quase 40 anos adaptada e
refeita com um investimento
de US＄ 2,2 bilhões dedicado
à produção de EV nos Estados Unidos.

BMW apresenta tecnologia
que muda a cor da carroceria
Todo mundo já sonhou
em mudar a cor do seu carro
como num passe de mágica
ou mesmo com a facilidade
dos videogames. E esse
sonho está cada vez mais
perto de se tornar realidade
com o BMW iX Flow E Ink
apresentado na CES 2022.
Com capacidade de variar a
tonalidade da sua carroceria de acordo com o desejo
do motorista, a tecnologia
abre um leque de possibilidades e pode ser utilizada,

tanto no exterior, quanto no
interior dos futuros carros
da marca. “No futuro, as
experiências digitais não se
limitarão apenas a monitores. Haverá cada vez mais
fusão do real com o virtual.
Com o BMW iX Flow, estamos dando vida à carroceria do carro”, disse Frank
Weber, Membro do Conselho de Administração da
área de Desenvolvimento
da BMW AG. Chamada de E
Ink, a tecnologia inovadora

permite uma infinidade de
personalizações da carroceria. De acordo com a vontade
do motorista, por exemplo,
é possível ter um carro mais
discreto ou esportivo. Tudo
funciona por meio de uma
tecnologia que é comumente utilizada nas telas
de E-Books. A pintura da
carroceria é composta por
milhões de microcápsulas,
que tem diâmetro equivalente à espessura de um fio
de cabelo humano.
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Honda SH 150i e
SH 300i saem de
linha no Brasil
A Honda detém a liderança da categoria das
scooters com a PCX e a
Elite 125, mesmo que
a dominância nesse
segmento não seja
tão grande como nas
demais. A marca já está
diversificando o portfólio, oferecendo a aventureira ADV desde o ano
passado. No entanto,
quem entrar no site da
montadora sentirá a
falta de dois modelos.
São as SH 150i e SH 300i.
Apesar de populares na
Europa, as scooters com
visual mais requintado
nunca emplacaram em
grandes quantidades no
Brasil desde seus lançamentos, em 2016 e 2017,
respectivamente. A SH
150i acumulou 2.159
vendas em 2021, o que
não chega a 10% das
vendas da PCX. Maior e
mais cara, a SH 300i teve
410 emplacamentos no
ano passado apenas.
Agora a Honda não tem
nenhuma scooter entre a
ADV e a X-ADV. Quando
questionada sobre o
motivo do fim de SH
150i e SH 300i, a marca
declarou que somente
está preparando uma
nova estratégia para o
mercado de scooters
nacional. Nossa aposta
é a de que a marca deva
finalmente lançar a Forza
350 no Brasil.

