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Vale do Reginaldo: 
Prefeitura orienta 
moradores sobre 
o meio ambiente
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O “Contador 
Revoltado”, em  

Maceió, dia 21, num
 evento gratuito
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Inflação acumulada em abril 
sufoca famílias mais pobres

PRATO SIMPLES E CARO: IPEA DIZ QUE HOUVE PRESSÃO DOS AUMENTOS DE PREÇOS DO ARROZ, FEIJÃO E MACARRÃO
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Anivaldo Luiz da Silva, mais 
conhecido como Lobão tomou 
posse na Assembleia, na sessão 
de hoje, e levou o tom da simpli-
cidade ao plenário dos ternos 
caros e blazers de grife. Lobão 
não vem de uma família de polí-

ticos de carreira nem tem sobre-
nome influente no Estado. Mas 
teve 21.964 votos, nas eleições 
de 2018. Ou seja: tem que respei-
tar! Como vereador por Maceió, 
Lobão instituiu a fila para entrar 
nos ônibus, criou a casa de passa-

gem para acompanhantes do 
interior, com parentes interna-
dos no HGE. Também colocou 
banheiros públicos no Centro e 
deu uma “arrumada” nos came-
lôs do Centro. “Chegamos ao 
Parlamento cheio de projetos. 

Podemos não ter tempo, mas 
vamos apresentar proposições 
como o novo Mercado da Produ-
ção e um Hospital Público Vete-
rinário”, afirmou Lobão, usando 
o verbo na primeira pessoa do 
plural. Página 3

A Sefaz-AL relembra aos 
contribuintes sobre o prazo para 
parcelar ou quitar o Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) de 2022 
com placas de finais 7 e 8. Os 
proprietários de veículos auto-
motores e motocicletas têm até 
o dia 31 de maio para efetuar 
o pagamento.  Para ter acesso 
ao boleto é necessário acessar 
o site do órgão em www.sefaz.
al.gov.br e clicar na área “Espaço 
do Contribuinte”, escolhendo 
as opções “IPVA” e “Emissão de 
Boletos”, respectivamente. É 
preciso informar o Renavam e a 
placa do veículo. Página 5

   DEPUTADO

Lobão assume mandato e dá o tom da 
simplicidade ao plenário da Assembleia
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AGORA, O SIMPLES LOBÃO É MAIS UM

Integrante do Parlamento, sem cargo comissionado nem indicação política; mandato foi conquistado nas urnas com quase 22 mil votos na eleição de 2018                           

IPVA com placas 
de finais 7 e 8 
deve ser pago até  
dia 31 de maio

   VEÍCULOS

Paulo Dantas  
propõe gestão 
 participativa 
e integrada

Eduardo Bolsonaro  
é o deputado com 
mais denúncias  na 
Comissão de Ética

   NO SERTÃO

   CÂMARA FEDERAL

Igor Pereira
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A PARTIDA, que deu o título de campeão invicto ao CSA, 
terminou com agressões e expulsões.

2 O DIA Digital

Opinião

Quando o interventor Ismar de Góis Monteiro assumiu o 
governo de Alagoas, no início de 1941, encontrou ainda em 
obras o Leprosário da capital, uma construção que havia sido 
autorizada por Getúlio Vargas em 1938.

Tinha sido inaugurado, sem ter sido concluído, em 15 de 
novembro de 1940 por Osman Loureiro. Em março de 1941 
o Leprosário recebia 22 pacientes e tinha sido denominado 
Colônia Eduardo Rabelo. Anos depois passou a ser Cidade de 
Menores Humberto Mendes.

O interventor Ismar de Góis Monteiro, que pretendia ver 
a instituição completamente construída, não media esforços 
em busca de recursos para a obra, mas obtinha muito pouco. 
Assim, viu se aproximar o fim do ano de 1941 sem resolver os 
problemas do Leprosário.

Como o campeonato alagoano de futebol de 1941 tinha 
sido muito disputado e a partida final entre CSA e CRB foi 
envolvida em muita tensão, Ismar de Góis Monteiro foi acon-
selhado a tirar proveito dessa animosidade e promover uma 
partida amistosa entre as duas equipes, com a arrecadação 
destinada as obras da Colônia Eduardo Rabelo.

O CSA, que tinha conquistado o Turno ao vencer o CRB 
na Pajuçara por 6 x 4, disputou em 28 de setembro a final do 
Returno no Mutange com chance de se sagrar campeão alago-
ano. O jogo foi muito tumultuado e o lance do gol que deu a 
vitória ao CSA, uma cabeçada de Sales, aconteceu após o árbi-
tro Waldomiro Breda ter revertido uma marcação de tiro de 
meta para escanteio, atendendo a sinalização do auxiliar.

A partida, que deu o título de campeão invicto ao CSA, 
terminou com agressões e expulsões. Um detalhe: os expul-
sos, Clywton (CSA) e Gabino (CRB) foram presos no local. Foi 
nesse clima de rivalidade exacerbada que dias depois surgiu a 
proposta da partida amistosa entre o campeão e o vice.

O presidente do CSA, Paulo Pedrosa, não gostou da ideia. 
Sua torcida ainda comemorava o título, que interrompeu um 
ciclo de quatro anos de campeonatos sucessivos do rival, o 
CRB. Não era a hora de oferecer a possibilidade de revanche. 
Além disso, o time da Pajuçara tinha anunciado a contratação 
de alguns reforços logo após a derrota.

Ismar de Góis Monteiro, sabendo da reação do CSA, convo-
cou uma reunião com os presidentes dos dois clubes. No Palá-
cio dos Martírios o interventor apresentou suas motivações 
a Paulo Pedrosa e a Rui Palmeira. O encontro terminou sem 
definição alguma sobre o jogo.

Dias depois os dirigentes azulinos voltaram atrás e anun-
ciaram que participariam. Cederam as pressões governa-
mentais e aos argumentos de vários sócios. O encontro ficou 
acertado para o domingo, 12 de outubro, no Mutange.

Quando se acreditava que não se teria mais problemas, Rui 
Palmeira resolveu indicar para árbitro do jogo o Tenente Hugo, 
um conhecido torcedor do CRB. Paulo Pedrosa não concor-
dou e mandou dizer que não teria mais jogo. Felizmente surgiu 
o nome do então major Mário Lima (pai do Carlito Lima) e a 
partida aconteceu.

Como se esperava, o CRB apresentou seus novos jogado-
res: Miguel Rosas, Lisboa e Luiz Hamilton. Para surpresa de 
todos, o CSA superou o CRB por 3 x 0, com gols de Pedrinho, 
Emiliano e Toscano.

O clube azulino venceu com Palito, Raul, Nhô, Paurílio, 
Prazeres, Rui Craveiro, Clywton, Emiliano, Pedrinho, Sales 
(Toscano) e Murilo.

O CRB foi derrotado com Lisboa (Periquito), Osvaldo, 
Miguel Rosas, Ventania, Gabino, Luiz Hamilton, Cão, Rama-
lho, Arlindo, Duda e Luiz Quirino.

CSA x CRB: o clássico do 
Leprosário de 1941
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EXPEDIENTE

A eleição do governador Paulo Dantas (MDB) para o 
mandato-tampão em Alagoas deu ainda maior relevância 
e evidência ao presidente da Assembleia Legislativa, depu-
tado Marcelo Victor (MDB), principal fiador da candidatura 
do hoje líder do Executivo Estadual.

Victor foi o responsável direto pelo planejamento, a arti-
culação e execução do projeto de fazer Dantas o governador. 
E atuou em meio a um tiroteio de conhecidos atores políti-
cos que há anos se digladiam pela hegemonia política no 
Estado.

O resultado da eleição da chapa Paulo Dantas-José 
Wanderley foi uma real demonstração de força do líder do 
legislativo alagoano, devidamente consolidada no peso do 
resultado da votação.

À sessão para escolher os governantes contou com as 
presenças de 25 parlamentares, dos 27 eleitos. A chapa 
vencedora teve 21 votos. Antes, as informações eram de que 
deveria ter entre 15 ou 16 votos. Essa adesão não foi pela 
barba discreta, nem pelo sorriso de Dantas.

Marcelo Victor fez o que a maioria dos políticos não gosta, 
que é trabalhar em silêncio. Obviamente, engoliu sapos, 
rompeu antigas alianças e criou novas para fazer valer suas 
estratégias de consolidar um projeto vitorioso. O silêncio foi 
para ele uma arma.

Se antes ninguém colocava em dúvida sua capacidade de 
articulação, depois dessa odisseia política será dele a maior 
influência dentro do governo pelo protagonismo que cons-
truiu.

Ser o governo tampão neste momento é a primeira parte 
do projeto de Victor. Paulo Dantas é candidato a reeleição 
nas eleições de outubro vindouro. Terá para isso uma legião 
de parlamentares aliados e a força da máquina para impul-
sionar sua candidatura.

Se vencer a guerra eleitoral na segunda parte é claro que 
não será uma vitória exclusivamente sua, mas também de 
um grupo recheado de caciques políticos, como todos os 
outros que estão na disputa.

Mas, ninguém vai tirar do deputado Marcelo Victor o 
protagonismo desse projeto.

Marcelo Victor: protagonista 
do projeto Paulo Dantas, que 
fez do silêncio uma arma

   ARTIGO  |  Marcelo Firmino *
   ARTIGO  |  Edberto Ticianeli *
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O ex-vereador Lobão é 
quem assume a vaga deixada 
por Paulo Dantas (MDB) na 
Assembleia. Primeiro suplente 
do grupo governista, Lobão 
chega à Casa de Tavares Bastos 
com 21.964 votos, conquista-
dos nas eleições de 2018. Ele 
estava na primeira suplência, 
por isso foi convocado pelo 
parlamento estadual para 
assumir a vaga.

Quando se lançou candi-
dato a deputado, Lobão era 
filiado ao Partido Republicano 
(PR), mas este ano, com a aber-
tura da janela partidária, ele 
migrou para o MDB e vai refor-
çar a bancada do partido no 
Legislativo Estadual. Presente 
na eleição e posse de Dantas, 
Lobão disse que será uma honra 
herdar a cadeira do governador-
-tampão, no Parlamento.  

“Chegamos ao Parlamento 
cheio de projetos. Podemos não 
ter tempo, mas vou apresen-
tar proposições como o novo 
Mercado da Produção e um 

Hospital Público Veterinário”, 
disse Lobão, afirmando ainda 
que trabalhará em projetos 
voltados para a Educação.

Os parlamentares saudaram 
a chegada do novo deputado. Jó 
Pereira (PSDB), Ricardo Nezi-
nho (MDB) e Ronaldo Medeiros 
(PT) destacaram a importân-
cia da democracia, que garan-
tiu a presença de Lobão no 

Parlamento. Silvio Camelo 
(PV) lembrou que exerceu o 
mandato de vereador junta-
mente com Lobão. Davi Maia 
(União) e Inácio Loiola (MDB) 
reforçaram a educação do 
parlamentar e seu posiciona-
mento voltado para a popula-
ção mais necessitada. Francisco 
Tenório (PP) destacou a inicia-
tiva de criação de um Hospital 

Público Veterinário.
Em seu primeiro pronun-

ciamento, Lobão relembrou o 
início de sua trajetória política 
em 2007 e seu mandato como 
vereador por Maceió. “Nossa 
capital é repleta de desafios. 
Apresentei propostas para 
organizar filas no embarque nos 
terminais e de criação do castra-
móvel”, disse o deputado.

Lobão assume vaga de Dantas na Assembleia

A vitória de Paulo Dantas 
na Assembleia Legislativa do 
Estado - no último domingo 
(15), por uma larga margem 
de votos - deve alavancar sua 
candidatura ao Governo de 
Alagoas, nas eleições deste 
ano, pelo MDB. Até porque, 
como governador-tampão, ele 
é candidato natural à reeleição. 
Como todo governante, de 
posse da máquina administra-
tiva, já entra na disputa como 
a vantagem de ter a caneta na 
mão. Dantas tem tudo para 
ganhar mais uma eleição. 
Desta vez, pelo voto direto, no 
dia 2 de outubro, quando ocor-
rerá o primeiro turno do pleito. 
Enquanto seus principais 
adversários continuam pati-
nando, Dantas larga na frente 
e faz da vitória na Assembleia 
um trampolim definitivo para 
o Governo. 

A Assembleia Legislativa 
é a casa do povo alagoano, 
como diria seu patrono, o 
tribuno Tavares Bastos. É 
por ali que passam as infor-
mações e os projetos mais 

importantes de Alagoas. O 
parlamento, em sua essên-
cia, é uma casa de palavras, 
de propostas e atitudes. É 
lá que são aprovadas as leis 
que o governo precisa para 
colocar o Estado no trilho do 
desenvolvimento. É a maior 
casa legislativa do estado; a 
mais representativa. Juntos, 
os 27 deputados estadu-
ais eleitos nas eleições de 
2018 tiveram mais de 865 
mil votos. Portanto, tinham 
legitimidade suficiente para 
eleger Paulo Dantas gover-
nador e José Wanderley Neto 
vice-governador, para um 
mandato-tampão até 31 de 
dezembro de 2022. 

Por mais que a oposição 
tenha questionado a disputa, 
recorrendo ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e conse-
guindo mudar algumas regras 
do jogo, o resultado do pleito já 
era de conhecimento público. 
Antes de a eleição acontecer, a 
imprensa já anunciava Paulo 
Dantas como favorito, dando a 
disputa como favas contadas. 
Afinal, dos 27 votos em jogo, 
ele tinha 14, só na bancada do 
partido dele, o MDB. Resul-

tado: foi eleito com 21 votos. 
Além dos votos dos governis-
tas, contou até com votos da 
oposição. Dos 25 deputados 
presentes à sessão, apenas 
quatro não votaram nele, 
contando com a abstenção de 
Antônio Albuquerque (Repu-
blicanos). 

Os outros três votos foram 
para os candidatos empatados 
em segundo lugar, todos com 
um voto cada. Os deputados 
estaduais Cabo Bebeto (PL) e 
Davi Maia (União Brasil), que 
concorreram pela oposição, só 
tiveram o próprio voto. Com 
isso, empataram em número 
de votos com a chapa enca-
beçada por Danubia Karlla da 
Silva Barbosa, candidata ao 
cargo de governadora, e Arlan 
Montilares de Oliveira Silva, 
candidato ao cargo de vice-
-governador. Dos 27 parla-
mentares, dois – Davi Davino 
Filho (PP) e Olavo Calheiros 
(MDB) – não compareceram 
à sessão, mas a ausência deles 
não interferiu no resultado.

O pleito indireto foi condu-
zido pela Mesa Diretora da 
Assembleia, tendo à frente 
o deputado Marcelo Victor 

(MDB). O apoio dele à chapa 
governista foi decisivo para 
a vitória de Paulo Dantas 
como governador-tampão 
de Alagoas. Com isso, o presi-
dente do Legislativo Estadual 
passa a ser um dos principais 
cabos eleitorais do emede-
bista nas eleições de outu-
bro. Afinal, ele comanda um 
grupo forte de parlamentares 
estaduais, empenhados não 
só na reeleição deles como 
também na reeleição do 
governador-tampão. Questio-
nado a respeito da sua candi-
datura, Dantas desconversou: 
“Campanha só depois das 
convenções partidárias”, disse. 

O que dizem os 
analistas políticos
Na opinião dos analistas 

políticos, Dantas à frente do 
Governo do Estado leva vanta-
gem, em relação aos dois prin-
cipais adversários: o senador 
Rodrigo Cunha (União Brasil) 
e o ex-prefeito Rui Palmeira 
(PSD). Por isso, a oposição fez 
de tudo para retardar a posse 
de Dantas como governador-
-tampão. Afinal até o prazo 
final para se afastar do cargo 

e se dedicar inteiramente à 
campanha, ele tem quase um 
mês para inaugurar obras, 
fechar contratos e apresentar 
projetos de desenvolvimento 
para o Estado. Na sua vaga 
assume o vice, José Wander-
ley Neto, com o compromisso 
de manter a equipe montada 
parceria com as demais lide-
ranças do grupo. 

Na composição do secre-
tariado, que tem as mulhe-
res como maioria, Dantas e 
Wanderley demonstraram 
entrosamento com os demais 
atores do governo-tampão. 
Entre os nomes mantidos 
e novatos, destaque para o 
secretário George Santoro, 
que volta à chefia da Secretaria 
Estadual da Fazenda (Sefaz), 
indicado pelo ex-governador 
Renan Filho, pré-candidato 
dos governistas ao Senado. 
Há indicações também da 
Assembleia, do senador 
Renan Calheiros (MDB) e 
dos demais partidos da base 
aliada ao Governo. Dos 23 
cargos do primeiro escalão, 12 
foram confiados às mulheres, 
dando um toque feminino ao 
Governo Paulo Dantas.   

DISCURSO ALINHADO com o de Renan Filho é o caminho óbvio.Política
COM O APOIO dos governistas e votos até da oposição, governador-tampão se prepara para campanha à reeleição 

Vitória suave na ALE alavanca 
a candidatura de Paulo Dantas 
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Ricardo Rodrigues
Repórter

LOBÃO ASSUME

Mandato deixado por Paulo Dantas na Assembleia; novo integrante do Parlamento teve mais de 21 mil votos

Igor Pereira

   ASSEMBLEIA

Bruno Toledo 
é escolhido 
para presidir 
CCJ e Redação

O deputado Bruno 
Toledo foi eleito hoje, presi-
dente da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
da Assembleia Legislativa. 
O cargo ficou vago após a 
eleição de Paulo Dantas ao 
Governo do Estado. “Recebi 
essa honrosa missão de 
meus pares e farei isso com 
muita humildade, compar-
tilhando com todos que 
compõem a comissão 
essa grande responsabili-
dade. Serei o condutor das 
distribuições das maté-
rias, mas o protagonismo 
será da comissão: todos os 
membros irão manifestar 
suas opiniões e terão opor-
tunidade de debruçarem 
sobre os projetos que aqui 
chegarem”, destacou.



Com uma tecnologia avan-
çada e que permite o dobro de 
capacidade de atendimento, 
que passa de 30 para 60 por dia, 
o Hospital Universitário (HU) 
passa a contar com um acele-
rador linear para tratamento 
do câncer. E durante a entrega 
do equipamento, o prefeito 
de Maceió, JHC, destacou os 
avanços da atenção básica na 
capital. 

O novo equipamento foi 
adquirido com recursos do 
Ministério da Saúde e conta 
com sistemas computadoriza-
dos que permitem melhorias 

na qualidade do tratamento de 
radioterapia, utilizando raios-x 
de alta energia aplicados sobre 
o tumor.

O prefeito JHC destacou 
que Maceió tinha apenas 27% 
de cobertura de PSF e com as 
equipes de Atenção Primá-
ria atinge hoje 52%, e que vai 
chegar a 70% com o creden-
ciamento que o Ministério da 
Saúde fez com Maceió, viabili-
zando ampliar os atendimen-
tos de atenção básica. 

“Maceió tem se destacado 
com o Corujão da Saúde, aqui-
sição de insumos para que a 

gente tenha abastecimento 
regular nas nossas farmácias e 
nossa prioridade são os usuá-
rios do SUS da capital”, assegu-
rou JHC.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, esteve 
presente na solenidade e desta-
cou o trabalho da Prefeitura de 
Maceió no combate a pande-
mia da Covid-19 e nas ações 
que vêm desenvolvendo junto 
à população da capital. “É atra-
vés da Prefeitura que consegui-
mos melhorar os indicativos 
do Estado que não estavam tão 
bons”, expôs o ministro.

NOVO EQUIPAMENTO foi adquirido com recursos do Ministério da Saúde.Maceió
JHC Destacou os avanços da atenção básica na capital na entrega do novo acelerador linear no Hospital Universitário

Tratamento de câncer: Prefeito 
participa de entrega de aparelho 

PREFEITO JHC  

Destacou a importância do novo equipamento que vai ajudar a salvar vidas

MORADORES

Do Vale do Reginaldo são beneficiados com ação socioambiental

Divulgação

Célio Júnior / Secom Maceió

   VALE DO REGINALDO

Prefeitura orienta moradores 
sobre consciência ambiental  

A Prefeitura de Maceió, 
por meio do Projeto Renasce 
Salgadinho, está realizando 
com os moradores do Vale do 
Reginaldo, no bairro do Poço, 
uma ação de conscientização 
ambiental. A abordagem, que 
acontece no sistema porta 
a porta, tem como principal 
objetivo orientar a popula-
ção sobre os riscos das liga-
ções irregulares e como deve 
ocorrer o descarte correto dos 
resíduos domésticos.

Além das orientações, 
os técnicos também estão 
aplicando questionários nas 
casas visitadas, sendo feita a 
coleta de dados para verificar 
se o morador sabe qual a obra 
está acontecendo no bairro, 
e se sabe quais são as melho-
rias que a obra vai levar para 
a região. 

Também é questionado 

o que cada morador faz para 
manter o bairro limpo e 
preservar o ambiente, além 
de coletar sugestões.

Os profissionais já percor-
reram mais de 60 residências, 
orientando e explicando que 
a obra é composta por etapas, 
e para que uma delas seja 
efetivada, é preciso contar 
com a colaboração da socie-
dade.

O gerente socioambien-
tal da Unidade Gestora do 
Programa (UGP), Patrick 
Leite, explica que o objetivo 
de conscientizar e fazer com 
que os moradores do Vale do 
Reginaldo cuidem um pouco 
mais do meio ambiente. 
“Estamos explicando quais as 
etapas da obra, a sua impor-
tância e qual o papel da popu-
lação para que tudo ocorra 
como previsto”, afirma.
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Os usuários do Cadastro 
Único (Cadúnico) de Maceió 
passam a contar, a partir de 
agora, com o site para agen-
damento e serviços. A inicia-
tiva da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas) 
visa atender os beneficiários 
sem ter que se deslocar para 
o órgão e fazer os agenda-
mentos sem sair de casa.

O lançamento do site 
ocorreu, no dia de ontem 
(16), no auditório da Escola 
Nosso Lar I, na Ponta Grossa, 
e  reuniu ser vidores  do 
Cadastro Único, dos Centros 
de Referência de Assistência 

Social (Cras), do Centro de 
Atendimento Socioassisten-
cial (Casa) e convidados.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a partir de 
hoje, os usuários da Assis-
tência Social já podem agen-
dar o atendimento para 
fazer novos cadastros e atua-
lização do CadÚnico, em 
qualquer um dos 18 equi-
pamentos da Semas no site: 
online.maceio.al.gov.br/
semas.  

O site foi desenvolvido 
pelos técnicos da Semge/
Semec, Gilberto Meister e 
Walter Júnior, além de Luís 

Salgueiro e João Coutinho, 
da Semas.

Para Luís Salgueiro, a 
construção desse site foi 
um passo muito importante 
para a melhoria no atendi-
mento à população. “Fica-
mos satisfeitos em usarmos a 
tecnologia a favor dos usuá-
rios da Assistência Social de 
Maceió”, disse o analista em 
Tecnologia da Informação.

A população também 
poderá agendar os serviços 
do Cadúnico pelo telefone 
(82) 3312-5978. O serviço 
está disponível 24 horas por 
dia.

Durante as  ações do 
‘Maio Amarelo’, conscienti-
zando a população sobre os 
acientes de trânisto, a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) e a Guarda Munici-
pal vêm atuando em parce-
ria na capital. E para garantir 
a segurança dos agentes da 
SMTT, o Grupamento de 
Apoio à SMTT (GAS) tem 
dado o suporte pelos bairros 
de Maceió.

Criado em 2019, o grupa-
mento da Guarda Municipal 

de Maceió (GMM) conta 
com 16 guardas municipais, 
trabalhando em conjunto 
com os agentes da SMTT, 
para garantir a segurança 
dos fiscais de trânsito.

As equipes do GAS têm 
à disposição uma viatura 
exclusiva, com a mesma 
identificação visual dos 
carros da SMTT, para acom-
panhar os agentes de fiscali-
zação de trânsito. 

Os guardas municipais 
também possuem a disposi-
ção equipamentos não letais 

como arma de choque, spray 
de pimenta, bastão retrátil, 
colete balístico, cones e fita 
zebrada.

A  c a m p a n h a  s u r g i u 
em 2014 com o intuito de 
chamar a atenção para a 
segurança viária com o obje-
tivo de reduzir os acidentes 
e mortes no trânsito. O mês 
de maio foi escolhido pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), que em 11 
de maio de 2011 decretou a 
Década de Ação para Segu-
rança no Trânsito.

  PRATICIDADE

   ‘MAIO AMARELO’

Semas lança site de serviços 
e agendamento do Cadúnico 

Em parceria, GMM e SMTT
realizam ações educativas



Com uma tecnologia avan-
çada e que permite o dobro de 
capacidade de atendimento, 
que passa de 30 para 60 por dia, 
o Hospital Universitário (HU) 
passa a contar com um acele-
rador linear para tratamento 
do câncer. E durante a entrega 
do equipamento, o prefeito 
de Maceió, JHC, destacou os 
avanços da atenção básica na 
capital. 

O novo equipamento foi 
adquirido com recursos do 
Ministério da Saúde e conta 
com sistemas computadoriza-
dos que permitem melhorias 

na qualidade do tratamento de 
radioterapia, utilizando raios-x 
de alta energia aplicados sobre 
o tumor.

O prefeito JHC destacou 
que Maceió tinha apenas 27% 
de cobertura de PSF e com as 
equipes de Atenção Primá-
ria atinge hoje 52%, e que vai 
chegar a 70% com o creden-
ciamento que o Ministério da 
Saúde fez com Maceió, viabili-
zando ampliar os atendimen-
tos de atenção básica. 

“Maceió tem se destacado 
com o Corujão da Saúde, aqui-
sição de insumos para que a 

gente tenha abastecimento 
regular nas nossas farmácias e 
nossa prioridade são os usuá-
rios do SUS da capital”, assegu-
rou JHC.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, esteve 
presente na solenidade e desta-
cou o trabalho da Prefeitura de 
Maceió no combate a pande-
mia da Covid-19 e nas ações 
que vêm desenvolvendo junto 
à população da capital. “É atra-
vés da Prefeitura que consegui-
mos melhorar os indicativos 
do Estado que não estavam tão 
bons”, expôs o ministro.

NOVO EQUIPAMENTO foi adquirido com recursos do Ministério da Saúde.Maceió
JHC Destacou os avanços da atenção básica na capital na entrega do novo acelerador linear no Hospital Universitário

Tratamento de câncer: Prefeito 
participa de entrega de aparelho 

PREFEITO JHC  

Destacou a importância do novo equipamento que vai ajudar a salvar vidas

MORADORES

Do Vale do Reginaldo são beneficiados com ação socioambiental

Divulgação

Célio Júnior / Secom Maceió

   VALE DO REGINALDO

Prefeitura orienta moradores 
sobre consciência ambiental  

A Prefeitura de Maceió, 
por meio do Projeto Renasce 
Salgadinho, está realizando 
com os moradores do Vale do 
Reginaldo, no bairro do Poço, 
uma ação de conscientização 
ambiental. A abordagem, que 
acontece no sistema porta 
a porta, tem como principal 
objetivo orientar a popula-
ção sobre os riscos das liga-
ções irregulares e como deve 
ocorrer o descarte correto dos 
resíduos domésticos.

Além das orientações, 
os técnicos também estão 
aplicando questionários nas 
casas visitadas, sendo feita a 
coleta de dados para verificar 
se o morador sabe qual a obra 
está acontecendo no bairro, 
e se sabe quais são as melho-
rias que a obra vai levar para 
a região. 

Também é questionado 

o que cada morador faz para 
manter o bairro limpo e 
preservar o ambiente, além 
de coletar sugestões.

Os profissionais já percor-
reram mais de 60 residências, 
orientando e explicando que 
a obra é composta por etapas, 
e para que uma delas seja 
efetivada, é preciso contar 
com a colaboração da socie-
dade.

O gerente socioambien-
tal da Unidade Gestora do 
Programa (UGP), Patrick 
Leite, explica que o objetivo 
de conscientizar e fazer com 
que os moradores do Vale do 
Reginaldo cuidem um pouco 
mais do meio ambiente. 
“Estamos explicando quais as 
etapas da obra, a sua impor-
tância e qual o papel da popu-
lação para que tudo ocorra 
como previsto”, afirma.
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Os usuários do Cadastro 
Único (Cadúnico) de Maceió 
passam a contar, a partir de 
agora, com o site para agen-
damento e serviços. A inicia-
tiva da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas) 
visa atender os beneficiários 
sem ter que se deslocar para 
o órgão e fazer os agenda-
mentos sem sair de casa.

O lançamento do site 
ocorreu, no dia de ontem 
(16), no auditório da Escola 
Nosso Lar I, na Ponta Grossa, 
e  reuniu ser vidores  do 
Cadastro Único, dos Centros 
de Referência de Assistência 

Social (Cras), do Centro de 
Atendimento Socioassisten-
cial (Casa) e convidados.

De acordo com a Prefei-
tura de Maceió, a partir de 
hoje, os usuários da Assis-
tência Social já podem agen-
dar o atendimento para 
fazer novos cadastros e atua-
lização do CadÚnico, em 
qualquer um dos 18 equi-
pamentos da Semas no site: 
online.maceio.al.gov.br/
semas.  

O site foi desenvolvido 
pelos técnicos da Semge/
Semec, Gilberto Meister e 
Walter Júnior, além de Luís 

Salgueiro e João Coutinho, 
da Semas.

Para Luís Salgueiro, a 
construção desse site foi 
um passo muito importante 
para a melhoria no atendi-
mento à população. “Fica-
mos satisfeitos em usarmos a 
tecnologia a favor dos usuá-
rios da Assistência Social de 
Maceió”, disse o analista em 
Tecnologia da Informação.

A população também 
poderá agendar os serviços 
do Cadúnico pelo telefone 
(82) 3312-5978. O serviço 
está disponível 24 horas por 
dia.

Durante as  ações do 
‘Maio Amarelo’, conscienti-
zando a população sobre os 
acientes de trânisto, a Supe-
rintendência Municipal 
de Transportes e Trânsito 
(SMTT) e a Guarda Munici-
pal vêm atuando em parce-
ria na capital. E para garantir 
a segurança dos agentes da 
SMTT, o Grupamento de 
Apoio à SMTT (GAS) tem 
dado o suporte pelos bairros 
de Maceió.

Criado em 2019, o grupa-
mento da Guarda Municipal 

de Maceió (GMM) conta 
com 16 guardas municipais, 
trabalhando em conjunto 
com os agentes da SMTT, 
para garantir a segurança 
dos fiscais de trânsito.

As equipes do GAS têm 
à disposição uma viatura 
exclusiva, com a mesma 
identificação visual dos 
carros da SMTT, para acom-
panhar os agentes de fiscali-
zação de trânsito. 

Os guardas municipais 
também possuem a disposi-
ção equipamentos não letais 

como arma de choque, spray 
de pimenta, bastão retrátil, 
colete balístico, cones e fita 
zebrada.

A  c a m p a n h a  s u r g i u 
em 2014 com o intuito de 
chamar a atenção para a 
segurança viária com o obje-
tivo de reduzir os acidentes 
e mortes no trânsito. O mês 
de maio foi escolhido pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), que em 11 
de maio de 2011 decretou a 
Década de Ação para Segu-
rança no Trânsito.

  PRATICIDADE

   ‘MAIO AMARELO’

Semas lança site de serviços 
e agendamento do Cadúnico 

Em parceria, GMM e SMTT
realizam ações educativas

Uma festa popular cele-
brou os 130 anos de Emanci-
pação Política de Igreja Nova, 
ontem. O evento contou com 
uma extensa programação 
e foi prestigiado pelo gover-
nador Paulo Dantas, que 
enfatizou o orgulho em parti-
cipar das festividades do 130º 
aniversário da cidade.

“Para mim, é uma alegria 
imensa vir à Igreja Nova e estar 
perto da população, come-
morando o aniversário da 
cidade. Estamos muito moti-
vados e os alagoanos tenham 
a certeza absoluta de que não 
vai faltar comprometimento, 
força de vontade. Tenho 
certeza de que nós faremos 
uma excelente gestão”.  Paulo 

ainda pontuou que todos os 
municípios alagoanos podem 
esperar muito trabalho do 
governo estadual para fazer 
Alagoas continuar no rumo 
do desenvolvimento.

 “Vamos fazer uma gestão 
participativa, próxima e inte-
grada com as cidades. Por 
onde passei fiz um trabalho 
sério e à frente do governo de 
Alagoas não será diferente e 
vamos seguir tocando as coisas 
e levando Alagoas adiante”, 
completou.

 Com uma população esti-
mada em quase 25 mil habi-
tantes, Igreja Nova é um dos 
maiores produtores de arroz 
do Estado, com reconhecida 
importância no desenvolvi-
mento da região ribeirinha 
do São Francisco. Além disso, 
desenvolve projetos de pisci-

cultura em parceria com a 
Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Fran-
cisco e Parnaíba (Codevasf), 
que encontra no município 
um laboratório natural, no 
maior açude de Alagoas.

 Ao falar da participação 
do governador no evento, 
a prefeita do município, 
Vera Dantas, disse que está 
confiante na atual gestão esta-
dual. “É um prazer para nós 
receber o governador em nosso 
município, principalmente no 
aniversário de Igreja Nova. O 
governo do Estado sempre foi 
um parceiro e vai continuar 
com essa mesma parceria na 
gestão do Paulo Dantas. Ele 
é um sertanejo trabalhador e 
tenho certeza que vai ser um 
excelente governador”, disse a 
prefeita.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz-
-AL) relembra aos contri-
buintes sobre o prazo para 
parcelar ou quitar o Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) de 
2022 com placas de finais 7 e 
8. Os proprietários de veículos 
automotores e motocicletas 
têm até o dia 31 de maio para 
efetuar o pagamento.  

Para ter acesso ao boleto 
é necessário acessar o site do 

órgão em www.sefaz.al.gov.
br e clicar na área “Espaço do 
Contribuinte”, escolhendo as 
opção “IPVA” e “Emissão de 
Boletos”, respectivamente. É 
preciso informar o Renavam e 
a placa do veículo. 

O pagamento do imposto 
pode ser feito em cota única 
ou até em seis parcelas 
mensais e sucessivas. O valor 
mínimo de cada parcela não 
pode ser inferior a R$ 100,00. 
As certidões de não incidência 
ou de isenção do IPVA, ante-
riormente emitidas, produ-
zem efeitos para o exercício 

deste ano enquanto subsisti-
rem as razões que as funda-
mentaram. 

Cada final de placa possui 
uma data-limite para paga-
mento da cota única sem 
desconto ou da primeira 
parcela. Confira na imagem 
abaixo: 

A tabela discriminativa de 
valor médio de mercado para 
veículos terrestres usados – 
base de cálculo – e prazos de 
pagamentos de IPVA para o 
exercício de 2022 podem ser 
vistos no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

DOCUMENTO em atraso pode levar à retenção do veículo.Alagoas
PAGAMENTO Do Imposto pode ser feito em cota única ou em até seis parcelas mensais e sucessivas

IPVA de veículos com placas 7 
e 8 deve ser pago até o dia 31
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   EM IGREJA NOVA...
   SANGUE NOVO

...Paulo Dantas propõe gestão
participativa e mais integrada

Delegado-geral anuncia a 
nova cúpula da Polícia Civil

O  d e l e g a d o - g e ra l 
Gustavo Xavier, após ser 
empossado pelo gover-
nador Paulo Dantas, 
anunciou os nomes dos 
diretores que comporão a 
nova equipe de gestão da 
Polícia Civil de Alagoas. O 
delegado Eduardo Mero 
será o delegado-geral 
Adjunto da PCAL.

O delegado Carlos 
Reis assumirá a Gerên-
cia de Estatística e Infor-
mática (GEINFO).  A 
Superintendência de 
Planejamento, Orça-
mento, Finanças e Conta-
bilidade (SUPOFC) será 
dirigida pela delegada 
Kátia Emanuelly.

Na área operacional 
os delegados Lucimé-
rio Campos, Mário Jorge 

Barros, Alexandre Leite e 
Rubens Martins serão os 
responsáveis em coman-
dar, respectivamente, as 
Gerências de Polícia Judi-
ciária das Regiões (GPJs) 
1, 2, 3 e 4 da PC alagoana.

A Gerência de Recur-
sos Especiais/Divisão 
Especial de Investigação 
e Capturas (GRE/DEIC) 
será coordenada pelo 
delegado Filipe Caldas, 
que também contará 
com o delegado Sidney 
Tenório. A Corregedo-
ria da Polícia Civil será 
comandada pelo dele-
gado Fabrício Nasci-
m e n t o.  O  d e l e g a d o 
Antônio Carlos Lessa 
continua na Gerência da 
Academia da Polícia Civil 
(GAPOCAL).

Ascom Sefaz 

Carlos Victor Costa 
Agência Alagoas



Prestes a ser investigado 
por colegas deputados por 
ironizar uma sessão de 
tortura sofrida pela jorna-
lista Míriam Leitão na dita-
dura, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) 
e seu partido —o mesmo 
do pai— são os campeões 
de denúncias protocola-
das no Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados 
na atual legislatura (2019-
2022). 

No período,  o  órgão 
recebeu 55 representa-
ções protocoladas contra 
26 deputados.  Com dez 
casos, Eduardo Bolsonaro 
lidera o ranking, seguido 
p e l o  t a m b é m  b o l s o n a -
rista Daniel Silveira (PTB), 
com nove. Os dados foram 
coletados pelo gabinete do 
deputado Elias Vaz (PSB) e 
confirmados pelo UOL.

Embora Eduardo Bolso-
naro seja o líder em denún-
cias no conselho, é raro que 
as representações contra 
ele  se transformem em 
processo, como aconteceu 
no caso Míriam Leitão. 

Órgão encarregado de 
aplicar penalidades aos 
deputados que descumprem 
as normas de decoro (ética), 
o conselho, composto por 
23 deputados, é dominado 
pela base governista: 16 do 
centrão —base de apoio a 
Jair Bolsonaro (PL)—, um do 
PSDB, um do Novo e cinco 
de partidos de esquerda.

“A seleção dos nomes 
para compor o Conselho de 
Ética deveria contemplar 
os parlamentares compro-
metidos com a pauta de 
integridade e moralidade, 
mas no Congresso brasileiro 
há negligência nos conse-
lhos, que não punem seus 
membros de acordo com o 
que prevê a Constituição e 
o regimento interno”, avalia 
o cientista político Antonio 
Augusto de Queiroz, do Diap 
(Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamen-
tar).

Procurado por e-mail e 
mensagem no WhatsApp, 
o filho do presidente não 
respondeu até a publicação 
desta reportagem. O UOL 
também procurou o presi-
dente do Conselho de Ética, 
deputado Paulo Azi (União 

Brasil-BA), por e-mail, telefone 
e WhatsApp, mas também não 
recebeu resposta.

Misoginia e apologia à 
ditadura

Das dez representações 
contra Eduardo, três tratam 
da ironia contra Míriam 
Leitão e, por isso, duas delas 
foram juntadas à denún-
cia original que resultou no 
processo disciplinar aberto 
no último dia 4. 

Tr i n t a  d i a s  a n t e s , 
Eduardo compartilhou em 
redes sociais uma publica-
ção da jornalista seguida da 
frase: “Ainda com pena da 
[emoji de cobra]”. O emoji 
remete à violência sofrida 
por Míriam, que, grávida, 
foi deixada nua em uma sala 
com uma jiboia durante 
sessão de tortura.

A s  d u a s  p r i m e i r a s 
re p re s e n t a ç õ e s  c o n t r a 
Eduardo foram ainda em 
2019, também após aceno 
à ditadura. Em entrevista 
a um canal no YouTube, o 
deputado afirmou que, se 
a esquerda brasileira “radi-
calizar”, “a gente vai preci-
sar ter uma resposta. E a 
resposta, ela pode ser via 
um novo AI-5”, o ato insti-
tucional mais rigoroso de 
todo o período de exceção 
(1964-1985). A represen-
tação terminou arquivada 
pelo conselho.

No mesmo ano, o filho 
zero três do presidente 
foi duas vezes acusado de 
misoginia (repulsa a mulhe-

res). A ex-bolsonarista Joice 
Hasselmann (PSDB-SP) 
diz em sua representação 
ter perdido 500 mil segui-
dores no Twitter depois 
de Eduardo lançar uma 
campanha com a hashtag 
#DeixeDeSeguirAPeppa, em 
referência à Peppa Pig, um 
desenho animado que conta 
a história de uma família de 
porcos. O pedido também 
foi arquivado.

Este ano, Eduardo foi 
chamado de “preconceitu-
oso e misógino” depois de 
sair em defesa do deputado 
bolsonarista Delegado Éder 
Mauro (PSD-PA), que teria 
sugerido na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) 
chamar um médico para a 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), insinuando proble-
mas psiquiátricos.

Novamente pelas redes 
sociais, Eduardo se referiu 
às mulheres envolvidas na 
polêmica como “pessoas 
portadoras de vagina”. A 
representação ainda não 
andou porque aguarda a 
escolha do relator.

O parlamentar também 
foi representado duas vezes 
por criticar reportagens 
que recomendavam o uso 
de máscaras na pande-
mia. “Enfia [a máscara] no 
rabo”, escreveu. O senador 
Humberto Costa (PT-PE) 
também recorreu ao conse-
lho ao ter sido associado 
pelo deputado à Operação 
Lava Jato mesmo depois 
de as denúncias contra ele 

terem sido arquivadas.
“Drácula da Odebrecht”, 

postou Eduardo em abril de 
2021 no Instagram e Twit-
ter. As duas representações 
ainda aguardam escolha do 
relator.

“Já te imaginei levando 
uma surra”

O segundo deputado 
com mais representações no 
Conselho de Ética é Daniel 
Silveira. Em junho do ano 
passado, o conselho chegou 
a aprovar a suspensão do 
parlamentar por dois meses 
depois de ser condenado por 
gravar e vazar uma reunião 
com “desavenças entre lide-
ranças” do PSL, então seu 
partido, rachando a legenda 
em outubro de 2019.

Apesar da decisão, o caso 
não foi julgado até hoje pelo 
plenário.

Em julho do ano passado, 
o conselho também aprovou 
suspensão de Silveira por 
seis meses, mas a Mesa Dire-
tora da Casa ainda não levou 
o tema à votação. Trata-se 
do mesmo caso absolvido 
por decreto por Bolsonaro 
após o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) condená-lo a 
oito anos e nove meses de 
prisão, perda do mandato e 
pagamento de multa.

 Sete das nove represen-
tações contra ele no conse-
lho são sobre esse assunto. 
Elas pedem a condenação 
do parlamentar por atacar 
os membros do Supremo, 
defender o AI-5 e a “adoção 

de medidas violentas contra 
a vida e a segurança dos 
ministros”, diz uma das 
representações.

“Vocês me peguem na 
rua em um dia muito ruim 
e eu descarrego minha arma 
em cima de um filho da 
puta comunista que tentar 
me agredir”, afirmou. Por 
11 votos a 5, o Conselho de 
Ética recomendou a aplica-
ção de censura escrita.

Procurado, Silveira disse 
ao UOL que “a quantidade 
de denúncias não se sustenta 
em base legal, são ações 
puramente ideológicas” que 
usariam o conselho “como 
ferramenta de ‘lacração’”.

PL no topo
O partido político com 

mais parlamentares repre-
sentados no Conselho de 
Ética é o PL, do presidente 
Jair Bolsonaro e do filho zero 
três. Das 55 denúncias, 28 
(51%) atingem nove depu-
tados filiados atualmente à 
legenda, ou 34% dos parla-
mentares representados. 

Se contar apenas uma 
representação por parla-
mentar, o PL segue na frente, 
com nove, seguido de Repu-
blicanos (quatro) e PSOL 
(três). Além do PT, com uma, 
os outros partidos represen-
tados são da centro-direita: 
PP, PROS, PSD, PTB e União 
Brasil.

Procurada por e-mail, 
telefone e WhatsApp, a sigla 
não respondeu até a publi-
cação desta reportagem.

Conselho “faz cena”
Queiroz, do Diap, duvida 

q u e  o  p ro c e s s o  a b e r t o 
contra Eduardo Bolsonaro 
por ironizar Míriam Leitão 
seja julgado ainda este ano. 
O processo teria sido aberto 
“para fazer uma cena, dar 
uma satisfação à sociedade, 
mas não haverá seguimento 
na investigação”.

 “Um caso desse justifi-
caria cassação, mas dificil-
mente sairá mesmo uma 
advertência ou suspen-
são, principalmente agora 
com o próprio presidente 
dando indulto a esse tipo 
de comportamento”, afirma 
Queiroz em referência ao 
perdão concedido a Silveira.

Fonte: Uol

DADOS foram coletados pelo gabinete do deputado Elias Vaz (PSB) 
e confirmados pelo portal de notícias UOL.Brasil

ÓRGÃO recebeu 55 representações protocoladas contra 26 deputados; com dez casos, Eduardo Bolsonaro lidera o ranking

Conselho de Ética: ‘03’ e PL 
são campeões de denúncias

Fátima Meira/Futura Press/Folhapress

EDUARDO BOLSONARO

lidera o ranking de deputados mais denunciados no Conselho de Ética da Câmara
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As famílias de renda mais 
baixa foram as que mais senti-
ram o aumento nos preços da 
economia em abril. A alta de 
preços foi de 1,06%, ante um 
resultado de 1,00% na faixa 
de renda mais alta, informou 
nesta segunda-feira, 16, o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

“Enquanto a elevação 
dos preços dos alimentos no 
domicílio foi o principal fator 
de pressão inflacionária para 
as três classes de renda mais 
baixa no mês, para os outros 
três segmentos de renda os 
aumentos do grupo ‘trans-
portes’ foram os que tiveram 
maior impacto”, apontou a 
técnica Maria Andreia Parente 

Lameiras, autora da Carta de 
Conjuntura do Ipea.

Entre as famílias de renda 
muito baixa, houve pressão 
em abril especialmente dos 
aumentos de preços no arroz 
(2,2%), feijão (7,1%), macar-
rão (3,5%), batata (18,3%), 
leite (10,3%), frango (2,4%), 
ovos (2,2%), pão francês (4,5%) 
e óleo de soja (8,2%), assim 
como do encarecimento de 
6,1% dos medicamentos.

No grupo de renda mais 
elevada, o maior impacto 
partiu do grupo transportes, 
devido aos reajustes das passa-
gens aéreas (9,5%), transporte 
por aplicativo (4,1%), gasolina 
(2,5%), etanol (8,4%) e diesel 
(4,5%).

No acumulado em 12 
meses, a inflação percebida 
pelo grupo de renda muito 
baixa foi 17,6% maior do que 
a sentida pela alta renda, 
segundo o Indicador Ipea de 
Inflação por Faixa de Renda. 
No grupo de renda muito 
baixa, a inflação acumulada 
nos 12 meses terminados em 
abril foi de 12,7%, enquanto 
que entre as famílias de renda 
alta essa variação foi de 10,8%.

“Os dados desagregados 
revelam que, para as famílias 
de renda mais baixa, as maio-
res pressões inflacionárias 
nos últimos doze meses resi-
dem nos grupos de alimen-
tos e bebidas e de habitação. 
No primeiro caso, as altas dos 

alimentos in natura - cenoura 
(178,1%), tomate (103,3%) e 
batata (63,4%) -, das proteínas 
- frango (21,7%), ovos (17,7%) e 
leite (23,4%) -, dos farináceos - 
farinha de trigo (23,2%) e pão 
francês (13,1%) - e dos óleos e 
gorduras - óleo de soja (31,5%) 
e margarina (22,2%) - expli-
cam boa parte do impacto 
inflacionário no período. No 
caso da habitação, as princi-
pais influências altistas vieram 
dos reajustes do gás de botijão 
(32,3%) e da energia elétrica 
(20,5%). Já para as famílias de 
renda mais alta, os pontos de 
pressão estão, sobretudo, no 
grupo transportes, refletindo 
os aumentos dos combustí-
veis - gasolina (31,2%), etanol 

(42,1%) e gás veicular (45,2%) 
-, além da alta no transporte 
por aplicativo (67,2%), no táxi 
(11,5%) e nas passagens aéreas 
(14,3%)”, escreveu Lameiras, 
na Carta de Conjuntura.

O IPCA, apurado pelo IBGE 
e usado pelo Ipea para fazer o 
cálculo da inflação por faixa de 
renda, foi de 1,06% no mês de 
abril e de 12,13% em 12 meses.

O indicador do Ipea separa 
por seis faixas de renda familiar 
as variações de preços medidas 
pelo IPCA. Os grupos vão desde 
uma renda familiar menor que 
R$ 1.726,01 por mês, no caso da 
faixa com renda muito baixa, 
até uma renda mensal familiar 
acima de R$ 17.260,14, no caso 
da renda mais alta.

ALIMENTOS continuam a pressionar e inflação chega a 1,06% em abril.Mercado
IPEA: Houve pressão especialmente dos aumentos de preços no arroz (2,2%), feijão (7,1%), macarrão (3,5%), entre outros

Inflação pesa entre mais pobres 
em abril e vai a 12,7% em 12 meses
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Prestes a ser investigado 
por colegas deputados por 
ironizar uma sessão de 
tortura sofrida pela jorna-
lista Míriam Leitão na dita-
dura, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) 
e seu partido —o mesmo 
do pai— são os campeões 
de denúncias protocola-
das no Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados 
na atual legislatura (2019-
2022). 

No período,  o  órgão 
recebeu 55 representa-
ções protocoladas contra 
26 deputados.  Com dez 
casos, Eduardo Bolsonaro 
lidera o ranking, seguido 
p e l o  t a m b é m  b o l s o n a -
rista Daniel Silveira (PTB), 
com nove. Os dados foram 
coletados pelo gabinete do 
deputado Elias Vaz (PSB) e 
confirmados pelo UOL.

Embora Eduardo Bolso-
naro seja o líder em denún-
cias no conselho, é raro que 
as representações contra 
ele  se transformem em 
processo, como aconteceu 
no caso Míriam Leitão. 

Órgão encarregado de 
aplicar penalidades aos 
deputados que descumprem 
as normas de decoro (ética), 
o conselho, composto por 
23 deputados, é dominado 
pela base governista: 16 do 
centrão —base de apoio a 
Jair Bolsonaro (PL)—, um do 
PSDB, um do Novo e cinco 
de partidos de esquerda.

“A seleção dos nomes 
para compor o Conselho de 
Ética deveria contemplar 
os parlamentares compro-
metidos com a pauta de 
integridade e moralidade, 
mas no Congresso brasileiro 
há negligência nos conse-
lhos, que não punem seus 
membros de acordo com o 
que prevê a Constituição e 
o regimento interno”, avalia 
o cientista político Antonio 
Augusto de Queiroz, do Diap 
(Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamen-
tar).

Procurado por e-mail e 
mensagem no WhatsApp, 
o filho do presidente não 
respondeu até a publicação 
desta reportagem. O UOL 
também procurou o presi-
dente do Conselho de Ética, 
deputado Paulo Azi (União 

Brasil-BA), por e-mail, telefone 
e WhatsApp, mas também não 
recebeu resposta.

Misoginia e apologia à 
ditadura

Das dez representações 
contra Eduardo, três tratam 
da ironia contra Míriam 
Leitão e, por isso, duas delas 
foram juntadas à denún-
cia original que resultou no 
processo disciplinar aberto 
no último dia 4. 

Tr i n t a  d i a s  a n t e s , 
Eduardo compartilhou em 
redes sociais uma publica-
ção da jornalista seguida da 
frase: “Ainda com pena da 
[emoji de cobra]”. O emoji 
remete à violência sofrida 
por Míriam, que, grávida, 
foi deixada nua em uma sala 
com uma jiboia durante 
sessão de tortura.

A s  d u a s  p r i m e i r a s 
re p re s e n t a ç õ e s  c o n t r a 
Eduardo foram ainda em 
2019, também após aceno 
à ditadura. Em entrevista 
a um canal no YouTube, o 
deputado afirmou que, se 
a esquerda brasileira “radi-
calizar”, “a gente vai preci-
sar ter uma resposta. E a 
resposta, ela pode ser via 
um novo AI-5”, o ato insti-
tucional mais rigoroso de 
todo o período de exceção 
(1964-1985). A represen-
tação terminou arquivada 
pelo conselho.

No mesmo ano, o filho 
zero três do presidente 
foi duas vezes acusado de 
misoginia (repulsa a mulhe-

res). A ex-bolsonarista Joice 
Hasselmann (PSDB-SP) 
diz em sua representação 
ter perdido 500 mil segui-
dores no Twitter depois 
de Eduardo lançar uma 
campanha com a hashtag 
#DeixeDeSeguirAPeppa, em 
referência à Peppa Pig, um 
desenho animado que conta 
a história de uma família de 
porcos. O pedido também 
foi arquivado.

Este ano, Eduardo foi 
chamado de “preconceitu-
oso e misógino” depois de 
sair em defesa do deputado 
bolsonarista Delegado Éder 
Mauro (PSD-PA), que teria 
sugerido na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) 
chamar um médico para a 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), insinuando proble-
mas psiquiátricos.

Novamente pelas redes 
sociais, Eduardo se referiu 
às mulheres envolvidas na 
polêmica como “pessoas 
portadoras de vagina”. A 
representação ainda não 
andou porque aguarda a 
escolha do relator.

O parlamentar também 
foi representado duas vezes 
por criticar reportagens 
que recomendavam o uso 
de máscaras na pande-
mia. “Enfia [a máscara] no 
rabo”, escreveu. O senador 
Humberto Costa (PT-PE) 
também recorreu ao conse-
lho ao ter sido associado 
pelo deputado à Operação 
Lava Jato mesmo depois 
de as denúncias contra ele 

terem sido arquivadas.
“Drácula da Odebrecht”, 

postou Eduardo em abril de 
2021 no Instagram e Twit-
ter. As duas representações 
ainda aguardam escolha do 
relator.

“Já te imaginei levando 
uma surra”

O segundo deputado 
com mais representações no 
Conselho de Ética é Daniel 
Silveira. Em junho do ano 
passado, o conselho chegou 
a aprovar a suspensão do 
parlamentar por dois meses 
depois de ser condenado por 
gravar e vazar uma reunião 
com “desavenças entre lide-
ranças” do PSL, então seu 
partido, rachando a legenda 
em outubro de 2019.

Apesar da decisão, o caso 
não foi julgado até hoje pelo 
plenário.

Em julho do ano passado, 
o conselho também aprovou 
suspensão de Silveira por 
seis meses, mas a Mesa Dire-
tora da Casa ainda não levou 
o tema à votação. Trata-se 
do mesmo caso absolvido 
por decreto por Bolsonaro 
após o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) condená-lo a 
oito anos e nove meses de 
prisão, perda do mandato e 
pagamento de multa.

 Sete das nove represen-
tações contra ele no conse-
lho são sobre esse assunto. 
Elas pedem a condenação 
do parlamentar por atacar 
os membros do Supremo, 
defender o AI-5 e a “adoção 

de medidas violentas contra 
a vida e a segurança dos 
ministros”, diz uma das 
representações.

“Vocês me peguem na 
rua em um dia muito ruim 
e eu descarrego minha arma 
em cima de um filho da 
puta comunista que tentar 
me agredir”, afirmou. Por 
11 votos a 5, o Conselho de 
Ética recomendou a aplica-
ção de censura escrita.

Procurado, Silveira disse 
ao UOL que “a quantidade 
de denúncias não se sustenta 
em base legal, são ações 
puramente ideológicas” que 
usariam o conselho “como 
ferramenta de ‘lacração’”.

PL no topo
O partido político com 

mais parlamentares repre-
sentados no Conselho de 
Ética é o PL, do presidente 
Jair Bolsonaro e do filho zero 
três. Das 55 denúncias, 28 
(51%) atingem nove depu-
tados filiados atualmente à 
legenda, ou 34% dos parla-
mentares representados. 

Se contar apenas uma 
representação por parla-
mentar, o PL segue na frente, 
com nove, seguido de Repu-
blicanos (quatro) e PSOL 
(três). Além do PT, com uma, 
os outros partidos represen-
tados são da centro-direita: 
PP, PROS, PSD, PTB e União 
Brasil.

Procurada por e-mail, 
telefone e WhatsApp, a sigla 
não respondeu até a publi-
cação desta reportagem.

Conselho “faz cena”
Queiroz, do Diap, duvida 

q u e  o  p ro c e s s o  a b e r t o 
contra Eduardo Bolsonaro 
por ironizar Míriam Leitão 
seja julgado ainda este ano. 
O processo teria sido aberto 
“para fazer uma cena, dar 
uma satisfação à sociedade, 
mas não haverá seguimento 
na investigação”.

 “Um caso desse justifi-
caria cassação, mas dificil-
mente sairá mesmo uma 
advertência ou suspen-
são, principalmente agora 
com o próprio presidente 
dando indulto a esse tipo 
de comportamento”, afirma 
Queiroz em referência ao 
perdão concedido a Silveira.

Fonte: Uol

DADOS foram coletados pelo gabinete do deputado Elias Vaz (PSB) 
e confirmados pelo portal de notícias UOL.Brasil

ÓRGÃO recebeu 55 representações protocoladas contra 26 deputados; com dez casos, Eduardo Bolsonaro lidera o ranking

Conselho de Ética: ‘03’ e PL 
são campeões de denúncias

Fátima Meira/Futura Press/Folhapress

EDUARDO BOLSONARO

lidera o ranking de deputados mais denunciados no Conselho de Ética da Câmara
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O nome dele é Lucas Lima, mas é 
conhecido Brasil afora e na internet 
como Contador Revoltado. Empre-
endedor contábil, sócio da Contplan 
Contabilidade, gerente de controla-
doria da empresa contábil, influen-
ciador digital, contador pela UFRGS 
com MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios, ele estará em Maceió no 

próximo sábado para participar da 
Edição Arena do podcast ‘Papo de 

Quê, Fabiano?’, que tem parce-
ria com as empresas Omie, 
Klaus Fiscal e Fortes Tecnolo-
gia. 

Lucas Lima tem mais de 
156 mil seguidores no insta-
gram (@contadorevoltado) 

e um vasta experiência no 
mundo da contabili-
dade. As postagens nas 
redes sociais trazem 
uma visão bem-humo-
rada do cotidiano do 
contador com uma 

boa pitada de ironia, 
trazendo também 

dicas impor-
tantes não 

somente para os profissionais da 
área, mas também para empreende-
dores de todos os portes.

Conversamos com ele sobre 
empreendedorismo contábil, o 
uso das tecnologias que ganharam 
ainda mais força durante a pande-
mia e a participação dele no evento 
apresentado e mediado pelo conta-
dor consultivo alagoano Fabiano 
Azevedo, que sai da internet e ganha 
o palco do Teatro de Arena Sérgio 
Cardoso (anexo ao Teatro Deodoro) 
para a gravação de dois episódios em 
formato inovador, com presença e 
interação da plateia. Além de Lucas 
Lima, participam do evento os conta-
dores Cristiane Andrade (RJ), Daniel 
Segura (SP), Patrícia Alves (CE) e Pris-
cila Galindo (AL). As inscrições gratui-
tas são feitas pelo https://doity.com.
br/papo-de-que-fabiano.

Confira a entrevista na íntegra:
Diferente do que se fazia há 

alguns anos, o atendimento ao 
cliente acabou ganhando força com 
a pandemia. Como tem sido manter 
relacionamentos assertivos com 
aqueles clientes que ainda não têm 
tanta intimidade com o meio digital? 

A nossa preocupação é manter 
nosso cliente informado e bem asses-
sorado em todos os meios, digitais 
ou não. A primeira impressão é que  

o digital é mais fácil pela vasta 
adesão das pessoas e agilidade 

de comunicação, porém, se 
não for bem estruturado, 

pode criar dificuldades 
na gestão e entrega 

de qualidade ao 
cliente. Imagina 

que o mesmo 
cliente pode se 

comunicar 
no mundo 
digital por 
whatsapp, 

e-mail, tele-
fone, plataforma 

de atendimento, 
sistema de gestão 

de documentos e diver-
sas outras formas, criando um 

ambiente que precisa de uma orga-
nização para ter respostas asserti-
vas. Quem ainda é mais analógico 
e evita as novidades do mundo 
digital, o bom e velho telefonema, 
e-mail ou uma reunião presencial, 
ainda resolvem muitos problemas.

Nas suas redes sociais você 
diz que ‘fazer contabilidade é 
viver emoções constantes”. Pode 

dar alguns exemplos destas 
“emoções’’?

O Contador nunca sabe 

como vai ser o seu dia, além das obri-
gações já estabelecidas com prazos a 
serem cumpridos, existem demandas 
que surgem a todo momento e preci-
sam de urgência e intervenção do 
contador. Seja uma intimação nova de 
algum órgão do governo, um imposto 
não pago pelo cliente que precisa de 
recálculo, um novo parcelamento que 
surgiu, uma auditoria que o cliente 
iniciou e precisa de apoio, uma orien-
tação a um novo negócio, entre tantas 
outras demandas que fazem parte 
dos serviços contábeis...

 
O mundo da contabilidade é bem 

vasto quando levamos em conside-
ração a quantidade de profissionais 
existentes no Brasil. Como foi que o 
seu caminho e o do Fabiano Azevedo 
se encontraram e o que foi determi-
nante para que vocês tivessem uma 
parceria mesmo você estando em 
Porto Alegre e ele em Maceió?

Conheci o Fabiano através das 
redes sociais, por abordarmos 
Gestão Contábil com pensamentos 
muito próximos e alinhados sobre 
como fazer Gestão de uma empresa 
de contabilidade, ambos temos 
empresas que são referências em 
nossa região e nos preocupamos 
com cultura, pessoas, processo e 
inovação para o crescimento do 
negócio.

 
Como surgiu o convite para 

participar o “Papo de Quê, Fabiano? 
- Edição Arena” e qual sua expecta-
tiva acerca deste evento? 

Surgiu em meados de março 
quando ele nunca imaginou que seria 
prorrogado o IRPF para maio. Eu e o 
Fabiano temos uma conexão muito 
boa sobre negócios e qualidade de 
vida pessoal. Será um prazer debater 
minha experiência e visão de negócio 
com ele nesse evento, tenho certeza 
que agregará à classe como um todo.

De que forma você acredita que 
podcasts como este podem ajudar 
no ambiente do empreendedorismo 
contábil?

Nada consegue ser copiado exata-
mente igual de uma empresa pra 
outra, mas sempre pode servir como 
inspiração e aprendizado! Ninguém 
copia uma empresa porque são 
muitos fatores envolvidos: Pessoas, 
momento da empresa, recursos, 
perfil do cliente, etc. Essas trocas nos 
podcasts facilitam a trajetória do 
empresário contábil, porque vivemos 
o mesmo momento que muitos estão 
vivendo e passamos pelas mesmas 
dificuldades, então, podemos agregar 
uns com os outros.

LUCAS LIMA tem mais de 156 mil seguidores no instagram 
e uma vasta experiência no mundo da contabilidade.Especial

LUCAS LIMA é um dos convidados especiais da Edição Arena do podcast “Papo de Quê, Fabiano?”, no próximo sábado

Contador Revoltado vem a 
Maceió para evento gratuito 

Divulgação

Iracema Ferro 
Repórter
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“SER FELIZ sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” 
(Carlos Drummond de Andrade)

   Elzlane Santos   |  elzlane@espalhai.com

Jornalista e Colunista Social

Espalhaí
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GARANTA AGORA SEU INGRESSO

Comprena pré-vendaE PONTUE EM DOBROno Clubeda Pipoca

PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  PRÉ-VENDA DISPONÍVEL  

*Clientes que comprarem ingressos no período de 12/05 
a 25/05 ganham pontuação em dobro no Clube da Pipoca.

ESTREIA
A PARTIR DE 26/05

PRÉ-ESTREIA
A PARTIR DE 21/05

ORGULHO ALAGOANO   I
Mais uma vez as empresárias Vanessa e Fátima Tenório levaram 
o nome de Alagoas para o topo no quesito qualidade de ensino 
bilíngue. Elas participaram da Bett Brasil, maior evento de educação 
do Brasil, e apresentaram o Systemic Bilingual, criado por elas e 
utilizado internacionalmente.

TRINTOU   I

A influenciadora e multiprofissional Milla Diz entrou para o clube dos trinta. E por 

mais que ela sonhasse, a idade emblemática chegou muito melhor do que ela 

esperava. Parabéns! 

ENCONTRO   I

O show de Juliette em São Paulo reuniu artistas, produtores culturais, influen-

ciadores e celebridades. No camarote VIP, muito encontros e um deles reuniu o 

meu amigo Guto Melo, criado do Prêmio Jovem Brasileiro, e o influenciador digital 

Carlinhos Maia.

ARTE ESTAMPADA   I

Leka Melro compartilhou uma super 

novidade que une arte e moda. As 

obras de arte de sua mão @patricia-

melroarte estão virando estampas 

exclusivas, como a do vestido da foto. 

E vem mais novidades por aí.  

APERFEIÇOAMENTO    I

Letycia Nogueira acaba de participar 

da 7ª Edição do Meeting Brasileiro 

de Nutrição Estética, que aconteceu 

entre os dias 13 e 14, em São Paulo. 

Ela que tem o aperfeiçoamento 

constante como um dos pilares 

de sua jornada profissional, foi 

atualizar-se sobre a nutrição na 

saúde e na beleza da mulher. Afinal, 

a beleza começa por dentro. 

O nome dele é Lucas Lima, mas é 
conhecido Brasil afora e na internet 
como Contador Revoltado. Empre-
endedor contábil, sócio da Contplan 
Contabilidade, gerente de controla-
doria da empresa contábil, influen-
ciador digital, contador pela UFRGS 
com MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios, ele estará em Maceió no 

próximo sábado para participar da 
Edição Arena do podcast ‘Papo de 

Quê, Fabiano?’, que tem parce-
ria com as empresas Omie, 
Klaus Fiscal e Fortes Tecnolo-
gia. 

Lucas Lima tem mais de 
156 mil seguidores no insta-
gram (@contadorevoltado) 

e um vasta experiência no 
mundo da contabili-
dade. As postagens nas 
redes sociais trazem 
uma visão bem-humo-
rada do cotidiano do 
contador com uma 

boa pitada de ironia, 
trazendo também 

dicas impor-
tantes não 

somente para os profissionais da 
área, mas também para empreende-
dores de todos os portes.

Conversamos com ele sobre 
empreendedorismo contábil, o 
uso das tecnologias que ganharam 
ainda mais força durante a pande-
mia e a participação dele no evento 
apresentado e mediado pelo conta-
dor consultivo alagoano Fabiano 
Azevedo, que sai da internet e ganha 
o palco do Teatro de Arena Sérgio 
Cardoso (anexo ao Teatro Deodoro) 
para a gravação de dois episódios em 
formato inovador, com presença e 
interação da plateia. Além de Lucas 
Lima, participam do evento os conta-
dores Cristiane Andrade (RJ), Daniel 
Segura (SP), Patrícia Alves (CE) e Pris-
cila Galindo (AL). As inscrições gratui-
tas são feitas pelo https://doity.com.
br/papo-de-que-fabiano.

Confira a entrevista na íntegra:
Diferente do que se fazia há 

alguns anos, o atendimento ao 
cliente acabou ganhando força com 
a pandemia. Como tem sido manter 
relacionamentos assertivos com 
aqueles clientes que ainda não têm 
tanta intimidade com o meio digital? 

A nossa preocupação é manter 
nosso cliente informado e bem asses-
sorado em todos os meios, digitais 
ou não. A primeira impressão é que  

o digital é mais fácil pela vasta 
adesão das pessoas e agilidade 

de comunicação, porém, se 
não for bem estruturado, 

pode criar dificuldades 
na gestão e entrega 

de qualidade ao 
cliente. Imagina 

que o mesmo 
cliente pode se 

comunicar 
no mundo 
digital por 
whatsapp, 

e-mail, tele-
fone, plataforma 

de atendimento, 
sistema de gestão 

de documentos e diver-
sas outras formas, criando um 

ambiente que precisa de uma orga-
nização para ter respostas asserti-
vas. Quem ainda é mais analógico 
e evita as novidades do mundo 
digital, o bom e velho telefonema, 
e-mail ou uma reunião presencial, 
ainda resolvem muitos problemas.

Nas suas redes sociais você 
diz que ‘fazer contabilidade é 
viver emoções constantes”. Pode 

dar alguns exemplos destas 
“emoções’’?

O Contador nunca sabe 

como vai ser o seu dia, além das obri-
gações já estabelecidas com prazos a 
serem cumpridos, existem demandas 
que surgem a todo momento e preci-
sam de urgência e intervenção do 
contador. Seja uma intimação nova de 
algum órgão do governo, um imposto 
não pago pelo cliente que precisa de 
recálculo, um novo parcelamento que 
surgiu, uma auditoria que o cliente 
iniciou e precisa de apoio, uma orien-
tação a um novo negócio, entre tantas 
outras demandas que fazem parte 
dos serviços contábeis...

 
O mundo da contabilidade é bem 

vasto quando levamos em conside-
ração a quantidade de profissionais 
existentes no Brasil. Como foi que o 
seu caminho e o do Fabiano Azevedo 
se encontraram e o que foi determi-
nante para que vocês tivessem uma 
parceria mesmo você estando em 
Porto Alegre e ele em Maceió?

Conheci o Fabiano através das 
redes sociais, por abordarmos 
Gestão Contábil com pensamentos 
muito próximos e alinhados sobre 
como fazer Gestão de uma empresa 
de contabilidade, ambos temos 
empresas que são referências em 
nossa região e nos preocupamos 
com cultura, pessoas, processo e 
inovação para o crescimento do 
negócio.

 
Como surgiu o convite para 

participar o “Papo de Quê, Fabiano? 
- Edição Arena” e qual sua expecta-
tiva acerca deste evento? 

Surgiu em meados de março 
quando ele nunca imaginou que seria 
prorrogado o IRPF para maio. Eu e o 
Fabiano temos uma conexão muito 
boa sobre negócios e qualidade de 
vida pessoal. Será um prazer debater 
minha experiência e visão de negócio 
com ele nesse evento, tenho certeza 
que agregará à classe como um todo.

De que forma você acredita que 
podcasts como este podem ajudar 
no ambiente do empreendedorismo 
contábil?

Nada consegue ser copiado exata-
mente igual de uma empresa pra 
outra, mas sempre pode servir como 
inspiração e aprendizado! Ninguém 
copia uma empresa porque são 
muitos fatores envolvidos: Pessoas, 
momento da empresa, recursos, 
perfil do cliente, etc. Essas trocas nos 
podcasts facilitam a trajetória do 
empresário contábil, porque vivemos 
o mesmo momento que muitos estão 
vivendo e passamos pelas mesmas 
dificuldades, então, podemos agregar 
uns com os outros.

LUCAS LIMA tem mais de 156 mil seguidores no instagram 
e uma vasta experiência no mundo da contabilidade.Especial

LUCAS LIMA é um dos convidados especiais da Edição Arena do podcast “Papo de Quê, Fabiano?”, no próximo sábado

Contador Revoltado vem a 
Maceió para evento gratuito 

Divulgação

Iracema Ferro 
Repórter
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A Equatorial fez uma 
jogada de mestre com o 
lançamento do posto de 
abastecimento de carros 
elétricos, inaugurada nessa 
última quarta-feira dia 11, 
ao lado do corredor Vera 
Arruda. Com uma visão 
voltada para sustentabili-
dade e a eletrificação dos 
carros em Alagoas, foi aberto 
ao público um espaço dedi-
cado a recarga de carro, bici-
cletas e derivados de motor 
elétricos. Ao passar pela 
avenida Engenheiro Paulo 
Brandão Nogueira e olhar 
pra a esquerda, verá uma 
grande estrutura metálica 
azul, repleta de placas sola-
res. Essa iniciativa trará mais 
comodidade e praticidade 
para os usuários dos veículos. 

“É um projeto de inovação, 
um marco com uma tecno-
logia nova que irá desenvol-
ver todo um mercado novo 
da mobilidade elétrica. Esse 
é o primeiro eletro posto 
público gratuito, abastecido 
com energia solar de Maceió 
e a Equatorial está trazendo 
esses protagonismos para 
oferecer para a população 
e fomentar o crescimento 
do setor” segundo Lucas 
Pinheiros, coordenador do 
projeto pela Equatorial. Essa 
iniciativa é uma parceria da 
prefeitura de Maceió com 
A Equatorial, onde foi estu-
dado e escolhido essa região 
próxima ao corredor Vera 
Arruda como o local ideal 
para dar o start na forma-
ção da ideia. Ao andar na 

bicicleta elétrica, a secreta-
ria de Turismo de Maceió, 
Patrícia Mourão, comparou 
a sensação com um beijo, 
“Esse tipo de posto será com 
certeza replicado em vários 
outros pontos da cidade e 
essa iniciativa das bicicletas 
elétricas é uma sensação 
maravilhosa, sabe aquela 
emoção que de repente 
você começa a beijar e faz 
(urruuuu), é isso que acon-
teceu”. Para ter acesso a 
bicicleta será necessário 
baixar o aplicativo, fazer o 
cadastro e seguir o passo a 
passo, cada pessoa poderá 
andar durante 1h pela proxi-
midade do eletro posto, 
aproveitando assim, mas 
esse atrativo da cidade de 
Maceió. 

Há 60 anos a Jeep® 
Gladiator era lançada, 
deixando sua marca no 
mundo das picapes. Com 
personalidade e força que 
só um Jeep pode ter, ela 
repetiu o sucesso aberto 
pelo icônico Willys, ofere-
cendo,  inclusive,  uma 
versão militar derivada do 
modelo civil — caminho 
inverso do trilhado pelo 
primeiro Jeep do mundo. E 
toda essa história vai estrear 
em breve no Brasil mais 
moderna, capaz e versátil 
do que nunca. A nova Jeep 
Gladiator irá chegar ao país 
com tecnologias inéditas, 

maior capacidade off-road 
do segmento e o exclusivo 
DNA aventureiro da marca. 
A Jeep vai redefinir os limi-
tes da aventura entre as 
picapes no Brasil com muita 
tecnologia, força e soluções 
inéditas ao segmento, como 
as portas e teto removíveis e 
o para-brisa rebatível para 
proporcionar uma incrível 
experiência open-air, em 
completa conexão com a 
natureza. Outra novidade 
é a câmera frontal off-road, 
que permitirá aos aven-
tureiros encarar qualquer 
desafio de frente, superando 
todos os obstáculos!  Uma 

picape com muita versatili-
dade para proporcionar aos 
amantes da aventura ainda 
mais experiências incríveis. 
Trilhas, contato com a natu-
reza e diversas possibilida-
des, principalmente com a 
utilização da sua caçamba e 
da sua capacidade de rebo-
que para transportar tudo 
o que for necessário para 
superar qualquer desafio! A 
Gladiator repete os atribu-
tos já consagrados da marca 
e adiciona a versatilidade de 
uma picape para oferecer 
ainda mais possibilidades 
de aventura e ser a nova refe-
rência do segmento 4x4.

Citroën C4 Cactus am-
plia participação entre 
os SUVs com crescimen-
to de 47%
Mesmo diante dos 
desafios impostos pelo 
mercado, o Citroën C4 
Cactus segue com uma 
performance sólida 
ao longo de 2022. Nos 
primeiros quatro meses 
do ano o SUV aumentou 
seu volume de vendas em 
quase 50% em compara-
ção com o mesmo perí-
odo do ano anterior. Esse 
movimento contrário à 
tendência do segmento 
e indústria fez com que o 
C4 Cactus dobrasse sua 
participação no mercado 
total, além de ampliar 
seu market share entre os 
SUVs compactos em 82%. 
“Os robustos números 
de venda do Citroën C4 
Cactus mostram que 
nosso produto segue 
atendendo às demandas 
de um cliente cada vez 
mais exigente, que busca 
o melhor custo-benefício 
em um carro moderno, 
eficiente, bonito e com 
muito desempenho 
em qualquer versão”, 
comenta Edgard Alexan-
drino, Diretor Comercial 
da Citroën Brasil.  

Nova Nissan Frontier 
oferece tranquilidade
A Nova Nissan Frontier vai 
além de ter sido dese-
nhada para fazer mais. 
Para deixar quem adquire 
a nova picape tranquilo 
em todos os momentos, 
mesmo quando o assunto 
são manutenções, a 
Nissan avaliou a experi-
ência de uso dos clientes 
e obteve um custo de 
propriedade imbatível 
no segmento. Além dos 
três anos de garantia sem 
limite de quilometragem e 
da cobertura da assistên-
cia 24 horas do Nissan Way 
Assistance – que oferece 
serviços de assistência 
em caso de pane, colisão, 
furto ou pneu furado 
gratuitamente –, quem 
tem uma Nova Nissan 
Frontier conta com algo 
muito importante na vida 
do veículo: o melhor custo 
para as revisões periódi-
cas até 60 mil km entre os 
modelos do segmento. 
A Nissan também criou 
modelos de pacotes 
de peças para atender 
diferentes necessidades 
do dia a dia. A “Cesta de 
Desgastes” inclui peças 
que estão sujeitas ao 
desgaste natural do uso, 
enquanto a “Cesta de 
Colisão” conta com 46 
peças mais utilizadas 
nos reparos de pequenas 
colisões de trânsito. 
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Salão Moto Brasil terá 
atração especial com 
estreia da Harley-
-Davidson Pan América
Tem estreia confirmada 
no Salão Moto Brasil 
(SMB) 2022. E que estreia! 
A Pan America, a inédita 
big trail da Harley-Davi-
dson, será apresentada 
oficialmente no país entre 
os dias 26 e 29 de maio, 
no Parque Olímpico do 
Rio, durante o evento que 
mais entende o Mundo 
das Duas Rodas. O maior 
salão de motocicletas 
do ano será palco para o 
lançamento, no Brasil, da 
primeira grande aventu-
reira da Harley, que estará 
ao lado de outros mode-
los da marca norte-ameri-
cana – representada no 
evento pela Rio H-D. 
Lançada no ano passado, 
a Pan America terá vendas 
iniciadas no segundo 
semestre. A moto traz 
um novo chassi e é a 
primeira da fabricante a 
usar o motor Revolution 
Max. Com dois cilindros 
em V, o propulsor de 
1.240 cm³ refrigerado a 
água trabalha com um 
câmbio manual de seis 
marchas e tração traseira. 
O conjunto gera 150 cv de 
potência a 9.000 rpm e 13 
kgfm de torque máximo a 
6.750 rpm. A Pan America 
virá para o mercado brasi-
leiro na versão Special. 
Com 258 kg de peso seco, 
a aventureira usa suspen-
sões Showa, com garfo 
dianteiro invertido de 47 
mm e curso de 190 mm 
com ajustes de pré-carga. 
Os freios são da Brembo, 
com quatro pistões e 
discos dianteiro de 320 
mm e traseiro de 280 
mm. As rodas aro 19″ na 
frente e aro 17″ na traseira 
calçam pneus Michelin 
Scorcher Adventure. Além 
da Pan America, a Harley-
-Davidson vai levar toda 
a sua linha para o SMB 
2022. Destaque ainda 
para modelos como a 
Road King Special e a 
Ultra Limited, com seus 
motores V2 Milwaukee-
-Eight 114 de 1.868 cm³.
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Maceió entra de vez no mundo 
da eletrificação automotiva

Picape Jeep Gladiator está chegando 
ao Brasil para redefinir o segmento


