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Trajetória Disputa feroz

Mago das coligações, Adeilson 
vai alavancar o Pros em Alagoas

DINHEIRO PÚBLICOJornalista desmascara entidades beneficentes de Ana Hora e Galba NetoEsquema usaria emendas da Câmara para enriquecer empresas privadas

VERGONHA

Juiz pede bloqueio de bens de famílias 
para beneficiar construtora caloteira

CONVITE FEITO

Renan Filho é cogitado 
a ser candidato a vice 
ao lado de Lula

NEGAÇÃO

Lira chama protestos de 
‘caminhada’ e diz que não 
vai pautar impeachment

COPA AMÉRICA
Calheiros pede a Neymar: ‘Não jogue a 

Copa América enquanto pessoas morrem”
JHC solicita a municipalização do 
Porto de Maceió ao governo federal

SEM MAIS AMARRAS 
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Agendamento: Vacina com 

hora marcada aproxima 
maceioense da imunização 

José Paulino Soares, de 56 
anos, é morador do bairro Chã da 
Jaqueira e desde que sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
passou a depender mais da esposa 
para algumas atividades, especial-
mente para sair de casa. 

Público-alvo da vacina contra 
o coronavírus desde que a Prefeitura 
de Maceió abriu para pessoas com 
comorbidades com 56 anos, em 
maio, ele e a esposa, Jaldirene de 
Melo, tentavam ajustar o melhor dia 
e horário para se dirigir a um dos 
pontos instalados na Capital, mas 
havia dois empecilhos. 

Com o filho doente, Jaldirene 
conta que estava sem tempo para 
acompanhar o marido na vacina-
ção, e por conta da dificuldade de 
locomoção que José Paulino 
adquiriu após o AVC - hoje anda 
com o auxílio de uma muleta – o 
casal não sabe se ele teria disposi-
ção para enfrentar muitas horas de 
espera na fila pela vacina. 

Foi a abertura de vagas por 
agendamento para a imunização 
que deu a esperança de José 
Paulino se vacinar com tranquili-
dade e a comodidade de poder 
agendar dia, hora e local. O casal 

esteve na Unidade de Saúde 
Básica José Guedes, no Medeiros 
Neto. 

„Quando surgiu essa possi-
bilidade de agendar, eu achei 
muito melhor. Meu filho foi quem 
marcou no domingo e consegui-
mos vaga pra hoje, de dez horas. 
Chegamos aqui e não foram dez 
minutos pra ser atendido‰, conta 
Jaldirene. 

Agora, finalmente vacinado 
com a primeira dose contra a 
covid-19, José Paulino diz que 
sente um misto de sentimentos. 
„Alívio, felicidade, esperança‰. 

Com a abertura da UBS José 
Guedes, quem não vê a hora de 
agendar seu atendimento é o vizinho 
do posto, o comerciante Ismael 
˜ngelo Gomes, proprietário de uma 
lanchonete no local. 

Ele lembra que saber da novi-
dade lhe trouxe ainda mais expecta-
tiva pela tão aguardada imunização 
contra o coronavírus. 

Com 43 anos e sem comorbi-
dades, ele já sabe para onde vai se 
dirigir para ser vacinado. „Fiquei 
muito animado de saber que aqui 
seria ponto de vacinação, ainda mais 
na situação que estamos hoje, numa 
luta diária pra ser imunizado. Não 
tenho dúvidas de que é aqui que vou 
me vacinar‰. 

Além dessa, outras sete UBS 
recebem pessoas agendadas para a 
imunização: Aliomar de Almeida 

Lins, no Benedito Bentes, Dr. 
Antônio de Pádua, no Jardim 
Petrópolis, II Centro de Saúde 
Diógenes Jucá Bernardes, no Poço, 
Professor Durval Cortez, no Prado, 
Tereza Barbosa, no Eustáquio 
Gomes, José Maria de Vasconcelos, 
no São Jorge, e Centro de Saúde Dr. 

Hamilton Falcão, no Benedito 
Bentes. 

Também vacinam com agen-
damento todos os seis pontos fixos já 
existentes: no shopping Maceió 
(Mangabeiras), shopping Pátio 
(Cidade Universitária), Papódromo 
(Vergel), Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Terminal do 
Osman Loureiro. 

„O sucesso do agendamento já 
é notório. As pessoas agradecem, os 
pro fissionais comentam que tem da -
do muito certo. E desde o início foi 
essa a intenção do Município, facili-
tar o acesso de toda a população à 
vacina, para combatermos esse vírus 
o mais rápido possível‰, celebra o 
coordenador do Gabinete de Gestão 
Integrada para o Enfrentamento à 
Covid-19, Claydson Moura. 

Quem vai de carro ou ônibus 
até a UBS José Guedes, no Con -
jun to Medeiros Neto, bairro de 
Santa Amé  lia, não tem dificuldade 
para che  gar. Já na Avenida Jorge 
Mon te ne  gro, principal via do 
bairro, é pos sí  vel ver a sinalização 
do Município que indica a localiza-
ção do ponto de vacina. 

Quem mora por ali, também 
não tem como errar o endereço e 
vai até a pé, como o Josmário Vieira 
de Oli  veira, de 48 anos, que se vaci-
nou na quarta-feira (02), por ser do 

gru po dos trabalhadores de indús-
tria e cons  trução civil. 

Ele conta que ficou sabendo 
do agendamento assim que soube 
que seria contemplado como públi -
co- alvo da vacina, por isso optou 
por agen  dar. Em vez de enfrentar 
fila no Pá tio Shopping, que seria o 
ponto ma  is próximo de casa, ele 
marcou sua imunização para as 10h 
na UBS Jo  sé Guedes. „Foi uma 
ótima sur pre sa. Eu achei melhor 
aqui para evi  tar aglomeração, além 
de que é per  tinho de casa‰, diz. 

No local, encontrou uma es -
tru  tura nova, reformada, foi atendi -
do em poucos minutos e só teve 
mo ti vos para parabenizar a inicia-
tiva. „Pa ra as pessoas que tenham 
dificul da de em ir aos outros pontos, 
achei es sa ideia muito boa. A mar-
cação é mui to fácil e segura. Quem 
criou o agen damento, pensou em 
todo mundo. A Prefeitura e o pes-
soal do pos to estão de parabéns‰, 
ressalta. 

O elogio é comemorado pela 
ge  rente da unidade, Karla Maiane 

Ro  drigues, mas já não é novidade 
após apenas uma semana de 
funcio na mento depois da reaber-
tura. Ela con ta que atuava como 
assistente so cial no PAM 
Bebedouro e foi no mea da no final 
de maio para assumir a UBS, ao 
mesmo tempo em que sou be que o 
local seria ponto de va ci nação con-
tra a covid-19. 

As novidades foram recebidas 
co  mo um presente. „O posto está 
to do reformado, muito bonito, e eu 
achei ótima a notícia da vacinação. 

O pessoal da região ia ter que se 
des lo car ou para o ponto do Osman 
Lou  reiro ou pra outro ponto mais 
lon  ge. Além disso, com o agenda -
men to, é tudo muito tranquilo‰, re -
la ta. 

Os grupos que mais chegam 
pa  ra se vacinar na UBS são comor -
bi  dades e trabalhadores da indús-
tria. E, até agora, Karla conta que 
não re ce  beu nenhuma reclamação. 
„As pes  soas comentam da facili-
dade em ter essa unidade bem mais 
perto de casa‰, exalta.  

Estrutura nova e atendimento de excelência 

Vizinho bem-vindo 

Pessoas com mobilidade reduzida e moradores 
da periferia comemoram a facilidade do serviço

José Paulino Soares, de 56 anos, é morador do bairro Chã da Jaqueira, sofreu um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) passou a depender mais da esposa para algumas atividades

Josmário Vieira de Oli  veira, de 48 anos, se vacinou na quarta-feira (02), 
por ser do gru po dos trabalhadores de indústria e cons  trução civil 



MACEIÓ, 05/06 A 11/06 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 015 - R$ 2,00 3
ELEIÇÕES 2022

O advogado Adeilson Bezerra, 
que agora é oficialmente presidente 
do Partido Republicano da Ordem 
Social (Pros), em Alagoas, foi o 
comandante de uma articulação 
nacional que levou dez estados a 
migrarem para a sigla. O encontro 
inicial aconteceu na Barra de São 
Miguel e, além de Alagoas, já 
vieram Paraíba, Rio de Janeiro, 
Goiás, Pernambuco, Bahia, 
Roraima, Rio Grande do Sul, entre 
outros estados. 

O deputado estadual da 
Paraíba, Eduardo Carneiro, aponta 
que o Pros vai estar entre as cinco 
maiores legendas e bem mais forta-
lecido no país. Já Jimmy Pereira, do 
Rio de Janeiro, disse que fará o 
dever de casa. O presidente 
nacional Eurípides Júnior disse que 
não está satisfeito com o número de 
eleitos pelo partido e quer que 
Adeilson Bezerra assuma a articula-
ção nacional do Pros para ajudar na 
articulação. 

Bezerra não é candidato, mas 
é disputado pelos partidos. Isso 

porque ele sabe quais „peões no 
tabuleiro do xadrez político‰ deve 
mexer para que um candidato, 
chapa ou sigla tenha sucesso nas 
urnas. No PRTB, conseguiu eleger 
prefeitos, vereadores, deputado 
estadual e federal. Com isso ele tor-
nou-se o articulador mais assediado 
para as eleições de 2022. 

O Pros é um partido político 
fundado em 2010 e registrado defi-
nitivamente em 2013. Seu número 
eleitoral é o 90 e suas cores são o 
azul e o laranja. Em abril de 2021, 
possuía 123.671 filiados. No 
estado, a sigla abriga o senador 
Fernando Collor, além do depu-
tado estadual Bruno Toledo. O 
objetivo de Bezerra é entregar ao 
presidente nacional do partido, 
Eurípedes Junior, um deputado fed-
eral, em 2022 (estaduais também). 

Para cumprir sua missão, o 
advogado vai juntando nomes que 
têm bons votos, mas que sozinhos 
não se elegem, mas que unidos 
dependem da soma de votos para 
atingir ou chegar perto do quociente 

eleitoral, algo em torno de 130 mil 
votos.  

Bezerra é consultor jurídico 
com mestrado em direito público 
interno. Conhecido como „Mago 
das Coligações‰ por dominar equa-
ções matemáticas para formar 

chapas competitivas e eleger candi-
datos de partidos pequenos. Foi 
presidente estadual do Partido 
Social Liberal, Presidente munici-
pal do MDB em Maceió, e 
Presidente do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro (PRTB) e 

agora preside o Partido 
Republicano da Ordem Social 
(Pros) em Alagoas. Analista polít-
ico, Adeilson Bezerra é figura res-
peitada na imprensa alagoana para 
dar suas previsões de quem irá 
lograr êxito nas urnas em 2022. 

CONVITE FEITO

Com a volta do senador 
Renan Calheiros à vitrine do 
cenário político com sua relatoria 
na CPI da Covid, correm nos bas-
tidores boatos de que ou o senador 
ou o governador de Alagoas, 
Renan Filho, teria grande chance 
de ser o candidato a vice-pres-
idente do país ao lado de Lula. Em 
primeiro momento, surgiu o nome 
de Calheiros, pai do governador, 
que é amigo do ex-presidente.  

No início de maio foi notici-
ada pelo R7 a seguinte publicação. 
„A ideia de que o senador Renan 
Calheiros, relator da CPI da 
Covid, deseja pavimentar o 
caminho político para ser vice do 
ex-presidente Lula numa eventual 
chapa para disputar as próximas 
eleições presidenciais  de 2022 foi 
repelida por interlocutor direto do 
parlamentar. „Uma piada! Chance 
zero!‰- declarou o auxiliar. A tese é 
vista como forma de desacreditar a 
atuação do senador, eleito pela 
maioria da CPI para a tarefa cen-
tral da apuração, que é relatar o 
inquérito. 

„Um relator é chancelado por 
um colegiado de 11 pessoas. Passa 
a ser o relator da apuração e não de 
uma corrente política‰, declarou 
este interlocutor. „As preferências 
pessoais do senador e as ideias dele 
sobre o presidente Bolsonaro são 
públicas. Mas o relatório terá de 
reproduzir o que sair comprovado 
da investigação‰, destacou a repor-
tagem. Mas, é preciso destacar que 
Renan Calheiros se tornou um 
nome forte para aqueles que tor-
cem pelo fim do governo de Jair 
Bolsonaro.  

Calheiros tem um discurso 
sólido contra o presidente e sua 
atuação na CPI da Covid tem sido 
elogiada. Por outro lado, Renan 
Filho seria um dos cotados para 
acompanhar a volta de Lula ao 
poder. Tanto é que até o próprio 
ex-presidente teria feito esse con-
vite. Vale destacar que o govern-
ador ficou de fora da lista de inti-
mados na CPI da Covid. O motivo 
é porque ele tem feito um bom tra-
balho de imunização e com trans-
parência quando se trata de usar 

recursos federais. Não há denún-
cias contra o gestor estadual.  

Mas para isso, Renanzinho 
teria que deixar de lado seu sonho 
de tornar-se senador ao lado do 
pai. No entanto, caso tope ser vice 
de Lula, ele teria chance grande de 
administrar o país ao lado do ex-
presidente. Lula tem como vanta-
gem o desgaste de Jair Bolsonaro 
diante da população por conta da 
possível negligência e omissão do 

Governo Federal no combate à 
pandemia.  

Em dezembro do ano pas-
sado, Renan Filho foi citado como 
um dos nomes para ser candidato a 
presidente da República pelo 
MDB. O presidente nacional do 
MDB, deputado federal Baleia 
Rossi (SP) citou o nome do gov-
ernador Renan Filho para repre-
sentar a sigla na disputa.„Nós 
temos a Simone Tebet, que é a 

presidente da CCJ [Comissão de 
Constituição e Justiça] do Senado, 
que é um grande nome do partido, 
temos o governador Ibaneis Rocha, 
que é um grande nome do partido, 
nós temos o Renanzinho que é o 
governador mais bem avaliado do 
Nordeste. Só para falar três, tem 
outros nomes, o próprio Henrique 
Meirelles é um grande quadro do 
MDB, foi candidato a presidente‰, 
disse o dirigente partidário.

Renan Filho é cogitado a ser candidato a vice ao lado de Lula

Mago das coligações, Adeilson 
vai alavancar o Pros em Alagoas

Missão é eleger deputado estadual e um representante à Câmara em Brasília 
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O jornalista Carlos Roberts, da 
TV Alagoana, fez uma denúncia no 
programa Chumbo Grosso Alagoas, 
contra o presidente da Câmara de 
Maceió, Galba Neto. Roberts fez 
uma análise sobre o trabalho de 
Neto como vereador. 

„Não encontrei nada rel-
evante, algo que ele tenha feito de 
bom à população‰, disse. Roberts 
ainda informou que o vereador foi 
autor de um projeto que torna de 
utilidade pública a ONG Ferreira 
Hora. Essas entidades precisam 
desse título para receber dinheiro do 
erário.  

A ONG é ligada à ex-verea-
dora Ana Hora, suplente de Silvânio 
Barbosa, que foi assassinado em 
2018. Ela, hoje, também é suplente 
na chapa de Galbinha. Sem contar 
que é mulher de Ferreira Hora, 

dono de empresa que administra 
condomínios. Ferreira Hora foi 
deputado na mesma legislatura que 
teve como colega Galba Novaes, pai 
de Galbinha.  

Quando vereadora, Ana Hora 
apresentou projeto para destinar 
verba pública ao Instituto Galba 
Novaes, avô de Galbinha. A enti-
dade - que é privada e não pública - 
funciona no Tabuleiro do Martins. 
O valor: R$ 554 mil. Uma bela troca 
de favores?  

Como sócio da entidade apa-
rece o nome de José Cícero Dantas 
da Costa, que aparece na folha de 
pagamento na Câmara de 
Vereadores na época do primeiro 
mandado de Galbinha.Somado os 
salários de Galbinha na Câmara, 
desde seu primeiro mandato, ele já 
recebeu mais de R$ 1,2 milhão.  

Galbinha passou um tempo no 
Procon e ganhou dinheiro também 
do estado. Com a passagem dele no 
governo estadual, quem entrou no 

seu lugar foi Ana Hora. Além disso, 
ele recebe verba de gabinete, além de 
dinheiro para seu staff. „Quando 
você da parte alta de Maceió pro-

curar atendimento no instituto, saiba 
que não há favor. No local tem din-
heiro público. Não tem gratidão para 
troca de votos", alertou o jornalista.

FARRA NA CÂMARA

JHC solicita a municipalização do 
Porto de Maceió ao governo federal

O prefeito de Maceió JHC 
encaminhou ao Ministério da 
Infraestrutura o pedido de munici-
palizar o porto da capital, que atu-
almente, é administrado por 
empresa do Rio Grande do Norte, 
fato que revolta a cadeia produtiva 
portuária alagoana. „Dirijo-me (⁄
) no sentido de solicitar a iniciar 
tratativas em relação à celebração 
de convênio com o objetivo de 
municipalizar a administração do 
Porto de Maceió, tendo em vista a 
significativa importância deste 
aparelho público para esta munici-
palidade‰, disse JHC, em doc-
umento. 

E complementou: „desde sua 
origem, vale destacar, a administra-
ção do Porto de Maceió vem sendo 
exercida por este governo federal, 
atualmente por meio da 
Companhia de Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern).Ainda 
conforme o prefeito, o modelo de 
municipalização portuária é o que 
se tem mais eficiente na atualidade. 
„É de se concluir que a municipal-
ização do Porto de Maceió trará, 
sem dúvidas, relevantes benefícios 
ao próprio porto e também à 
cidade‰, finalizou o pedido enca-
minhado às autoridades federais no 
dia 28 de abril. 

O pedido de JHC vem em 
bom momento, quando entidades 
uniram forças para se „soltar das 
amarras‰ do Rio Grande do Norte 
quando se trata de decisões para 
beneficiar o Porto de Maceió. Em 
maio, o Governo Federal assinou 
três contratos de arrendamento 
portuário e quatro para autorização 
de exploração pela iniciativa pri-
vada. Uma previsão de R$ 935,2 
milhões em investimentos.Os con-
tratos de arrendamento de termi-
nais públicos se referem aos termi-
nais ATU12 e ATU18, que ficam 
no Porto de Aratu-Candeias, na 
Bahia, arrematados pela CS Brasil 
Transportes. 

O outro terminal é o 
MAC10, localizado no Porto 
Organizado de Maceió, em 
Alagoas, que será administrado 

pela empresa Timac Agro 
Indústria.Os investimentos serão 
destinados para a construção de 
novos galpões de armazenagem, 
dragagem de canal, recuperação e 
modernização de equipamentos. A 
área MAC10 é destinada à movi-
mentação, armazenagem e distrib-
uição de granéis líquidos, especial-
mente ácido sulfúrico, que tanto a 
população teme. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, desta-
cou que, do total de 42 contratos 
de arrendamentos portuários já fei-
tos no Brasil, 26 foram no Governo 
do Presidente Jair Bolsonaro.„Este 
é o resultado de deixarem forastei-
ros administrar a nossa casa‰, 
reclamou um dos funcionários do 
Porto de Maceió, que é adminis-
trado por Rio Grande do Norte.

SEM MAIS AMARRAS 

Jornalista expõe suposta “negociata” 
na Câmara entre Ana Hora e Galba Neto

MP vai requisitar planilhas 
de vacinados para acompanhar 

plano de imunização
A Força-Tarefa de 

Prevenção e Enfrentamento à 
Pandemia da Covid-19 do 
Ministério Público do Estado de 
Alagoas (MPAL) vai requisitar ao 
estado e aos municípios alagoa-
nos as planilhas onde constam os 
nomes de todas as pessoas que 
foram vacinadas até agora contra 
a Covid-19. O objetivo é monito-
rar a lista de pessoas imunizadas, 
de modo que o colegiado possa 
ter o controle do plano de imuni-
zação estadual. A FT também 
decidiu que vai reforçar tanto 
junto a Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesau) quanto a 
Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA) a necessidade 
de se manter as medidas de com-
bate ao novo coronavírus e da 
importância da fiscalização sobre 
essas ações que devem continuar 
sendo respeitadas pela população. 

Para a reunião dessa quarta-
feira (2), foram convidados à 
videconferência da força-tarefa o 
Conselho Regional de Medicina 
de Alagoas, o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde 
de Alagoas e a Secretaria de 
Saúde de Maceió. De início, as 
autoridades foram questionadas 
sobre a existência de denúncia de 

fura-filas e se há atestados méd-
icos sob suspeitas. „Precisávamos 
saber acerca das providências que 
estão sendo adotadas para fiscal-
ização do cumprimento dos crité-
rios existentes para vacinação do 
grupo de pessoas com comorbi-
dades. No caso, indagamos os 
conselhos e o município de 
Maceió se há atestados falsos ou 
que estão sob investigação e se 
existem médicos acusados de for-
necer esses documentos. A 
resposta foi negativa, ou seja, por 
enquanto, não chegou nenhuma 
denúncia de irregularidade, não 
há qualquer caso concreto sob 
apuração‰, informou o promotor 
de Justiça José Carlos Castro. 

Apesar de ainda não existi-
rem atestados suspeitos, a força-
tarefa decidiu que vai solicitar 
mais informações dos dados das 
pessoas vacinadas através de pla-
nilhas, para fins de aferição, bem 
como que seja avaliado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
que se incluam os dados dos 
médicos que fornecerem os ates-
tados, nos registros da vacinação. 
Dessa forma, o Ministério 
Público entende que será mais 
fácil fazer o controle dos cidadãos 
já vacinados.

PANDEMIA EM AL
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Militares prometem embate para forçar o 
Estado a cumprir regime previdenciário

 

Os militares prometem tra-
var um embate jurídico e político 
com o Governo de Alagoas para 
fazer valer a integralidade da Lei 
Federal 13.954, de dezembro de 
2019, batizada de Lei de Proteção 
Social dos Militares, que mudou 
o regime previdenciário da classe. 

A hipótese de que os servi-
dores inativos da segurança púb-
lica não serão beneficiados com a 
isenção do desconto no AL 
Previdência já tem mobilizado a 
tropa no sentido de pressionar a 
Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag) a fazer valer 
a legislação específica. 

A lei alterou o artigo 24f, do 
Decreto-Lei 667/69, que trata 
sobre o direito adquirido na con-

cessão de inatividade remunerada 
dos militares e dos pensionistas, 
desde que já tenham cumprido os 
requisitos exigidos pela lei do ente
federativo até 31 de dezembro de 
2019. 

O presidente da Associação 
das Praças Militares de Alagoas, 
sargento Wagner Simas, avalia 
que o projeto de lei que provavel-
mente está sendo elaborado pelo 
Governo do Estado para revisar a 
alíquota que, inconstitucional-
mente, é descontada dos aposen-
tados e pensionistas, deverá sofrer 
uma série de alterações quando 
tramitar na Assembleia 
Legislativa. E é justamente na 
Casa de Tavares Bastos que os 
militares querem incitar o debate 
político e jurídico da questão.

SEGURANÇA PÚBLICA
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de Geraldo 
Costa Sampaio iniciou-se em 1954, 
quando foi eleito deputado estadual 
pela UDN com 1.773 votos, ficando 
em 8° lugar dentre as trinta e cinco 
vagas em disputa. 

Geraldo Sampaio, nas eleições 
de 1958 foi candidato a reeleição 
pela UDN obtendo 1.066 votos, 
porém, não logrou êxito naquele 
pleito. Em 1959, assumiu o cargo de 
conselheiro do Tribunal de Contas 
de Alagoas, aí permanecendo até 
1962, quando se licenciou. 

Nas eleições de 1962, Geraldo 
Sampaio foi candidato a deputado 
federal pela UDN obtendo 5.351 
votos e ficando com a primeira sup-
lência. Nessa legislatura assumiu o 
mandato de abril a novembro de 
1963. 

Geraldo Sampaio, nas eleições 
de 1965 foi candidato ao Governo 
de Alagoas pela legenda do 
Movimento Trabalhista Renovador 
(MTR). Cinco candidatos disputa-
ram aquele pleito e Geraldo 
Sampaio foi o quarto colocado com 

3.267 votos (2,42%). Em 1966, 
retornou ao Tribunal de Contas, do 
qual seria presidente entre 1989 e 
1991 e pelo qual se aposentaria em 
1994. 

"Empresário do setor de 
comunicações e opositor do regime 
militar instaurado no país em abril 
de 1964, colocou a sua emissora de 
televisão, a TV Alagoas, ao lado do 
movimento pela anistia, aprovada 
pelo Congresso Nacional em 22 de 
agosto de 1979, que permitiu o 
retorno dos exilados, a liberação de 
grande parte dos presos políticos 
ainda detidos e a livre circulação 
daqueles que se mantinham na clan-
destinidade e do movimento das 
diretas, que nos primeiros meses de 
1984 mobilizou milhares de pessoas 
em todo o país em favor da emenda 
Dante de Oliveira, que, apresentada 
na Câmara dos Deputados, pro-
punha o restabelecimento das elei-
ções diretas para presidente da 
República em novembro daquele 
ano. Apesar da pressão popular, a 
emenda não obteve o número de 

votos indispensáveis à sua aprovação 
e faltaram 22 votos para que o 
projeto pudesse ser encaminhado à 
apreciação pelo Senado 
Federal."(extraído do site 
www.fgv.com). 

Geraldo Sampaio, durante 
muitos anos foi presidente estadual 
do PDT, partido cujo fundador foi 
Leonel de Moura Brizola. 

Nas eleições de 1998, Geraldo 
Sampaio foi candidato a vice-gov-
ernador na chapa de Ronaldo Lessa. 
A chapa Ronaldo/Geraldo foi vito-
riosa no primeiro turno com 
387.021 votos (58,09%). 

Geraldo Sampaio, nas eleições 
de 2002 foi candidato ao Governo 
do Estado pelo PDT. Seis candida-
tos disputaram aquele pleito e 
Geraldo foi o quarto colocado com 
17.333 votos (1,65%). 

Após a eleição de 2002, 
Geraldo Sampaio não voltou a con-
correr a cargos eletivos, o que signi-
ficou a sua aposentadoria da vida 
pública. Faleceu em 11 abril de 
2010.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Geraldo Sampaio- um grande democrata
MARCELO BASTOS

A R T I G O

Os Economistas ( III )
Dando continuidade a série 

dos Economistas, percebe-se que as 
teorias desses pensadores extrapo-
laram os anais do tempo. Como 
por exemplo, a teoria de Keynes 
(1936), fora utilizada na crise 
norte-americana em 2008 inje-
tando 8 trilhões de dólares, sal-
vando empresas e bancos evitando 
o desemprego em massa.  

Thomas Robert Malthus 
(1766 -1834), economista e clérigo 
- pertenceu a classe de tradição 
clássica. Descendeu de um culto 
aristocrata rural (amigo de grandes 
filósofos como Rousseau e Hume), 
graduando-se em Cambridge e, no 
ano de 1797, tornou-se pastor 
anglicano. Tradição das famílias da 
época. 

No século XIX, Malthus jun-
tou-se com David Ricardo a fim de 
discutirem com maior profundi-
dade os problemas monetários 
daquela época e, ao mesmo tempo, 
àqueles relacionados com o comér-
cio exterior, bem como do sistema 
tributário, apresentando novos 

desenvolvimentos em torno do 
lucro, dos juros, dos salários e da 
repartição da riqueza. 

Sem dúvida alguma, sua céle-
bre obra Essay on the Principle of 
Population as it affects the future 
improvement of society, ou seja, 
Ensino sobre o Princípio da 
População na sua influência sobre a 
Melhoria Futura da Sociedade), 
lançada em 1789, data que assina a 
Revolução Francesa. Para o clérigo, 
a humanidade com o passar das 
gerações iria enfrentar uma série de 
problemas graves, pois haveria um 
desequilíbrio natural entre o poder 
dos homens para aumentar a pop-
ulação e o poder da terra para pro-
duzir alimentos. 

Nesse contexto, o cresci-
mento populacional seria fácil e 
rápido, se não fosse controlado, isto 
é, a população cresceria em pro-
gressão geométrica 2, 4, 3, 6, 8... 
enquanto os meios de produção em 
progressão aritmética. Essa despro-
porção, conduziria a pobreza, a 
fome generalizada e, portanto, a 

degradação humana. 
Felizmente sua teoria não prospe-
rou, sendo contestada por pensa-
dores como Morse e Fourien, por 
ignorar o avanço da tecnologia e o 
aproveitamento para fins de novas 
descobertas científicas.  

Em outras palavras, o surgi-
mento da industrialização ascendeu 
como solução entre população e 
produção de bens e serviços. Hoje, 
ainda existe a preocupação sobre o 
crescimento demográfico. É o caso 
da China, com uma população de 
um bilhão e quatrocentos milhões 
de habitantes. Desprezou o comu-
nismo, investindo em capital 
estrangeiro fomentando indústrias 
de ponta. Atende à demanda 
interna e o excedente exporta para 
países como o Brasil. 

É consenso que, Malthus deu 
sua contribuição às Ciências 
Econômicas. Coube a outros econ-
omistas avançarem na História do 
Pensamento Econômico. Trazendo 
a prosperidade das Riquezas das 
Nações. 

MEIO AMBIENTE
Encerrando a Semana do 

Meio Ambiente, o Parque Mu-
nicipal de Maceió, situado em 
Bebedouro, oferecerá aos visi-

tantes, uma programação com 
oficinas, brincadeiras e pales-
tras voltadas para a conscienti-
zação ambiental.

SAÚDE EM MESSIAS
A Unidade Básica de 

Saúde Luiza Suruagy que fun-
ciona como principal Posto de 
Saúde 24h, atende urgências e 
possui um anexo para triagem 
de Síndromes Gripais. Ela 
recebeu a visita do Secretário 

de Saúde do Estado Alexandre  
Ayres. O prefeito do município 
de Messias, Marcos Silva 
(PTB) e o Secretário Munici-
pal de Saúde Rafael Ayres 
acompanharam o Secretário 
Estadual durante a visita.

INVESTIMENTOS NO SERTÃO
A Companhia de Sanea-

mento de Alagoas (Casal) já in-
vestiu, com recursos próprios, 
R$ 10 milhões na melhoria do 
abastecimento de cidades do 
Sertão do estado. O valor foi 
aplicado na modernização das 

estações elevatórias de água tra-
tada do Sistema Coletivo do Ser-
tão, que atende a seis cidades: 
Delmiro Gouveia, Pariconha, 
˘gua Branca, Mata Grande, 
Olho DÊágua do Casado e Ca-
napi.

GESTÃO DE DESTAQUE
As três diretoras da Escola Municipal Prefeito Walter Doria 

de Figueiredo, na cidade de Rio Largo, vêm desenvolvendo uma 
gestão inovadora na escola e tem se destacado junto a rede munic-
ipal de ensino. Juliane, Nalva e Edleuza realizam juntas um bril-
hante trabalho à frente da unidade de ensino que rende resultados 
importantes para a comunidade escolar, e têm conquistado  o 
reconhecimento dos alunos, pais,funcionários e de toda a comuni-
dade do bairro Brasil Novo a qual a citada escola está instalada.

MÊS JUNINO
Junho chegou e, com ele, 

o clima de festa junina. Por 
isso, o projeto da prefeitura de 
Maceió - Arte que Te Quero 
Viva traz lives de forró com um 
tempero de MPB como aque-

cimento para o São João. Lives 
do fim de semana esquentam o 
clima de São João,algumas das 
atrações é JP Forrozão, banda 
Mô Fio entre outras  com 
muito pé de serra.
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Com Edmílson Teixeira 

O primeiro jogo do Sampaio fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro será neste sábado, no Rei 
Pelé, contra o CSA. Para esta partida, o atacante Ciel acredita em uma evolução do time após o empate sem gols 
contra o Goiás, na estreia do campeonato. Ciel disse que o empate em casa na primeira rodada não é tão ruim, pois 
o importante é pontuar sempre. 

Neste sábado no Trapichão

Depois do fracasso do téc-
nico Mozart na Chapecoense 
(aquele que deixou o CSA por esse 
time) e que teve uma curta passa-
gem, a equipe  catarinense anuncia 
agora o nome de   Jair Ventura 
para comandar o elenco na Série A 
e na Copa Brasil. De acordo com 
Jair, trabalhar no Verdão do Oeste 
é a realização de um sonho e o 
cumprimento de uma promessa 
feita em 2016, dias depois do trá-
gico acidente aéreo com a delega-
ção alviverde na Colômbia.

Outro na jogada

Após uma temporada para se esquecer, na qual não se classificou para nenhuma competição euro-
peia e sem nenhum título, o Arsenal iniciou uma repaginação no seu elenco. Na quinta-feira, o clube de 
Londres anunciou a saída de quatro jogadores: o zagueiro brasileiro David Luiz, o volante Dani Ceballos, 
o meia-atacante Martin Odegaard, e o goleiro Mathew Ryan. Todos eles têm contrato até o fim desse 
mês.

Fruto do fracasso

Contratado em 2018 para o 
time sub-20, o zagueiro Caetano 
viverá o seu quinto empréstimo. 
Ele esteve no Oeste em 2019, teve 
uma curta experiência no Coritiba 
em 2020 e depois retornou ao 
Oeste para jogar a Série B, na cam-
panha do rebaixamento para a 
Série C. Neste ano, defendeu o São 
Caetano que também foi rebaixado 
com sua presença. Espero que isso 
não aconteça jogando no CRB!

Trajetória

O CSA está monitorando o 
atacante Wellington Nem, de 29 
anos. Na quarta, o presidente do 
clube, Rafael Tenório, confirmou o 
interesse no atleta, mas avisou que 
não tem nada certo. Foi apenas uma 
consulta.  „Não foi aberta nenhuma 
negociação, mas é um jogador inte -
ressante. É um atleta jovem e pode 
ainda atuar em alto nível por três ou 
quatro anos‰  resumiu Tenório.

Apenas namorando

Outro time alagoano que mar -
ca sua estreia neste domingo pela Sé -
rie D é o  Murici. O time divide o 
Gru po 4, com o ASA, Atlético-BA, 
Ba hia de Feira, Itabaiana, Jua zei ren -
se, Retrô e Sergipe. Com relação ao 
cam peonato estadual, o Murici me -
xeu no elenco para disputar essa 
com petição nacional. Após o Ala go -
a no, a direção montou praticamente 
ou tro grupo e acertou com jogadores 
que defenderam o Aliança e até do 
CSE. O time segue sob o comando 
do técnico Jadson Oliveira.

Outro alagoano
Neste domingo ASA e 

Atlético-BA se enfrentam às 16h  
no Municipal de Arapiraca, pela 
rodada de abertura da Série D. O 
técnico Ademir Fonseca começou a 
montar o time do Arapiraquense  
para essa tão importante  estreia no 
Brasileiro. Uma provável escalação 
deve ser com: Dida; Joaninha, 
Marcelo, Tiago Baiano e ¸talo; Zé 
Wilson, Johnnattan, Gabriel 
(Olívio) e Carlos Magno; Adailson 
e Vinícius. Novos reforços estão 
sendo regularizados.

Retomada
A estreia de Jair Ventura será 

neste domingo, às 18h15  diante do 
Palmeiras, na segunda rodada do 
Brasileirão. Depois da derrota da 
equipe para o Bragantino, ele mira 
o resultado positivo fora de casa. 
„A gente sabe que a vida do treina-
dor não é fácil, sabemos da dificul-
dade de uma Série A. Estou feliz de 
jogar mais uma vez a Série A. 
Teremos um grande adversário, 
mas temos a nossa força e a nossa 
estratégia e vamos buscar para fazer 
um grande jogo‰ projetou Jair.

Primeiro compromisso

O atacante do Internacional, Yuri Alberto entrou no radar do 
Barcelona, da Espanha, como um possível reforço para a próxima janela de 
transferências, em julho. Entretanto, o time gaúcho afirma que desconhece 
o interesse. Uma rádio catalã afirma que o jogador foi oferecido ao Barça 
por um valor próximo de 13 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Cobiçado

Ganso tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2023, mas em fun-
ção da vontade do jogador, de seu pouco aproveitamento e também de seu 
alto salário, o Fluminense não descarta o empréstimo. Porém, a primeira 
oferta do Santos há duas semanas, de arcar com uma pequena parte dos 
vencimentos do meia, foi recusada.

Privilegiado

O zagueiro Caetano pertencente ao Corinthians paulista chegou 
emprestado e pronto para defender o CRB na Série B.  Tem  21 anos,  dis-
putou o Campeonato Paulista pelo São Caetano. Foram oito jogos e um 
gol pelo Azulão, que acabou rebaixado no estadual.

Reforço no Galo

Fica no Fluminense ou 
vai para o  Santos?  O 
futuro de Paulo Henrique 
Ganso ainda é incerto, mas 
pode ser definido  por esses 
dias. Desejo do técnico 
Fernando Diniz no Peixe e 
reserva no Tricolor, o meia 
vê com bons olhos um 
retorno à Vila Belmiro, mas 
para isso falta um acerto 
financeiro entre os clubes, 
que voltaram a conversar 
durante essa semana.

Disputa feroz
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Lira chama protestos de ‘caminhada’ e 
diz que não vai pautar impeachment

NEGAÇÃO

O relator da CPI da Covid, 
senador Renan Calheiros (MDB-
AL), fez um apelo ao jogador 
Neymar, ao técnico Tite e à CBF 
para que a Copa América não seja 
realizada no Brasil em meio à pan-
demia de Covid-19. Em entrevista 
à rádio Eldorado na terça-feira, ele 
chamou a competição de seleções 
sul-americanas de „campeonato da 
morte‰ e „macabro‰ e se dirigiu 
diretamente ao camisa 10 do 
Brasil, dizendo que ele não poderia 
concordar com isso. 

„Neymar, não vá jogar a 
Copa América no Brasil enquanto 
seus parentes, seus amigos, aquelas 
pessoas que você conheceu contin-
uam a morrer desesperadas sem 
vacina‰, disse o senador, que tam-

bém defendeu a convocação do 
presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
Rogério Caboclo, para depoimento 
à comissão. „A CBF está partici-
pando de uma maneira inacreditá-
vel nisso e tentando promover a 
Copa América no Brasil. É a 
grande patrocinadora‰. 

Originalmente, a Copa 
América seria realizada na 
Colômbia e na Argentina, mas o 
primeiro país declinou da organiza-
ção no último dia 20 por causa de 
conflitos sociais e o outro rejeitou 
ser sede no final de semana, por 
causa da situação delicada diante 
do enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.Sem ter uma 
sede e faltando poucos dias para 

sua realização, a Conmebol 
(Confederação Sul-Americana de 
Futebol) tratou de conseguir um 
plano B, para evitar um prejuízo 
financeiro enorme, e em contato 
com a CBF acabou acertando a 
realização no Brasil, depois de a 
entidade conversar diretamente 
com o governo federal. 

„É inacreditável! Enquanto 
dois países da América do Sul se 
recusaram a promover o evento, 
em situações melhores que a nossa, 
o Brasil se coloca como alternativa, 
com número passando de 460 mil 

mortes, milhões de pessoas que tiv-
eram a Covid-19 e desesperadas 
porque a vacina não chega. Seria o 
caso de fazer um apelo ao Neymar, 
ao Tite, à CBF. Por favor, não per-
mitam que isso aconteça. Não 
podem comemorar um gol 
enquanto os brasileiros continuam 
a morrer‰, afirmou.Renan lamen-
tou a situação no País e espera que 
a vacinação avance, algo que ainda 
não aconteceu.  

„O campeonato que temos 
de disputar e ganhar é o campeo-
nato da vacinação, no qual estamos 

muito mal colocados. O presidente 
da República recusou as vacinas, 
não confiava na eficácia e achava 
que com o tratamento precoce e 
livre trânsito do vírus contami-
nando a população em velocidade 
maior iríamos chegar à imunidade 
de rebanho. A seleção brasileira 
não pode concordar com isso. As 
UTIs e os cemitérios estão cheios. 
Em quais condições vamos gritar 
um gol do Brasil? Vamos guardar 
essa energia para quando concluir-
mos a vacinação da população‰, 
disse.

Campeonato seria realizado na Colômbia e na Argentina, que dispensaram o torneio

COPA AMÉRICA

Calheiros pede a Neymar: 
‘Não jogue a Copa 
América enquanto 
pessoas morrem”

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
chamou os protestos do último 
final de semana contra o presidente 
Jair Bolsonaro de „caminhada‰ e 
disse que manifestações não irão 
fazer o impeachment andar na 
casa.„Não é uma caminhada de 
um grupo numa semana ou a 
caminhada de outra parcela na 
outra que vai fazer com que isso 
ande nesta Casa‰, disse o deputado 
em entrevista à rádio 97 FM Natal. 

As manifestações pelo afasta-
mento de Bolsonaro e por mais 
vacinas foram realizadas no 
sábado, 29. Organizadores afir-
mam que foi registrado em ao 
menos 213 cidades do Brasil e 14 
do exterior, com cerca de 420 mil 
pessoas.Na conversa, Lira foi ques-
tionado sobre os mais de 110 pedi-
dos de impeachment. 

 „O Brasil não tem essa insta-
bilidade política. Há apoio para o 
presidente em todas as matérias, 
principalmente na Câmara e no 
Senado, sobre o tema das reformas 
estruturantes, as reformas que tra-
mitam nesta Casa‰, afirmou.  

Crítico à CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) da Covid 
no Senado, Lira defendeu uma apu-
ração que incluísse prefeitos e gov-
ernadores, além do presidente..Se 
isso ocorresse, afirmou, „ela teria 
muito mais serventia ao povo brasi-
leiro do que neste momento inade-
quado tirar o foco do trabalho do 
Ministério da Saúde, do Senado 
Federal, da imprensa do Brasil‰. 
(Com Carta Capital) 

 
NA C˜MARA 
 
Arthur Lira, nesta semana, leu 

o ato de criação da comissão especial 
que vai analisar a reforma adminis-
trativa (PEC 32/20). O colegiado 
terá 34 membros titulares e igual 
número de suplentes. A proposta 
teve a admissibilidade aprovada em 
maio na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Lira afirmou 
que vai conversar com os líderes de 
todos os partidos na semana que 
vem para discutir os trabalhos da 
comissão especial e destacou que 
não haverá mudança para os servi-
dores atuais.  

„Vamos conversar sobre os 
ajustes necessários ressalvada a 
palavra dessa presidência de que 
não admitirá, em hipótese alguma, 
nenhum ataque aos servidores 
atuais, ao direito adquirido, a tudo 

que está posto. Se vier a ser apro-
vada esta matéria terá efeito a partir 
de agora em diante no modelo mais 
moderno para o sistema público 
brasileiro‰, disse. Entre os pontos 
polêmicos do texto está o fim da 

estabilidade dos servidores públicos 
e mudanças no critério de acesso, 
com a criação de período de experi-
ência, e a diferenciação entre 
regimes de carreiras típicas de 
estado e outras carreiras.


