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E X P E D I E N T E

Cleto Marques Luz - uma luz que 
brilhou na política alagoana

MARCELO BASTOS

A trajetória política de Cleto Marques Luz iniciou-se em 1950, 
quando foi eleito vereador por Maceió. Nessa legislatura foi o vice-pres-
idente da câmara municipal. 

Nas eleições de 1954, Cleto Marques foi reeleito vereador por 
Maceió. Naquela legislatura foi eleito presidente da câmara, e em virtude 
disso, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Maceió no período 
de 30 de março até 23 de novembro de 1955. 

Cleto Marques, na eleição de 1958 foi eleito pelo PSP deputado 
estadual com 1.956 votos, ficando em 7° lugar dentre as trinta e cinco 
vagas em disputa. 

Nas eleições de 1962, Cleto Marques foi eleito mais uma vez pelo 
PSP para deputado estadual com 1.523 votos, ficando em 25° lugar den-
tre as trinta e cinco vagas em disputa. Durante aquela legislatura foi o 
líder da bancada do PSP na assembleia legislativa. 

Cleto Marques, nas eleições de 1965 foi candidato pelo PSP a vice-
governador na chapa de Muniz Falcão. A chapa Muniz/Cleto foi vitoriosa 
naquele pleito com uma votação de 59.338 votos (43,90%), porém a 
vitória da chapa foi esbarrada na emenda constitucional n° 13, promul-
gada em 8 de abril de 1965, que exigia a maioria absoluta de votos para 
a homologação do resultado e caberia à assembleia legislativa resolver o 
impasse; contudo, por vinte votos contrários à chapa Muniz/Cleto foi der-
rotada. A partir de então, o Estado de Alagoas passou a ser governado por 
um interventor federal, general João Tubino até o momento em que os 
deputados estaduais escolhessem o novo governador, conforme previa o 
artigo n° 3 que legitimou a eleição indireta de Lamenha Filho para gov-
ernar o Estado de Alagoas e cuja posse aconteceu em 15 de agosto de 
1966. 

Nas eleições de 1966, Cleto Marques foi eleito pelo MDB deputado 
federal com 8.854 votos, ficando em 6° lugar dentre as noves vagas em 
disputa. Após o término do seu mandato de deputado federal, Cleto não 
disputou mais nenhum cargo eletivo.  

Cleto Marques, ainda foi secretário do Trabalho nos governos de 
Divaldo Suruagy (1975/1978) e Geraldo Melo(1978/1979). Ao longo de 
sua trajetória política foi ainda secretário da Agricultura, Indústria e 
Comércio de Alagoas no Governo de Muniz Falcão. 

 
Faleceu em Maceió no dia 7 de fevereiro de 1979.

O deputado federal Marx 
Beltrão (PSD) se manifestou no ple-
nário da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, contra o aumento da 
tarifa de energia elétrica em Alagoas. 
O anúncio do reajuste de 8,62% foi 
feito pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) e as 
novas tarifas entram em vigor no dia 
3 de maio. 

Para as indústrias, o aumento 
será ainda maior, de 13,03%, já para 
empresas que usam energia de baixa 
tensão, o reajuste será de 7,02%. 
Beltrão afirmou ainda que vai pro-
curar, mais uma vez, meios legais 
para barrar o aumento. 

„Aumentar o valor da conta de 
energia, enquanto a população 
enfrenta essa crise causada pela pan-
demia da Covid-19, é inaceitável. Já 
tomei várias medidas para impedir 
esse aumento em outras ocasiões, 
voltarei a recorrer ao Ministério 
Público Federal e não descansarei 
até garantir que a ANEEL e a 
Equatorial Alagoas desistam desse 
verdadeiro absurdo‰, protestou 
Marx Beltrão. 

Este é o segundo aumento na 
tarifa de energia concedido pela 
ANEEL desde o começo da emer-
gência sanitária causada pelo novo 
coronavírus, no começo de 2020. 
Em julho do ano passado, o 
aumento autorizado pela ANEEL 

foi de 9,16% para consumidores de 
baixa tensão em média tensão. Já 
para as indústrias do estado, o 
aumento foi de 11,68%. Este 
aumento foi anunciado em abril de 
2020. 

E para além dos dois reajustes 
na tarifa de energia elétrica de 
Alagoas autorizados pela ANEEL, 
cabe frisar que Agência reativou em 
dezembro de 2020 o sistema de ban-
deira tarifárias e definiu a bandeira 
vermelha patamar 2 para a vigência 
em Alagoas com cobrança já para 

aquele mês. A bandeira vermelha, a 
mais alta, elevou o custo da energia 
elétrica para R$ 6,243 para cada 100 
quilowatts hora consumidos. 

Atualmente, ainda de acordo 
com a ANEEL, os alagoanos pagam 
a quarta tarifa mais cara do 
Nordeste e segundo balanço anual 
da Equatorial Alagoas, o lucro 
líquido da empresa atingiu R$ 453 
milhões em 2020, um aumento de 
30,5% quando comparado ao lucro 
de R$ 347 milhões registrado em 
2019.

AUMENTO IMORAL!

Marx Beltrão critica reajuste 
da tarifa energia elétrica e 

busca impedir novo aumento

Deputado defende renegociação de dívidas com mais crédito para agricultor
Em pronunciamento no ple-

nário da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, o deputado federal 
Marx Beltrão (PSD) defendeu a 
renegociação de débitos contraídos 
pelos agricultores alagoanos e brasi-
leiros e pediu a votação e a aprova-
ção urgente da Medida Provisória nÀ 
1016/20.  

A MP permite a renegociação 
das dívidas contraídas por empresas 
e pessoas físicas junto aos Fundos 
Constitucionais de Financiamento 
do Norte (FNO), do Nordeste 
(FNE) e do Centro-Oeste (FCO). A 
Medida Provisória deve ser pautada 
ainda nesta semana. 

„Tive a honra de ter sido o 
deputado relator da MP que origi-
nou a Lei nÀ 13.340 ainda no gov-
erno passado, onde milhares de tra-

balhadores da agricultura familiar de 
Alagoas e do Nordeste tiveram a 
chance de negociar e liquidar seus 
débitos com instituições como o 
Banco do Brasil e o Banco do 
Nordeste. Por isso, defendo a apro-
vação imediata desta MP nÀ 
1016/20, para que possamos dar 
uma nova oportunidade para ofertar 
crédito a estes pais e mães de família, 
possibilitando que estes trabalha-
dores paguem de forma justa seus 
débitos‰, disse Marx Beltrão. 

De acordo com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, o 
FNO, o FCO e o FNE acumulam 
mais de R$ 9,1 bilhões em dívidas, 
abrangendo mais de 300 mil pessoas 
físicas e jurídicas. Aproximadamente 
87% dos débitos são de até R$ 20 
mil.  

 
CONTRATOS ANTIGOS 
 
Com a MP nÀ 1016/20, pode-

rão ser renegociadas operações cuja 
contratação original tenha ocorrido 
há, no mínimo, 7 anos, ou 10 anos 
contados da última renegociação, e 
que tenham sido integralmente pro-
visionadas há pelo menos um ano 
ou lançadas totalmente em prejuízo 
nas demonstrações financeiras dos 
fundos constitucionais. 

O prazo de quitação será de 
até 120 meses, com descontos de até 
70% do valor total dos créditos a 
serem renegociados e atualização da 
dívida pelo encargo previsto no 
último instrumento contratual. A 
renegociação  deverá ser solicitada 
até 31 de dezembro de 2021.
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MPF investiga falta de CoronaVac 
para segunda dosagem em Maceió
O Ministério Público Federal 

(MPF) em Alagoas, por meio do 
GT Covid-19, informou na quinta-
feira, 29, que, em razão de represen-
tação, tramita Procedimento 
Preparatório para apurar a notícia de 
falta de doses de CoronaVac na cap-
ital, colocando em risco a eficácia da 
vacinação por falta de segunda dose 
para maceioenses, diante do cenário 
de escassez de doses e atraso na 
remessa ao Estado de Alagoas. 

Em acompanhamento às 
ações estratégicas para operacionali-
zação do Plano Estadual de 
Vacinação contra a Covid-19, o 
MPF participou, na manhã de 
quinta-feira (29), de reunião, na 
qual, entre outros assuntos aborda-
dos, foi pactuado que a Secretaria de 
Estado da Saúde de Alagoas 
(SESAU) repassará ao Município 
de Maceió a quantidade necessária 
para cobrir o excedente de Segunda 
Dose de CoronaVac referente ao dia 
25 de abril e o integral do dia 26 de 
abril para aplicação segundo o novo 

prazo autorizado pela Resolução 
CIB n° 14/2021.  (intervalo de 28 
dias entre doses). 

Conforme ajustado, a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Maceió (SMS) informará à SESAU 
a quantidade de doses de vacina que 
excedeu em razão de pessoas de out-
ros municípios que se vacinaram na 
capital, o que levou à falta de doses 
para maceioenses. A SMS apresen-
tará a relação dos municípios de 
onde vieram pessoas em busca de 
vacinação na capital. Por outro lado, 
Maceió passará a exigir compro-
vante de residência para evitar que a 
situação ocorra novamente. 

A Resolução CIB n° 14/21, 
que traz a pactuação entre SESAU e 
COSEMS (Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde), possibilita a 
aplicação da segunda dose da vacina 
no prazo de 28 dias, não mais 21 
dias entre as doses de CoronaVac, 
cumprindo o período entre doses 
previsto pelo fabricante (Instituto 
Butantan).

PANDEMIA

Um novo bloco com quatro 
vereadores da Câmara Municipal 
de Maceió foi formado nesta 
última quinta (29). Os parlamen-
tares Aldo Loureiro (PP), 
Brivaldo Marques (PSC), Cal 
Moreira (PSC) e Dr. Valmir 
(PT) fazem parte da nova união 
política da capital alagoana.  

Essa nova união já era 
comentada nos bastidores políti-
cos.  

Entre reuniões com os sec-
retários municipais, os verea-

dores já teriam confirmado a 
existência desse novo grupo. De 
acordo com os parlamentares, 
essa decisão de união se deu por 
uma questão de „afinidade‰. 

Mesmo com as diferenças 
partidárias, o grupo se define 
como independente e acredita 
que juntos, a iniciativa deve fun-
cionar. O novo bloco também 
demonstrou afinidade pelo pres-
idente da Câmara, o vereador 
Galba Netto (MDB), e pelo pre-
feito JHC (PSB).  

Os parlamentares ainda 
desejaram uma boa gestão para 
JHC e para o presidente da 
Câmara.  A nova aliança pre-
tende modificar a antiga form-

ação da Casa, que incluía antigos 
nomes conhecidos pela popula-
ção.  

Com 3 novatos, os verea-
dores pretendem aprovar vetos e 

indicações, além de votarem jun-
tos projetos importantes como o 
Orçamento, que ainda não foi 
colocado em pauta. 

POLÍTICA

Vereadores se unem e fazem novo bloco na Câmara de Maceió
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Renan Calheiros apresenta plano de 
trabalho que irá investigar Bolsonaro

O plano traçado pelos pres-
identes da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo 
Pacheco, para aprovar a reforma 
tributária ainda neste ano, inclui o 
fatiamento da proposta em quatro 
partes. Cada casa legislativa será 
responsável pela tramitação de 
duas delas, com projetos independ-
entes. Em conversa com ao G1, 
Arthur Lira afirmou que o caminho 
escolhido é o de não seguir os tex-
tos das PECs 45 e 110, que estão 
em tramitação nas duas casas e são 
alvo de disputas, mas apresentar 

uma proposta alternativa, com foco 
nos pontos consensuais. 

„Vamos votar primeiro o que 
nos une, não o que nos afasta‰, diz 
Lira, que aposta na estratégia como 
forma de aumentar as chances de 
aprovação.O presidente da Câmara 
disse que o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), relator da pro-
posta em curso na comissão mista 
de reforma tributária, irá entregar 
na segunda-feira (3) seu relatório. 
A partir dele, o texto deve ser divid-
ido em quatro linhas, ainda em 
construção. 

Em reunião recente com o 
secretário da Receita Federal, José 
Roberto Tostes Neto, represen-
tantes dos Estados, reunidos no 
Comsefaz (Comitê Nacional de 
Secretários da Fazenda, Finanças, 
Receitas ou Tributação dos 
Estados e Distrito Federal) defen-
deram uma reforma mais ampla do 
que a proposta pelo governo e envi-
ada ao Congresso. 

A divisão dos tópicos pode 
ainda sofrer alterações, mas o for-
mato fatiado, com relatores difer-
entes para cada tópico, é visto 

como uma forma de ampliar as 
chances de aprovação deles, em 
momentos diferentes, ao longo 
deste ano e de 2022. 

A equipe econômica já foi avi-
sada que precisará negociar alíquo-
tas para a CBS (Contribuição sobre 
Bens e Serviços) – imposto que irá 

substituir PIS e Cofins, dois trib-
utos federais.O avanço da negocia-
ção do novo formato, em especial a 
parte que substituirá PIS e Cofins, 
levou à saída da assessora especial 
para reforma tributária do 
Ministério da Economia, Vanessa 
Canado.

Arthur Lira quer fatiar reforma 
tributária em quatro partes

CÂMARA

O plano de trabalho da CPI 
da Pandemia já está concluído. O 
senador Renan Calheiros, relator da 
Comissão, e o vice-presidente, 
senador Randolfe Rodrigues, fala-
ram com a imprensa na noite desta 
quinta-feira (29). E afirmaram que 
o documento é apenas o ponto de 
partida para o desenrolar das inves-
tigações. O documento contém 12 
páginas e prioriza investigar se o 
Poder Público agiu de maneira ade-
quada para minimizar perdas e pro-
teger a população. 

„Depois de abrir um prazo, 
recolhemos algumas propostas e sis-
tematizamos elas em um plano de 
trabalho. Ele não vai limitar a inves-
tigação, a investigação é que defin-
irá esses limites. Ele é um ponto de 
partida, uma linha inicial que, natu-
ralmente, será incrementada e 
enriquecida pelos depoimentos, 

perícias, estudos e documentos ofi-
ciais que serão reunidos ao longo do 
trabalho dessa CPI‰, esclareceu o 
senador Renan Calheiros. 

Entre as prioridades reveladas 
no Plano de Trabalho estão as ações 
de enfrentamento à pandemia, 

como isolamento social, aquisição 
de vacinas e seus insumos, bem 
como a execução de plano nacional 
de imunização e estruturas de leitos. 
Consta também a assistência 
Farmacêutica em relação aos insu-
mos para tratamento de enfermos, 
estruturas de combate à crise, com 
atribuição de responsabilidades e 
competências; o colapso da saúde 
no Estado do Amazonas; ações de 
prevenção e atenção à saúde 
indígena e emprego de recursos fed-
erais, que incluem o repasse de 
recursos federais para estados e 
municípios como o auxílio emer-
gencial. 

Por fim, o documento aponta 
que a CPI apresentará um relatório, 
onde espera elucidar os fatos e, se 
for o caso, identificar as autoridades 
que agiram à margem da lei, enca-
minhando suas conclusões às auto-

ridades competentes para apuração. 
„Tivemos uma semana muito 

produtiva, fizemos as convocações 
que são necessárias, combinamos os 
calendários nas próximas semanas. 
As sessões vão acontecer nas terças, 
quartas e quintas, e esperamos che-

gar a conclusão com êxito desta 
CPI no prazo de 90 dias. No final 
iremos apresentar um relatório, que 
servirá como base para a apuração 
futura das autoridades compe-
tentes‰, completou o senador 
Renan. 

Ele não vai 
limitar a 
investigação, a 
investigação é 
que definirá esses 
limites. Ele é um 
ponto de partida, 
uma linha inicial 

SENADOR RENAN CALHEIROS
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A vereadora de Maribondo 
Vanda Maria Florentino Ferreira, a 
enfermeira Vanda, pode ser proces-
sada por usar sua escola de cursos 
técnicos para campanha política. O 
A Notícia recebeu prints de Vanda 
supostamente pedindo votos na rede 
social da unidade de ensino.  

Ela é proprietária da Objetivo 
Cursos Técnicos, criada em 2019, 
que atua em Maceió e também em 
Maribondo. Porém, há um agra-
vante. Segundo o site do Ministério 
da Educação, a instituição ainda não 
encontra-se cadastrada. A consulta 
pode ser feita a partir do endereço 
http://sistec.mec.gov.br/consulta-
publicaunidadeensino/.  

Para fazer a pesquisa é fácil. Só 
clicar em Alagoas e procurar a escola 
de cursos técnicos. Inscrita sob o 
CNPJ de número 33.512.503/0001-
03, a Objetivo Cursos Técnicos não 
consta do cadastro ministerial. 

Vale salientar que as institui-
ções de ensino devem se subordinar 
às regras e à fiscalização do 
Ministério da Educação (MEC). 
Para funcionarem regularmente, o 
que as habilita a emitir diploma 
válido em todo o território nacional, 
os cursos oferecidos pela instituição 
precisam ser reconhecidos.  

Ainda que o curso tenha sido 
autorizado pelo MEC, isso não sig-
nifica que os diplomas possam ser 
emitidos, uma vez que eles somente 
poderão ser considerados válidos e 
eficazes após concluído o processo 
de reconhecimento, no qual o MEC 

reconhece a validade dos atos exara-
dos pela instituição. 

No entanto, caso seja matricu-
lado ou tenha concluído curso não 
reconhecido pelo MEC, o diploma 
não será expedido. Não há possibili-
dade de outra instituição reconhecê-
lo, segundo a jurisprudência. Por 
essa razão, cabe ingressar com ação 
indenizatória, pleiteando danos 
materiais e morais decorrentes dos 
prejuízos que o não reconhecimento 
do curso pode causar na trajetória 
profissional do estudante. 

 Abuso econômico trata da 
influência do poder monetário nas 
campanhas eleitorais cujas suas con-
sequências podem resultar na pos-
sível impugnação do mandato ele-

tivo. Vanda é do PTB e tem 49 anos 
de idade. Ela foi eleita com 440 
votos. Durante campanha utilizou 
R$29.447,71 em publicidade, 
segundo site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).  

No Facebook, Vanda Maria se 
gaba de projetos para implantação 
de placas, colocação de lâmpadas e 
pavimentação de ruas. „Entrei na 
política para poder ampliar um ser-
viço que já presto a toda população 
há mais de uma década. Para poder 
ajudar as pessoas que buscam em 
mim uma assistência, uma atenção, 
um cuidado, enfim, um olhar 
humanizado voltado a necessidade 
de cada um‰, escreveu nas redes 
sociais. 

“Alunos” de vereadora de Maribondo 
podem ficar sem diploma

CURSO IRREGULAR

LEGISLATIVO

MINHA CIDADE LINDA
O governador Renan Fi -

lho e o secretário de Estado do 
Transporte e Desen volvimento 
Urbano, Mosart Amaral, auto-
rizaram o início das obras do 
Minha Cidade Linda em Chã 
Preta, Maribondo e Igaci. 
Agora, já são 20 os municípios 

atendidos pelo maior programa 
de pavimentação e de melhoria 
e construção de espaços públi-
cos da história de Alagoas, que 
vai investir aproximadamente 
R$ 400 milhões e gerar cerca 
de cinco mil empregos até o 
final de 2022.

SALDO POSITIVO
O mês de abril terminou 

com mais um recorde de 
repasse de dinheiro do Fundo 
de Participação dos 
Municípios (FPM), para os 
cofres das prefeituras com 

33,92% de aumento em rela-
ção a 2020. De janeiro até 
hoje, 30 de abril, as prefeituras 
já receberam R$ 9,8 bilhões, 
ou seja 22,5% a mais que em 
2020.

ARAPIRACA EM FOCO
O prefeito Luciano 

Barbosa cumpre agenda institu-
cional em Brasília, esteve reun-
ido com o presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Marcelo 

Ponte. Barbosa também visitou 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira. No 
encontro foram tratados seis 
projetos para o desenvolvimento 
de Arapiraca.

CAMPANHA CEASA AMIGA
A ABRACEN – 

Associação Brasileira das 
Centrais de Abastecimento em 
parceria com as ceasas de todo 
Brasil, realizam a campanha  
CEASA AMIGA para arreca-
dar alimentos que serão doados 
às instituições locais que traba -
lham com pessoas em situação 

de vulnerabilidade social. 
Inicialmente, ABRACEN junto 
com o IDERAL, já estão 
fazendo a doação de 10 Mil 
reais que serão convertidos em 
cestas básicas para essas insti-
tuições que são devidamente 
cadastradas pelo governo fe -
deral.

O vereador Bello (PSD) esteve com a deputada es-
tadual Cibele Moura (PSDB), em busca de ações e re-
alizações de projetos por intermédio da parlamentar 
junto ao governo do estado, o Vereador Bello levou al-
gumas demandas do município que agora passa a con-
tar com o empenho da deputada na assembleia 
legislativa em prol da população satubense. 

AÇÕES PARA SATUBA 

Toy do carlos, única vereadora de 
Roteiro, exige respeito de parlamentares

Os ânimos esquentaram 
durante a sessão na Câmara de 
Vereadores de Roteiro, fato que 
aconteceu na quinta-feira, 30. A 
vereadora Maria Cícera da Silva, 
mais conhecida como Toy do 
Carlos (PP), se sentiu desrespei-
tada enquanto discursava na Casa 
de Leis.  

Interrompida por outros par-
lamentares, ela precisou usar um 
tom mais ríspido para ser respei-
tada. Ðnica mulher na Câmara e 
presidente do Legislativo, Toy do 
Carlos não se deixou intimidar.  

"Vereador, não atrapalhe 
minha palavra. Estou falando! 
Respeite enquanto o outro estiver 
falando‰, disse a vereadora. O dis-

curso era sobre projeto de lei que 
trata da distribuição de cestas bási-
cas a famílias carentes no muni-
cípio.  

Foi quando Toy do Carlos 
usou o termo salário para se referir 
ao vencimento dos parlamentares. 
Um outro vereador, não identifi-

cado na gravação, interrompe a 
parlamentar corrigindo-a. „Não é 
salário, é subsídio‰, disse ele.  

"Me respeite enquanto estiver 
falando. Eu respeito cada um aqui 
então me respeite. Quando for sua 
vez, você diz o que pensa. Não se 
interrompe a presidência enquanto 
ela estiver falando. Na vez de 
vocês, vocês podem falar o que for 
necessário, sem problema nen-
hum‰, disse a vereadora.  

Ela também explicou que 
usou a palavra salário em vez de 
subsídio porque é de mais fácil 
entendimento à população. Toy do 
Carlos foi a terceira vereadora mais 
votada no município com 286 
votos. 
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De acordo com a Conmebol, os primeiros a serem vacinados serão os 
membros das equipes que participarão da Copa América, que começará em 
junho, e dos times que disputam os torneios internacionais do continente - 
a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Depois, equipes masculinas 
e femininas da primeira divisão de cada país-membro também receberão 
doses, assim como árbitros e outros envolvidos na organização dos jogos.

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira o início da distribuição das 
doses de vacina contra a Covid-19, recebidas como doação da fabricante 
Sinovac. A confederação enviará os lotes às federações nacionais, que 
terão a responsabilidade de fiscalizar o uso correto das doses destinadas a 
atletas e membros de comissão técnica e prestarão contas depois à confe -
deração. 

Antes de assinar com o Atlético-MG, Hulk tinha duas propostas na 
mesa: a do Galo e uma do Porto, de Portugal. O atacante analisou as ofer-
tas. Tinha tudo para assinar com o clube português, onde foi ídolo. Mas 
no fim optou pelo Alvinegro. A revelação foi feita em entrevista ao jornal 
A Bola, de Portugal. 

Amor ao Brasil 

Medidas de prevenção II 

Medidas de prevenção

O Murici segue se reforçando para a reta final do Campeonato Alagoano. Na quarta-feira, o clube fechou 
com o atacante Bisneto, ex-Globo-RN. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário 
(BIF) da CBF. Francisco Batista Bisneto, de 21 anos, passou pela base do ABC e atuou no Visão Celeste e no 
Globo, todos do Rio Grande do Norte. O time do Murici está empolgado, sobretudo depois de ter vencido o 
CRB por 1 x 0 no seu último jogo. 

De olha na taça 

Souza ex-CSA e São Paulo es tá pendurando as chuteiras. Trata-se de mais um alagoano de des ta que que 
teve por questão de idade se despedir do futebol.  Aos 42 anos, o meia Souza, disse que chegou a hora de parar. 
Ele falou ao g1/AL na última terça sobre a decisão de encerrar a carreira e revelou ain da que escolheu uma nova 
pro fis são - Estou parando e agora, co mo Deus me trouxe para um lugar que não estava nos meus planos, nun ca 
esteve, vou atuar como co men tarista.  Ele acertou com a Band. 

Garoto de TV O atacante Fred não escondeu a emoção por alcançar um feito his -
tórico pelo Fluminense, na noite da última quarta-feira, na vitória por 2 a 1 
sobre o Santa Fe, pela 2… ro dada da fase de grupos da Li ber ta dores. Autor 
dos dois gols do ti me na partida, o camisa 9 se tornou o segundo maior artil-
heiro da história do clube carioca. Ao falar sobre a marca na saída de campo, 
ele fi cou com os olhos marejados e se es for çou para conter as lágrimas: "Mo -
tivo de muita honra e muito or gulho‰. Ele chegou a marca dos 185 gols. 

Pura emoção 

 Em apenas uma semana, o meia Thonny Anderson fez a estreia pelo  
Bahia e já terá a chance de disputar a primeira final com a camisa tricolor. 
Na última terça-feira, o atleta atuou como titular na goleada por 5x0 sobre 
o Guabirá, na Copa Sul-Americana. Neste sábado, ele será opção para a 
partida contra o Ceará, pela decisão da Copa do Nordeste. 

Teste de fogo 
O Goiás oficializou a con tra ta -

 ção do técnico Pintado, de 55 anos, 
que chega para tentar re erguer o ti -
me na temporada 2021. Pintado 
con quistou o acesso para a Série A 
no último Campeonato Brasileiro 
com o Juventude e recentemente es -
ta va na Ferroviária na disputa do 
Cam peonato Paulista. Pintado che -
ga para o lugar de Glauber Ramos, 
que dirigiu a equipe esmeraldina so -
zi nho desde a saída de Augusto Cé -
sar, com quem fez parceria ao longo 
dos últimos meses. 

Pintado na jogada 

O novo treinador esmeraldino 
assume o time em situação delicada 
no Campeonato Goiano. O Goiás 
perdeu o jogo de ida das quartas de 
final para o Atlético-GO por 3 a 0, 
na Serrinha, e jogará na casa do 
adversário neste domingo. O 
Verdão também já foi eliminado na 
Copa do Brasil.

Pintado na jogada II 

Por meio de seu site oficial, o Sampaio Correia  anunciou o português Daniel Neri, que estava no 
Salgueiro/PE, como novo técnico para temporada 2021. O treinador chega para substituir Rafael Guanaes, que 
foi desligado na semana passada em comum acordo. „É um treinador da escola portuguesa, que vai ter uma 
oportunidade de demonstrar o seu potencial aqui no Sampaio. Foi campeão pernambucano comandando uma 
equipe de orçamento modesto, e chega com motivação total para nos ajudar no restante da temporada‰, disse o 
presidente do Sampaio, Sérgio Frota. 

Tempero português 

A delicada situação econômica enfrentada pelo Paraná, fez com que o meia Thiago Neves pudesse ajudar 
o time que o revelou. O jogador do Sport  participou da vaquinha para arrecadar R$ 10 mil e pagar serviços que 
estavam paralisados no clube. Além do apoio ao time em que começou a jogar, o motivo para tanto carinho tem 
um nome: o avô, Domingos Neves, que faleceu em 2020 e que era torcedor fanático do Paraná.

Vaquinha 

Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

O primeiro clássico entre  CSA e CRB  no Alagoano 2021 tem um detalhe que resume esse período de 
pandemia no Brasil: os dois treinadores, Bruno Pivetti e Roberto Fernandes e  testaram positivo para Covid-19 
nesta semana e estão fora do jogo deste  sábado.

Pandemia no clássico
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Fernando Collor critica CPI e diz que é 
contra impeachment de Jair Bolsonaro

BRASÍLIA EM CHAMAS

O senador Fernando Collor de 
Mello (PROS-AL) declarou nesta 
semana que a intenção „daqueles 
que trabalharam para instalar‰ a 
CPI da Covid-19, instaurada no 
Senado Federal por ordem do mini-
stro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luís Roberto Barroso, é atin-
gir diretamente o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). Segundo o 
ex-presidente da República (1990-
1992), o momento não é oportuno 
para a implementação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 
já que as atenções deveriam estar 
voltadas para o combate à pandemia 
do coronavírus no Brasil. 

„Eu sempre digo que CPI a 
gente sabe como começa, mas não 
sabe como termina. O objeto defin-
ido [desta CPI] é tratar a questão da 
Covid, a aplicação dos recursos da 
Covid, do oxigênio em Manaus, da 

cloroquina. Mas eu não tenho nen-
huma dúvida de que a intenção 
daqueles que elaboraram o pedido 
de instalação da CPI, que o interesse 
velado deles, é atingir o presidente 
da República. E em breve isso será 
desvelado e ficará claro que o objeto 
da CPI é atingir o presidente da 
República‰, declara o senador em 
entrevista à jornalista Rachel 

Sheherazade. 
Quanto aos possíveis resulta-

dos da CPI da Covid, Collor afir-
mou que é „rigorosamente‰ contra a 
derrocada do chefe do Executivo do 
poder. E ponderou: „Pode-se dizer 
tudo do presidente, menos que ele 
não vem cumprindo aquilo que 
prometeu na campanha eleitoral em 
2018‰. 

„Eu sou rigorosamente contra 
o impeachment, acho que nós temos 
de acabar com essa ideia de que 
qualquer coisa é motivo para 
impeachment. Na Câmara dos 
Deputados, existem mais de 100 
pedidos de impeachment. Isso virou 
uma balela, virou quase uma brinca-
deira. Eu sou, por definição, contra 
o impeachment hoje do presidente 
Bolsonaro, porque entendo que não 
há crime de responsabilidade que ele 
possa ser responsabilizado‰.

Eu sou 
rigorosamente 
contra o impeachment, 
acho que nós temos de 
acabar com essa ideia 
de que qualquer coisa 
é motivo para 
impeachment


