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Paulo Dantas vai 
ajudar famílias 
vítimas da chuva 
com auxílio 
de R$ 2 mil

PRÉ-CAMPANHA

BOLSONARISTA

Rafael Tenório 
assume vaga de 
Renan Calheiros 
no Senado

Cultura é necessidade 
política, econômica e 
questão de democracia, 
diz pré-candidato Lula

BARRACO

PL pede cassação 
de mandato de 
deputado após 
bate-boca com 
Arthur Lira

Candidatura do senador tem o objetivo de dar palco ao presidente em Alagoas
ESTRATÉGIA

Puxa saco de Bolsonaro, Collor diz 
que avalia se candidatar ao governo

Cunha divulgou ter fechado parceria com gestor de Roteiro e foi desmentido pelo prefeito
MENTIRA?

Rodrigo Cunha usa assessoria e redes 
sociais para fingir acordo com prefeito

EM CRISE

Pré-campanha de 
Cunha mostra que 

senador perdeu seus 
princípios políticos

Político que surgiu como a “nova política” 
vem fazendo velhos truques de caciques

SOCORRO A QUEM PRECISA
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Cunha divulgou ter fechado parceria com gestor de Roteiro e foi desmentido pelo prefeito
MENTIRA?

Rodrigo Cunha usa assessoria e redes 
sociais para fingir acordo com prefeito

Há quatro anos, Rodrigo 
Cunha se elegeu senador de 
Alagoas, apregoando ser o ator 
principal daquilo que ficou 
denominado como „nova pol-
ítica‰, cuja principal diretriz era 
se afastar da busca do poder pelo 
poder, defendendo a bandeira de 
mudança dos paradigmas políti-
cos, com a tentativa de elimina-
ção daquilo que passou a ser dis-
seminada como a velha política 
de Alagoas, que fazia tudo (e 
mais um pouco) para alcançar 
um mandato político. 

Passados menos de quatro 
anos de um apático mandato, eis 
que surge um novo, mas „velho‰, 
Rodrigo Cunha: pré-candidato 
ao Governo do Estado, que tal-
vez com o intuito de dar uma 
guinada em sua imagem, passa a 
se conduzir com uma série de 
comportamentos estranhos, 
peculiares aos personagens que 
antes o mesmo fortemente ata-
cava. 

Chama a atenção as deze-
nas de outdoors espalhados pela 
capital com sua imagem (alguns, 
inclusive, colando a ele a imagem 
do prefeito JHC), buscando 
propagar a ideia de que muitas 
das ações administrativas feitas 
pelo prefeito JHC (a exemplo do 
Corujão da Saúde, CNH Social 

entre outras) teriam sido ideias 
dele, Rodrigo. Afinal de contas, 
de quem é a autoria dessas ações 
administrativas? JHC perdeu sua 
identidade e emprestou-a tempo-
rariamente ao seu declarado can-
didato? Há um acordo entre 
ambos para emprestar aquelas 
ações da prefeitura, para intitulá-
las como sendo do Senador? 
Como, formalmente, o Senador 
Rodrigo poderia ter participação 
naquelas e noutras tantas situ-
ações, antes exaltadas como fei-
tos políticos da gestão JHC? 

Não fosse apenas a questão 
da estranheza quanto à titulari-
dade daquelas ações administra-
tivas, o que verdadeiramente 
chama a atenção é a dissemina-
ção dessa propaganda e os meios 
pelas quais são veiculadas. Como 
dito, são pelo menos 50 outdoors 
espalhados por Maceió e região 
metropolitana, já há quase 30 
dias. E numa consulta rápida 
informal às empresas especializa-
das nessas propagandas, a dispo-
nibilização de um outdoor como 
esses, por cerca de 30 dias, não 
sai por menos de R$ 3.000,00 a 
unidade. Se estamos falando em 
cerca de 50 desses outdoors, 
podemos chegar à cifra de R$ 
150.000,00 só com esse tipo de 
propaganda.

EM CRISE

Pré-campanha de 
Cunha mostra que 

senador perdeu seus 
princípios políticos

Político que surgiu como a “nova política” 
vem fazendo velhos truques de caciques

Em queda nas pesquisas, o 
senador licenciado e candidato ao 
governo de Alagoas, Rodrigo 
Cunha, tem postado nas redes 
sociais visitas e conversas com os 
prefeitos que tiveram as cidades afe-
tadas pelas chuvas. Recentemente, 
Cunha esteve em Roteiro e, após a 
visita, ele divulgou que o prefeito 

Alysson Reis fechou apoio a sua 
candidatura, o que foi desmentido 
pelo gestor municipal.  

O que chamou atenção tam-
bém nas redes do candidato ao gov-
erno foi o fato de o senador licenci-
ado utilizar da tragédia das chuvas 
como palanque político e para 
anunciar apoios. Acompanhado da 

pré-candidata à vice-governadora Jó 
Pereira, Cunha visitou a cidade. No 
município, além de conferir presen-
cialmente os estragos causados pelas 
chuvas em Roteiro, Rodrigo e Jó 
teriam recebido a manifestação de 
apoio do prefeito Alysson Reis. 

„Estaremos e já estamos jun-
tos com Rodrigo Cunha e Jó Pereira 

nesta pré-campanha e seguiremos 
unidos rumo à eleição para govern-
ador. Rodrigo e Jó são a melhor 
opção para nosso estado e para 
Roteiro‰, teria declarado Alysson 
Reis, em material divulgado pela 
assessoria. 

„Vamos trabalhar em benefí-
cio de todos os 102 municípios de 

Alagoas, e o povo de Roteiro pode 
ter certeza que terá um governador e 
uma vice-governadora atuantes e 
defensores do desenvolvimento do 
município‰, disse Rodrigo Cunha. 
Para Roteiro, durante seu mandato 
Rodrigo Cunha garantiu, entre out-
ros benefícios, cerca de R$ 320 mil 
em investimentos federais. 
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O Partido Liberal (PL) pediu 
a cassação do mandato do depu-
tado federal Glauber Braga 
(PSOL-RJ) no Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados após ele 
bater boca com o presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL), na 
última terça-feira (31). 

A representação contra 
Glauber foi apresentada nesta 
quarta-feira (1À) e encaminhada ao 
Conselho de Ética por Lira, a 
quem cabe o ato como presidente 
da Câmara.No documento, o PL 
pede a abertura de um processo 
ético-disciplinar por suposta que-
bra de decoro parlamentar do 
deputado do PSOL com recomen-
dação da perda de seu mandato. 

Na terça, enquanto os depu-
tados votavam no plenário uma 
Medida Provisória relativa ao fim 
de incentivos tributários para a 
indústria petroquímica, Glauber 
Braga declarou no microfone, 
quando um representante do 

PSOL foi chamado a se posicionar 
sobre a matéria: „senhor Arthur 
Lira, eu queria saber se o senhor 
não tem vergonha. Gostaria de 
saber se o senhor não tem ver-
gonha.‰Após série de troca de far-
pas e momentos de tensão, Lira 
chegou a ameaçar tomar medidas 
mais duras, como pedir a retirada 
de Braga do plenário e entrar con-
tra o colega no Conselho de Ética.  

Naquele momento, Lira afir-
mou que seu próprio partido, o PP, 
tomaria a atitude do pedido de cas-
sação. Porém, até agora, não houve 
iniciativa do PP.Pouco tempo 
depois, na terça, Glauber criticou 
na tribuna do plenário um projeto 
de lei que permitiria ao governo 
federal vender ações da Petrobras e 
deixar de ser sócio majoritário da 
estatal, com necessidade de mai-
oria simples para ser aprovado. O 
projeto foi citado na segunda (30) 
por Lira em entrevista à 
RecordTV. 

O pedido de cassação de 
Glauber pelo PL é assinado pelo 
presidente nacional do partido, 
Valdemar Costa Neto.„Nos últi-
mos anos, o deputado federal 
Glauber Braga, abusando de sua 
imunidade material, tem se com-
portado em plenário de modo des-
respeitoso e agressivo, ofendendo a 

honra de outros parlamentares e 
lesando a imagem desta Casa‰, diz 
no texto. 

Além das declarações de 
Glauber contra Lira, o PL cita out-
ros dois casos de suposta quebra de 
decoro parlamentar por parte do 
deputado do PSOL.Um episódio é 
relativo a falas de Glauber contra o 

deputado Marcel van Hattem 
(Novo-RS), ocorrido também no 
plenário da Câmara em 19 de maio 
deste ano. O psolista falou que van 
Hattem seria um bolsonarista 
„enfeitado‰ após o deputado do 
Novo ter supostamente criticado 
Glauber de forma implícita. Em 
seguida, os dois passaram a discutir.

BARRACO

PL pede cassação de mandato de deputado 
após bate-boca com Arthur Lira

Representação contra Glauber foi encaminhada ao Conselho de Ética

Candidatura do senador tem o objetivo de dar palco ao presidente em Alagoas
ESTRATÉGIA

Puxa saco de Bolsonaro, Collor diz 
que avalia se candidatar ao governo

O senador Fernando Collor 
(PTB-AL) disse nesta semana que 
avalia se candidatar ao governo de 
Alagoas para dar palanque ao pres-
idente Jair Bolsonaro (PL) no 
Estado. 

"Dos candidatos postos, nen-
hum deles é pró-Bolsonaro ou tem 
simpatia pelo presidente 
Bolsonaro. Então, por isso eu estou 
avaliando muito seriamente ser 
candidato ao governo de Alagoas 
para oferecer ao nosso presidente 
um palanque em que ele possa 
estar cercado de amigos, admira-
dores e pessoas de sua confiança, 
para que ele possa sair de Alagoas 
com a certeza de que a resposta das 
urnas do nosso estado será favorá-
vel a ele", afirmou o ex-presidente 
em mensagem enviada a apoia-
dores. 

Em agenda em Sergipe em 
maio, Bolsonaro se referiu ao ex-
presidente a Collor como "grande 
aliado" no Parlamento brasileiro".  
"Vamos enfrentar uma batalha para 
dar a vitória a Jair Messias 
Bolsonaro como presidente. Brasil 
tem que continuar na maneira que 
ele vem conduzindo‰, finalizou.  

Arthur Lira já colocou o PP 
em prontidão para outras candida-
turas: o partido do presidente da 
Câmara deve dar apoio a Davi 
Divino Filho para o Senado 
Federal, segundo o Estadão. No 
governo estadual, o apoio deveria ir 
a Rodrigo Cunha (União), também 
senador que agora pleiteia o gov-
erno de Maceió. 

Cunha negou oficialmente 
apoio a Jair Bolsonaro (PSL). O 
motivo é o apoio de Bolsonaro ao 

mandante do assassinato de sua 
mãe, Ceci Cunha, Talvane 
Albuquerque no passado. Ceci 
Cunha é vítima de um dos crimes 
políticos mais notórios do país. 
Eleita deputada federal por 

Alagoas, ela e mais três pessoas de 
sua família foram assassinados a 
mando de Talvane Albuquerque 
que era o seu suplente na Câmara 
dos Deputados.  

Além do apoio tácito dado 

por Arthur Lira, Collor – que já foi 
governador no estado nos anos 
1980 – ainda tem capilaridade na 
classe política do estado, e tem 
dado sinais públicos de aproxima-
ção com o presidente da República.
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MACEIÓ

O acesso aos serviços de 
saúde está garantido à população 
atingida pelas fortes chuvas dos 
últimos dias. A Prefeitura de 
Maceió criou uma força tarefa para 
auxiliar os maceioenses em situ-
ação de vulnerabilidade social.  

Equipes do Programa 
Consultório na Rua, da Gerência 
de Imunização e da Central de 
Abastecimento Farmacêutico 
(CAF) dão total assistência aos 
maceioenses que se encontram no 
abrigo montado pelo Município, 
no bairro de Jaraguá, alocado na 
antiga escola Pequeno Príncipe. O 
local também conta com benefici-
ários da Casa de Passagem 
Familiar.  

A população abrigada conta 
com atendimentos psicológicos, 
odontológicos, enfermagem, auri-
culoterapia, vacinação contra a 
Influenza e atualização da cader-
neta de vacina.  

De acordo com a coordena-
dora do Programa Consultório na 
Rua, Jorgina Sales, a ação oferece 
um serviço qualificado e de bem-
estar para a população. 

„As chuvas que estão asso-
lando a região Nordeste afetaram 
a vida de vários maceioenses, por 
isso, iniciamos essa força tarefa 
com essa equipe multiprofis-
sional. Nesse momento, é essen-
cial trabalhar de forma integrada, 
para ter um acolhimento e servi-
ços de qualidade para o bem-estar 
da população; para além da 
saúde, dessa forma contemplar o 
maceioense com olhar humano‰, 
destacou Jorgina Sales. 

O Programa Consultório na 
Rua já vinha realizando atividades 
voltadas para o público em vul-
nerabilidade na Casa de 
Passagem Familiar, localizada na 
Ladeira da Catedral, no Centro. 
A ação foi unificada no ponto 
estratégico no abrigo de Jaraguá e 
intensificada para atender as 
demandas geradas pelas fortes 
chuvas na cidade. Os atendimen-
tos são oferecidos para todas as 
idades, sem data prevista para tér-
mino. Caso a ação seja finalizada, 
os serviços serão remanejados 
novamente para a Casa de 
Passagem Familiar.

Auxílio conta com assistência médica, psicológica, vacinação e distribuição de medicamentos

Município assegura serviços de saúde 
à população atingida pela chuva

Para Beatriz Souza, coorde-
nadora do programa Corujão da 
Saúde, além das consultas, os 
profissionais estão realizando 
procedimentos básicos como 
curativos e administração de 
medicamentos para procedimen-
tos simples.  

 
„Caso eles necessitem de 

outras medicações, elas serão 
prescritas pela médica e as receitas 
são levadas pelos educadores 
sociais para profissionais do abrigo 
até a Unidade de Saúde Osvaldo 
Brandão, na Ponta da Terra, para 
dispensação dos medicamentos‰, 
disse a coordenadora. 

 
A atividade desenvolvida no 

abrigo tem o objetivo de atender 
ao máximo a população desabrig-
ada em virtude das chuvas, assim 
como as pessoas em situação de 
rua, em uma parceria da Saúde 
com a Secretaria de Assistência 
Social de Maceió. 

 
A Secretaria Municipal de 

Saúde também está realizando 
ações de combate ao vetor Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. Além do tra-
balho de rotina em locais da 
cidade, os agentes de endemias 
estão realizando inspeções nos 
abrigos para identificar focos do 
mosquito e dar destino aos recip-
ientes que acumulam água 
parada.  

 
A Vigilância Sanitária de 

Maceió também está realizando 
ações relacionadas ao período 
chuvoso. Além da distribuição de 
material informativo sobre o com-
bate à proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, os fiscais da 
Vigilância vão realizar visitas aos 
abrigos para fiscalizar as condições 
sanitárias dos alimentos que estão 
sendo doados. O órgão também 
programou para a próxima 
semana uma capacitação sobre 
boas práticas para os manipula-
dores de alimentos que atuam nos 
abrigos.

Equipe 
multidisciplinar

Os atendimentos no abrigo 
de Jaraguá são realizados durante 
todo o dia, estendendo-se para o 
horário das 17h às 21h, com as 
equipes que atuam no Corujão da 
Saúde, iniciativa da Prefeitura de 

Maceió que estende o horário de 
funcionamento das Unidades de 
Saúde da capital para que a pop-
ulação de Maceió tenha acesso de 
forma mais facilitada aos serviços 
de saúde.

Jorgina Sales, coordenadora do Consultório de Rua
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Defesa Civil de cada município será a responsável por fazer uma busca ativa das famílias beneficiárias

O governador Paulo Dantas 
anunciou, nesta quinta-feira (2), 
uma série de investimentos no 
município de União dos Palmares.  
Ao lado da secretária de 
Planejamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), Renata Santos; da secre-
tária do Trabalho e Emprego, 
Cláudia Gomes, e do secretário de 
Saúde (Sesau), Gustavo Pontes, 
foram entregues equipamentos do 
Programa Fortalece Alagoas e inau-
guradas uma unidade do JA e uma 
UCI Neonatal do Hospital Regional 
da Mata, que vai atender a 11 muni-
cípios da região da Zona da Mata. 

Na ocasião, o governador tam-
bém garantiu a implantação de uma 

Central de Hemodiálise no Hospital 
Regional da Mata, para diminuir o 
sofrimento daqueles que precisam ir 
até Maceió em busca desse tipo de 
atendimento. Na chegada à cidade, 
o governador Paulo Dantas e o pre-
feito de União dos Palmares, Areski 
Freitas, o „Kil‰, visitaram também 
as obras da Creche CRIA, que deve 
ser inaugurada nos próximos dias. A 
unidade beneficiará 200 crianças de 
0 a 3 anos. Em seguida, houve a 
entrega de uma retroescavadeira e 
um caminhão compactador, que 
auxiliará a prefeitura na limpeza 
urbana. 

„Prefeito Kil, hoje trago esses 
dois equipamentos do Fortalece 

Alagoas para deixar  União dos 
Palmares ainda mais forte. 
Inauguramos a unidade do JA, que 
reúne todos os serviços do Estado 
em um único lugar e também a UCI 
neonatal no Hospital Regional da 
Mata. União [dos Palmares] é um 
dos nossos pólos econômicos, uma 
cidade importante para a região e 
valorizá-la é valorizar ainda mais 
todos os municípios do entorno‰, 
destacou o governador. 

Durante a visita, o prefeito 
Areski fez um pedido ao governador 
Paulo Dantas para que um Centro 
de Hemodiálise fosse instalado no 
HRM, pois muitos cidadãos preci-
sam se deslocar até Maceió para 
realizarem o tratamento, tornando-
se um processo desgastante para 
eles, que precisam de repouso. 

„Tenha certeza Kil, que ainda 
haverá muito mais investimentos 
para trazer para União dos Palmares 

e é por isso que garanto que o 
Hospital Regional da Mata vai ter a 
Central de Hemodiálise, para 
diminuir o sofrimento daqueles que 
precisam ir até Maceió, benefici-
ando não somente União, mas todos 
aqueles que moram aqui na região e, 
além disso, também trarei o pro-
grama Pró-Estrada, para pavimentar 
as ruas da cidade, melhorando a 
vida do povo palmarino‰, comple-
tou o governador em seu discurso.

Governador atendeu apelo do prefeito 
de União, Areski Freitas, o “Kil”

Paulo Dantas anuncia 
Centro de Hemodiálise 
e série de investimentos

SOCORRO A QUEM PRECISA
Governo Paulo Dantas vai ajudar famílias 
vítimas da chuva com auxílio de R$ 2 mil

Durante reunião extraordi-
nária realizada na manhã de quinta-
feira (2), o Conselho Integrado de 
Políticas de Inclusão Social (Cipis) 
aprovou, por unanimidade, a execu-
ção do Auxílio-Chuvas, criado pelo 
Governo do Estado para beneficiar 
famílias afetadas pelo temporal que 
caiu nos municípios alagoanos, que 
tiveram Situação de Emergência 
decretada. Ao todo, serão destina-
dos R$ 8 milhões do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação 
à Pobreza (Fecoep) para subsidiar a 
iniciativa.  

O projeto, da Secretaria de 
Estado da Assistência e do 
Desenvolvimento Social (Seades), 
teve a relatoria da conselheira 
Renata dos Santos, secretária do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag), que deu parecer favorável, 
sendo acompanhado por unanimi-
dade pelos demais conselheiros, que 
concordaram com o que foi apre-
sentado para atender à demanda 
urgente e emergencial decorrente 
das chuvas. 

O posicionamento dos con-
selheiros reflete o entendimento de 
todos sobre a urgência da pauta. O 
reitor da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal), professor Josealdo 
Tonholo, por exemplo, não pôde 
estar presente, mas adiantou seu 
voto favorável, parabenizando o 
governador Paulo Dantas pelo 
projeto e celeridade do auxílio para 
atender as demandas das famílias 
vítimas das chuvas intensas. 

A coordenadoria de Defesa 
Civil de cada município será a 
responsável por fazer uma busca 
ativa das famílias beneficiárias, por 
isso, elas não precisam se dirigir a 
nenhum local para fazer o cadas-
tro. „As Defesas Civis dos muni-
cípios já vêm acompanhando a sit-
uação dessas famílias desde o início 
das chuvas. O órgão sabe onde 
cada uma está e vai até elas‰, afir-
mou a secretária de Estado do 
Gabinete Civil, Luiza Barreiros.  

De acordo com ela, conforme 
definido em reunião realizada 
nessa quarta-feira (1°), as 

Secretarias Municipais de 
Assistência Social têm até a próx-
ima segunda-feira (6) para repassar 
os dados ao Governo de Alagoas.  
Os recursos destinados ao Auxílio-

Chuvas contemplam até 5 mil 
famílias. Cada uma delas vai 
receber um valor de R$ 2 mil divid-
ido em quatro parcelas de R$ 500, 
a serem pagas nos meses de junho, 

julho, agosto e setembro. A expec-
tativa do Governo do Estado é de 
que até o dia 15 deste mês, a pri-
meira parcela já esteja na conta dos 
beneficiários. 

UNIÃO DOS PALMARES EM FOCO
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PRÉ-CAMPANHA

Em último evento de agenda 
de dois dias em Porto Alegre (RS), o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva encontrou trabalhadores da 
Cultura na tarde de quinta-feira (2) 
e reassumiu o compromisso de dar 
atenção e protagonismo ao setor 
num eventual novo governo.A um 
grupo com nomes como o diretor de 
cinema Jorge Furtado, o escritor 
Jefferson Tenório e o músico Hique 
Gomes, Lula afirmou que recriará o 
Ministério da Cultura, criará 
comitês culturais em todo o país e 
dará espaço para o setor apresentar 
suas demandas para as políticas 
públicas. 

„Hoje estou convencido de 
que a questão cultural não é fazer fa -
vor a nenhuma categoria de artista. 
A questão cultural é uma necessi-
dade política, econômica e cultural e 
uma questão de democracia do 

nosso país. Vocês não podem ser vis-
tos como pessoas que de vez em 
quando vão procurar a Lei Rouanet. 
Isso não é favor, é obrigação do 
Estado brasileiro garantir que as pes-
soas tenham acesso à cultura‰, disse, 
lembrando de parte do legado dos 
governos petistas, como os pontos 
de cultura e o vale cultura, e desta-
cando a importância do setor para a 
economia com movimentação de 
recursos e geração de empregos. 

Lula afirmou que os governos 
dele e de Dilma Rousseff, também 
presente no encontro, fizeram tudo 
o que podiam fazer, com políticas 
acima do padrão feito para o setor 
desde a Proclamação da República, 
mas que não fizeram tudo. A ideia 
de voltar, contou, é para tentar fazer 
o que ainda não foi feito e um pouco 
mais do que já foi. 

O ex-presidente defendeu que 

os meios de comunicação deem vis-
ibilidade a manifestações culturais 
de todo o país e não se concentrem 
apenas na tradição do eixo Rio-são 
Paulo. Lula citou, especificamente, 
o frevo e o Maracatu, de 
Pernambuco, o carimbó, do Pará, e 
a riqueza cultural do Vale do 
Jequitinhonha, em Minas Gerais. 
„Em todo estado tem uma riqueza 
cultural excepcional, mas o povo 
não conhece‰. 

Aos artistas, Lula disse que 
está assumindo o compromisso mais 
sério de sua vida com a cultura bra-
sileira e que está convencido de que 
tudo será melhor se as pessoas estiv-
erem arejadas culturalmente. Ele 
afirmou ser preciso criar condições 
para que todas as artes tenham 
chance de se manifestar e as pessoas 
precisam apenas saber, assistir, 
começar a ouvir para gostar.

 Lula afirmou que recriará o Ministério da Cultura e comitês culturais em todo o país

Empresário tomou posse como 
senador nesta quinta-feira

BOLSONARISTA

Tomou posse nesta quinta-
feira, 2, o senador Rafael Tenorio, 
do MDB de Alagoas, na vaga do 
titular Renan Calheiros, que entra 
em licença por 121 dias. Renan 
pediu afastamento do Senado 
para tratar de assuntos particu-
lares e cuidados com a saúde. Em 
seu discurso no plenário do 
Senado, Tenorio assumiu o com-
promisso de trabalhar pelo desen-
volvimento econômico de Alagoas 
e também defendeu o combate às 
desigualdades sociais no país:  

„É tempo agradecer, mas 
também é momento de assumir 
compromisso. Ao longo de mais 

de 40 anos no mundo empresar-
ial, tenho refletido sobre propos-
tas e maneiras de como contribuir 
para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva de Alagoas. Bem, como 
sobre as diferenças e desigual-
dades existentes na nossa popula-
ção‰, disse Tenório em discurso. 

Rafael Tenório é empresário 
do segmento alimentício e agrícola 
há 40 anos, e também foi pres-
idente do CSA, clube de futebol 
alagoano. Tenório foi ainda secre-
tário de Abastecimento e coorde-
nador de Finanças e Orçamento 
durante a administração do ex-pre-
feito de Maceió Cícero Almeida. 

Sob a supervisão de Maurício de 
Santi, da Rádio Senado, Sabrina 
Dias. 

Na campanha eleitoral de 
2018, gravou vídeos em apoio a 
Bolsonaro, enquanto Renan decla-
rou apoio ao candidato do PT, 
Fernando Haddad. O afastamento 

de Renan Calheiros do mandato 
será para o senador se dedicar à 
campanha eleitoral em Alagoas. 
Apesar de ter mais quatro anos no 
cargo e não disputar o pleito deste 
ano, Renan vai se dedicar à cam-
panha de aliados. estado será palco 
de disputas entre ele e o presidente 

da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL). Para o governo esta-
dual, Renan apoia o atual govern-
ador Paulo Dantas (MDB), eleito 
de forma indireta em maio deste 
ano. Lira dá apoio a Rodrigo 
Cunha (PSDB), outro senador 
licenciado do cargo.

Rafael Tenório assume 
vaga de Renan 

Calheiros no Senado

Cultura é necessidade 
política, econômica e 
questão de democracia, 
diz pré-candidato Lula


