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Os 10% mais ricos da cidade detêm sozinhos 
46% da soma da renda de toda a população

Deputado Paulo Dantas empata com 
Rodrigo Cunha em pesquisa eleitoral

Parlamentar tem crescido na opinião do eleitor; resultado leva em consideração margem de erro
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Renan Filho ao Senado
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Prefeito JHC 
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Pesquisa eleitoral

VITÓRIA

LIRA E OS PRECATÓRIOS

COLLOR NO PTB
Pelo o que parece, o senador Fernando Collor (PROS) vai deixar 

o partido para migrar para outro depois de perder o PL, que será coman-
dado por Sérgio Toledo, deputado federal. Collor estuda ir para o PTB, 
do deputado estadual Antônio Albuquerque. Lembrando que 
Albuquerque e o filho assinaram o pedido de afastamento de Roberto 
Jefferson da presidência nacional do PTB. O partido PROS tem pouca 
representatividade e oferece pouco para Collor, já o PTB é da base do 
presidente Bolsonaro. Com Cada Minuto.

PRÊMIO

DECISÃO
A 1… Vara de Rio Largo condenou o Estado de Alagoas a custear 

as despesas com energia elétrica de uma mãe que cuida da filha na 
modalidade home care, utilizando aparelhos instalados na residência. A 
juíza Marclí Guimarães de Aguiar também determinou, em decisão 
proferida nesta terça (7), que a Equatorial não interrompesse o forneci-
mento de energia elétrica do imóvel. A filha da mulher tem 3 anos de 
idade e é portadora de Atrofia Muscular Espinhal e Traqueostomia, 
com tratamento em home care, na modalidade de Programa de 
Internação Domiciliar (PID), sob o regime de 24 horas. A criança tam-
bém recebe acompanhamento de técnicos de enfermagem e equipe 
multidisciplinar periodicamente.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O advogado Saulo Brito foi o único no estado a 
provar a validade feminina em processo que pedia cas-
sação por suposta fraude nas cotas. O caso é referente 
a ação judicial em Feliz Deserto, do MDB, acusado de 
usar mulheres para bater cota feminina nas candida-
turas à vereança. Com os argumentos do advogado foi 
considerada improcedente a denúncia contra a sigla.
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E X P E D I E N T E

A promulgação fatiada da PEC dos Precatórios, na última 
quarta-feira (8), autorizou o furo no teto de gastos e permitiu que o 
governo tenha dinheiro suficiente para bancar o Auxílio Brasil de R$ 
400 para 17 milhões de famílias em 2022, mas ainda não resolveu o 
impasse em relação ao tamanho do calote nos precatórios.O texto 
promulgado abriu espaço fiscal de R$ 62,2 bilhões, mas não definiu 
um subteto para o pagamento dos precatórios. Sem uma definição 
dessa medida, o governo pode perder R$ 43,8 bilhões estimados pelo 
Tesouro de espaço fiscal no Orçamento. A íntegra da proposta prevê 
R$ 106,1 bilhões de espaço.

Neste dia 07.12.2021, que 
San ta Rita de Cássia lhe dê vida do -
bra da/ Ao lado de seu filho Kennedy 
Vei ga, início de sua jornada/ Eu com 
pra zer a comemorar; sua mãe Au ri -
le ne (in memoriam) a rezar/ Ambos 
a comemorar/ Eu curtindo minha 
so lidão, Ela fazendo louvação/ So -
mos artífices da mesma história, feliz 
por ser protagonista/ Vanessa Pol ly -
an na assista a efeméride sendo co -
me morada/ A felicidade é sua alvo-
rada. 

Recuo no tempo, a fim de me 
fi xar na data em que você nasceu na 
Ma ternidade Paulo Neto, assistida 
pela Dra. Edileusa Passos Tenório. 
¤ época, trabalhava no antigo 
INAMPS. A euforia tomou conta 
do lar. Afinal, a primogênita tinha 
vin do à lume. Chegando para au -
men tar nossa felicidade e ao mesmo 
tem po, para agregar o produto do 
amor.  

Estudou nos melhores colégios 
de Maceió. Destacava-se no com -

por tamento, bem como no aprendi -
za do sem maiores dificuldades. Sub -
me teu-se ao Vestibular do Cesmac, 
te nho concluído o curso de Ciências 
Con tábeis, galgando o sucesso já es -
pe  rado. Sempre esbanjando beleza, 
ta lento, e, sobretudo, amor aos estu-
dos. Aliás, sua saudosa genitora fora 
res ponsável pela sua excelente edu-
cação. 

Agora, amadurecida na peleja 
da vida, tornou-se mestranda em Ci -
ên cias da Educação pela UAA. Uni -
ver sidade Autônoma de Asunción. 
In tegra a Tríade Soluções Con tá be -
is, ao lado das sócias: Zeiny Souza- 
Ali ne Pereira. Escritório que presta 
ser viços de alta complexidade no 
mer cado alagoano. Paralelamente, 
de dica-se a musicalidade da família 
que tem origem em Marechal Deo -
do ro – a velha capital. 

Sua querida irmã ad vo ga da -
/ad ministradora Vanissa Veiga, ao 
la do de seu amado sobrinho – Hugo 
Da niel, contabilizam uma amizade 

se dimentada pelo cimento da lealda -
de recíproca. O vetusto genitor, as -
sis te a tudo com a certeza de que fa -
mí lia corre bem na cordilheira da 
fraternidade. 

Dei-lhe exemplo durante mi -
nha bem-sucedida trajetória de eco -
no mista no governo do saudoso 
Gui lherme Palmeira em nosso Es ta -
do. Na qualidade de professor titular 
de Economia no Centro de Estudos 
Su periores de Maceió, durante mais 
de vinte anos. Seguiu à risca meus 
pas sos, tornando-se mestra em suas 
atividades acadêmicas nas institui-
ções Seune/Fama.       

Nesse sentido, orgulha-me, 
por tanto, saber que cumpri minha 
mis são na terra de pessoa, de amigo, 
de profissional, de marido, de avô e 
sobretudo de pai. Parabéns filhona!!! 
Ame, porque o Amor é a chave da 
vida, creia porque a fé é a chave da 
esperança e sorria porque hoje é seu 
aniversário; e, para quem confia em 
Deus, essa é a chave da eternidade.  

Todo ano eleitoral temos as 
mesmas situações: projeções 
realizadas, pesquisas que mos-
tram cenários distintos e candi-
datos tidos como eleitos antes 
dos resultados das urnas. As pes-
quisas eleitorais mais confundem 
do que ajudam o eleitor. Esses 
levantamentos servem invaria-
velmente, como elemento de 
interferência no processo eleito-
ral. 

 É preciso ter em mente que 
as pesquisas eleitorais têm dois 
objetivos principais: desvendar a 
realidade e construir cenários, o 
que muitas vezes não acontece. 
Isso porque os cenários são con-
sequências do desvendamento da 
realidade e da especulação. 

Sem contar as pesquisas 
eleitorais fajutas contratadas 
apenas para divulgar políticos. O 
que é considerado crime. O cida-
dão que divulgar pesquisas sem 
registro ou falsas nas redes 
sociais ou em qualquer plata-
forma da internet ficará sujeito 

ao pagamento de multa e até 
detenção nas eleições. 

As pesquisas realizadas 
pelas empresas devem ser regis-
tradas na Justiça Eleitoral cinco 
dias antes da divulgação. Devem 
constar as seguintes informações: 
quem contratou; valor e origem 
dos recursos despendidos no tra-
balho; metodologia e período de 
realização; plano amostral e pon-
deração quanto a sexo, idade, 
grau de instrução. 

E mais: nível econômico e 
área física de realização do tra-
balho a ser executado, intervalo 
de confiança e margem de erro;  
sistema interno de controle e ver-
ificação, conferência e fiscaliza-
ção da coleta de dados e do tra-
balho de campo; questionário 
completo aplicado ou a ser apli-
cado; nome de quem pagou pela 
realização do trabalho e cópia da 
respectiva nota fiscal. Fora isso é 
fraude. 

O senador Rodrigo Cunha (PSDB) foi premiado em Brasília como 
o melhor senador de Alagoas e um dos sete melhores do Brasil entre os 81 
parlamentares do Senado, vencendo o Prêmio Ranking dos Políticos 
2021. A premiação foi concedida pelo site Ranking dos Políticos, com 
escolha sendo feita de acordo com critérios como a atuação no combate à 
corrupção, na luta contra privilégios e contra o desperdício de recursos da 
máquina pública. Para apurar estes indicadores, o Prêmio avalia os dados 
sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e 
votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.
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Deputado Paulo Dantas empata com 
Rodrigo Cunha em pesquisa eleitoral

Parlamentar tem crescido na opinião do eleitor; resultado leva em consideração margem de erro
SE APOIADO POR RENAN FILHO

Um levantamento do Instituto 
Ibra pe divulgado na terça-feira (07) 
mos trou que se o deputado estadual 
Pau lo Dantas (MDB) for apoiado 
por Renan Filho, do mesmo parti do, 
ao governo de Alagoas, o parla men -

tar teria 27% das intenções de vo to, 
quase encostando com Ro dri go 
Cunha (PSDB), que registrou 30%.  

A pesquisa foi realizada no 
período do dia 19 até o 22 de 
novembro, e ouviu duas mil pes-

soas. O intervalo de confiança esti-
mado é de 95% e a margem de erro 
é de 3,0 pontos percentuais para 
mais ou para menos. 

Sendo assim, os dois possíveis 
candidatos encontram-se empata-

dos. Quando questionados sobre se 
votariam com certeza ou não votar-
iam de jeito nenhum em Paulo 
Dantas para governador de Alagoas, 
20% dos eleitores afirmaram que 
votariam com certeza. 

Ainda conforme a pesquisa, 
8% votaria em Jó Pereira (MDB) e 
59% não votaria de jeito nenhum. 
Em Antônio Albuquerque (PTB) 
7% votaria com certeza e 65% não 
votaria de jeito nenhum.  

Em outro cenário, em que não 
cita o apoio de Renan Filho, Cunha 
aparece com 33% das intenções de 
voto contra 22% de Paulo Dantas. 
Os indecisos e nulos chegam a 
45%.Já quando a pesquisa cita out-
ros possíveis candidatos, como 
Antônio Albuquerque e Josan Leite 
(Patriota), os números oscilam. 

Cunha fica com 30%, Dantas 
com 18%, Albuquerque 6% e Leite 
3%. Nesse cenário, os indecisos e 
nulos chegaram a 43%. Quanto ao 
voto para o Senado Federal, Renan 

Filho aparece com 45% dos votos; 
Fernando Collor 23%; Fábio Costa 
10% e Ronaldo Lessa 7%.  

Já a pesquisa da Falpe mostra 
um cenário distinto, com JHC na 
jogada. JHC atinge os 46,5% dos 
votos, Rodrigo Cunha 12,25%, 
Antonio Albuquerque 6,5%, Cícero 
Filho 2,5%, Paulo Dantas 1,5%, Jó 
Pereira 1%, Renato Filho 1% e 
Leonardo Dias 0,5%. Nulos e 
indecisos: 28.25%. A pesquisa do 
Instituto foi realizada nos dias 1, 2, 
3 e 4 de dezembro.

Segundo a Falpe, a liderança 
para o único cargo ao Senado é do 
governador Renan Filho (MDB), 

com 23% das intenções de votos. 
Em segundo lugar aparece o atual 
senador Fernando Collor de Mello 

(PROS) com 19,5%. O terceiro 
colocado é o vereador por Maceió 
Fábio Costa (PSB) com 17%.

Senado

PROJEÇÃO

Pesquisa traça vitória de Renan Filho ao Senado
Filho irá se sentar ao lado do pai, Renan Calheiros, em Brasília
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Maceió é a 4ª capital mais 
desigual do país; entenda

Enquanto em 2019 Maceió 
ocupava a 19… posição no ranking 
de concentração de renda entre os 
mais ricos, em 2020 a cidade saltou 
para a 4… posição entre as capitais 
mais desiguais. É o que apontam 
os dados da Síntese de Indicadores 
Sociais do IBGE analisados pela 
Agência Tatu. A capital alagoana 
fica atrás apenas de Cuiabá (MT), 
Salvador (BA) e São Paulo(SP).  

Para entender como é distrib-
uída a renda entre os cidadãos, o 
IBGE dividiu a população em 10 
grupos de renda. Essa divisão mos-
tra desde os 10% da população 
com a menor renda até os 10% 
com a maior renda.  

O círculo completo mostrado 
no gráfico representa a renda de 
todos os maceioenses somados. Ou 
seja, cada uma das frações possui a 
mesma quantidade de pessoas, 
mas diferentes rendas: enquanto os 
10% mais ricos detêm quase 
metade de toda a renda dos mora-
dores da cidade (46%), a parcela 
dos 10% mais pobres precisa se 
contentar com apenas 1,2% desta 
divisão. 

Para exemplificar podemos 
pensar em uma cidade hipotética 
com apenas 10 habitantes e a 
mesma distribuição de renda de 
Maceió. Caso a renda recebida por 

todos os 10 habitantes da cidade 
somassem R$10 mil, os três mora-
dores mais ricos receberiam, 
respectivamente, R$4.620, 
R$1.390 e R$950. Na mesma 
hipótese, os três habitantes mais 
pobres ganhariam R$120, R$270 e 
R$360. 

A pesquisa do IBGE mostra 
ainda que ao longo dos anos esse 
abismo de renda entre os mais 
ricos e os mais pobres persiste em 
todos os lugares do país. No 
entanto, a pandemia aumentou 
muito essa distância na capital ala-

goana.  
Em 2019, entre as 27 capitais 

do país, Maceió era a 19… com a 
maior concentração de renda na 
parcela mais rica da sociedade. 
Com a chegada da pandemia da 
Covid-19, a cidade passou a ser a 
4… capital do país em que os 10% 
mais ricos concentram o maior 
percentual da renda da população. 

O economista Lucas de 
Barros lembra que a desigualdade e 
a crise econômica já existiam antes 
de 2020, mas que foram agravadas 
pela crise sanitária que surgiu 

naquele ano. „Houve demora na 
criação de políticas sociais que 
garantissem renda à população 
mais pobre e isso intensificou a 
desigualdade social que já existia. 
Podemos ver isso nos dados divul-
gados pelo IBGE, mas também 
nos sinais, marquises e bairros 
pobres da cidade‰, comenta. 

Para ele, a crise econômica 
afeta de maneiras diferentes cada 
classe social. „Os produtores e 
comerciantes conseguem reajustar 
os valores de suas mercadorias com 
maior velocidade. Os que possuem 

capital (terra, imóveis, ações, etc.), 
conseguem encontrar mecanismos 
de defesa da inflação. Enquanto o 
trabalhador no máximo aguardará 
pelo reajuste nominal do seu sal-
ário (sem ganhos reais) ao virar do 
ano‰, conclui. 

Já para o economista Jarpa 
Ventura de Andrade, as pessoas 
com maior renda, como empresár-
ios e funcionários públicos com 
maiores salários, possuem maior 
capacidade de fazer reservas finan-
ceiras para poder utilizar nos 
momentos de crise e assim se pro-
teger melhor contra imprevistos. 

Citando um documento pub-
licado pelo Instituto Econômico de 
Pesquisa Aplicada (IPEA), 
Andrade lembra que os produtos e 
serviços consumidos pelos mais 
ricos e pelos mais pobres também 
são diferentes ou possuem pesos 
diferentes na vida das pessoas de 
diferentes classes sociais. E isso faz 
com que a inflação atinja mais fort-
emente as pessoas que já eram 
mais vulneráveis socialmente. 
„Enquanto as pessoas com menor 
poder aquisitivo estão preocupadas 
com alimentação, higiene pessoal e 
limpeza. A outra classe está mais 
preocupada, por exemplo, com as 
viagens ou com o turismo que 
deixou de fazer‰, diz.

Os 10% mais ricos da cidade detêm sozinhos 46% da soma da renda de toda a população
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A alta do preço dos combustí-
veis tem sido uma pauta de debate 
constante no dia a dia do brasileiro 
ultimamente. Em alguns estados do 
país, a gasolina chegou a atingir R$ 
7 por litro. Porém, de acordo com o 
empresário do ramo de importação 
e exportação, Diego Arruda, para 
com preender melhor esse mo men -
to, é preciso avaliar a situação global 
de uma maneira geral. „O Brasil não 
é o único país que está reclamando 
do preço dos combustíveis. Tam -
bém houve manifestações em Por tu -
gal, isso não é uma mera coincidên-
cia. Precisamos compreender o que 
de termina o preço da gasolina, por 
exem plo, para avaliar a situação de 
ma neira mais aprofundada‰, ex pli -
ca. 

A gasolina é uma commodity, 
por isso, os preços estão atrelados ao 
mer cado internacional. Desde ja nei -
ro, o litro vendido às refinarias pas-
sou por sucessivas altas, porém, o 
va lor inicial do produto é adicionado 
de mais três fatores, os custos da adi-
ção de etanol e anidro das distribui -
do ras, os gastos da distribuição e re -
ven da e o imposto, que é o fator de 
ma ior peso. „O ICMS, que é o im -
pos to estadual, o Pis/Pasep, a Cofins 
e a Cide, que são federais, se referem 
a 44% do preço final‰, detalha o 
especialista. 

Além disso, Diego Arruda 
explica que o cenário sócio econôm-
ico global também tem grande 
influência no aumento ou redução 
do preço dos combustíveis. „Houve 
um aumento de demanda do pro-
duto no período de reabertura. 
Cidades começaram a retornar ao 
dia a dia e a oferta, por enquanto, 
não está acompanhando a propor-
ção da demanda. Ou seja, se existem 
várias pessoas buscando um produto 
que é ÂraroÊ, o preço sobe‰, afirma. 

A oferta tem a ver com a or ga -
ni zação e as determinações dos paí -
ses membros da Organização dos 
Paí ses Produtores de Petróleo 
(Opep), que concentram cerca de 
33% da produção mundial. „Existe 
mui ta estratégia por trás, eles podem 
li mitar a produção para valorizar o 
pro duto e para evitar a queda de pre-
ços, por exemplo. Houve muita mu -
dan ça por conta da pandemia, mas 

te nho expectativas que os fatores in -
ter nacionais retornem à normalida -
de em breve‰, conta Diego Arruda. 

Diego Arruda é um especial-
ista em ajudar pessoas a empreender 
e a descobrir oportunidades de 
negócios. Através de consultorias e 
treinamentos, ajuda a revelar nichos 
de mercado para parceiros e clientes. 
Seu primeiro grande negócio foi em 
2009, quando ele tinha apenas 23 
anos. Ele criou uma empresa para 
atender uma demanda de vendas e 
terceirização de serviços na área de 
telecomunicações para grandes 
operadoras, como a Vivo. Com o 
passar do tempo, identificou que era 
possível não só trabalhar com ven-
das, mas também otimizar recursos 
e utilizar estratégias alternativas para 
a captação massiva de clientes no 
mercado online. Na época, esse 
negócio gerou o faturamento de R$ 
500 milhões.

ECONOMIA

Por que o preço dos combustíveis 
disparou no Brasil?

Empresário do ramo de importação e exportação, Diego Arruda, comenta a alta dos preços

Após quatro meses de quedas, vendas no varejo sobem 2,4% em AL
BALANÇO

As vendas do comércio vare-
jista cresceram 2,4% em Alagoas 
no mês de outubro. Essa foi a pri-
meira variação positiva após as 
quedas observadas em setembro (-
2,9%), agosto (-1,3%), julho (-
0,2%) e junho (-0,7%). As inform-
ações são da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada nessa 
quarta-feira (08) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Em relação a outubro de 
2020, as vendas no varejo caíram 
7,2% em Alagoas. Neste ano, o 
setor acumula ganho de 1,1% 
frente ao mesmo período do ano 
anterior. 

No Brasil, após dois meses 
consecutivos de queda, as vendas 
do comércio varejista ficaram está-

veis (-0,1%) na passagem de 
setembro para outubro. Com esse 
resultado, o varejo encontra-se 
6,4% abaixo do patamar recorde, 
alcançado em novembro de 2020. 
Tanto no ano quanto em 12 meses, 
o setor acumula ganho de 2,6%. 

O resultado de estabilidade 
no campo negativo foi disseminado 
por cinco das oito atividades inves-
tigadas pela pesquisa. Entre elas, as 
variações mais intensas foram reg-
istradas pelos setores de livros, jor-
nais, revistas e papelaria (-1,1%), 
móveis e eletrodomésticos (-0,5%), 
combustíveis e lubrificantes (-
0,3%) e hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (-0,3%). 

„Essa variação de -0,1% se 
compõe de muita estabilidade, 

inclusive em praticamente todas as 
atividades. Então não há protago-
nismo nessa composição para nen-
huma delas. Já vimos há alguns 
meses o setor de hiper e supermer-
cados, que tem um peso grande, 
puxando o índice para cima. Mas 
não foi o que aconteceu em out-
ubro, mês em que tivemos um 
equílibrio entre os setores‰, explica 
o gerente da pesquisa, Cristiano 
Santos, ao analisar o panorama 
nacional. 

O segmento de artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (-0,1%) 
também ficou estável na passagem 
de setembro para outubro. 

Já os setores que cresceram 
no período foram tecidos, vestuário 
e calçados (0,6%), outros artigos 

de uso pessoal e doméstico (1,4%) 
e equipamentos e material para 
escritório, informática e comunica-
ção (5,6%). „A atividade de teci-
dos, vestuário e calçados foi uma 
das que mais caíram no início da 
pandemia porque o consumo dela 
é muito baseado na experienciação 
do produto. Houve uma queda 
intensa de março para abril do ano 
passado e o padrão de consumo 
não voltou depois disso‰, analisa 

Cristiano. 
„Houve também uma reade-

quação das empresas em sua 
estratégia de venda, ao aderir ao e-
commerce. Grandes marcas no iní-
cio do segundo trimestre deste ano 
também anunciaram outras plata-
formas e isso impulsionou as ven-
das em um momento, mas esse 
movimento foi refreado pelo rendi-
mento das famílias que não tem 
aumentado‰, completa.
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Rota do Mar fica 
pronta ainda neste 
mês de dezembro Prefeito JHC confirma que área 

terá iluminação e arborização
Contagem regressiva para uma 

distância menor entre a parte baixa e 
alta de Maceió. A Rota do Mar está 
em vias de conclusão e o prefeito 
JHC esteve na via para conferir os 
últimos metros que faltam. Todos 
os corredores da antiga Ecovia 
Norte estão com mais de 90% de 
obra concluída – resta apenas um 
1km ser pavimentado do corredor 
principal. A ideia da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminfra) é entregar a obra ainda 
neste mês de dezembro.„A rota do 
Mar liga o Benedito Bentes à 
Guaxuma. Quem passa por esta via, 
sabe os benefícios que ela leva. Só 
lembrando que quando retomamos 
a obra, no início da gestão, não pas-
sava ônibus ou carro‰, recorda o 

prefeito.  
Os moradores do Benedito 

Bentes e adjacências, que demora-
vam duas horas de suas casas para 
seus postos de trabalho, na parte 
baixa, como Guaxuma, Jatiúca ou 
Mangabeiras, atualmente levam 
entre 20 a 40 minutos para bater o 
ponto.  

O prefeito informou ainda que 
há a possibilidade da criação de um 
parque retilíneo, ao decorrer do cor-
redor principal da via. São propos-
tas, segundo ele, que podem vir da 
população e que contribuem com o 
enriquecimento arquitetônico da 
obra que devem beneficiar 100 mil 
maceioenses. „Vamos iluminar, 
arborizar e desenvolver esta região 
do entorno da Rota do Mar. É uma 

área de expansão da cidade. 
Portanto, até o fim do ano, ela estará 
devidamente pronta para todos os 
maceioenses‰, concluiu JHC. 

O diretor de Obras, da 
Seminfra, explica que a Rota do 
Mar se traduz em um rápido deslo-
camento entre os bairros da parte 
alta da cidade até o litoral de difer-
entes formas. 

„Haverá uma ciclovia e uma 
calçada para pedestres, que poderão 
utilizar tanto para seu deslocamento 
diário, quanto para prática de ativi-
dades físicas, como pedaladas e 
caminhadas. Com o benefício, 
inclusive, de se deparar ao final do 
trajeto com o lindo visual do mar da 
praia de Guaxuma, que embeleza 
ainda mais essa importante rodo-

via‰, disse Alexandre Pereira. 
De acordo com a 

Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito (SMTT), a 
linha 601 – Benedito Bentes/Jatiúca 
(Ecovia Norte), que iniciou as oper-
ações em março desse ano e, desde 
então já contabilizou 650 mil 
embarques.A rodovia possui 5,9 
quilômetros de extensão e liga o 
Residencial Freitas Neto, no 
Benedito Bentes até o entronca-
mento da AL 101 Norte, na praia de 
Guaxuma, sendo formada por qua-
tro corredores secundários. A insta-
lação de iluminação na Rota do 
Mar, segundo a Superintendência 
de Iluminação Pública (Sima), 
começa ainda nesta primeira quin-
zena de dezembro. 

O primeiro corredor possui 
pouco mais de dois quilômetros de 
extensão e faz a ligação até o bairro 
de Antares – já na parte alta de 
Maceió. O segundo corredor tem 
quase quatro quilômetros e leva até 
o José Tenório. O terceiro, com três 
quilômetros e meio, chega até o 
bairro São Jorge e o último corredor 
viário, com um quilômetro e meio, 
vai até o aterro sanitário. 

A Rota do Mar vai impactar 
diretamente na vida maceioenses 
que moram em unidades habita-
cionais do Benedito Bentes 1 e 2, 
como o Freitas Neto, Aprígio Vilela, 
Caetés, Cidade Sorriso 1 e 2, 
Moacir Andrade, Selma Bandeira, 
Frei Damião, Paulo Bandeira, 
Carminha, Grota da Alegria.
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Renan Calheiros não 
aparece no lançamento 
da pré-candidatura 
de Simone Tebet

Colegas de partido têm relação complicada 
desde as eleições à presidência ao Senado

Senado aprova aumento do teto de gastos de 
estados que renegociaram dívidas com a União

Um dos principais caciques do 
MDB se ausentou do lançamento 
da pré-candidatura da senadora 
Simone Tebet (MS) à Presidência 
da República pelo partido, na 
quarta-feira, 8, em Brasília. Ex-pres-
idente do Senado, o senador ala-
goano Renan Calheiros (MDB) não 
compareceu ao evento, que reuniu 
mandatários e militância emedebis-
tas e de outras siglas. 

Filho do senador alagoano, o 

governador de Alagoas, Renan Filho 
(MDB), também não compareceu à 
convenção partidária. Pai e filho 
também sequer enviaram vídeo, 
como fizeram outros caciques do 
MDB que não puderam ir ao 
evento, como, por exemplo, o ex-
presidente Michel Temer. 

Apesar de serem do mesmo 
partido, Simone e Renan têm diver-
gências desde as eleições à presidên-
cia do Senado em 2019. Simone foi 

uma das parlamentares que traba -
lhou para impedir a volta do senador 
ao comando do Senado. Para isso, 
ela chegou a lançar uma candidatura 
avulsa no MDB e defendeu 
Alcolumbre para a presidência da 
Casa Legislativa. 

Nos bastidores, Renan é um 
dos defensores no MDB de uma ali-
ança da sigla com o ex-presidente 
Lula na disputa pelo Palácio do 
Planalto de 2022. O senador é ali-

ado de longa data do petista. Ele 
chegou a defender o direito de Lula 
ser candidato em 2018, contra o 
então nome do MDB na disputa, 
Henrique Meirelles. 

Se Renan não compareceu ao 
lançamento da pré-candidatura de 
Simone Tebet, lideranças e pre -
sidentes de partidos de centro fi -
zeram questão de marcar presença 
no evento.  

E foram colocados em um 

lugar de honra no auditório do hotel 
onde o lançamento ocorreu, na ca -
pital federal.Ao lado do presidente 
nacional do MDB, deputado federal 
Baleia Rossi (SP), e da própria 
Simone Tebet ficaram os pre -
sidentes de outros partidos. Entre 
eles, Bruno Araújo, dirigente do 
PSDB, Luciano Bivar, presidente 
do União Brasil, e o senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG). 
(Com Igor Gadelha)

O Senado Federal aprovou o 
projeto da Câmara dos Deputados 
que exclui novas despesas do teto 
definido na renegociação das 
dívidas dos estados com a União. 
De acordo com o texto (PLP 
123/2021), ficam de fora todas as 
despesas pagas com transferências 
federais vinculadas a setores específ-

icos. O placar ficou em 56 a 7. O 
texto segue agora para sanção. 

Relatado pelo senador 
Vanderlan Cardoso (PSD-GO), o 
projeto permite que os estados que 
renegociaram dívidas com a União 
com base nas Leis Complementares 
156, de 2016, e 159, de 2017, pos-
sam tirar do teto de gastos despesas 

pagas com recursos transferidos 
pelo governo federal para os fundos 
que financiam a educação e a saúde 
e para pagar o salário-educação e o 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Também ficam fora do 
teto os gastos feitos com os recursos 
da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico, a Cide, tam-
bém repassados pela União aos 
estados. 

„Não se pode desconhecer as 
dificuldades acumuladas pelos 
entes federados ao cabo de uma 
década inteira de baixo crescimento 
econômico, tão pouco devemos 
esquecer os terríveis impactos que a 

pandemia de covid-19 impingiu à 
gestão pública e que foram notados 
em todos os cantos do nosso país. A 
soma desses fatores faz com que 
estejamos falando de um momento 
especialmente tormentoso para 
todos os governos dos mais diversos 
matizes ideológicos ou posições pol-
íticas‰, disse Vanderlan.

DINHEIRO

ELEIÇÕES
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