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Maceió é Massa se 
torna case de sucesso 
premiado e parte para 
disputa nacional 

FINALISTA

“Acordo” seria para tirar o ex-prefeito de 
Maceió Rui Palmeira na disputa ao governo

DEU NA ISTOÉ

Suposta tratativa de Kassab com 
Renan Calheiros é fake news

Vanildo Rufino dos Santos foi cassado pela justiça eleitoral
CRIME DE MANDO

Vereador teria sondado  cada passo 
de Malaquias no dia do assassinato

“Os constantes reajustes dos combustíveis 
tem corroído a renda das famílias”, diz

INCONFORMADO

Marx Beltrão cobra redução no preçodos 
combustíveis: “aumento vergonhoso"

SAÚDE EM JOGO

Dinheiro é para ser destinado à Associação Pestalozzi, de comando de Tereza Nelma

Defensora da ‘cachorrada’ destina 
R$ 500 mil para instituição da mamãe

No conceito político, o mandato de vereador é 
pa ra fiscalizar com vistas ao bem coletivo. No en -
tan to, esta premissa ganha outros contornos quan -

do o mandato se refere à vereadora Teca Nelma 
(PSD), que prioriza as suas emendas parlamen-
tares, projetos de lei e indicações na Câmara de 

Vereadores de Maceió para a Associação 
Pestalozzi, historicamente sob o comando de sua 
mãe, a deputada federal Tereza Nelma (PSD). 

BEM NA FITA

Pesquisa aponta que Alagoas e Ceará têm as gestões mais bem avaliadas do país

Índice de aprovação do governo 
de Renan Filho chega aos 62%

CIÚMES DE HOMEM

Avaliação desmente oposição de Renan Filho
Opositores que comeram durante o governo engolem seco a opinião dos eleitores
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E X P E D I E N T E

Há homens que lutam por um 
dia, e são bons; há outros que lutam 
por um ano, e são melhores; há out-
ros que lutam por toda vida - esses 
são imprescindíveis. Bertolt Brecht. 
Experimentou o exílio feito JK, mel-
hor presidente do Brasil (1956-
1961), 50 anos em cinco, inaugu-
rando Brasília em 21.04.1960. 

O Grande Arquiteto do 
Universo, que é Deus, permitiu 
longevidade ao menino Oscar 
Ribeiro de Almeida Soares Filho, 
Nascido no dia 15 de dezembro de 
1907, no bairro das Cajazeiras, 
Zona Sul da Cidade Maravilhosa. 
Neto do querido-amado avô Ribeiro 
de Almeida, ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Herdou o 
sobrenome do engenheiro Conrad 
Jacob Niemeyer, que aportou no 
Brasil em 1808, ano que assinala a 
chegada de Dom João VI na velha 
capital da Bahia. 

Graduou-se engenheiro ar qui -
te to na famosa Escola de Bellas Ar -
tes no ano de 1934. Estagiou no Es -
cri tório de Lúcio Costa, onde adqui-
riu experiência sem remuneração. 

Cons truiu 600 obras e 2000 projetos 
nas ceram de sua prancheta. Se gun -
do Martha Mendonça, Niemeyer foi 
um arquiteto genial e um homem 
generoso. Por viver muito e trabal-
har até o fim, deixou uma obra 
imensa. Morreu como o brasileiro 
de maior projeção mundial. 

Em 1942, o então prefeito de 
Belo Horizonte, Juscelino 
Kubitschek, encomendou um con-
junto para circundar a lagoa artificial 
da Pompolha. Que, segundo Oscar, 
o mais importante não é a arquite-
tura, mas a vida, os amigos e este 
mundo injusto que devemos modifi-
car. Não abro mão do meu desejo 
permanente de atingir a beleza - 
sempre fundada na surpresa e no 
espanto. 

Depois edificou a Casa das 
Canoas (Rio, 1953); Edifício Copan 
(São Paulo, 1966); Palácio da 
Alvorada, (Brasília, 1960); Sede do 
Partido Comunista francês, (1971), 
tornando-se arquiteto internacional. 
O Museu da Arte Contemporânea 
(Niterói, 1996); Museu Oscar 
Niemeyer (Curitiba, 2003), Museu 

da Arte Contemporânea de Niterói, 
2007. E, finalmente, a grande Obra: 
Brasília, capital da Esperança, inau-
gurada em 21.04.1960, dedicada a 
professora Júlia, sua querida-esti-
mada mãe.  

Oscar Niemeyer foi divulgado 
na revista Época, datada de 10 de 
dezembro de 2012, pelos jornalistas 
João Gabriel de Lima, Cristiano 
Mascaro (fotos) e Luís Antônio 
Giron (texto), cuja reportagem fez 
justiça ao maior e melhor arquiteto 
da Pátria Amada Brasil verde-
amarelo. E, por conseguinte, igua-
lou-se em notoriedade a Heitor 
Villa-Lobos, Antônio Carlos Jobim, 
Pontes de Miranda, Graciliano 
Ramos, Guedes de Miranda. 

No dia 5 de dezembro de 
2012, baixou seu corpo no jazigo de 
concreto, perfazendo cento e quatro 
anos de existência profícua. 
Socialista convicto, ateu que acredi-
tou na arte de embelezar o mundo. 
Morreu idolatrando seu avô. Dizia: 
Acho bonito meu avô ter morrido 
sem um tostão. Considero o din-
heiro uma coisa sórdida. 

Fernando Oliveira 
Editor Geral 

fernand.oliveira1985@hotmail.com

Oposição desleal 

UNIDOS
Na noite desta quarta-feira (11), Rui Palmeira e 

Antônio Albuquerque oficializaram a união para dis-
putar as eleições em 2022. Em Brasília, se encontra-
ram com com presidentes nacionais e estaduais do 
Partido Social Democrático, o PSD, entre eles, 
Gilberto Kassab e do Republicanos, Marcos 
Pereira.Muito se especulava sobra união dos políticos 
alagoanos para unir forças em prol de um melhor 
futuro para o Estado. Nas redes sociais, tanto Rui 
quanto Albuquerque, postaram nesta noite que seguem 
juntos.”Hoje em Brasília tivemos um encontro muito 
produtivo para firmar um compromisso pelo futuro de 
Alagoas”, escreveram em publicação.

NÃO QUISER SABER II
O ofício da PF a Guedes foi recebido pelo ministro em 19 de 

abril e o depoimento, marcado inicialmente para o dia 5 de maio. A 
oitiva acabou sendo adiada para 1À de junho diante de um diagnóstico 
de Covid-19 do ministro. Guedes chegou a ser investigado na 
Operação Greenfield por suspeitas de fraudes em aportes de fundos 
de pensão estatais em fundos de investimento criados por uma 
empresa ligada a ele, mas as apurações foram encerradas em 2020 
por ordem do Tribunal Regional Federal da 1… Região (TRF1).

Oposição até que conseguiu 
badernar, mas com ou sem recur-
sos, a eleição da Assembleia 
Legislativa será realizada no dom-
ingo. E mais: Paulo Dantas, pelo 
que parece, será eleito governador-
tampão para a fúria do deputado 
federal Arthur Lira e do senador 
Rodrigo Cunha.  

Cunha sonha em ser eleito 
governador de Alagoas nas eleições 
de outubro, possibilidade que cada 
vez mais está se tornando distante 
da realidade. Isso devido a candida-
tura de Rui Palmeira e também com 
a eleição de Dantas.  

Lira e Cunha vão ter que 
organizar outra estratégia para ten-
tar minar a Família Calheiros e seu 
sucessor. Ideias baixas são com eles 
mesmo. Usam a Justiça para denún-
cias nulas apenas para gerar frisson 
nas redes sociais.  

Vão apelar para tudo: mortes 
por covid, família assassinada, 
investigação que não deu em nada. 
Vão ressuscitar assuntos já enterra-
dos. É assim que a oposição 
truqueira age, sem nenhum escrú-
pulo. 

Nem que tenha que prejudicar 
um estado todo, eles vão fazer o que 
for necessário para conquistar ainda 
mais poder. Não tem limites, ética e 
decência. Pensam apenas neles. 
Mas, a voz do eleitor falará mais alto 
nas urnas. Vamos esperar para ver. 

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira, 13, que seu acordo de 
US$ 44 bilhões para a compra do Twitter está temporariamente sus-
penso, enquanto aguarda os detalhes pendentes sobre o cálculo de 
spams e contas falsas na plataforma."O acordo do Twitter está sus-
penso temporariamente enquanto estão pendentes os detalhes que 
sustentem o cálculo de que spams/contas falsas de fato representam 
menos de 5% dos usuários", disse Musk em um tuíte. 

„O coração dos alagoanos sente uma enorme gratidão pelo 
esforço de cada enfermeiro e enfermeira na pandemia. Mas gratidão, 
sozinha, não enche a geladeira. Sei disso, e por isso lutei desde o início 
para aprovar o piso de R$ 7,3 mil para esses profissionais dedicados e 
valentes‰. Twitter do senador Rodrigo Cunha. 

COBRANÇA

VOLTOU ATRÁS

NÃO QUISER SABER I
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou surpreso quando 

recebeu um ofício da Polícia Federal em meados de abril pedindo que 
ele prestasse depoimento no âmbito de um inquérito que investiga o 
senador Renan Calheiros (MDB-AL), em tramitação no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A apuração mira supostas fraudes no fundo 
de pensão dos Correios, o Postalis, entre 2010 e 2016. Sem inform-
ações da PF sobre o motivo de ouvi-lo, Guedes pediu ao ministro 
Luís Roberto Barroso nesta quinta-feira, 12, que seja dispensado de 
falar aos investigadores na data combinada, 1À de maio. O depoi-
mento seria colhido na condição de „declarante‰ e não de investi-
gado.
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“Acordo” seria para tirar o ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira na disputa ao governo
DEU NA ISTOÉ

„O presidente do PSD, 
Gilberto Kassab, até agora não 
disse quem seu partido vai apoiar 
para o Palácio do Planalto. Mas se 
optar pelo ex-presidente Lula 
(PT), Kassab pode tirar da pista o 
seu candidato ao Governo de 
Alagoas, o ex-prefeito de Maceió 

Rui Palmeira‰.  
É o que afirmou na sexta-

feira, 13, o colunista da IstoÉ 
Leandro Mazzini. No entanto, o 
que rola nos bastidores da política 
aqui em Alagoas é algo extrema-
mente diferente. Rui, como tem 
chances de ir ao segundo turno, 

está mais do que confirmado no 
pleito.  

Ainda segundo o jornalista: 
„é que o principal interlocutor de 
Kassab na costura com o PT, o 
senador Renan Calheiros (MDB-
AL), apoia o deputado estadual 
Paulo Dantas para o governo esta-

dual‰.  
Que continuou: „a situação 

de Palmeira pode ficar ainda pior 
porque Dantas tem tudo para assu-
mir o comando do Estado a partir 
de domingo (15), quando será 
realizada eleição indireta para o 
cargo de governador tampão, na 

Assembleia Legislativa.Dantas 
pode se cacifar para a eleição de 
outubro e deixar o sonho de 
Palmeira de se tornar governador 
ainda mais distante‰. 

Até o momento, ninguém 
confirmou essa informação e a 
trata como fakenews. 

Suposta tratativa de Gilberto Kassab 
com Renan Calheiros é fake news

No conceito político, o man-
dato de vereador é para fiscalizar 
com vistas ao bem coletivo. No 
entanto, esta premissa ganha outros 
contornos quando o mandato se 
refere à vereadora Teca Nelma 
(PSD), que prioriza as suas emen-
das parlamentares, projetos de lei e 
indicações na Câmara de 
Vereadores de Maceió para a 
Associação Pestalozzi, historica-
mente sob o comando de sua mãe, 
a deputada federal Tereza Nelma 
(PSD). 

A Associação Pestalozzi de 
Maceió atua no município há 44 
anos e conta com 11 unidades em 
diversos bairros da cidade. Graças 
ao Portal da Transparência, os atos 
da vereadora que está em primeiro 
mandato podem ser comprovados e 

fica evidente a sua atuação para 
beneficiar quase exclusivamente a 

entidade que, no papel, é consider-
ada filantrópica.  

Basta uma pesquisa rápida 
para saber que a vereadora destinou 

quase Meio milhão de Reais para 
Associação Pestalozzi para „apri-
morar a atenção básica ambulator-
ial e hospitalar‰. Os recursos pre-
tendidos por Teca Nelma para a 
entidade comandada por sua mãe 
devem ser transferidos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió. Os 
valores são superiores a R$ 100 mil. 
No total, as emendas chegam a 
quase meio milhão de reais. 

Teca Nelma, praticamente, 
realiza uma terceirização da saúde 
maceioense, já que as verbas são 
destinadas à entidade e seus benefi-
ciados. O dinheiro não contemplará 
quem precisa do atendimento púb-
lico de saúde, como UPAs e outras 
unidades hospitalares de Maceió. É 
o que parece ser uma forma velada 
de campanha para a própria família. 

SAÚDE EM JOGO

Defensora da ‘cachorrada’ destina 
R$ 500 mil para instituição da mamãe

Dinheiro é para ser destinado à Associação Pestalozzi, de comando de Tereza Nelma
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Vanildo Rufino dos Santos foi cassado pela justiça eleitoral

CRIME DE MANDO

O parecer do Ministério 
Público Eleitoral (MP Eleitoral) foi 
acatado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), que 
reverteu sentença de primeira 
instância, e condenou o vereador do 

município de Rio Largo Vanildo 
Rufino dos Santos, e Paulo Roberto 
Beserra Leite por captação ilícita de 
sufrágio (compra de votos) e abuso 
do poder econômico, durante cam-
panha eleitoral de 2020. Na decisão 

do Tribunal, o vereador perde o 
mandato e ambos ficam inelegíveis. 
Vanildo é policial civil e um dos 
investigados pela morte do empre-
sário Kleber Malaquias, executado 
em julho do ano passado no Bar da 

Buchada, em Rio Largo. 
Vanildo teria passado pelo lo -

cal do crime após sondar os passos 
da vítima. O vereador foi flagrado 
por câmeras de segurança transitan -
do em lugares observando Mala qui -

as no dia do crime. Até o momento, 
o nome do mandante do assassinato 
não foi revelado pelos seis acusados 
de participação na morte. Apesar de 
ainda não ter sido preso, o vereador 
continua como suspeito. 

Cassado
Na tarde da última quarta-

feira (4), o pleno do TRE/AL, por 
unanimidade de votos, atendeu às 
razões do MP Eleitoral que susten-
tou que as provas contidas no pro-
cesso são aptas a demonstrar a prát-
ica de captação ilícita de sufrágio e 
abuso de poder econômico em prol 

da candidatura de Vanildo Rufino, 
conforme auto de prisão em fla-
grante, ocorrida em novembro de 
2020. 

Para o procurador regional 
Eleitoral Antônio Henrique de 
Amorim Cadete, o vereador eleito 
Vanildo Rufino, do partido 

Progressistas (PP) à época dos fatos, 
e Paulo Roberto, seu cabo eleitoral, 
fizeram uso indevido e ilícito de 
recursos financeiros com o intuito 
de condicionar os votos de eleitores 
de Rio Largo, frustrando o processo 
democrático de escolha dos repre-
sentantes do povo.

„Na compra de votos, o eleitor 
não vota baseado em suas convic-
ções políticas ou ideológicas. Seu 
direito ao voto é comprado pelo can-
didato, que se aproveita de sua situ-
ação de vulnerabilidade social e eco-
nômica. Eleições viciadas pela com-
pra de votos não refletem a vontade 

legítima do eleitorado‰, destaca 
Antônio Henrique de Amorim 
Cadete. 

Segundo o auto de prisão em 
flagrante, Paulo Roberto Beserra 
Leite estava, na noite de 14/11/2020, 
por volta das 21h48min, na casa de 
uma eleitora, de posse de cadastro de 

eleitores do Município de Rio Largo, 
contendo nome, endereço, telefone e 
valor em dinheiro entregue, prome-
tido ou oferecido a cada um deles, 
bem como quantia em dinheiro e 
material de campanha do candidato 
RUFINO. Da decisão ainda cabem 
recursos.

Comprou votos

Vereador teria sondado cada passo 
de Malaquias no dia do assassinato

O empresário Kleber 
Malaquias foi assassinado a tiros, no 
dia 15 de julho de 2020, no interior 
do bar da Buchada, localizado na 
Avenida Teotônio Vilela, Mata do 

Rolo, no município de Rio Largo. 
Segundo o delegado que coordena 
as investigações, Lucimério 
Campos, não há dúvidas: trata-se de 
um crime de mando.

Morte de Kleber
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BALANÇO

Ai, que saudade de um chur-
rasco! No Brasil de Bolsonaro, com 
a inflação dos alimentos batendo 
recorde, a carne virou artigo de 
luxo. Em 2021, o consumo de 
carne bovina no país foi o menor 
em 25 anos. Segundo dados da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o con-
sumo caiu para 26,5 quilos por 
habitante ao ano, um recuo de 
40% na comparação com 2006, no 
governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, quando houve 
recorde de consumo de 42,8 quilos 
por habitante. 

Infelizmente, a redução do 
consumo não aconteceu apenas 
com relação à carne bovina. A 
fome volta a assolar o país – são 
116 milhões de pessoas em insegu-
rança alimentar e 85% dos brasilei-
ros deixou de consumir algum ali-
mento em 2021. Segundo dados 
do Datafolha, ao longo de 2021, 
34% das pessoas não come mais 
arroz, 36% deixou de consumir fei-
jão e a carne sumiu do prato de 
67% dos cidadãos.A inflação de 
abril bateu novo recorde e é a 
maior em 26 anos, chegando a 
1,06%.  

A grande obsessão de Lula sempre foi por acabar com a fome no Brasil. 
Em seu discurso de posse, em 1 de janeiro de 2003, ele afirmou: „se, ao final 
do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café 
da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida‰. Dito e 

feito. O Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU em 2014, graças às políticas 
sociais implementadas pelos governos de Lula e Dilma. Foram eles que 
implementaram políticas sociais transformadoras que, a exemplo do Bolsa 
Família, se tornaram modelo mundial no combate à fome e à pobreza.

De maio de 2021 a abril de 2022, a picanha aumentou 15,4%

Com Lula, recorde de consumo de carne. 
Com Bolsonaro, maior queda em 25 anos

O índice acumulado é de 
12,63%, puxada por alimentos e 
bebidas, que subiram mais do que a 
inflação. Em um ano, a cenoura 
subiu 178%, o tomate 103%, a abo-
brinha 102%. Em abril, a inflação 
atingiu impressionantes 78,3% de 
todos os produtos monitorados pelo 
IPCA.De maio de 2021 a abril de 
2022, a picanha aumentou 15,4%, 
o filé mignon subiu 26,54% e o 
frango encareceu 21,32%. O fígado 
(19,35%), o contrafilé (15,66%) e a 
alcatra (13,17%) também aumenta-
ram mais do que a inflação. 
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BEM NA FITA

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Exata/OP apontou que 
Alagoas e Ceará possuem as ges-
tões mais bem avaliadas pela pop-
ulação em todo o país. Os dois 
estados estão empatados tecnica-
mente dentro da margem de erro, 
com 68,3% de aprovação da 
administração de Camilo Santana 
(PT), e 62,4% de aprovação para a 
gestão de Renan Filho (MDB). 

Os entrevistados respon-
deram a uma única pergunta no 
levantamento: „De maneira geral, 
você aprova ou desaprova o gov-
erno do seu estado?‰. As entrevis-
tas foram coletadas entre 22 de 
abril e 1À de maio de 2022, e não 
realizou perguntas de caráter elei-
toral, nem com fins de medição 
quantitativa de intenções de voto, 
apenas avaliação do recall das ges-
tões estaduais. Por isso, não preci-
sou de registro junto à Justiça 
Eleitoral. 

A pesquisa mostrou ainda 
que apenas 24,1% dos alagoanos e 
23,4% dos cearenses disseram 
desaprovar as administrações 
locais. Alagoas e Ceará foram os 
únicos estados em que a taxa de 
desaprovação ficou abaixo dos 
30%. O terceiro colocado no levan-
tamento foi o estado de Goiás, gov-
ernado por Ronaldo Caiado 
(União Brasil), que é candidato à 
reeleição, com aprovação de 59,1% 
e 32,1% de desaprovação. 

O ex-governador Renan 
Filho, que se afastou do cargo no 
dia 02 de abril passado para se 
habilitar a uma candidatura ao 
Senado, comentou o resultado da 
pesquisa da Exta/OP em suas redes 
sociais. „Recebi a notícia com 
muita alegria. É o reconhecimento 
da população ao nosso esforço de 
fazer Alagoas um estado melhor 
para todos nos sete anos em que 
estivemos na gestão‰, disse.  

O instituto fez 15.600 entre-
vistas telefônicas para números 
fixos e celulares em todo o País com 
o uso da tecnologia URA (Unidade 

de Resposta Audível, a mesma tec-
nologia largamente utilizada em 
pesquisas quantitativas pré-eleito-
rais). Os dados foram pós-estratifi-

cados de acordo com as variáveis de 
gênero, idade e grau de instrução, 
de acordo com as regras do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pesquisa aponta que Alagoas e Ceará têm as gestões mais bem avaliadas do país

CIÚMES DE HOMEM

Avaliação desmente oposição de Renan Filho
Deputados opositores que comeram durante o governo engolem seco a opinião dos eleitores

Índice de aprovação do governo 
de Renan Filho chega aos 62%

Certos deputados de Alagoas 
não saem das redes sociais dissemi-
nando inverdades sobre o governo 
Renan Filho. Falam de tudo, criti-
cando acertos, porém em suas jor-
nadas pelo Legislativo, nunca fiz-
eram nada relevante.  

No entanto, pesquisa reali-
zada pelo Instituto Exata/OP apon-
tou que Alagoas e Ceará possuem 

as gestões mais bem avaliadas pela 
população em todo o país. Os dois 
estados estão empatados tecnica-
mente dentro da margem de erro, 
com 68,3% de aprovação da 
administração de Camilo Santana 
(PT), e 62,4% de aprovação para a 
gestão de Renan Filho (MDB). 

Na lista dos mal amados estão 
Cabo Bebeto, Davi Maia, Jó 

Pereira e Arthur Lira, entre outros. 
Incluindo ex-aliados, como a depu-
tada Jó Pereira. Renan Filho fez 
„um trabalho tão ruim‰ em Alagoas 
que aparece em primeiro colocado 
nas pesquisas para o Senado. Ele 
poderá ser o responsável pela apo-
sentadoria de Fernando Collor, que 
tenta a reeleição.  

Na pesquisa os entrevistados 

responderam a uma única pergunta 
no levantamento: „De maneira 
geral, você aprova ou desaprova o 
governo do seu estado?‰. As entre-
vistas foram coletadas entre 22 de 
abril e 1À de maio de 2022, e não 
realizou perguntas de caráter eleito-
ral, nem com fins de medição 
quantitativa de intenções de voto, 
apenas avaliação do recall das ges-

tões estaduais. Por isso, não preci-
sou de registro junto à Justiça 
Eleitoral. 

A pesquisa mostrou ainda que 
apenas 24,1% dos alagoanos e 
23,4% dos cearenses disseram 
desaprovar as administrações locais. 
Alagoas e Ceará foram os únicos 
estados em que a taxa de desaprova-
ção ficou abaixo dos 30%.
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Maceió é Massa se torna case de sucesso 
premiado e parte para disputa nacional 

Etapa alagoana do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor consagrou iniciativa do prefeito JHC

Maceió sempre teve pontos 
turísticos marcantes. O saudoso 
Gogó da Ema marcou uma era 
bucólica de uma capital em form-
ação e paradisíaca. Agora, o pro-
grama Maceió é Massa espalhou 
pontos de grande visitação pelos 
bairros, devolvendo ao maceioense a 
sensação de orgulho por sua terra. 
Case acabou sendo premiado pelo 
Sebrae essa semana. 

Para o secretário de 
Comunicação, Lininho Novaes, a 
proposta do prefeito JHC ao lançar 
o Maceió é Massa sempre foi a de 
devolver ao maceioense o orgulho 
de morar na capital de todos os ala-
goanos.  

„Faz parte de todo um tra-
balho feito pelo prefeito JHC para 
este resgate do pertencimento do 
povo de Maceió. É muito mais que 
obras. É resgatar a autoestima. 
Sobretudo, para que a população 
volte a ser feliz‰, afirma o secretário.  

A XI edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor, a categoria 
Marketing Territorial escolheu o 
Maceió é Massa como case de 
maior sucesso em Alagoas.  

O Município instalou a 
Cadeira Gigante, na Ponta Verde; 
totem Eu Amo o Jacintinho, no 
mirante do Jacintinho; os Balanços 
Gigantes, na Santa Amélia e no 
Vergel; a Capelinha, em Jaraguá; 
Trono de Corais, na Ponta Verde; 
Sombrinhas Coloridas, no Corredor 
Vera Arruda, na Jatiúca; as tartaru-
gas do artista Percival Figueiredo, 
em Cruz das Almas; entre outros. 
Todos estes pontos turbinaram a 
imagem da capital alagoana no 
Brasil e no mundo.

„As operadoras e agências de 
vi agens, por exemplo, utilizam esses 
atra tivos para vender o destino nos 
prin cipais mercados emissores da ca -

pital, destacando o cuidado que a ci -
dade tem com os seus simbolismos e 
visitantes. Além disso, os espaços 
mo vimentaram a economia dos bair -

ros, gerando empregos e renda pa ra 
pequenos empreendedores, pro -
movendo a interação e ocupação dos 
espaços públicos pelos ma ceio en ses 

e turistas‰, concluiu a secretária. 
A terra do Gogó da Ema - e 

ago ra da Cadeira Gigante -, agora 
pas sa para a próxima etapa do prê-

mio Sebrae Prefeito Empreendedor 
e concorrerá na etapa nacional, com 
outros cases de sucesso, no dia 28 de 
junho, em Brasília.

FINALISTA

Espaços criativos aproximam os turistas da população

O tamanho do sucesso foi 
me di do na procu ra pelo destino 
nas re des sociais, e por tabela, nas 
agên cias de turismo. Desde então, 
a rede ho teleira os cila entre 85 a 
95% de ocupação nos feriadões 
des te ano. Só como exemplo, a 
Cadeira Gigante foi responsável 
por elevar o nome de Maceió em 
6.000% nas buscas do Google. Em 

uma semana, os espaços criativos 
(pontos instagramáveis) ren de ram 
mais de 2 milhões de visualizações 
e mídia es pontânea nos principais 
veículos de comunicação alagoanos 
e portais nacionais especializados 
em turismo.     

A secretária Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, Patrícia 
Mourão, enfatiza que muitas ci da -

des ficaram famosas por seus espa-
ços, pois isso ge rou mídia espontâ-
nea e gratuita imensa para Ma ceió. 

„A curiosidade dos segui-
dores e a vontade de conhecer o 
lugar na próxima viagem também 
são despertadas. Além de atrair vis-
itantes, as ações também promo-
vem o sentimento de per ten -
cimento dos moradores e, claro, 

contribui di re tamente para a gera-
ção de emprego e renda pa ra a 
população local‰, explica Mourão. 

Objetivamente falando, a sec-
retária conta que os espaços criati-
vos aproximaram ainda mais os 
turistas e também a população das 
belezas e atrativos de Maceió - 
além de promover o destino de 
forma totalmente espontânea.

Fotos - Dayvson Mendes
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MESMA NOVELA

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), disse, nesta 
quarta-feira, 11, que o Congresso 
pode rever os índices de ICMS dos 
estados caso não cumpram, junto ao 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), o que está 
determinado no Projeto de Lei 
Complementar nÀ 11, ou PLP 11.O 
PL altera o cálculo do imposto sobre 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS) nas operações com com-
bustíveis. 

Pela matéria, estados devem 
regulamentar, por meio do Confaz, 
a criação de uma alíquota única de 
ICMS sobre os combustíveis – gas-
olina, diesel, etanol, gás de cozinha 
e querosene para aviação – que será 
definida sobre um valor fixo sobre 
o litro e não mais sobre o valor 
total.  

Também deve ser cobrado o 
imposto uma só vez na importação 
ou exportação. Porém, conforme 
argumentou Lira em um evento de 
produtores de açúcar e etanol nos 
Estados Unidos, a determinação 
não foi seguida pelo conselho, form-
ado por secretários de fazenda dos 
governadores dos estados. Ele 

acrescentou que o Senado Federal 
comunicou o conselho para que se 
adeque à lei do PLP 11, „sob pena 
do Congresso Nacional rever todos 
os índices percentuais de ICMS nos 
estados‰. 

Ainda segundo Lira, o ICMS 
contribui para o „encarecimento do 
preço dos combustíveis no Brasil na 
média de quase 50% do que é pago 
na bomba de combustível‰. „Se os 
estados brasileiros não obedecerem 
o PLP 11, eles estão retirando do 
consumidor R$ 20 bilhões que não 
conferem com a legislação apro-
vada‰, finalizou. 

Procurado pela CNN, o 
Confaz afirmou, em nota, que o 
tema está sob 
análise.„Esclarecemos que o 
Presidente do Confaz recebeu, no 
dia 3 de maio de 2022, ofício do 
presidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco, apontando os 
objetivos do legislador ao editar a 
Lei Complementar nÀ 192, de 11 de 

março de 2022, e sugerindo ao 
Conselho que reconsidere a defini-
ção da nova sistemática de tributa-
ção do ICMS sobre os combustí-
veis.  

Em complemento, infor -
mamos que o tema está sob análise 
do Confaz‰, diz a nota enviada. A 
arrecadação do ICMS sobre petró-

leo, combustível e lubrificantes nos 
quatro primeiros meses do ano reg-
istrou recorde de R$ 34,23 bilhões, 
segundo dados do Confaz.Esta é a 
segunda vez que o valor ultrapassa 
R$ 30 bilhões historicamente no 
período acima. Em 2021, foram R$ 
30,41 bilhões arrecadados no pri-
meiro quadrimestre do ano.

Deputado falou em evento de produtores de açúcar e etanol nos EUA

Arthur Lira diz que Congresso pode 
rever índice de ICMS dos estados

“Os constantes reajustes dos combustíveis têm corroído a renda das famílias”, diz
INCONFORMADO

Em reunião da Comissão de 
Defesa do Consumidor da Câmara 
dos Deputados, da qual é membro 
no Congresso Nacional, o depu-
tado federal Marx Beltrão defen-
deu que o colegiado foque suas 
ações em 2022 em um tema em 
especial: a escalada de aumento de 
preços dos combustíveis no Brasil. 
De acordo com Marx, „este 
Congresso e esta Comissão preci-
sam atuar com ênfase na busca por 
uma solução para este problema 
buscando amenizar o sofrimento 
da população. Do jeito que está, a 
situação a cada dia fica mais insus-
tentável‰, afirmou o parlamentar. 

„Quando juntamos 2021 e os 
cinco meses de 2022, nos já temos 
55% de aumento no gás de 
cozinha, 92% de aumento na gas-
olina e 111% de elevação do diesel, 
o que é vergonhoso. Tais números 
absurdos fazem a inflação voltar 

com força em nossas vidas, prej-
udicando principalmente os trabal-
hadores brasileiros com menos 
poder de compra e mais fome, 
punindo a atividade econômica, 
castigando os empreendedores e 
fazendo com que as empresas no 
Brasil tenham uma brutal elevação 
de custos. A Petrobrás precisa 
mudar esta política infame de pari-
dade de preços com o dólar‰, afir-

mou Beltrão. 
Ainda de acordo com o 

deputado, „os constantes reajustes 
dos combustíveis tem corroído a 
renda das famílias, pressionado o 
preço da cesta básica e tornado 
tudo muito mais caro. Repito: é 
inaceitável que continuemos com 
a atual política de preços da 
Petrobras. Na Comissão de 
Defesa do Consumidor da 
Câmara, esse tema é um dos meus 
principais eixos de trabalho e 
minha proposta é que todos os 
atores do setor compareçam a esse 
colegiado, que é fundamental na 
defesa do direito do contribuinte 
brasileiro, para prestar explicações 
e construir saídas. Nossa luta é 
firme para derrubar o preço e esta-
bilizar a nossa economia‰. 

Marx Beltrão tem cobrado 
insistentemente do governo do 
presidente Bolsonaro a revisão da 

política tarifaria da companhia. 
Em março, em discurso em tom 
de crítica no plenário da Câmara, 
em Brasília, o parlamentar demon-
strou os lucros astronômicos da 
Petrobrás.  

„Esta empresa deve explica-
ções à. Este lucro todo foi alcan-
çado somente à custa do motorista 
brasileiro e alagoano, que já paga 
quase R$ 7 por um litro de gaso-

lina, já começa a deixar o carro em 
casa e já vê seu salário ser corroído 
com o alto custo dos combustíveis. 
Além do lucro de R$ 106 bilhões, 
a Petrobras realizou o pagamento 
de dividendos recordes de R$ 
101,4 bilhões a seus acionistas, 
referentes à alta lucratividade do 
exercício de 2021. Volto  dizer: 
uma vergonha nacional‰, frisou à 
época.

Deputado Marx Beltrão cobra redução no preço 
dos combustíveis: “aumento vergonhoso"

Se os estados brasileiros 
não obedecerem o PLP 
11, eles estão retirando 
do consumidor R$ 20 

bilhões que não 
conferem com a 

legislação aprovada

“
”PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, ARTHUR LIRA 

(PROGRESSISTAS-AL)


