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Vacina furada De roupa nova
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'Pare com baixaria', diz Renan 
Calheiros em resposta a Bolsonaro

Suas agressões são socos no ar. A CPI não vai sucumbir a isso, vai cumprir seu papel

"Arthur Lira é o pai do voto 
impresso", diz presidente 
Bolsonaro em visita à Alagoas
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DIZ RENAN FILHO

Bolsonaro mostra desespero: 
"Acuado pela CPI e despencando 
em popularidade"
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Projeto do prefeito JHC, Bolsa Escola 
Municipal é aprovada na Câmara
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Prefeitura amplia da 
vacinação para trabalhadores 
da educação municipal
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Prefeitura conseguiu economizar 
R$ 50 mil em combustível na 
Segurança Comunitária 
DE FORMA TÉCNICA

Usuários aprovam 
administrações de JHC nas 
Unidades de Saúde de Maceió
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Usuários aprovam administrações de 
JHC nas Unidades de Saúde de Maceió

Os usuários da Unidade Bá si -
ca de Saúde (UBS) Santa Te re za 
Barbosa, do Eustáquio Gomes, já 
estão sentindo a mudança da no va 
direção do local. Depois que o pre-
feito JHC empossou novos di -
retores para as UBS de forma téc -

nica, diversas melhorias já fo ram 
observadas pelos pacientes das 
comunidades. 

Dona Maria Luísa, que mo ra 
no Eustáquio Gomes, há mais de 
20 anos, é uma das usuárias que 
aprova a nova gestão. 

„O fato de ter trocado a dire-
ção da Unidade de Saúde por um 
funcionário daqui foi a melhor 
coisa feita. Por ser uma pessoa que 
já era funcionária, e que conhece a 
realidade dos pacientes e sabe 
como resolver os problemas. Isso 

porque eles têm conhecimento 
sobre os nossos problemas e 
quando não podem nos ajudar, já 
auxiliam da melhor maneira, para 
que a gente possa resolver‰, 
contou.

Profissionais passaram a ocupar os cargos de forma técnica

Mudar os diretores das UBS 
as  segurou que agora, as escolhas 
são feitas de forma técnica, ba se a -
da na capacidade de cada um. Em 
an ti gas gestões, as escolhas eram 

feitas seguindo acordos políticos.  
„Para ocupar esse cargo, pre -

ci sa ser uma pessoa consciente, que 
es teja apta para nos auxiliar e nos 
dar soluções. Então, essa troca foi 

mui to boa, e a unidade só tem a 
cres cer daqui para frente, porque 
te mos confiança na nova diretora‰, 
disse dona Maria Luísa.

Outro paciente da unidade que aprova a nova gestão é o José Be nedito, ele tem 
71 anos e é morador do conjunto há mais de 40 anos. José faz acompanhamento de 
veri ficação da pressão arterial e da gli cemia diariamente e está satisfeito com a atual 
direção. 

„Vou diariamente no posto por que faço acompanhamento e an tes esse ser-
viço não funcionava. Ho je, é tudo diferente, tanto na estrutura, quanto no aten-
dimento. As pes soas são muito atenciosas co mi go. Fiz até um elogio na ouvi-
doria porque realmente está muito me lhor‰, expôs. 

Michelle Gama, que é a dire -
to  ra da Unidade de Saúde Santa 
Te  reza, afirma que para ela ocupar o 
cargo é motivo de reconhecimen to. 

"Para mim foi um reconheci-
mento, porque durante oito anos fui 
apoio dos diretores que passaram. 
Para a equipe do Tereza Barbosa 
tem sido um recomeço. Ocupar esse 
cargo para mim é uma honra. 
Estamos unindo esforços para a 
melhoria dos serviços ofertados para 
nossa comunidade‰, afirma. 

Algumas mudanças precisa-
ram ser feitas para o bom resultado 
da nova gestão, é o que conta 
Michelle. 

„Tenho realizado reuniões se -

 to rializadas no esforço de acolher as 
de mandas de cada setor e todos os 
pro fissionais envolvidos participam 
do processo de discussão e im ple -
men tação das rotinas. Tu do fei to da 
forma ma is democrática, com 
encontros dos olha res de cada ser -
 vidor, acolhen do as sugestões pa  ra a 
melhoria dos serviços‰, fi na li zou a 
diretora.
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Projeto do prefeito JHC, Bolsa Escola 
Municipal é aprovada na Câmara

O projeto do prefeito JHC 
para criação do Programa Bolsa 
Escola Municipal (BEM), que irá 
ofertar auxílio financeiro aos estu-
dantes da Rede Municipal, foi 
aprovado, por unanimidade, na 
Câmara dos Vereadores de 
Maceió, na quinta-feira (13). 

Em suas redes sociais, o pre-
feito explicou que o BEM é um 
programa inédito da Prefeitura de 
Maceió, que irá destinar às famílias 
dos estudantes do Município até 
R$300, garantido segurança ali-
mentar, diminuindo a evasão esco-
lar e possibilitando que eles reto-
mem seus vínculos com as 
unidades escolares depois de um 
tempo longo afastados por conta 
da pandemia. 

„Com isso, a gente vai garan-
tir a 50 mil matriculados que 
sejam beneficiários desse pro-
grama, que vai de R$70 a R$300 
reais por mês. Quem for da pri-

meira infância (0 a 6 anos) vai 
receber R$100 e para o ensino 
fundamental R$70 reais e vai var-
iar de acordo com cada família e o 
número também de alunos matric-
ulados de cada família‰, detalhou. 

O prefeito ressaltou ainda 
que o programa deve incentivar a 
permanência dos estudantes nas 
escolas. „A rede de ensino munic-
ipal só veio diminuindo o número 
de matriculados, ou seja, a gente 
vem perdendo aluno a cada dia e 
agora nós conseguimos voltar a 
crescer o número de matrículas. A 
gente espera até o dia 24 de maio 
aumentar ainda mais‰, disse. 

O prefeito ainda falou sobre 
a importância da redução da eva-
são escolar para os maceioenses. 
„Com isso, nós vamos conseguir 
resgatar crianças para o ambiente 
escolar, que lugar de criança é na 
escola, para podermos fazer uma 
educação de qualidade, mudar os 

indicadores e, através da educação 
e do conhecimento, transformar a 
nossa cidade, o nosso estado e a 
nossa nação‰, finalizou o prefeito. 

A previsão é que o programa 
tenha a duração de três meses. O 
secretário municipal de educação 

também reforçou a importância 
da aprovação do projeto. „Desde 
já eu parabenizo o conjunto de 
vereadores de Maceió, que gentil-
mente e sensivelmente cumpriram 
seu chamado e aprovaram esse 
projeto que é tão importante para 

educação. O projeto foi aprovado 
para todos aqueles que estão 
matriculados na rede municipal, 
os mais de 49 mil estudantes, 
todos receberão. Mais uma forma 
de combater a evasão‰, completou 
o secretário. 

A previsão é que o programa tenha a duração de três meses 

IMUNIZAÇÃO

O prefeito de Maceió, JHC, 
anunciou o novo calendário da 
vacinação contra Covid-19 na cap-
ital. Desde ontem, a Prefeitura 
começa a vacinar os trabalhadores 
de educação básica e ensino super-
ior com 50 anos ou mais. 

Compõem os trabalhadores 
de educação, todos os professores e 
funcionários das escolas públicas e 
privadas do Ensino Básico que 
atuam em creches, pré-escolas, 
Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, profissionalizantes e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Também poderão se vacinar 
os trabalhadores das Instituições de 
Ensino Superior de Maceió. 

Como a capital que mais 
vacina no Brasil, Maceió segue com 
os oito pontos de vacinação prontos 
para imunizar a população: drive-
thru do estacionamento de Jaraguá, 
drive-thru da sede da Justiça 
Federal (Serraria), Shopping 
Maceió (Mangabeiras), Shopping 
Pátio e Praça Tiradentes (ambos no 
Benedito Bentes), terminal do 
Osman Loueiro, Papódromo 
(Vergel) e área externa do Ginásio 

Arivaldo Maia (Jacintinho). 
As pessoas com deficiência a 

partir dos 30 anos também contin-
uam sendo vacinadas. Estão inseri-
das nesta etapa as pessoas com defi-
ciência permanente física, mental, 
intelectual ou sensorial, incluindo 
portadores de doenças raras e que 
causam deficiências intelectuais 
e/ou motoras e cognitivas. Para se 
vacinar é necessário apresentar doc-
umento com foto e CPF, original e 
cópia de Comprovante de 
Residência e algum documento que 
comprove a condição, como o 
laudo médico que indique a defi-
ciência; cartões de gratuidade no 
transporte público; documento que 
indique se tratar de pessoa com 

deficiência; comprovante de recebi-
mento do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC); documento 
comprobatório de vinculação a 
Centros de Reabilitação e/ou 
Unidades Especializadas no atendi-
mento às pessoas com deficiência. 

Nos casos de deficiência física 
aparente ou visível que causem lim-
itações, não será obrigatório a apre-
sentação do documento compro-
batório. Estes profissionais preci-
sam apresentar original e cópia do 
contracheque do último mês ou da 
declaração de vínculo da instituição 
de ensino, além do documento com 
foto e CPF e comprovante de res-
idência (original e cópia).

Prefeitura amplia da vacinação para 
trabalhadores da educação municipal

ORÇAMENTO

A Secretaria Municipal de 
Segurança Comunitária e 
Convívio Social (Semscs) regis-
trou uma redução de mais de R$ 
50 mil em gastos com combustível 
de janeiro até maio. Em compara-
ção com o mesmo período do ano 
anterior, a queda chega a 25%. 
Em contrapartida, o órgão intensi-
ficou o número de fiscalizações. 
Até o momento, a secretaria aten-
deu 334 denúncias feitas pela pop-
ulação e realizou 64 operações de 
fiscalizações e ordenamento da 
cidade. 

O feito é resultado de um 
modelo de consumo racional ado-
tado pelo secretário Thiago Prado, 
que tem como objetivo uma mel-
hor aplicação do dinheiro público. 
„A realização de um planejamento 
estratégico das ações de fiscaliza-
ção possibilitou uma maior efi-
ciência e eficácia, evitando con-
sumo desnecessário‰, destacou 
Prado. 

Um levantamento feito pela 
Semscs aponta redução de R$ 
53.856,90, em comparação com o 
primeiro quadrimestre do ano pas-

sado. Nos primeiros quatro meses 
de 2020 foram gastos R$ 
170.621,89, já neste ano, R$ 
116.764,99. Com relação ao 
número de litros, o consumo caiu 
de 93.116,19 para 17.492,18. 

O controle é feito diaria-
mente com o objetivo de poten-
cializar os recursos da melhor 
forma possível. De acordo com o 
coordenador financeiro, Luciano 
Negrão, o setor de logística mon-
itora a quilometragem. O motor-
ista anota em uma planilha o des-
tino que ele está se deslocando e a 
quilometragem inicial e final do 
veículo. 

„Estamos fazendo um tra-
balho de controle e conscientiza-
ção da correta utilização dos recur-
sos públicos, atuando em várias 
frentes de trabalho, como combus-
tível e veículos, energia, água, 
papel e impressões‰, explicou o 
coordenador. O intuito da secre-
taria é mostrar que, com a utiliz-
ação consciente dos recursos, é 
possível reduzir os desperdícios e 
investir em melhorias para a pop-
ulação.

Prefeitura conseguiu economizar 
R$ 50 mil em combustível na 
Segurança Comunitária 



MACEIÓ, 15/05 A 21/05 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 012 - R$ 2,00 4

Presidente Bolsonaro “entrega” 
mais um trecho do Canal do Sertão
O Governo Federal entregou 

à população a quarta etapa do 
Canal do Sertão Alagoano. Agora, 
a estrutura passa a abastecer mais 
de 340 mil pessoas no estado, tanto 
para consumo quanto para agricul-
tura e pecuária. Presente à cerimô-
nia de inauguração, o presidente 
Jair Bolsonaro comemorou a final-
ização da obra iniciada na era 
petista. 

"Esta obra aqui, do nosso 
Estado de Alagoas, é mais uma das 
obras que, graças a Deus, conse-
guimos concluir (no Estado de 
Alagoas). Obras que pareciam 
infindáveis, mas, com a equipe de 
ministros competentes, como 
Rogério Marinho, o ministro do 
MDR, do Rio Grande do Norte, 
estamos conseguindo fazer". 

Também presente à cerimô-
nia de entrega, o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, ressaltou o 
empenho do Governo Federal para 
a conclusão da obra, após anos de 
espera.  

"Chegando às águas do São 
Francisco depois de quase 200 
anos de espera, porque começou 
com Dom Pedro II e teve que che-
gar o presidente Bolsonaro para 

realizar este feito a favor do povo 
nordestino". 

A agricultora Maria 
Aparecida dos Santos é uma das 
beneficiadas pelo Canal do Sertão 

Alagoano. Ela comemorou a con-
clusão da obra. "Agora depois da 
água do canal melhorou tudo". 

Localizado no município de 
São José da Tapera, o trecho qua-

tro do Cala do Sertão Alagoano 
tem mais de 30 quilômetros de 
extensão. O Governo Federal 
investiu quase 180 milhões de reais 
para a conclusão da obra.

ÁGUA PARA TODOS

Aprovada redução de tarifa de energia elétrica
O Plenário do Senado apro-

vou na quinta-feira (13) substitu-
tivo que cria mecanismo de redu-
ção de tarifas de energia elétrica 
para o consumidor por meio da 
devolução de cobranças indevi-
das. O PL 1.143/2021, do sena-
dor Mecias de Jesus 
(Republicanos-RR), recebeu 
parecer favorável do senador 
Zequinha Marinho (PSC-PA), 
com modificações.O projeto orig-
inal descontava das tarifas de 

energia elétrica, pelos próximos 
cinco anos, o valor do ICMS 
recolhido indevidamente pelas 
distribuidoras de energia elétrica. 

 Em 2017, o Supremo 
Tribunal Federal validou o enten-
dimento de que o ICMS cobrado 
das distribuidoras, e que é repas-
sado aos consumidores, não deve 
compor a base de cálculo do 
PIS/Cofins pago por elas.O sub-
stitutivo de Zequinha Marinho 
amplia a proposta, estabelecendo 

que esse desconto deverá ser feito 
todas as vezes em que houver 
cobrança indevida decorrente de 
alterações normativas, decisões 
administrativas ou judiciais que 
impliquem redução de quaisquer 
tributos, e não apenas para o caso 
já reconhecido pelo STF.  

A proposta segue para aná-
lise da Câmara dos Deputados.· 
Considerando o momento de 
depressão econômica em grande 
parte provocada pela pandemia, e 

que a Aneel [Agência Nacional de 
Energia Elétrica] já cogita reduzir 
as tarifas no futuro, nada mais 
justo do que antecipar uma redu-
ção das tarifas mediante a com-
pensação de créditos supramen-
cionada, limitada a um período de 
cinco anos · justificou o relator. 

O substitutivo altera a Lei 
9.427, de 1996, que institui a 
Aneel, para incluir entre as com-
petências da agência a de devolver 
integralmente os valores recolhi-

dos indevidamente, o que deverá 
ser feito por meio de redução da 
conta de energia elétrica.O texto 
também determina que a agência 
reguladora considere, na redução, 
as modalidades tarifárias, os con-
tratos existentes e as especifici-
dades operacionais e processuais. 
A devolução ocorrerá, em caráter 
prioritário, até a primeira tarifa 
subsequente ao exaurimento do 
prazo para compensação do créd-
ito tributário.

SENADO
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DIZ RENAN FILHO

O governador de Alagoas, 
Renan Filho, comentou nas redes 
sociais sobre a visita do presidente 
Jair Bolsonaro ao estado, nesta 
quinta-feira (13). Para Renan, 
Bolsonaro está desesperado devido 
à queda de sua popularidade e as 
investigações da CPI da Covid, 
que ocorre no Senado. 

„Acuado pela investigação na 
CPI e despencando em populari-
dade, Jair Bolsonaro mostra 
desespero em visita à Alagoas, 
ataca pessoas e o Congresso 
Nacional‰, postou Renan Filho, 
marcando o presidente. 

O governador também afir-
mou que Bolsonaro não tem res-
peito às instituições e a democracia 
e mandou recado ao presidente: 
„responderemos esse tipo de vio-
lência, com gestão resolutiva‰. 

„Por aqui presidente, respon-
deremos a esse tipo de violência, 
com gestão resolutiva, obras com 
recursos próprios, contas organiza-
das, priorizando salvar vidas na 
pandemia e colocando sempre o 
povo acima dos interesses políticos. 
Vale informar ao Brasil, Alagoas 

resistiu‰, frisou Renan Filho. 
Durante sua passagem por 

Alagoas, Bolsonaro disse que „o 
que vem acontecendo com a CPI é 
um crime‰ e que „existe alguém 
picareta ou vagabundo querendo 

atrapalhar o trabalho de quem quer 
produzir‰, em uma clara referência 
ao relator da comissão, o senador 
Renan Calheiros, pai de Renan 
Filho. O presidente da República 
reproduziu, ainda que indireta-

mente, a fala do filho, o senador 
Flávio Bolsonaro durante sessão da 
CPI da Covid, nesta quarta-feira 
(12). 

O presidente também desta-
cou o atual comando da Caixa 

Econômica e afirmou que a insti-
tuição „agora está dando lucro‰, 
segundo ele, diferente da gestão 
anterior; „não é como estava com 
aquele ladrão de nove dedos", refe-
rindo-se ao ex-presidente Lula.

Bolsonaro chama Lula de "ladrão de nove dedos" e 
manda recado: "somente Deus me tira daquela cadeira"

Bolsonaro mostra desespero: "Acuado pela 
CPI e despencando em popularidade"

Sem máscara e ao lado de 
aliados políticos, o presidente Jair 
Bolsonaro entregou as primeiras 
chaves dos apartamentos do 
Conjunto Habitacional Oiticica I, 
na manhã desta quinta-feira (13), 
no bairro do Benedito Bentes, em 
Maceió, a famílias sorteadas.  

Assim que chegou, 
Bolsonaro falou e abraçou os 
apoiadores que gritavam "mito". 
No seu discurso, Bolsonaro elo-
giou o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, chamou o ex-pres-
idente Lula, de „ladrão de nove 
dedos‰ e mandou um recado 
para o senador Renan Calheiros.  

"Quer fazer um show ten-
tando me derrubar, não fará. 
Somente Deus me tira daquela 
cadeira", avisou o presidente. Ele 
afirmou não ter preço ser rece-
bido com carinho e disse que não 
quer fama ou sucesso, mas quer 

concluir o mandato com tra-
balho. 

No entanto, ressaltou que 
existe alguém picareta ou vaga-

bundo querendo atrapalhar o tra-
balho de quem quer produzir. "É 
um crime o que vem acontecendo 
com a CPI", ressaltou ele, 

fazendo referência a Renan 
Calheiros.  

Esse trecho, Bolsonaro 
reproduziu a fala do filho, o sena-

dor Flávio Bolsonaro durante o 
depoimento da CPI, quando o 
ex-chefe de comunicação do 
presidente prestava depoimento.
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FILME E PIPOCA
Após a renovação do de-

creto estadual do Plano de Dis-
tanciamento Social Controlado, 
os cinemas agora podem reabrir 

com 30% da capacidade das 
salas. Em Maceió, os locais já se 
preparam para receber o público 
depois de 14 meses fechados.

PEDIDO ATENDIDO

O Vereador Bello (PSD) do 
município de Satuba requereu 
através da Câmara que o poder 
Executivo incluísse todos os fun-
cionários da educação da rede de 

ensino municipal no plano de 
imunização contra a covid 19. 
Foi atendido o pedido e será ini-
ciada a vacinação aos profission-
ais da educação.

A ESPERA DE INSUMOS

Mais duas remessas de Ing-
rediente Farmacêutico Ativo 
(IFA) estão previstas para chega-
rem à Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) ainda no mês de maio. 
O primeiro lote deve chegar ao 

Instituto de Tecnologia em Im-
unobiológicos (Bio-Manguin-
hos) dia 22 e o outro é 
aguardado para o dia 29. A in-
formação foi divulgada pelo in-
stituto.

NÃO DEU A MÍNIMA 
O sobrevoo do presidente Jair Bolsonaro pelos bairros afe-

tados com o afundamento do solo em Maceió ficou fora da pro-
gramação da comitiva federal e o chefe da nação manteve o silên-
cio mesmo após o apelo feito pelo prefeito JHC durante a entrega 
de apartamentos, no Benedito Bentes. A expectativa e esperança 
dos moradores era que Bolsonaro conhecesse de perto a reali-
dade dos moradores e a situação que se transformou nos bairros 
que ficaram desertos com a saída das famílias. 

O jornal REDE REPÓRTER é uma publicação semanal 
Endereço para correpondência: 

REDACAO@REDEREPORTER.COM.BR 

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião deste jornal.

Vitor Cansanção 
Diretor Geral 

vitor@skyconnect.com.br 
MTE 1841/AL

WWW.REDEREPORTER.COM.BR

E X P E D I E N T E

Estáquio Gomes- um Capelelense refinado
MARCELO BASTOS

A trajetória política de 
Estáquio Gomes de Melo iniciou-
se em 1931, quando foi prefeito de 
Capela, sua terra natal, no período 
de 1931 a 1933. 

   Estáquio Gomes, foi pre-
feito de Maceió no período de 
1937 a 1941. Entre as realizações a 
frente da prefeitura da capital, 
destacamos: o mercado municipal, 
o hospital de pronto socorro, o 
grupo escolar professor Agnelo 
Barbosa, reformou a praça general  
Lavenére Wanderley, construiu 
sargetas na avenida Fernandes 
Lima, demoliu o antigo mercado, 
onde hoje se encontra o CEAGB. 

   Em 1941 ocupou o cargo de 
diretor-geral do Departamento de 
Educação de Alagoas( hoje 
Secretaria de Educação). No ano 
de 1945, assumiu a Secretaria do 
Interior e Justiça e o cargo de dire-
tor-geral das Municipalidades e da 
Assistência às Cooperativas. 

   Nas eleições de 1950, 
Estáquio Gomes foi candidato a 
deputado federal pela UDN, 
obtendo 1.526 votos, porém, não 
obteve êxito naquele pleito. 
Assumiu o mandato de junho de 
1951 a fevereiro de 1952. 

   Estáquio Gomes, nas elei-
ções de 1954 foi candidato pela 
segunda vez a deputado federal 

pela UDN, obtendo 5.487 votos e 
não obteve êxito de novo. Assumiu 
o mandato de junho a outubro de 
1955 e de março a julho de 1956. 

   Estáquio Gomes era um 
homem de muita cultura, elegância 
e acima de tudo de fino trato com 
as pessoas. Faleceu no dia 14 de 
julho de 1956, em pleno exercício 
do mandato de deputado federal.

Justa Homenagem
LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

O médico/escritor Antônio 
Arnaldo Camelo, ex-edil da capital 
por seis legislaturas, sugeriu ao 
dinâmico vereador Davi Davino - 
através do Projeto de Lei nÀ 
77/2020 que, por sinal, fora apro-
vado por unanimidade pelos seus 
pares, na Sessão de 10 dezembro 
de 2020, sancionada pelo prefeito 
JHC. 

A Câmara Municipal de 
Maceió Decreta: Art. 1À – Fica 
denominada de „Jornalista Francis 
Lawrence Morais da Veiga‰ A Rua 
„BC‰, em projeto, do loteamento 
José Aprígio Vilela, Benedito 
Bentes e Serraria, (Registro na 
SMCCU NÀ 667). 

Diante do fato consumado 
pela Egrégia Casa Mário 
Guimarães, tenho por obrigação e 
delicadeza agradecer essa Excelsa 
Homenagem ao meu saudoso filho 
caçula. Ademais, minhas queridas 
filhas Professora da Seune/Fama 
Vanessa Pollyanna, 
Administradora/Advogada Vanissa 
Veiga, meus amados Netos Hugo 

Daniel e Kennedy Costa Veiga, 
meus compadres Jonhe -Rosinha 
AbÊs, minhas irmãs professoras 
Jeva e Tereza Veiga, meus diletos 
sobrinhos sergipanos Dr. Jean 
Paul, empresário Karl Veiga e 
minha querida sobrinha Karoline 
Cabral. 

Parodiando Francis Bacon: „ 
To choose time is to save time‰. 
Em português tupininquim: 
Escolher o tempo é aproveitar o 
tempo. Esse conselho Francis 
Lawrence cumpriu à risca. 
Começou sua vida profissional 
como Assessor de Comunicação 
do TJ/AL. Depois, submeteu-se a 
um certame nacional da Caixa 
Econômica Federal de Alagoas 
logrando sucesso. 

Com sua sanfona fez o 
poema do amor, enamorando vár-
ias moças à sua altura. 
Infelizmente, faleceu prematura-
mente no dia 19/05/2020, vítima 
da Covid-19. Exercia suas rel-
evantes funções na Agência da 
Caixa em Arapiraca. Não deixou 

descendente. 
Amar é a única coisa que dar 

sentido a vida, como dissera 
Vinícius de Moraes: „Quem já pas-
sou/ Por esta vida e não viveu/ 
Pode ser mais, mas sabe menos do 
que eu/ Porque a vida só se dá/ 
Para quem se deu/ Para quem 
amou, pra quem chorou/ Pra quem 
sofreu/ Ai/ Quem nunca curtiu 
uma paixão/ Nunca vai ter nada, 
não/ Não há mal pior/ Do que a 
descrença/ Mesmo o amor que não 
compensa/ É melhor que a solidão/ 
Abre os teus braços, meu irmão, 
deixa cair/ Pra que somar se a 
gente pode dividi? / Eu franca-
mente já não quero nem saber/ De 
que não vai porque tem medo de 
sofrer\ Ai de quem não rasga o 
coração/ Esse não vai ter perdão‰. 

Francis, com seu sorriso 
espontâneo, conquistou uma 
legião de amigos por onde passou. 
Soube angariar simpatia e, ao 
mesmo tempo, somou, dividiu, 
multiplicou suas alegrias na sua 
meteórica trajetória bem-sucedida. 
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O Sindicato Nacional de 
Médicos do Japão apresentou na 
quinta-feira uma petição ao gov-
erno para que se cancelem os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, previstos 
para o dia 23 de julho. Segundo o 
texto, o evento, que terá 11 mil 
atletas, é um risco para a possível 
chegada e a propagação de novas 
cepas da Covid-19.

Corda-bamba

Os especialistas japoneses es -
tão chamando o atual mo men to da 
pan demia no país de quarta on da. O 
número de novos casos es tá aci ma 
de 5 mil por dia, cinco ve zes ma is do 
que se via há dois me ses. Bo a parte 
do país está em es tado de emer -
gência, enquanto a vacinação ain da 
está engati nhan do, com me nos de 
2% da po pulação imunizada.

Visão

O Vitória  não terá vaga garan-
tida na fase de grupos da Copa do 
Nordeste 2022. Diante da composi-
ção da final do Campeonato Baiano 
deste ano, com Bahia de Feira e 
Atlético de Alagoinhas na briga pelo 
título, o Rubro-Negro, que foi elimi-
nado na primeira fase do estadual, 
precisará disputar pela primeira vez a 
fase preliminar da próxima edição do 
regional. 

Titulo vai pro interior

Com forte chuva e paralisação de jogo por falta de energia, a estreia de 
Ju an Pablo Vojvoda como técnico do Fortaleza foi com o pé direito. O Leão 
ven ceu o Crato por 6 a 1 na quarta-feira, no Estádio Raimundão, em Ca u -
caia, com gols de Wellington Paulista, duas vezes, Lucas Crispim, Éderson, 
Luiz Henrique e Robson. Otácio fez o do Crato. Com o resultado, o Leão é 
o segundo do Estadual com 11 pontos. O Crato segue com três pontos

Pé quente

Conforme o Blog do Walter Luiz, um verdadeiro drama particular viveu nos últimos 15 dias o renomado 
médico ortopedista alagoano Williams Albuquerque, com décadas de serviços prestados ao CRB, seu clube de 
coração. Mesmo 30 dias depois de tomar a 2… dose da vacina CORONAVAC,  Dr. Willimys contraiu a Covid-
19. Foram 10 dias de internamento no hospital Artur Ramos de onde saiu recentemente estando agora em 
casa finalizando o seu tratamento. O Fato serve de alerta a muitos que tomam a vacina e já acham que estão 
"salvos" para sempre.

Vacina furada

 O perfil de Rodrigo Santana é 
o que o Confiança tem buscado 
recentemente. Ou seja, treinador da 
nova geração, estudioso e promis-
sor, receita que vem funcionando 
nos últimos anos. O treinador tem 
38 anos. Ele passou pelo URT-MG, 
onde conquistou o Campeonato 
Mineiro do Interior, pelo Atlético 
Mineiro, Avaí-SC e o último tra-
balho dele foi no Coritiba.

Trajetória

Lá no Japão 40% dos médicos em atividade já ultrapassaram o limite 
de horas extras, e 10% está trabalhando o dobro do limite legal de horas. 
„Esta carência de médicos é um fator que afeta muito nosso sistema. O 
governo precisa reduzir o número de médicos‰ disse um dos sindicalistas.

Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Prestes a enfrentar o Náutico pela final do Pernambucano e com menos de três semanas até a estreia no 
Brasileiro, o Sport corre contra o tempo para conseguir qualificar o elenco. Principalmente porque, devido à 
proximidade das datas, o clube precisará conciliar os preparativos para a decisão com os do início da Série A 
2021. Neste domingo  o Leão encara o Náutico pelo primeiro confronto da decisão e faz o segundo no dia 23, 
para definir o campeão. Uma semana depois, a equipe estreia no Brasileiro contra o Internacional.

Situação de agonia

Desgaste

A última vez que o América venceu a competição Estadual foi em 
2016, quando superou o próprio Atlético na final. De lá para cá, o elenco 
se reformulou, a comissão técnica mudou, e não há nenhum remanescente 
daquele título. São 42 atletas buscando a taça inédita.

Lembrança

A Uefa anunciou, na quinta-
fei ra, a mudança de sede da final da 
Li ga dos Campeões  de Istambul 
para Porto, em Portugal. Man ches -
ter City x Chelsea será no Estádio 
do Dragão, no dia 29 de maio. Pelo 
se gundo ano seguido, a entidade é 
obrigada a transferir o local da deci-
são devido à pandemia do corona -
ví rus. É que a Turquia está em iso -
la mento nacional rígido desde o 
final de abril.

Migração
Título inédito para um 

elenco inteiro! É isso que o 
América-MG pode conquistar 
caso seja campeão mineiro neste 
ano. Nenhum jogador do elenco, 
e nem mesmo o técnico Lisca, já 
levantou o troféu mais importante 
do Estado. Para isso acontecer, o 
Coelho inicia, neste domingo, a 
final contra o Atlético-MG, às 
16h (de Brasília), no 
Independência.

Em busca do caneco

Precisando de dois gols de di fe  rença após perder por 3 a 1 no jogo de ida, a Chapecoense fez o dever de ca sa 
e venceu o Figueirense por 2 a 0, na Arena Condá, no segundo jogo do mata-mata na última quarta, e avan çou às 
semifinais do Cam pe o na to Catarinense. Melhor classifica da na primeira fase, a Chape decide o mata-mata em casa 
e com a vantagem de resultados iguais. Agora, en fren ta o Marcílio Dias, neste domin go, às 16h, no Gigantão das 
Ave ni das, pelo jogo de ida. A volta aconte ce na Arena Condá.

Catarinense

Rodrigo Santana é o novo técnico do Confiança. O clube sergipano anunciou o novo treinador na 
quarta-feira. Ele chega para o lugar de Daniel Paulista, que deixou o clube após uma sequência de três eli-
minações na temporada. No último sábado o Confiança foi eliminado pelo rival Sergipe ao ser derrotado 
por 1 x 0- a Final do Sergipano será entre Sergipe e Lagarto em dois jogos de ida e volta, embate que 
começa neste final de semana.

De roupa nova
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"Arthur Lira é o pai do voto impresso", diz 
presidente Bolsonaro em visita à Alagoas

RETROCESSO

Alagoano relatou que deseja aprovar o voto auditável ainda nas eleições de 2022

O voto impresso 
tem nome, né? A 
mãe é a deputada 
Bia Kicis e o pai é 
o Arthur Lira que 
instalou a comis-
são. Parabéns 
Arthur, é um 
prazer estar do 
teu lado aqui

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou na quinta-feira, 13, que a 
mãe do voto impresso é a deputada 
federal Bia Kicis (PSL-DF) e o pai, 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira. A declaração ocorreu durante 

inauguração do trecho 4 de 30 km 
do Canal do Sertão Alagoano em 
São José da Tapera em Alagoas. 

„O voto impresso tem nome, 
né? A mãe é a deputada Bia Kicis e 
o pai é o Arthur Lira que instalou a 

comissão. Parabéns Arthur, é um 
prazer estar do teu lado aqui‰, 
disse abraçando-o. O mandatário, 
que não usava máscara, ainda 
agradeceu a recepção de apoi-
adores e afirmou que "não tem 

preço" estar no meio da população 
local.  

"Não tenho palavras para 
demonstrar tamanha gratidão e sa -
tisfação. Eu só quero é servir a 
todos. Vocês podem ter certeza: 

vocês tem um presidente que está 
ao lado do povo. Estamos juntos 
para o que der e vier. Ninguém 
ousará mudar a cor da nossa ban-
deira ou ousar tolher a nossa liber-
dade", declarou.

"Essa obra aqui no nosso 
estado de Alagoas é mais uma das 
tantas que estamos conseguindo 
concluir ao longo do nosso man-
dato. Obras que pareciam infindá-
veis, mas que, com a ajuda de uma 
equipe de ministros competentes, 
estamos conseguindo fazer. Só 
peço a Deus que nos dê força, 
sabedoria e coragem para enfren-
tar os desafios e concluir o nosso 

mandato, de modo que possamos 
dizer lá na frente que fizemos o 
melhor", acrescentou. Lira, por 
sua vez, relatou que deseja aprovar 
o voto auditável em tempo hábil de 
ser implementado nas eleições de 
2022. 

 "O voto impresso, deve estar 
sendo instalada hoje a comissão na 
Câmara para que possa votar e 
mandar no Senado em tempo 

hábil, e que a voz da população seja 
ouvida. Queremos votar e ter cer-
teza que esse voto está da maneira 
que a gente colocou", alegou. 

Mais cedo, ainda no estado, 
destacou ser importante a medida 
para que "não paire dúvida na 
cabeça de nenhum brasileiro". 
"Temos que respeitar o sistema 
eleitoral, mas ele também tem que 
ser possível de auditagem. 

Assinamos um ato criando a 
comissão especial que vai analisar 
o texto do voto auditável no 
Brasil", apontou. 

O senador Fernando Collor 
de Mello (Pros-AL) reforçou 
apoio ao presidente e pediu que a 
população local fizesse o mesmo. 
"Essa é a terceira obra inaugurada 
só hoje em Alagoas. Quero lem-
brar que não podemos deixar de 

avançar. O governo Bolsonaro vai 
continuar avançando, indo adi-
ante, precisando cada vez mais do 
apoio de cada um, e nós devemos 
defender o seu mandato, seus pro-
pósitos", emendou. Segundo o 
governo, a obra do canal entregue 
abastecerá 113 mil famílias de 4 
municípios. Na ocasião, Bolsonaro 
realizou o acionamento das com-
portas do trecho.

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) respondeu na 
quinta-feira (13) ao ataque do 
presidente Jair Bolsonaro e 
pediu: "Pare com a baixaria". Em 
discurso em Alagoas, reduto elei-
toral de Renan, Bolsonaro repe-
tiu o xingamento de "vagabundo" 
usado por seu filho, o senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-
RJ), contra o relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid. 

„Se Jesus teve um traidor, 
temos um vagabundo inquirindo 
pessoas de bem no país. É um 
crime o que vem acontecendo 
com essa CPI", disse o pres-
idente. Em um intervalo da CPI, 

Renan deu a réplica. Para o sena-
dor, Bolsonaro defende "inter-
esses próprios". 

"Se ele não respeita a CPI, 
por favor, pare com baixaria. Ele 
tem seus interesses e defende 
seus interesses próprios. Suas 
agressões são socos no ar. A CPI 
não vai sucumbir a isso, vai cum-
prir seu papel", disse Renan. O 
senador disse ainda que 
Bolsonaro foi a Alagoas para 
inaugurar uma obra já inaugu-
rada.  

O viaduto da solenidade 
com o presidente foi inaugurado 
pelo governador Renan Filho, 
filho de Renan Calheiros, em 
dezembro de 2020. Houve libera-

ção parcial das faixas para o trân-
sito, e as demais foram liberadas 
gradativamente neste ano. 

"Acabo de ser informado 
que o presidente foi a Alagoas em 

avião presidencial inaugurar obra 
já inaugurada. E me atacar pes-
soalmente e atacar esta comissão 
parlamentar de inquérito. Em 
resposta ao presidente da 

República, dizer que o que nos 
preocupa verdadeiramente é o 
número de mortes que aconte-
ceram no Brasil. São mais de 428 
mil vitimas", disse Renan.

'Pare com baixaria', diz Renan em resposta a Bolsonaro
CONFRONTO

Suas agressões 
são socos no 
ar. A CPI não 
vai sucumbir 

a isso, vai 
cumprir seu 

papel


