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da carestia
Alta foi de 29,50%
no mês de maio

Feijão é o vilão

Com registro de 0,91% na taxa 
de infl ação no mês de maio 
deste ano, as despesas dos 
moradores da Região Metropo-
litana de Belém aumentaram 
principalmente pela elevação 
de preços de itens básicos de 
alimentação como o feijão. No 
comparativo com o mês ante-
rior, houve um aumento de 0,09 
pontos percentuais, quando a 
taxa alcançou 0,82%, segundo 
o levantamento feito pela Fun-
dação Amazônia de Amparo a 
Estudos e Pesquisas (Fapespa). 
A elevada taxa de infl ação está 
atribuída ao aumento de preços 
de alguns itens das categorias 
de produtos e serviços, que 
avançaram acima da média este 
mês, como o feijão jalo, com a 
taxa de 29,50%. No acumulado 
dos últimos doze meses, de 
junho de 2015 a maio deste ano, 
a variação da infl ação na RMB se 
encerrou em 14,34%.

Citado na delação de 
Machado, ministro Henrique Alves pede demissão

Após ser envolvido em uma sé-
rie de acusações na operação Lava 
Jato, o ministro do Turismo, Hen-
rique Eduardo Alves (PMDB-RN), 
pediu demissão ontem. Apesar 
de a decisão de deixar o governo 
ter sido tomada um dia depois de 
novas revelações da delação do 
presidente da Transpetro Sérgio 
Machado o atingirem, Henrique 
Alves só sacramentou sua demis-
são após receber a informação de 
que existem provas inéditas, desta 
vez documentais, contra ele, como 
antecipou o blog do jornalista Jorge 
Bastos Moreno, no site do Globo. 

Segundo integrantes da cúpula 
do governo e do PMDB, Alves teria 
sido informado sobre a descoberta 
de um depósito de empreiteira em 
uma conta sua na Suíça. Aliado his-
tórico e amigo próximo do presiden-
te interino Michel Temer, Henrique 
Alves é o terceiro ministro a cair em 
apenas 35 dias de governo. Antes 
dele, Romero Jucá (Planejamento) 
e Fabiano Silveira (Transparência) 
deixaram de ser ministros também 
devido a citações ou declarações re-
lativas à Lava Jato. 

O presidente interino chamou 
Henrique Alves ao seu gabinete na 
noite de quarta-feira após vir a pú-
blico a delação de Sérgio Machado 
acusando Alves de ter recebido R$ 
1,5 milhão para campanhas e de fa-
zer lobby para empresas de tecno-
logia e serviços serem contratadas 
pela Transpetro. 

Os recursos eleitorais teriam 
como origem contratos entre a 
estatal e as empreiteiras Queiroz 

 Alves é o terceiro ministro a cair em 35 dias de governo Temer
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Galvão e Galvão Engenharia. Nesta 
conversa, Temer pediu ao ministro 
para pensar sobre a necessidade de 
deixar o governo.

Na manhã de ontem, Alves con-
versou com o ministro Geddel Viei-
ra Lima (Secretaria de Governo) 
para discutir sua situação. Foi acon-

selhado a pedir demissão, o que fez 
horas depois. Segundo um auxiliar 
de Temer, na conversa que Alves 
teve com o presidente, o ministro 
avaliou que enquanto estivesse no 
governo seria um alvo ainda maior 
de vazamentos e especulações em 
torno da Lava Jato. 


