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JHC anuncia pagamento 
dos precatórios do Fundef 
a partir do dia 23 de junho

VITÓRIA!

ABSURDO!

Petrobras anuncia mais um presente 
de Bolsonaro: 5,2% de alta na gasolina

ECONOMIA

Câmara dos 
Deputados 
aprova projeto 
que limita 
alíquotas de ICMS 
sobre combustíveis

GUERRA DA GASOLINA

Arthur Lira diz 
que Petrobras 
age como 
inimiga do 
Brasil e convoca 
reunião

CONFUSÃO

Presidente da 
Câmara Federal 
pede saída do 
indicado por 
Bolsonaro na 
Petrobras

SUCESSÃO ESTADUAL

Cunha é 
acusado de 
se promover 
através de 
ONG que tem 
financiamento 
público

HIPÓCRITA E 
DEMAGOGO

Senador 
estaria utilizando 
de estruturas do 

mandado para 
fins publicitários

Entrada de Collor na disputa faz com 
que Cunha seja jogado para escanteio

Bolsonarista, Arthur Lira deve ignorar Rodrigo Cunha para apoiar Collor ao governo de AL

Não adiantou Bolsonaro trocar presidente da estatal; preços continuam em alta 
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Maceió será a primeira 
capital a respeitar 

o direito dos professores

VITÓRIA!

JHC anuncia pagamento 
dos precatórios do 
Fundef a partir do 
dia 23 de junho

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O casamento do Ano
Chega mais perto e contem-

pla as palavras. Cada uma tem mil 
faces se cretas sob a face neutra e de 
per gun ta, sem interesse pela 
resposta, po bre ou terrível, que lhe 
deres: Trou xeste a chave? Já dizia 
Carlos Dru mmond de Andrade. A 
chave, por certo, abrirá a porta de 
um ca mi nho de felicidades e de 
amor. 

Na noite memorável do dia 
10 de junho de 2022, na lindíssima 
Pa ró quia do Santíssimo Redentor 
(le ia-se Arapiraca/AL), engalanou-
se pa ra celebrar o enlace matrimo-
nial en tre ¸ris e Jailson. Ela, filha de 

mi nha querida sobrinha a advo-
gada Lu ciana Régia/Dr. Saulo 
Ventura, pro motor de Justiça da 
Terra de Ma noel André. E, neta de 
minha ama da irmã Professora 
emérita M a ria de Jesus Rocha 
Barros/ Rui Ba rrros in memoriam, 
bem como do ca sal Dr. José 
Ventura/  Aparecida Ventura. 

O Casamento do Ano, fora 
ce le brado pelo diácono Arimatéia. 
Aliás, cantou belas músicas do Pe. 
Ze zinho - que embelezou o am bi -
en te sacro. Nas suas bênçãos, uniu 
fei to tatuagem a odontóloga ̧ ris e o 
en ge nheiro civil Jailson Nunes 

Ferro, filho de Maria Helena.  
A entrada triunfal, por sua 

vez, deu-se com os porta-alianças:  
Rui Ga briel e a linda Maria Clara, 
am bos filhos de meu estimado 
sobrinho Ro bério Barros - pecuar-
ista de mi nha Paulo Jacinto e 
esposa Joseli Ho landa. Os pais dos 
nubentes, re ce pcionaram os pad-
rinhos, os convi da dos, os familiares 
e amigos, com lau to jantar à base 
de vinhos portu gue ses e chilenos.  

O Momento foi de grande 
con tentamento dos recém-casados 
na belíssima noite. Tudo isso, fora 
tes temunhado pelo cronista, minha 

que rida filha Vanessa Pollyanna, 
lente da Seune e Fama. Dir-se-ia 
que, participar desse evento, traduz 
no encontro familiar que renovou a 
un ião entre os clãs Veiga, Barros, 
Ven tura, Fernandes. 

No dia 13 de junho, aconte-
ceu a festa que reuniu as duas 
famílias e con vidados, sendo o 
local dos pa ra béns o Condomínio 
Riviera do La go. Prestigiando a 
cerimônia destaco o irmão da 
noiva ¸caro Ventura, mi nha quer-
ida irmã Teresa Veiga, mi nha afil-
hada Vanessa Veiga advoga da, 
bem como, meu estimado so bri -

nho o advogado Luciano Barros, o 
ilus tre primo Dr. Judá Fernandes 
de Li ma, escritora e assistente 
social Al mi ra Gouveia Alves 
Fernandes, ar qui teta Aline Regis 
Alves Fernandes e a nata arapi-
raquense. 

„O amor é paciente, o amor é 
bon doso. Tudo sofre, tudo crê, 
tudo es pera e tudo suporta. ‰ 
Portanto, re vistam-se do amor, 
que é o elo per feito. Que a paz de 
Cristo seja o juiz em seus corações. 
Deus os aben çoe, e ao novo lar, 
muitas felicidades... Viva O 
Casamento do Ano!  

A Prefeitura de Maceió irá 
começar a pagar os precatórios do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) no dia 23 de 
junho. O pagamento foi divulgado 
por JHC, que usou as redes sociais 
para comemorar o fato. 

„Somos a 1… capital do Brasil 
a respeitar esse direito. Um passo 
decisivo que servirá de base para 
que outros municípios também ini-

ciem o pagamento‰, disse. 
„É mais um compromisso de 

campanha cumprido e tenho 
orgulho de ser autor do projeto de 
lei que garantiu esse direito quando 
ainda era deputado federal‰, acres-
centou. 

Ainda de acordo com JHC, 
um acordo foi homologado na 
Justiça acompanhado com profis-
sionais da educação e o Ministério 
Público do Estado (MPE) para 
realizar os repasses.

A espera acabou! Com uma 
alegria imensa informo que vamos 
começar a pagar os precatórios do 
Fundef em 23 de junho. 

Somos a 1… capital do Brasil a 
respeitar esse direito. Um passo 
decisivo que servirá de base para que 
outros municípios também iniciem o 
pagamento.  

É mais um compromisso de 
campanha cumprido e tenho 
orgulho de ser autor do projeto de lei 

que garantiu esse direito quando 
ainda era deputado federal. O sena-
dor @rodrigocunhaal foi um grande 
parceiro nessa luta e relator do 
projeto que acelerou o pagamento.  

Gostaria de agradecer o apoio 
e mobilização dos professores do 
interior do estado que foi por onde 
tudo começou. Essa vitória é de 
Maceió, de Alagoas e de todo Brasil. 

#SomosTodosProfessores  
#NãoÉFavoréDireito

Confira postagem na íntegra
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SUCESSÃO ESTADUAL

Bolsonarista, Arthur Lira 
deve ignorar Rodrigo Cunha para 
apoiar Collor ao governo de 
Alagoas 

Parece que Rodrigo Cunha 
(União Brasil) vai continuar como 
senador da República, uma vez que 
sua campanha ao governo estadual 
tem tudo para acabar. Com o 
anúncio da pré-candidatura de 
Fernando Collor (PTB) ao cargo 

maior do Executivo alagoano, o 
presidente da Câmara Arthur Lira 
(PP) deve apostar suas fichas no 
senador collorido. Isso porque 
Collor irá fazer palanque para Jair 
Bolsonaro, em Alagoas, algo que 
foi negado por Cunha. 

¤ imprensa, Collor declarou 
que está conversando com Lira 
com a finalidade de firmar uma ali-
ança. Caso Lira aceite, a candida-

tura de Cunha poderá ficar a ver 
navios ou, pelo menos, seguirá sem 
o apoio do deputado federal. Tanto 
Lira e Collor torcem para que Jair 
Bolsonaro conquiste sua reeleição.  

Nas redes sociais, Collor 
deixou claro. "Minha pré-candida-
tura nasce com o apoio do pres-
idente Jair Bolsonaro, que é o pres-
idente do Auxílio Brasil, do Auxílio 
Pandemia, do Vale Gás, do 

Programa Casa Verde e Amarela, 
da transposição do Rio São 
Francisco, do apoio ao Agro e à 
agricultura familiar", afirmou. 

No anúncio veiculado nas 
redes sociais, Collor também res-
saltou bandeiras usadas por 
Bolsonaro em seus discursos e 
falou em "respeito a Deus, à pátria, 
à família, às cores da nossa ban-
deira e à liberdade". Collor tam-

bém reeditou sua logomarca da 
campanha em que saiu vitorioso à 
Presidência da República em 1989, 
usando as cores verde e amarela 
nos dois "L" do seu sobrenome. 

Na ocasião, ele derrotou Lula 
no segundo turno, mas não termi-
nou o mandato já que renunciou 
ao cargo para evitar um impeach-
ment pelo Senado Federal - o que 
acabou acontecendo mesmo assim.

O partido Patriotas entrou 
com ações para tentar barrar abu-
sos que estejam sendo cometidos 
pelo pré-candidato a governador 
Rodrigo Cunha (UB). De acordo 
com os advogados da sigla, o atual 
senador estaria utilizando de estru-
turas do mandado para fins pub-
licitários e eleitorais, com os olhos 
no pleito de outubro. 

Um desses atos foi no 
Instituto IZM, liderado pelo 
vereador Zé Márcio, homem forte 
na instituição. A instituição rece-
beu, só em 2021, R$2.500.000,00 
em emendas parlamentares da 
Câmara de Vereadores da cidade. 

O evento, que aconteceu na 
parte alta de Maceió, teria sido 
uma forma de movimentar a pré-

candidatura de Cunha, que vem 
caindo nas pesquisas de intenção 
de voto. Além de Zé Marcio, seu 
irmão Lelo Maia também aprovei-
tou a oportunidade para se mos-
trar. Ele é pré-candidato a depu-
tado estadual pelo União Brasil, 
mesmo partido de Rodrigo 
Cunha. „Isso tem sido comum, 
tivemos também dezenas de out-

doors em Maceió, ligando o pré-
candidato a ações da prefeitura, 
que ele sequer faz parte da admin-
istração‰, explicou Alisson de 
Vasconcelos Lima, advogado do 
Patriotas. 

Chama a atenção o fato de 
que recentemente Cunha ingres-
sou com uma ação no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas para 

coibir a participação de Paulo 
Dantas e Renan Filhos em atos do 
Governo do Estado. Na ocasião, 
ele declarou ser „um abuso a 
maneira como aparecem políticos 
em eventos públicos, usando din-
heiro público para se promover‰. 
A dúvida é se o que ele condenou 
é diferente do que tem sido feito 
na sua pré-campanha.

Cunha é acusado de se promover através de ONG que tem financiamento público

HIPÓCRITA E DEMAGOGO

Senador estaria utilizando de estruturas do mandado para fins publicitários

Entrada de Collor na disputa faz com 
que Cunha seja jogado para escanteio

Bolsonarista, Arthur Lira deve ignorar Rodrigo Cunha para apoiar Collor ao governo de AL
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ABSURDO!

Após 99 dias congelado, o 
preço da gasolina será reajustado 
no sábado, 18, pela Petrobras, pas-
sando a custar R$ 4,06 o litro nas 
refinarias da estatal, uma aumento 
de 5,2%. O diesel, há 39 dias sem 
aumento, passará a custar R$ 5,61 
o litro, alta de 14,2%, conforme 
anúncio realizado nesta sexta-feira, 
17. Os reajustes refletem a dispar-
ada dos preços dos derivados no 
mercado internacional, seguindo a 
alta do petróleo e refletindo maior 
demanda e o fechamento de refi-
narias em meio à guerra entre a 
Rússia e Ucrânia. 

Segundo a Associação 
Brasileira dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom), para alin-
har o preço interno com o prati-
cado no Golfo do México, de onde 
sai a maioria das cargas, o aumento 
deveria ser de R$ 0,57 para a gaso-
lina e R$ 1,37 para o diesel, diante 
de defasagens de 13% e 21%, 
respectivamente. O aumento segue 
a escalada de preços do petróleo no 
mercado internacional. Nesta 
sexta-feira, os contratos da com-
modity para agosto eram comer-
cializados a US$ 119,5 o barril no 
período da manhã, pelo horário de 
Brasília. 

O câmbio também não está 
ajudando e já ultrapassa os R$ 5, 
com a cautela dos investidores 
impulsionando a moeda norte-
americana. A alta dos combustíveis 
tem sido ponto de tensão entre a 
Petrobras e o governo. O pres-
idente da República, Jair 
Bolsonaro, critica a companhia 
pelos altos lucros e distribuição de 
dividendos bilionários, inclusive 
para a União, e pedia para que 
novos reajustes não fossem realiza-
dos.Pelo estatuto da estatal, um 
eventual prejuízo provocado pelo 
seu acionista controlador (União) 
tem que ser compensado, ou seja, 
para segurar os preços em relação 
ao mercado internacional, a União 
teria que pagar a diferença à 
Petrobras. 

 Nos últimos dias, outras 
autoridades ligadas a Bolsonaro 
vieram a público reclamar da esta-
tal, como o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL).

Não adiantou Bolsonaro trocar presidente da estatal; preços continuam em alta 

Petrobras anuncia mais um presente 
de Bolsonaro: 5,2% de alta na gasolina

CONFUSÃO

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou no começo da tarde desta 
sexta-feira, 17, que o presidente da 
Petrobras, José Mauro Ferreira 
Coelho, tem que "renunciar imedi-
atamente". A fala acontece após a 
empresa anunciar novo reajuste 
nos preços dos combustíveis. "O 
presidente da Petrobras tem que 
renunciar imediatamente. Não por 
vontade pessoal minha, mas 
porque não representa o acionista 
majoritário da empresa · o Brasil 
· e, pior, trabalha sistematica-
mente contra o povo brasileiro", 
afirmou o deputado em sua conta 
no Twitter. 

Embora afirme não represen-
tar o acionista majoritário da em -
presa, a escolha para José Mauro 
Ferreira Coelho comandar a estatal 
foi feita em abril pelo presidente 

Jair Bolsonaro, da qual Arthur Lira 
é apoiador ferrenho.Antes de assu-
mir o comando da Petrobras, ele 
trabalhou por um ano e meio como 
secretário de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis do Ministério de 
Minas e Energia e por quatro anos 
foi diretor da área na Empresa de 
Pesquisa Energética, vinculada ao 
MME.

José Mauro Ferreira Coelho foi escolhido pelo presidente em abril
Lira pede saída do indicado por Bolsonaro na Petrobras
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ECONOMIA

A Câmara dos Deputados 
concluiu, nessa quarta-feira (15), a 
votação do projeto de lei comple-
mentar (PLP) 18/2022, que classi-
fica os combustíveis como bens 
essenciais e indispensáveis e, por 
consequência, proíbe que os estados 
cobrem alíquotas de ICMS acima 
de 17% a 18% (a depender do 
estado) sobre a gasolina, o etanol e o 
diesel. Atualmente, os estados 
cobram entre 23% e 34% de ICMS 
sobre esses itens.  

Na noite de terça-feira (14), os 
deputados aprovaram o texto-base 
do PLP, que diz que os bens e servi-
ços relacionados aos combustíveis, 
energia elétrica, gás natural,  comu-
nicações e transporte coletivo são 
essenciais e indispensáveis. O 
projeto de lei prevê compensações 
aos estados pelas possíveis perdas de 
arrecadação com a limitação das alí-
quotas de ICMS.  

Autor do PLP, o deputado 
federal Danilo Forte (União-CE) 
comemorou a aprovação da pro-
posta. „Esse PLP mexe na estrutura 
tributária do Brasil. A última vez que 
essa Casa votou para reduzir impos-
tos foi em 2006. Todo mundo está 
cansado de dizer que a carga trib-
utária do Brasil é uma das maiores 
do mundo. Hoje ninguém vive sem 
energia, combustível, telefonia celu-
lar e, diante desse quadro de infla-
ção, a nossa preocupação foi tentar 
encontrar uma alternativa para os 
preços aviltantes‰, disse.  

O parlamentar estima que os 
consumidores vão perceber os pre-
ços mais baixos logo após o PLP 
virar lei e entrar em vigor. „Como o 
mercado de combustíveis é muito 
rápido e dinâmico, eu acho que o 
efeito é imediato. Segundo o próprio 
Ministério de Minas e Energia, vai 
ter uma redução de 9% a 12%‰, 
aponta.  

„Agora temos um outro desa-
fio. Quando a lei entrar em vigor, 
vamos ter a preocupação de fiscali -

zar aqueles que queiram usufruir 
dessa redução de impostos aumen-
tando os seus lucros‰, completou 
em referência aos distribuidores e 
revendedores dos combustíveis.  

Aprovado inicialmente na 
Câmara, o texto sofreu alterações no 
Senado, e teve que retornar para 
análise dos deputados. Após aprova-
rem o texto-base, os parlamentares 
começaram a votar as emendas 
incluídas pelos senadores, mas o 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), encerrou a sessão porque 
o sistema do painel eletrônico, que 
registra os votos, estava instável. Na 
manhã dessa quarta-feira (15), os 
deputados analisaram as alterações à 
proposta.  

O texto final do PLP define 
que a União deve deduzir as even-
tuais perdas de arrecadação dos 
estados e do Distrito Federal do 
valor das dívidas que os entes feder-
ativos têm junto ao governo federal. 
Nesse caso, a União vai compensar 
os estados que deixarem de arreca-
dar com o ICMS em 2022 mais do 
que 5% em relação ao arrecadado 
com o tributo em 2021.  

Danilo Forte diz que, com a 
esperada redução no preço dos com-
bustíveis, a perda de receitas pelos 
estados tende a ser minimizada pelo 
aumento do consumo da população. 
„Esses recursos que ficam para o 
consumidor brasileiro voltam ao 
mercado através da aquisição de 
outros produtos‰, acredita.  

O projeto de lei também per-
mite a compensação, em caso de 
queda de arrecadação de ICMS, aos 
estados que tenham dívidas com 
outros credores, em que haja garan-
tia da União. Já os entes da federa-
ção que não têm dívidas com a 
União ou outros credores poderão 
ser ressarcidos em 2023 por meio de 
valores que o governo federal vai 
receber da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM). 

Estados não poderão cobrar alíquotas maiores do que 17% a 18% sobre gasolina, etanol e diesel

Câmara aprova projeto que limita 
alíquotas de ICMS sobre combustíveis

GUERRA DA GASOLINA

Logo após o presidente Jair 
Bolsonaro afirmar que um reajuste 
no preço dos combustíveis por 
parte da Petrobras será visto como 
um ataque com interesse político, o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) 
também elevou o tom contra a 
estatal e convocou uma reunião de 
líderes para discutir a política de 
preços da empresa. 

Em publicação nas suas redes 
sociais, Lira chamou a Petrobras 
de "República Federativa da 
Petrobras", indicando que a 
empresa estaria agindo de forma 
independente do governo. 

Segundo o deputado, a estatal 
estaria em "declarado estado de 
guerra" com o Brasil. 

"A República Federativa da 
Petrobras, um país independente e 
em declarado estado de guerra em 
relação ao Brasil e ao povo brasi-
leiro, parece ter anunciado o bom-
bardeio de um novo aumento nos 
combustíveis", afirmou Lira. 

Mais cedo, em transmissão 
nas suas redes sociais, o presidente 
Jair Bolsonaro também pediu que a 
Petrobras não reajustasse o preço 
dos combustíveis e disse que veria 
o aumento como um ataque direto 
ao governo com interesse político.  

"Basta! Chegou a hora. A 
Petrobras não é de seus diretores. 
É do Brasil. E não pode, por isso, 
continuar com tanta insensibili-
dade, ignorar sua função social e 
abandonar os brasileiros na maior 
crise do último século", escreveu o 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira. 

O ministro da Casa Civil 
disse que o governo e o Congresso 
precisa "acabar de vez com esse 
abuso" e que a empresa estaria 
virando as costas para o Brasil. 
"Responsabilidade, sim. Falta de 
visão de país e de solidariedade 
com a nação, jamais", afirmou.

Presidente da Câmara chamou a empresa de “República Federativa da Petrobras”

Arthur Lira diz que Petrobras age como 
inimiga do Brasil e convoca reunião
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Autor do PLP, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) comemorou a aprovação da proposta


