
MACEIÓ, 21/08 A 27/08 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 026 - R$ 2,00 - WWW.REDEREPORTER.COM.BR

MRV e Bamaq lançam 
uma oportunidade 

inédita no mercado: 
Casa Programada

ECONOMIA

Unidades escolares estão prontas 
para retorno nesta segunda-feira

CONSÓRCIO PANDEMIA

Defensoria vai a Brasília em luta 
pelas famílias vítimas da covid-19

SEM DITADURA

Defensor afirma que Constituição jamais autorizou 
intervenção das Forças Armadas no STF

PANDEMIA

Governador Renan 
Filho renova medidas 

contra a covid-19 
por mais sete dias

SAIBA MAIS

Especialistas diz que o sistema tributário em vigor no Brasil reduz a capacidade de competitividade

O que muda com a reforma tributária mais ampla?

Reforma tributária 
fatiada vai impedir 
expansão econômica 
em Alagoas



MACEIÓ, 21/08 A 27/08 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 026 - R$ 2,00 2

Unidades escolares 
estão prontas para 
retorno nesta segunda
Cerca de 80% das unidades de ensino da rede 
municipal da capital retomam as aulas presenciais 
nesta segunda-feira, 23. São 115 estabelecimentos de 
ensino entre escolas e centros municipais de 
Educação Infantil (CMEIs). O secretário municipal 
de Educação explica que o sistema que entra em 

vigor a partir desta segunda-feira é o híbrido. 
Elder Maia reforça que todas as precauções estão 
sendo to madas para garantir uma segura transmissão 
dos conteúdos com todo cuidado e segurança.„O sis-
tema híbrido para concili ar o aprendizado da experi-
ência do digital e as vantagens natu ra is do modo 

presencial. Nossos professores estão aptos e pre pa -
rados para lidar com as ferramentas atuais. Há difi-
culdades, na turalmente, para gerenciar esta nova 
experiência e com mui ta cooperação com a comuni-
dade escolar, vamos realizando ajus tes para otimizar 
esta nova experiência‰, esclarece o secretário.

Há a previsão da criação de uma escola digital com con-
teúdos gravados para as aulas síncronas (aulas ao vivo) ou 
assíncronas (onde o professor disponibiliza textos, vídeos, 
tarefas em uma plataforma que pode ser consultada a poste-
riori). Turmas serão divididas – metade participa das aulas 

presenciais e a outra metade fica no on line. E assim, perma-
nece em forma de rodízio semanal.Os alunos que irão às 
unidades devem estar devidamente munidos com máscaras. 
Ocorrendo a ausência dela, o aluno vai receber uma em seu 
acesso à escola.  

Caso algum estudante opte em se manter em casa, o 
secretário tranquiliza e informa que este aluno terá conteúdos 
para aprendizado via internet. „Ele terá um cardápio de 
conteúdo de aulas virtuais via computador, tablet ou celu-
lar‰, garante Maia. 

A diretora Vera Batista do Nascimento, da CMEI 
Martha Célia, no Eustáquio Gomes, confirma que a comu-
nidade está com grande expectativa para a reabertura das 
escolas, sobretudo a que ela dirige, pois a comunidade 
aguardou por quatro anos por estas novas instalações. 

„Estamos todos super ansiosos. Nossas crianças mere-
cem este retorno. Elas merecem usufruir desta estrutura pen-
sada para eles, com todo o carinho e dedicação. A comuni-
dade merece‰, disse a diretora.  

As ações da Secretaria Municipal de Educação 

(Semed) abrangem ações efetivas na parte estrutural das 
escolas e na parte pedagógica, assegurando condições para 
um aprendizado de qualidade. O secretário destacou a cria-
ção do guia para o retorno às aulas na modalidade híbrida, 
com instruções pedagógicas e metas para cada etapa da edu-
cação. 

Nas escolas, os kits de equipamento de proteção indi-
vidual (EPIs) foram entregues, com álcool gel, máscaras e 
tapetes sanitizantes. Incluídos no kit também estão medi-
dores de temperatura por infravermelho, oxímetro e totens 

para higienização das mãos. O secretário pontua que as esco-
las também receberão barreiras de acrílico para instalação 
nos ambientes administrativos, evitando contaminação por 
gotículas de saliva. 

Diversas unidades receberam melhorias, com a secre-
taria realizando serviços de pintura e manutenção estrutural 
que devem contemplar todas as 143 unidades escolares do 
município. Reuniões com pais e responsáveis da comunidade 
escolar foram realizadas para envolver a todos neste 
momento de volta ao ambiente escolar.

Pelo menos, 115 escolas e CMEIs abrem 
suas portas para o modo híbrido de ensino

Fotos - Itawi Albuquerque
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PANDEMIA

Representantes da Defensoria 
Pública estiveram em Brasília, nesta 
semana, a convite do relator da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, Senador Renan 
Calheiros, para levantar informações 
sobre fatos ocorridos durante a pan-
demia, que podem ser alvo de ações 
civis públicas ou indenizatórias indi-
viduais, em favor de cidadãos ala-
goanos prejudicados por omissões 
estatais e o emprego de tratamento 
ineficaz contra a Covid-19.   

O Defensor Público-Geral, 
Carlos Eduardo Monteiro, o 
Subdefensor Público Geral, 
Fabrício Leão Souto, e o presidente 
da Associação dos Defensores 
Públicos (ADEPAL), Arthur César 
Cavalcante Loureiro, conversaram 
com o relator da CPI, que apura 

supostas omissões e irregularidades 
cometidas pelo governo federal 
durante a pandemia da Covid-19.   

Entre as pautas tratadas na 
reunião, esteve a criação de uma 
força-tarefa da categoria com o obje-
tivo de buscar os melhores caminhos 
jurídicos para ações contra autori-
dades, laboratórios farmacêuticos e 
profissionais de saúde que teriam 
lucrado com a divulgação e venda 
do ineficaz „tratamento precoce‰, 
que consistia no uso de medicamen-
tos como Cloroquina e Ivermectina 
para prevenção e tratamento da 
Covid-19.  

Em sua fala, durante sessão da 
CPI da Covid-19, ocorrida nesta 
semana, o Senador Renan Calheiros 
mencionou o encontro com os 
Defensores Públicos e informou 

sobre a possível atuação da institui-
ção na defesa e garantia dos direitos 

das famílias carentes alagoanas que 
tiveram membros vitimados pelas 

ações e omissões estatais durante a 
pandemia.

Defensoria vai a Brasília em luta 
pelas famílias vítimas da covid-19

O Defensor Público e 
Professor Doutor em Direito, 
Othoniel Pinheiro (foto), afirmou 
que o art. 142 da Constituição 
Federal não autoriza as Forças 
Armadas a realizarem qualquer tipo 
de intervenção nos três poderes da 
República, sendo inconcebíveis 
interpretações que concluam que as 
Forças Armadas possam atuar 
como uma espécie de poder moder-
ador.   

De acordo com o Defensor, 
„ao contrário do que propagam o 
General Augusto Heleno, o jornal-
ista Alexandre Garcia e o advogado 
Ives Gandra Martins, as Forças 

Armadas não estão autorizadas a 
interpretarem e avaliarem quando a 
Constituição Federal está sendo 
desrespeitada, uma vez que os mili-
tares jamais foram preparados para 
fazer esse tipo de análise, que cabe 
aos três poderes da República, espe-
cialmente ao Poder Judiciário‰.  

Ele destacou que o art. 142 da 
Constituição Federal preceitua que 
o papel das Forças Armadas é a 
defesa da Pátria contra agressões 
externas e a defesa da independên-
cia dos três poderes, não cabendo a 
ela intervir no Supremo Tribunal 
Federal (STF) caso não concorde 
com suas interpretações, uma vez 

que as Forças Armadas não pos-
suem o poder de interpretar a 
Constituição.  

A polêmica retornou nesta 
semana depois que o General 
Augusto Heleno, ministro do 
Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), afirmou que o 
art. 142 permite a interferência das 
Forças Armadas no sistema demo-
crático brasileiro. A declaração foi 
dada na segunda-feira(16/08), em 
entrevista ao programa Direto ao 
ponto, da Rádio Jovem Pan.  

Othoniel Pinheiro finaliza 
dizendo que „é necessário nós 
divulgarmos a verdadeira interpre-

tação do art. 142 da Constituição 
Federal porque muitas pessoas com 
influência estão propagando essas 
falsas interpretações que encobrem 
objetivos de subversão da ordem 
constitucional em nome de bandei-
ras partidárias. Todas essas declara-

ções lamentáveis, infelizmente, são 
resultados da politização partidária 
das Forças Armadas, que deveriam 
andar abraçadas com a 
Constituição Federal e jamais com 
um governante, seja ele Bolsonaro, 
Lula ou qualquer outro‰.  

SEM DITADURA

Defensor afirma que Constituição jamais autorizou 
intervenção das Forças Armadas no STF
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MEIO AMBIENTE

CONSÓRCIO

Para atender os clientes que 
desejam planejar um valor para ser 
utilizado como entrada na aquisição 
de um imóvel, a MRV, plataforma 
de soluções habitacionais, em parce-
ria com a Bamaq, uma das mais tra-
dicionais Administradoras de 
Consórcio do Brasil, lança o 
Consórcio Casa Programada MRV. 

Por meio de um planejamento 
financeiro inteligente, o produto dis-
ponibiliza cartas de crédito de R$ 
16.5 mil a R$ 33 mil, que após con-
templadas poderão ser utilizadas 
como apoio na aquisição do imóvel. 
O prazo é de até 48 meses e as 
parcelas variam entre R$500 a 
R$1.000,00. 

„Entendemos que nesse 
momento, podemos pensar em 
todos os nossos clientes, inclusive 
aqueles que ainda não conseguiram 
realizar o sonho da casa própria, seja 
por uma questão burocráticas ou 
ainda por não terem recursos sufi-

cientes para a aquisição do imóvel. 
O consórcio Casa Programada aten-
derá a estes clientes, usando uma 
forma simples de planejamento e 
que permitirá a conquista da tão 
sonhado Lar!‰, comenta Daniel 

Frutuoso Ferreira, Diretor 
Comercial, da MRV.„O consórcio 
Casa Programada MRV é uma solu-
ção inovadora e sob medida para o 
cliente realizar sua conquista, com 
segurança através do planejamento 

financeiro‰, afirma Frutuoso. 
„A Bamaq Consórcio e a 

MRV têm um mesmo objetivo, real-
izar o sonho de grande parte dos 
brasileiros: a casa própria. Por isso, 
nos unimos para proporcionar aos 

clientes uma oportunidade de plane-
jar a entrada do imóvel tão logo o 
consumidor for contemplado pelo 
consórcio e, assim dar um passo 
importante na realização desse 
momento tão especial, afirma 
Clemente Faria Junior.‰ 

E pensando no bem-estar dos 
clientes que irão aderir a esse pro-
duto, disponibilizaremos o benefício 
do Serviço de Saúde à Distância 
(Telemedicina - Consultas online 
disponíveis por 24 horas, todos os 
dias da semana) por um período de 
6 meses, sem custo para os clientes 
que mantém suas parcelas em dia.A 
MRV e a Bamaq entendem o 
quanto é importante ter um lar e, 
por isso, oferece opções facilitadas, 
personalizadas e que atendem a 
todos perfis de consumidores 

Essa oportunidade já está dis-
ponível por meio de todos os canais 
de vendas da MRV e Bamaq 
Consórcio.

O projeto de melhor aproveita-
mento da casca do maçunim, sururu 
e ostra, que já é desenvolvido pelo 
Sebrae Alagoas nos municípios de 
Coruripe e Barra de São Miguel, 
pode chegar agora ao litoral norte do 
estado, dessa vez em Porto de 
Pedras. A Diretoria Executiva 
(Direx) da instituição se reuniu, na 
última terça-feira (17), com a secre-
tária de Educação e primeira-dama 
da cidade, Márcia Cunha, e a depu-
tada estadual Jó Pereira (MDB). 

Elas procuraram o Sebrae para 
obter informações de como inserir 
em Porto de Pedras projeto semel-
hante ao que é desenvolvido nos 
dois municípios do litoral sul, onde a 
casca de ostras e maçunim é usada 
como matéria-prima em diversas 
frentes comerciais, da decoração e 
artesanato à construção civil. 

„A gente vai trabalhar essas 
comunidades para uma melhor 
exploração tanto do fruto do maçu-
nim em si, como um alimento, e 
também a sua casca, para fazer o 
melhor aproveitamento dela e poder 
agregar valor enquanto matéria-
prima‰, explica o superintendente 
do Sebrae Alagoas, Marcos Vieira. 

„[A casca] pode ser usada na 
construção civil, na produção de 
tintas, ração para animais ou fertili-
zantes. São vários os usos da casca e 
a gente vai estudar como melhor 
utilizar esse material, para gerar 
valor para aquelas comunidades‰, 
completa. 

A destinação ecologicamente 
correta da casca desses mariscos e 
moluscos também vai ajudar a 
resolver um problema muito 
comum, de ordem ambiental, que é 
a poluição no município. O acú-
mulo das cascas vai criando dese-
quilíbrio ambiental nas localidades. 

Por isso, a utilização delas também 
é ventilada na produção de artesa-
nato. 

„São essas alternativas que 
nós va mos estudar. Vamos fazer 
uma reu nião no próximo dia 31, em 
Por to de Pedras, para que a gente 
possa fa lar não só com a população 

da que le município, mas com toda 
aquela região. Já estivemos por lá 
num passado próximo, mas agora 
temos que retornar com os nossos 
técnicos, com o pessoal do IABS, da 
universidade, para melhorar a vida 
dessas comunidades‰, destaca 
Vieira.

Porto de Pedras pode receber projeto para 
melhor aproveitamento da casca de ostras

MRV e Bamaq lançam uma oportunidade 
inédita no mercado: Casa Programada
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O Governo de Alagoas reno-
vou o decreto emergencial de 
enfrentamento ao novo coronaví-
rus por mais sete dias. O anúncio 
foi feito pelo governador Renan 
Filho, na noite de quinta-feira 
(19), por meio das redes sociais. 
Sem novas flexibilizações, as medi-
das e restrições determinadas no 
documento anterior continuam em 
vigor. Com isso, todo o estado 
segue na Fase Amarela do Plano de 
Distanciamento Social 
Controlado. 

"Prorroguei por mais sete dias 
a fase amarela do Plano de 
Distanciamento Social. Alagoas 
segue avançando na vacinação, 
reduzindo a ocupação de leitos de 
UTI e mortes por Covid-19, mas 
seguiremos atentos à doença e ao 
comportamento da variante 
Delta", garantiu Renan Filho. 

Os principais indicadores da 
Covid-19 se mantêm em tendência 
de queda – tanto na transmissão 
quanto na taxa de óbitos –, mas a 
pandemia ainda não acabou. E com 
a ameaça de propagação da nova 
variante Delta, as orientações para 
os alagoanos continuam as mesmas: 
evitar aglomerações, respeitar os 
protocolos de distanciamento 
social, utilizar de máscara ao sair de 
casa e higienizar as mãos frequente-
mente com água e sabão ou álcool a 
70%.  

A seguir, reveja as medidas 
prorrogadas pelo novo decreto: 

- Lojas, galerias, centros 
comerciais, shopping centers, 
academias, clubes e centros de 
ginásticas permanecem com fun-
cionamento em horário regular.  

- Bares, restaurantes e esta-
belecimentos congêneres seguem 

com horário entre 5h e 0h. Depois 
deste horário, será permitido apenas 
o atendimento por meio dos servi-
ços de entrega, inclusive por aplica-
tivo, e na modalidade „pegue e 
leve‰, sendo expressamente proi-
bido o consumo local, tanto de 
bebidas quanto de alimentos. 

- Teatros, museus, parques 
temáticos, circos e cinemas podem 
funcionar com 50% de ocupação. 

- Templos, igrejas e demais 
instituições religiosas autorizados 
com 50% da capacidade. 

- Academias, clubes e centros 
de ginásticas seguem de portas 
abertas em horário regular, mas 
50% de capacidade, sendo permiti-
das aulas coletivas com, no máx-
imo, 25 pessoas por turma. 

- Transporte intermunicipal 
de passageiros e turístico continua a 
operar com 75% de capacidade.

PANDEMIA

Governador Renan Filho renova medidas 
contra a covid-19 por mais sete dias
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E X P E D I E N T E

Maurício Quintella foi 
vereador em Maceió por dois 
mandatos, inclusive chegando à 
presidência da Casa de Mário 
Guimarães e obtendo quatro 
mandatos de deputado federal. 
Maurício, por sua habilidade e 
competência, tornou-se líder do 
seu partido na Câmara Federal e 
isso resultou na sua ascenção ao 
cargo de Ministro de Estado no 
Governo Temer. 

O político que nas eleições 
de 2018 seria reeleito sem dificul-
dade para deputado federal. 
Resolveu ousar e candidatou-se 
ao senado da República. Nessa 
empreitada quase se sangrou vito-
rioso, perdendo por menos de 5% 
para o todo poderoso senador 
Renan Calheiros, a segunda vaga 
em disputa. Quintella, naquela 
eleição, equivocou-se na sua lei-
tura, caso não tivesse mudado de 
lado, a história poderia ter sido 
outra.  

Maurício Quintella, nesses 
últimos tempos, tornou-se um 
grande chef de cozinha, no 

entanto ele precisa entender, que 
pela história que construiu, ainda 
pode continuar a sua promissora 

caminhada nas disputas eleitorais. 
Maurício Quintella, não esqueça 
que o céu é o limite.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

VERBA COM TRANSPARÊNCIA
O Ministério Público do Es-

tado de Alagoas recomendou e a 
Câmara Municipal acatou a 
orientação de publicar no site do 
Poder Legislativo de Maceió as 

notas fiscais relativas às despesas 
advindas da verba indenizatória 
de atividade parlamentar (VIAP), 
mais conhecida como verba de 
gabinete.

FUTURO PROMISSOR
A jovem Jhennifer Samira, estudante de direito e estagiária da 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió 
(SMTT) vem se destacando pelo seu empenho e profissionalismo 
junto ao órgão. Samira também se destaca nas redes sociais em sua 
página na internet, em que a mesma aborda assuntos relacionados 
à justiça e ao direito brasileiro.

FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS
Durante várias ações, que 

contam muitas das vezes com o 
apoio da Guarda Municipal, 
equipes da Sedet embargaram 
muitas construções que se en-
contravam de forma irregular. 
Somente nos últimos seis 

meses, o índice de solicitações 
de regularização tem crescido 
consideravelmente. O órgão no-
tificou 490 obras e edificações 
irregulares e emitiu 394 licenças 
para empreendimentos regular-
izados.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

Você conhece esta técnica 
baseada em uma arte marcial 
japonesa e desenvolvida de uma 
forma psicoemocional? 

Nos anos noventa o Aikido, 
arte marcial pouco conhecida, pas-
sou a ser divulgada mundialmente 
pelas telas de HOLYWOOD, com 
o ator Steven Seagal, seus filmes 
eram repletos de alunos, a arte 
marcial era trabalhada de uma 
forma direta, objetivas e as vezes 
violenta, mas isso não representava 
de fato a filosofia por trás da arte 
marcial.  

A palavra Aikido tem uma 
livre tradução para „caminho da 
harmonia das energias‰, foi criada 
no Japão após a 2… grande guerra, 
pelo mestre Morihei Ueshiba 

(1883-1969). O conceito funda-
mental desta arte marcial consiste 
no princípio da harmonia, entre os 
participantes e o universo que os 
rodeia, o Aikido se diferenciou das 
artes marciais tradicionais porque 
eliminou a violência em sua prát-
ica, retirando o ataque e apenas 
utilizando a força e energia do 
oponente contra ele mesmo. 

É justamente dentro deste 
ponto que surge a técnica do 
Aikido verbal, não podemos reagir 
de forma automática, mas sim usar 
a força do ataque para dar uma 
volta. Isso deve nos colocar no 
lugar do nosso agressor e perceber 
para onde ele está olhando. Em 
vez de olhar para ele do lado 
oposto, a ideia é tentar ver o que 

essa pessoa está olhando, permi-
tindo assim nos reorientar dentro 
de uma agressão verbal em busca 
de um resultado positivo e equili-
brado. 

O Aikido verbal considera 
algumas técnicas específicas para 
enfrentar um ataque. Eles são 
inspirados nos movimentos das 
artes marciais, consentir e ceder, 
ceder e se manter na posição ini-
cial, elogiar, contestar, moderar o 
tom de voz, dentre outras técnicas. 

A dica de hoje está relacion-
ada a termos uma postura ativa, 
mas nunca agressiva, colocarmo-
nos no lugar do outro e mais uma 
vez, entender que por trás de 
alguém que fere sempre tem 
alguém ferido. Łtima semana! 

IDOSOS VIVOS E VACINADOS 
Em Alagoas, 89,82% das 

pessoas com 60 anos ou mais já 
completaram o esquema vacinal, 
de acordo com dados do Pro-
grama Nacional de Imunização 
(PNI). Esse número reflete que o 
percentual de idosos que mor-

reram por Covid-19 em Maceió, 
caiu de 72,9% em janeiro para 
66,2% no mês de agosto. As in-
formações constam no boletim 
epidemiológico semanal da Sec-
retaria Municipal de Saúde 
(SMS).

Maurício Quintella, será que você esqueceu os 
quase 500 mil votos que teve para o Senado?

“Aikido verbal: uma técnica para 
se defender dos ataques verbais” 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

A eliminação do São Paulo  na Libertadores, na 
última terça-feira, após a derrota por  3 x 0  para o 
Palmeiras, pode deixar algumas marcas para o res-
tante da temporada. A diretoria e a comissão técnica, 
no entanto, trabalham para que a chave seja virada 
rapidamente para as disputas do Campeonato 

Brasileiro e da Copa do Brasil. Um dia após a queda 
no torneio continental, membros da diretoria do 
Tricolor - ainda com a ausência do presidente Julio 
Casares, internado com Covid-19 - se reuniram para 
traçar algumas mudanças de rota para a sequência do 
ano.

Providências

A ideia inicial é que não haja nenhuma mudança 
muito drástica, visto que a avaliação é de um trabalho 
positivo após seis meses do trabalho de Hernán 

Crespo. No período, o São Paulo conquistou o 
Paulistão, chegou às quartas de final da Libertadores 
e ainda está nas quartas da Copa do Brasil.

Providências II

O bom momento com o título estadual foi man-
tido no início da Série B do Campeonato Brasileiro. 
Sem derrota nos 14 jogos iniciais, o Náutico ultrapas-
sou o Corinthians de 2008 e se tornou o time de 

maior invencibilidade inicial na era dos pontos corri-
dos da competição. Um trabalho consistente, exalt-
ado e reconhecido por Tite, técnico da Seleção 
Brasileira.

Méritos alcançados II

O presidente executivo do ASA, Moisés 
Machado Filho, disse em entrevista ao Programa 
Toque de Bola, da Rádio 96 FM Arapiraca, na sexta-
feira da semana passada, que em acordo com o arre-

matador da Sede Social do ASA, o clube foi autori-
zado a vender o prédio. O time se encontra   num ato-
leiro de uma dívida milionária, que já ultrapassa a casa 
dos 8 milhões de reais.

Arapiraca

O time do Zumbi está a todo 
vapor se estruturando visando seu 
retorno à Primeira Divisão do fute-
bol alagoano, depois de 21 anos de 
ausência. O  „Pantera Verde‰ pro-
mete entrar forte na Segunda 
Divisão a partir do mês que vem. 
Esta semana anunciou a chegada   
de um dos artilheiros do Alagoano 
da Primeira Divisão 2021, pelo 
Aliança, o atacante Filipe André 
que marcou 5 gols. Outro reforço é 
Renato, que  joga tanto como 
volante quanto lateral direito e tem 
passagens em clubes como, CSE, 
Coruripe.

Pantera Negra
A história da terceira passa-

gem do técnico Hélio dos Anjos 
pelo Náutico (dispensado essa 
semana depois da derrota de 1 x 0 
para o Cruzeiro)  vai além dos 
números. Depois de conseguir o 
acesso à Série A em 2006, o treina-
dor voltou aos Aflitos em novem-
bro de 2020 com a missão de fazer 
o Timbu escapar do rebaixamento 
à Série C. Com o primeiro objetivo 
cumprido, ele pavimentou o 
caminho  para se despedir, nove 
meses depois, vendo seu nome 
ainda mais marcado na história do 
clube.

Pernambucano
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O Comitê Organizador 
Tó quio 2020 anunciou a 
con firmação do primeiro 
ca so de Covid-19 na Vila 
dos Atletas, reaberta para 
re ceber os atletas para lím -
picos nesta quarta-fei ra. A 
pessoa em questão é um 
funcionário que não mo ra 
no Japão. Mais de ta lhes 
não foram divulgados.

Paralímpicos

Mesmo antes da aber tu -
ra da Vila os Jogos Pa ra -
lím picos haviam regis tra do 
ou tros 73 casos de pes soas 
cre denciadas. O Bra sil te -
ve dois casos na de le ga -
ção, ne nhum deles de atle-
tas, con firmados pe lo Co -
mi tê Pa  ra  lím pi cos Bra si -
lei ros (CPB).

Paralímpicos II

O apoio vindo da direção do Náutico e da tor-
cida fez com que Hélio logo ficasse à vontade no 
clube. Com seu estilo intenso e motivador, o profis-
sional de 63 anos se estabeleceu como o terceiro trei-

nador com mais títulos estaduais no futebol brasi-
leiro. O 12À troféu da carreira veio aliado à quebra de 
um tabu de 53 anos sem que o Náutico conquistasse 
o Campeonato Pernambucano sobre o Sport.

Méritos alcançados

No Zumbi também se encon-
tra o meia Dakson, que já atuou pe -
lo Vasco, Souza/PB, CRB e CSE. 
No último sábado, o Zumbi fez um 
amis toso em Caruaru, contra o Ca -
ru aru City, cujo placar terminou 
em patado em 1 x 1. O entusiasmo 
do prefeito Kil, quanto ao apoio de 
ga rantir o Zumbi nessa disputa pe -
lo acesso do futebol alagoano, tem 
sido fundamental para que o sonho 
do povo palmarino, sobretudo os 
desportistas, se torne realidade.

União dos Palmares
Ex-jogador das seleções de 

base do Afeganistão, o jovem Zaki 
Anwari, de 19 anos, foi encontrado 
morto no aeroporto internacional 
de Cabul depois de tentar, mas 
não conseguir se agarrar ao trem 
de pouso do avião militar C-17, 
dos Estados Unidos, durante o res-
gate de afegãos e estrangeiros após 
a chegada do grupo extremista 
Talibã ao poder. As informações 
são da emissora "Ariana News", 
canal de notícias daquele país.

Triste acontecimento
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Reforma tributária fatiada vai impedir 
expansão econômica em Alagoas

Modelo proposto pelo governo federal prejudica ganhos reais das empresas

SAIBA MAIS

Especialistas dizem que o sistema tributário em vigor no Brasil reduz a capacidade de competitividade

O que muda com a reforma tributária mais ampla?
Uma reforma tributária 

ampla pode aumentar em até 20% 
o ritmo de crescimento do PIB do 
Brasil nos próximos 15 anos. A 
projeção foi feita por profissionais 
renomados, que atuam em insti-
tuições como o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), a LCA 
Consultores e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). De acordo com os 
pesquisadores, esse resultado será 
consequência de ganhos de com-
petitividade da produção nacional 
em relação aos competidores 
externos e da melhor alocação dos 

recursos produtivos. 
O IPEA, por exemplo, con-

sidera que as mudanças na forma 
de se cobrar impostos no Brasil 
poderão reduzir a pressão dos trib-
utos sobre o cidadão de menor 
renda, o que resulta em diminui-
ção das desigualdades sociais. 

 
Especialistas consideram, 

ainda, que o sistema tributário em 
vigor no Brasil reduz a capacidade 
de competitividade do País e dos 
estados. Um deles é o diretor de 
Assuntos Tributários da 
Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais, Juracy Soares. Segundo 
ele, o atual modelo contribui para 
o baixo crescimento econômico. 

„Para milhares de empresas, 
os elevados custos de conform-
idade afastam investimentos pro-
dutivos e minam as atividades des-
sas corporações no mercado 
nacional e global. Para a adminis-
tração pública, a infinidade de 
novas normas que são escritas para 
tapar buracos, que viabilizam 
sonegação, e também para gerir 
esse sistema complexo, resultam 
em perdas de arrecadação e eleva-
dos custos de gerenciamento e 
controle‰, destaca.

O estado de Alagoas regis-
trou um saldo positivo de 
27,66% na ar re cadação do 
Imposto sobre Cir cu la ção de 
Mercadorias e Serviços (IC MS), 
entre janeiro e julho de 2021. O 
total recolhido este ano che gou a 
3,36 bilhões. A comparação é 
feita com o mesmo período do 
ano passado. Os dados são Con -

se lho Nacional de Política 
Fazendária (Con faz). 

Outro destaque para a 
unidade da federação está ligado 
ao setor da in dústria. 
Atualmente, Alagoas possui PIB 
industrial de R$ 5,9 bilhões. O 
valor corresponde a 0,4% da in -
dús tria nacional. Segundo o 
advoga do tributarista William 

Holz, o quadro é positivo, mas só 
deverá conti nuar com esse pano-
rama se o Con gres so Nacional 
aprovar uma refor ma tributária 
ampla, com a junção de impostos 
federais, estaduais e mu nicipais. 

„O sistema apresentado no 
Con gresso Nacional pelo gov-
erno fe deral, por meio do mini-
stro da Eco nomia, Paulo 

Guedes, pode tra zer ainda mais 
complicação, com o au mento de 
normas, e não vai sim pli ficar 
nada. Ainda por cima, vai pro -
mover a alta da carga tributária, 
prin cipalmente para os presta-
dores de serviço, que já estão 
com muitas dí vidas decorrentes 
da pandemia. Es tes vão sofrer 
ainda mais com o que está sendo 

proposto pelo gover no‰, destaca. 
O projeto ao qual Holz se 

refere, apontando-o com insufi-
ciente, é o PL 2337/2021, tido 
como a se gun da parte da reforma 
tributária pro posta pelo governo 
federal. O tex to já foi enviado ao 
Congresso Na cional e aguarda 
despacho do presidente da 
Câmara dos Deputados.


