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Alagoano Situação delicada

DIREITO

Alagoas tem 1 
advogado para cada 
256 habitantes; 
Brasil tem a maior 
proporção do mundo

MEI

Emissão da nota fiscal 
de serviço eletrônica é 
implantada para o 
Microempreendedor 
Individual

COMÉRCIO
Prefeitura de Maceió está investindo na 

manutenção dos espaços para atrair consumidores

Município organiza 
mercados e vendas on-line 
movimentam comércio

RUMO À VITÓRIA

O ex-presidente também destacou a construção de 1,4 milhão de cisternas e os programas de inclusão

Lula: “Ninguém vai nos impedir de levar água 
para matar a sede de milhões de nordestinos”

PRESIDENTE QUASE ISOLADO

Lula terá apoio de pelo menos oito 
partidos; Bolsonaro conta com três

O ex-presidente também deve ter o apoio de um nono partido, o PROS
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DIREITO

Ao todo, estado tem 13.096 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil

AL tem 1 advogado para cada 256 habitantes; 
Brasil tem a maior proporção do mundo

 Alagoas possui um advogado 
ins crito na Ordem dos Advogados 
do Brasil para cada 256 habitantes. 
É o que mostra novo levantamento 
do Conselho Federal da OAB. Com 
uma população de 3.365.351 habi -
tan tes, o estado possui 13.096 advo -
ga dos inscritos na OAB. O levanta-
mento mostra ainda que o Brasil é o 
país com a maior proporção de ad -
vo gados por habitante do mundo. 
Ao todo cerca de 1,3 milhão de ad -
vo gados exercem regularmente a 
pro fissão entre 212,7 milhões de 
pes soas, segundo o Instituto Bra si -
lei ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Proporcionalmente, há um 
ad vogado para 164 brasileiros resi -
dentes no país. 

¤ frente do Brasil em números 
ab solutos está a ¸ndia, com pouco 
ma is de 2 milhões de advogados, mas 
com uma população muito ma i or que 
a brasileira: 1,4 bilhão de in di anos 
frente aos 212,7 milhões de bra -
sileiros, o que resulta em aproxi ma -
damente 1 advogado para cada gru po 
de 700 habitantes. Os dados são da 
International Bar Association (IBA). 

Nos Estados Unidos, os 
números mostram os mesmos 1,3 
milhão de advogados, porém para 
uma população de 329,5 milhões de 
pessoas. As informações são respec-
tivamente da American Bar 
Association (ABA) e da ONU e 
mostram uma proporção de 1 advo-
gado para cada 253 habitantes. 

 Para se ter uma ideia do alto 
número de advogados entre a pop-

ulação brasileira, é possível compa-
rar os dados com outras nações, a 
começar pela vizinha Argentina. 
Com uma população de 46,1 mil-
hões de pessoas, segundo estimativa 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), existem 126 mil advogados 
-- número informado pela 
Federación Argentina de Colegios 
de Abogados (FACA). Logo, uma 
proporção bem menor que a brasi-

leira: 1 advogado para 365 pessoas.  
A Europa tem vários cenários. 

Entre os 10 milhões de portugueses, 
por exemplo, apenas 16 mil são pro-
fissionais da advocacia: 1 advogado 
para cada 625 habitantes. O Reino 
Unido, por sua vez, tem 146 mil 
advogados atuantes para uma pop-
ulação de 68,8 milhões de pessoas -
- 1 advogado para 471 habitantes. 

Uma das razões para o enorme 

número de advogados no Brasil é a 
abertura indiscriminada de cursos 
de direito pelo país. Se o número de 
inscritos na OAB é surpreendente-
mente grande, aquele referente aos 
estudantes de direito é ainda maior. 
Existem, hoje, no país, cerca de 1,8 
mil cursos jurídicos e, atualmente, 
segundo dados do próprio órgão, 
são mais de 700 mil alunos matricu-
lados. 

Luta antiga e histórica da 
OAB, a qualificação do ensino de 
direito no país poderia ter avanços 
maiores se não fosse a autorização 
desenfreada de cursos superiores na 
área jurídica pelo Ministério da 
Educação (MEC). A Ordem, por 
meio do Exame de Ordem 
Unificado (EOU), acaba funcion-
ando como uma espécie de funil 
educacional, peneirando os alunos 
aptos a trabalhar na área. A maioria 
não consegue passar no exame, e a 
taxa de aprovação, desde que a 
prova foi unificada no país, não 
passa de 20% - uma exceção foi o 
33° EOU, em 2021, quando a taxa 
foi de 31,4%.

MEI

Os Microempreendedores In -
di viduais (MEI) poderão emitir a 
No ta Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) a partir do dia 1° de janeiro 
de 2023. O serviço estará disponível 
no Portal do Simples Nacional. A 
in formação foi divulgada pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN), por meio da Resolução 
CGSN nÀ 169, do dia 27 de julho de 
2022. 

A emissão da NFS-e pelo 
Portal do Simples Nacional valerá 
para serviços não submetidos à inci-
dência do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços (ICMS), de acordo com o 
Simples Nacional. A partir de 
janeiro de 2023, o MEI poderá uti-
lizar os seguintes dispositivos: I - 
emissor de NFS-e web; II - aplica-

tivo para dispositivos móveis; e III - 
serviço de comunicação do tipo 
Interface de Programação de 
Aplicativos (API). 

É importante lembrar que a 
NFS-e não deve ser emitida para 
atividades de comercialização de 
mercadorias e de serviços com inci-
dência de ICMS. A emissão de 
NFS-e para pessoas físicas continua 
facultativa. Segundo o Sebrae, mais 
de 13 milhões de empreendedores 
poderão ser beneficiados. A NFS-e 
do MEI terá validade em todo o 
país, e será suficiente para funda-
mentação e constituição do crédito 
tributário. Além disso, dispensará 
certificação digital para autenticação 
e assinatura do documento emitido.  

Para o economista Carlos 
Eduardo Fernandes, a emissão das 
NFS-e facilita processos e agiliza o 

trabalho do MEI, permitindo mel-
horias. „Simplificando isso aumenta 
a produtividade da economia e mel-
hora a arrecadação porque é uma 
coisa fácil, que pode ser preenchida 
até no próprio aparelho celular‰, 
conclui. A psicopedagoga Edilene 
Carneiro, de 54 anos, que atua 
como MEI em uma creche no 
Paranoá (DF), considera a nova 
forma de emissão das NFS-e mais 
simples e de fácil entendimento. 

„Geralmente as pessoas que 
mexem com isso são pessoas muito 
novas que têm acesso e disponibili-
dade de mexer com computação e 
com essas novas tecnologias. E 
como é um processo bem reduzido e 
muito simples, qualquer um de nós 
consegue emitir a nota fiscal‰, com-
pleta. Em breve, os contribuintes 
enquadrados como MEI poderão 

realizar a ação por meio de um apli-
cativo que será disponibilizado para 
dispositivos móveis. A emissão será 
facultativa até janeiro de 2023, de 
maneira simplificada, com apenas 3 
passos de preenchimento: CPF ou 

CNPJ do tomador, serviço e valor. 
Após a emissão da nota pelo 

prestador, o programa enviará dire-
tamente para o dispositivo móvel do 
tomador, que poderá visualizar 
todas as NFS-e recebidas.

Segundo o Sebrae, mais de 13 milhões de empreendedores poderão ser beneficiados

Emissão da nota fiscal de serviço eletrônica é 
implantada para o Microempreendedor Individual
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RUMO À VITÓRIA

Na véspera do fim do período 
das convenções partidárias, o ex-
presidente e candidato do PT ao 
Palácio do Planalto, Luiz Inácio 
Lula da Silva, conseguiu formar o 
maior bloco partidário na disputa 
presidencial. O número de partidos 
na coligação é importante porque se 
traduz em maior tempo de propa-
ganda e fundo eleitoral à disposição 
do candidato e também assegura 
capilaridade da busca por votos nos 
Estados. Além do PT, Lula tem 

apoio de sete siglas. Já o presidente 
Jair Bolsonaro tem a segunda maior 
aliança, com o PL e mais dois parti-
dos. A candidatura petista terá o 
apoio do PSB, Solidariedade, 
PSOL, Rede, Avante, PCdoB e PV.  

Juntas, as legendas elegeram 
130 deputados federais, 12 senado -
res e oito governadores em 2018. A 
ban cada na Câmara é o principal 
cri tério para a divisão do tempo de 
pro paganda eleitoral no rádio e na 
te levisão, o que significa que Lula te -

rá mais exposição midiática que seus 
con correntes. Os números são uma 
pro jeção com base nos critérios ado -
ta dos pelo Tribunal Superior Elei -
toral (TSE). A divulgação da divisão 
do tempo será feita oficialmente pela 
Justiça Eleitoral no dia 12 de agosto. 

O ex-presidente também deve 
ter o apoio de um nono partido, o 
PROS, mas um acordo depende do 
desfecho de uma disputa judicial 
que envolve duas alas da legenda 
que travam uma queda de braço 

pelo comando partidário. O partido 
elegeu oito deputados federais e um 
senador em 2018.A campanha de 
Lula tenta evitar o clima de "já gan-
hou", mas também não esconde o 
desejo de atrair voto útil de outras 
candidaturas para ganhar já no pri-
meiro turno. De acordo com o 
deputado e presidente do 
Solidariedade, Paulo Pereira da 
Silva, conhecido como Paulinho da 
Força, a recente negociação de Lula 
com o PROS e o Avante "aumenta e 

muito a (possibilidade de a) eleição 
terminar no primeiro turno". 

No entanto, a cúpula petista 
evi ta subestimar a capacidade eleito-
ral de Bolsonaro de diminuir a van -
ta gem e levar a disputa para o se -
gun do turno. O partido inclusive já 
che gou a contratar pesquisas para 
sa ber o impacto eleitoral do au men -
to do Auxílio Brasil para R$ 600,00 
e outros benefícios sociais articula-
dos pelo governo e que começam a 
ser pagos em agosto.

O ex-presidente também destacou a construção de 1,4 milhão de cisternas e os programas de inclusão

Lula: “Ninguém vai nos impedir de levar água 
para matar a sede de milhões de nordestinos”

PRESIDENTE QUASE ISOLADO

Lula terá apoio de pelo menos oito 
partidos; Bolsonaro conta com três

Em ato público em Campina 
Grande (PB), o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva lembrou 
das políticas públicas inclusivas 
dos governos petistas e men-
cionou, especialmente, o pro-
grama de construção de cisternas 
e a transposição do rio São 
Francisco. Os dois programas 

levam água ao semiárido e ajudam 
a resolver um problema histórico 
da região, que sofreu anos com a 
seca. No ato „Vamos Juntos pelo 
Brasil e pela Paraíba‰, realizado 
no Parque do Povo, o ex-pres-
idente lembrou que a transposi-
ção, planejada desde os tempos 
do império, ficou na gaveta de dif-

erentes governos e só saiu do 
papel pelas mãos do único gov-
ernante que conheceu de perto o 
drama da falta de água.  

Em alguns casos, contou, 
alguns governadores impediam a 
obra porque se achavam donos do 
rio.„Eu digo para todo mundo 
ouvir: tem 12 milhões de nordes-

tinos que vivem no semiárido pre-
cisando de água e ninguém vai 
impedir a gente de levar água para 
matar a sede de milhões de nor-
destinos. E sabe por que fiz isso? 
Eu sei o que é, com sete anos de 
idade, sair com um jumento para 
ir pegar água no açude, tendo de 
ficar separando fezes de cabrito, 

de cavalo, de vaca ou de cabra, 
caramujo, para levar água para 
casa, colocar para assentar e, 
depois que assentava, tirava com 
uma canequinha para a gente 
beber. Eu sei o que é carregar 
água seis léguas de distância na 
cabeça para poder beber‰, lem-
brou. 

Lula defendeu a realização da 
transposição e criticou a tentativa 
de quem não se mexeu para que a 
obra saísse do papel, e que agora 
tenta se passar pelo pai dela. „Essa 
gente tem tanta desfaçatez, essa 
gente é tão mentirosa que é obrig-
ada a mentir mesmo com coisas 

que sabem que o povo sabe‰, 
lamentou, lembrando também a 
construção de 1,4 milhão de cister-
nas para atenuar o flagelo da seca, 
assim como outros programas de 
inclusão como Luz para Todos, 
Bolsa Família, PAA e PNAE e 
Minha Casa, Minha Vida.Lula afir-

mou ainda ter orgulho de nunca ter 
admitido que o nordestino apare-
cesse na imprensa por causa do 
analfabetismo, da desnutrição, da 
fome e da seca. 

„Eu saí de Caetés, em 1952, 
agarrado no rabo da saia de uma 
mãe fugindo da seca. A seca é um 

fenômeno da natureza, mas a fome 
é falta de vergonha de quem gov-
erna esse país. A fome não tem 
nada a ver com a seca, porque 
depende de política de Estado‰. 
Com discursos emocionados, o 
encontro, numa das maiores 
cidades de um estado muito benefi-

ciado pelas políticas inclusivas dos 
governos petistas, foi de reconheci-
mento, alegria, pessoas vestidas 
com criativos bonés e camisetas 
alusivos a Lula e muitas referências 
à necessidade de reconstruir o 
Brasil, após os retrocessos patroci-
nados pelo atual governo.

ÁGUA

Ex-presidente defende realização da transposição do Velho Chico
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COMÉRCIO

O comércio on-line tem sido 
um aliado para quem decidiu inves-
tir em novas formas de comercializa-
ção. A estratégia de comercializar 
usando a internet se intensificou 
durante a pandemia, quando as lojas 
físicas tiveram que ficar com as por-
tas temporariamente fechadas e a 
população pouco saía de casa. Nas 
feiras livres e mercados públicos, 
locais tradicionais de comercializa-
ção „corpo a corpo‰, os feirantes tiv-
eram que inovar e se modernizar.  

De olho em novas formas de 
comercializar usando a internet, 
Micilene Pereira, 44 anos, está 
usando o delivery como estratégia 
para manter as vendas e garantir 
90% da renda da barraca.  

„O cliente aqui tem várias 
opções: pode vir aqui fazer a feira, se 
não quiser levar, até em casa a gente 
leva; também pode pedir pelo 
Whatsapp e nós entregamos. Se o 
cliente não tiver em casa, não tem 
problema. Ele recebe a feira e depois 
faz o pagamento. E também temos a 
conta pelo Ifood‰, explica Micilene, 
que possui uma banca na feira da 
Jatiúca há mais de duas décadas.  

Para o cliente ficar completa-
mente satisfeito, a Secretaria 
Municipal do Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) está intensifi-
cando manutenções, reparos e mel-
horias diversas nos equipamentos 
públicos de comercialização, como 
feiras, mercados, Centro Pesqueiro 
e Shopping Popular. A intenção é 
dar suporte aos permissionários para 
que tenham um ambiente de tra-
balho que possa atrair os cada vez 
mais consumidores.  

„Sabemos que os consumi-
dores estão começando a voltar para 
as lojas físicas e nosso papel é garan-
tir que eles consigam ter as melhores 
experiências nestes locais. No 
Shopping Popular, por exemplo, 
reativamos a escada rolante e já esta-
mos trabalhando no projeto de reati-
vação do elevador para garantir 
maior acessibilidade‰, citou a secre-
tária adjunta da Semtabes, Ríssia 
Rodrigues. 

Nos mercados e feiras, escla-
rece a secretária adjunta da 
Semtabes, as equipes estão trabal-
hando na reforma dos banheiros e 
outros investimentos em melhorias 
estruturais dos equipamentos. 

Prefeitura de Maceió está investindo na manutenção dos espaços para atrair consumidores

Município organiza mercados e 
vendas on-line movimentam comércio

Levantamento
Um levantamento realizado 

pela empresa especializada em 
monitoramento on-line, a 
Neotrust, apontou que o e-com-
merce no Brasil teve uma alta no 
número de pedidos feitos na 
internet, crescendo 16,9%, com 
353 milhões de entregas. Lipia 
Souza, 31 anos, está aprovei-
tando esse aumento dos pedidos 
dos consumidores. Há quatro 
anos vendendo sapatos, ela usa as 
redes sociais além da divulgação 

da loja e fecha negócios pelo per-
fil do Instagram e pelo 
WhatsApp.  

„É uma comodidade para o 
cliente. Muitos vêm até a loja, 
outros querem receber em casa. 
A internet dá essa vantagem de 
antecipação. Então, temos o cui-
dado necessário para que eles 
consigam ter o que querem. Ou 
entregando em casa ou recebendo 
eles aqui no Shopping Popular‰, 
ressalta a lojista.

Os investimentos que a Prefeitura de Maceió está realizando nos 
equipamentos públicos dão suporte para Cicera Bernardo, 50 anos, que 
ainda não tem o costume de mexer com as redes sociais ou plataformas de 
vendas online. A loja dela fica localizada no 2À piso do Shopping Popular.  

„Com a escada rolante, melhorou bastante, praticamente 100%. A 
expectativa de todos é aumentar nossa cartela de clientes. Usando a 
escada rolante, agora fica mais fácil de chegar aqui na loja‰, acredita 
Cicera. 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

7

Fim de papo Investimento
As conversas entre Santos  e 

Argentinos Juniors pelo meia 
Gabriel Carabajal esfriaram. Na 
última quarta-feira, o clube de 
Buenos Aires sinalizou estar dis-
posto a negociar o atleta com a 
condição de que o Peixe efetuasse 
a compra. Após analisar os valores 
envolvidos em uma possível trans-
ação, a cúpula santista entendeu 
que a pedida foi muito alta e optou 
por recuar.

O atacante Deyverson foi 
anunciado oficialmente como 
reforço do Cuiabá na tarde desta 
quinta-feira. Ele havia desembar-
cado na capital mato-grossense na 
quarta, realizou exames médicos e 
assinou contrato com o Dourado. 
Aos 31 anos, o centroavante estava 
livre no mercado desde a saída do 
Palmeiras, no fim de junho. O vín-
culo de Deyverson com o Cuiabá 
terá duração de dois anos e meio.

De olho no futuro De fazer inveja
A presença maciça da Fiel nos jogos do 

Corinthians na Neo Química Arena tem sido um 
importante aliado do clube não apenas para derrotar 
adversários, mas também para reforçar o caixa. Ao 
longo de 24 jogos em Itaquera em 2022, o Timão já 
obteve R$ 63 milhões de renda bruta com bilheteria. 
Com mais dez partidas em casa até o fim do ano, 
com chance de chegar até a 13, caso avance na Copa 
do Brasil e na Libertadores, o Corinthians  pode 
bater a marca de R$ 100 milhões de faturamento 
com bilheteria.

Enxugamento Enxugamento II

Há quatro meses à frente da Comissão de 
Arbitragem da CBF, Wilson Seneme tomou como uma 
das primeiras medidas enxugar a escala de árbitros na Série 
A. O objetivo, nas palavras e na analogia do dirigente da 
CBF, é escalar aqueles jogadores "em que confia e que está 
bem no momento". Nos últimos três campeonatos, o total 
de juízes escalados variou de 38 a 42 nomes. Em 2022, 
após 21 rodadas, 26 árbitros apitaram partidas da Série A.

A redução é de 38% e provoca também debate de 
sobrecarga física em cima desses árbitros mais escalados por 
Seneme. Em entrevista ao ge - durante a semana de inter-
temporada para 95 árbitros, assistentes e árbitros de VAR -
, Seneme justificou a decisão. Dois dos árbitros mais esca-
lados, Raphael Claus, que vai para a Copa do Mundo, e 
Anderson Daronco também passaram suas impressões 
sobre este grupo mais enxuto da arbitragem de elite no país.

Exportação Sonho da classificação
A diretoria do Náutico  acer-

tou a negociação em definitivo do 
zagueiro Carlão para o Almería, da 
Espanha. O jogador, de 21 anos, 
que é prata da casa e fruto das esco-
linhas de futebol do clube pernam-
bucano, vai assinar contrato de cinco 
temporadas. Atuou pelo Náutico 
nas últimas 11 partidas pela Série B 
e já pode fazer a sua estreia no dia 
14, contra o Real Madrid, na aber-
tura do Campeonato Espanhol.

O ASA joga neste domingo 
a partida de ida das oitavas de 
final da Série D, contra o Rio 
Branco-AC, fora de casa, às 19h. 
Além de ser o primeiro passo 
para a classificação às quartas de 
final, a partida também vale três 
pontos na classificação geral da 
competição, que continua con-
tando e será o critério para defin-
ição dos confrontos da próxima 
fase.

Alagoano

Internacionalizando

Nosso conterrâneo Zagallo está perto de sair do hospital. Internado 
desde o último dia 26 de julho em um hospital da Zona Oeste do Rio de 
Janeiro para se recuperar de uma infecção respiratória, o ex-treinador de 90 
anos tem previsão de alta para este final de semana. A informação consta no 
boletim médico divulgado na quinta-feira. Em enquete realizada pelo ge com 
mais de 100 técnicos, Zagalo terminou em 2À lugar, atrás apenas de Telê 
Santana, como o maior treinador da história do futebol brasileiro.

Wanderson apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF durante 
a tarde de quinta-feira. O atacante de 34 anos está treinando no clube desde 
a semana passada, mas precisou aguardar a documentação para ser regis-
trado, uma vez que se trata de uma contratação internacional. Wanderson 
chega como terceiro nome contratado pelo Sport neste segundo semestre de 
2022, após as oficializações de Vagner Love e Gustavo Coutinho. 
Wanderson estava no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, há oito temporadas.

O atacante Deyverson foi anunciado oficialmente como reforço do Cuiabá na tarde desta quinta-feira. Ele 
havia desembarcado na capital mato-grossense na quarta, realizou exames médicos e assinou contrato com o 
Dourado. Aos 31 anos, o centroavante estava livre no mercado desde a saída do Palmeiras, no fim de junho. O 
vínculo de Deyverson com o Cuiabá terá duração de dois anos e meio.

Investimento

Deyverson foi herói do time paulista na conquista da Copa Libertadores de 2021, ao marcar o gol do título 
na final diante do Flamengo. Ele disputou 140 partidas, balançou as redes em 30 oportunidades e, além da 
Libertadores, conquistou a Recopa Sul-Americana, o Paulistão (2022) e o Campeonato Brasileiro (2018) pelo 
Palmeiras.

Histórico

O Vasco  acertou a compra de Eguinaldo. 
Ficou decidido na quinta-feira que o clube vai 
adquirir os 70% dos direitos econômicos do atacante 
de 17 anos, que está emprestado pelo Artsul. A 
equipe de Nova Iguaçu vai manter os outros 30% do 
jogador. O novo contrato vai até 2027. Foi uma 
negociação feita pelo Vasco, através do gerente 
Carlos Brazil, com aprovação da 777 Partners. O 
grupo americano pagará pelos direitos econômicos 
do atacante, caso assuma o controle do futebol, após 
a AGE de domingo.

Situação delicada
O CSA começou o segundo turno da Série B na zona do rebaixamento. A equipe ocupa o 17À lugar, com 

20 pontos, e no neste sábado enfrentará o Bahia, em Salvador,  terceiro colocado.  Na quarta-feira, o volante 
Geovane comentou que o campeonato começa a entrar na reta decisiva e que não há mais espaço para erros.
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O MELHOR GALETO 
DESOSSADO DO Brasil!
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

VIOLÊNCIA CONTRA CANDIDATA

FIRME E FORTE

O ex-prefeito de Rio Largo Toninho Lins segue 
firme e forte no meio político alagoano. Grande lid-
erança e político nato da região metropolitana, ele é 
disputado por grupos nos bastidores. Se engana 
quem pensa que o prestígio do mesmo pertence a 
alguma denominação religiosa ou agremiação parti-
dária, na arte do voto ele tem prestígio mesmo é com 
o povo riolarguense e do estado de Alagoas.

COMBUSTÍVEL MAIS BARATO

TJ CONTRA A VIOLÊNCIA

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Klever Loureiro, 
parabenizou os servidores do Judiciário e instituições parceiras envolvi-
das na campanha de conscientização contra a violência doméstica, no 
âmbito do Agosto Lilás, apresentada em reunião. Na oportunidade, o 
desembargador reforçou o incentivo para que as mulheres não deixem 
de denunciar as agressões, de forma a evitar a escalada da violência. 
„Todos os membros do Poder Judiciário de Alagoas, eu posso garantir, 
estão a postos para garantir a segurança de qualquer mulher que se 
sinta na iminência de sofrer violência‰, disse Loureiro.

As duas últimas pesquisas  de intenções de voto para 
o Governo de Alagoas, recentemente divuladas, apresen-
tam Paulo Dantas e Fernando Collor tecnicamente 
empatados e com uma distância considerável em relação 
a Rodrigo Cunha e Rui Palmeira, colocados respectiva-
mente em terceiro e quarto lugar. Diante desse fato, se as 
eleições  fossem realizadas hoje, Dantas e Collor estariam 
no segundo turno. 

 Assim, Paulo Dantas além da grande estrutura pol-
ítica de que dispõe, a cada dia, amplia a sua força de ação 
e sua adesão mais recente foi a do vice-prefeito de Maceió, 
Ronaldo Lessa, que deverá compor a sua chapa como 
vice-governador. 

De outro modo, Fernando Collor, mesmo não 
tendo nenhum grupo político que o apoie, utiliza como 
estratégia colar na imagem do presidente Bolsonaro, o 
que fortalece, a cada dia, a sua candidatura. 

Nesse contexto, Rodrigo Cunha cai,  a cada rodada 
de pesquisa, e, caso JHC, seu principal eleitor, continue 
detonando os aliados políticos de primeira hora, como o 
deputado Davi Maia e o vereador Francisco Sales, isso 
certamente enfraquecerá seu grupo de apoio, dificultando 
cada vez mais a possibilidade de que Cunha chegue ao 
segundo turno do pleito. Desse modo, convém lembrar 
ao jovem prefeito JHC, o velho adágio popular que afirma 

que política cisca sempre pra dentro e nunca pra fora. 
Da mesma forma, Rui Palmeira cai, a cada rodada 

de pesquisa, demonstrando que terá muita dificuldade 
para manter a sua candidatura. Já foi até especulada,  nas 
redes sociais, a possibilidade da sua desistência em bene-
fício do pré-candidato Paulo Dantas, fato esse negado 
pela sua assessoria de imprensa. 

Por tudo isso, se os ventos continuarem  favoráveis 
a Paulo Dantas e a Fernando Collor, esses candidatos cer-
tamente estarão a passos largos do segundo turno do 
pleito.

Uma pré-candidata à deputada federal foi baleada e seu marido foi 
assassinado durante um atentado à bala,  no município de Paulo Jacinto, 
na região Agreste de Alagoas. As vítimas foram identificadas como 
Lérida Lôbo e José Adilson da Silva.

Dantas e Collor a passos largos rumo ao segundo turno

O preço do diesel vendido pela Petrobras às refinarias fica mais 
barato a partir desta sexta-feira (5). Segundo anúncio feito pela estatal 
na véspera, o valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41 por 
litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, ou 3,57%.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Raio de saudade
¤s vezes faltam gavetas para 

guardar tanta saudade (Yêda 
Shumaltz). O Poeta da Saudade 
legou à posteridade: Se você plantar 
saudade/ Ferva bem a semente/ 
Plante num lugar bem seco onde o 
Sol seja bem quente/Porque se plan-
tar no molhado / Quando crescer 
mata gente.   

Aurilene Morais da Veiga nas-
ceu na terra dos Marechais, no dia 
03 de agosto de 1949. Cuidava dos 
animais, das flores que plantou em 
seu jardim. Ainda hoje exalam o 
perfume de sua doçura. Acreditava 
na ciência do Espiritismo. Admirava 
os Beatles e Babra Streisand. 
Amava a música My Way de 
Franklin Sinatra, o Anjo de olhos 
Azuis : ‰ IÊve lived a life thatÊs full / 
I traveled each and every highway / 
Ande more, much more/ I did it, I 
did it may way‰.  

Exímia Professora de Inglês na 
antiga FADIMA. Lecionou na rede 
privada e Pública Estadual, onde se 
aposentou condignamente. Exerceu 
com maestria a profissão de advo-
gada junto à Corte do TRT-AL. 
Tendo sido elogiada pelas colegas 

pelo grau de proficiência. Foi meu 
Porto Seguro. Fernando Pessoa 
(1888 -1935) escrevera: Todo cais é 
uma saudade de pedras. Naveguei 
em mares calmos, fertilizados pelo 
seu amor incomensurável.  

Minha primogênita Vanessa 
Pollyana, lente da Seune – FAMA – 
seguiu seus passos no Ensino 
Superior. Advogada caçula Vanissa 
Veiga também herdou seus dotes 
jurídicos. Os netos Hugo Daniel e 
Kennedy Veiga continuam a 
amando. Enquanto o vetusto 
esposo, ensinei no Centro 
Universitário CESMAC durante 25 
anos Economia. 

Um Raio de Saudade que 
atingiu meu coração, deu-me a 
dimensão da aspiral sentimental. 
Jamais esquecerei o que fez por 
mim. Meus queridos compadres 
John e Rosinha AbÊs, testemunha-
ram essa história de amor. União 
perfeita de 51 anos de convivência 
comum. Viveu.  

Conquistou o lugar merecido 
na sociedade maceioense. E, sobre-
tudo, pautou sua correta trajetória, 
com ética, lisura e honestidade. No 

dia 03 de agosto do fluente ano, 
minha inolvidável consorte Aurilene 
Morais da Veiga iria completar 73 
anos de existência. Infelizmente, 
vitimada de infarto no miocárdio, 
veio a falecer na madrugada do dia 
01 de fevereiro de 2021. ¤s vésperas 
de meu aniversário. 

Diuturnamente, rezo pela sua 
bondosa alma. Suplico à Nossa 
Senhora da Conceição, Sua 
Madrinha, que dê amparo eterno na 
sua morada definitiva. Juntamente 
com as almas de meu querido filho 
Francis Lawrence, do inesquecível 
irmão economista-advogado Cícero 
Veiga, minha cunhada Terezinha 
Cabral e ao meu cunhado Ariosto 
Araújo. A saudade que sinto é feita 
de lembranças eternas. 

Nesse sentido, continuo a 
viver minha solidão. Ao lado da 
Família, renovo minhas forças para 
seguir em frente do itinerário tra-
çado por ela. Foi o TUDO para 
mim. Resta-me tão-somente chorar 
sua partida precoce. Afinal, voltou à 
Casa do Pai Eterno após ter cum-
prida sua sublime missão. Descanse 
em Paz Aurilene Morais da Veiga! 

vitor


