
MACEIÓ, 26/06 A 02/07 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 018 - R$ 2,00 - WWW.REDEREPORTER.COM.BR

Momento de emoção

PROTESTO NO JARAGUÁ

Promotor decide investigar Leonardo 
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de Alagoas seja 
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Polícia Federal
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Vacina” com 60 
horas ininterruptas 
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Para levar dignidade e ajudar 
na recuperação comercial dos mer-
cados e feiras de Maceió, a 
Secretaria Municipal de Trabalho, 
Abastecimento e Economia 
Solidária (Semtabes) está levando 
muito a sério a limpeza e a manu-
tenção destes ambientes. Por que, 
a situação dos 14 mercados públi-
cos e feiras da Capital era de aban-
dono.  

Sujeira, desorganização, falta 
de manutenção afastam consumi-
dores e levam comerciantes a tra-
balhar desestimulados e, em alguns 
casos, a abandonar suas bancas. 
Tais condições foram levadas ao 
secretário Carlos Ronalsa, que pro-
moveu uma mudança completa na 
gestão dos mercados e firmou uma 
valorização dos permissionários, 
além de buscar de volta a tradi-
cional clientela. „Estavam em 
completo abandono, não recebiam 
uma obra há vários anos, por isso, 
na nossa gestão, procuramos prio-
rizar o da Produção‰, explicou. 

A transformação começou já 
em janeiro, com o maior e mais 
movimentado mercado de Maceió, 
o da Produção, no bairro da 
Levada, onde atuam mais de 1 mil 

permissionários, além daqueles 
comerciantes do entorno, que 
somados totalizam cerca de 4 mil. 
Por quatro dias, divididos em dois 
finais de semana, o local passou 

por um grande mutirão, com lava-
gem, desinfecção e limpeza de 
galerias de esgoto, de onde foram 
retirados 240 mil litros de lama e 
30 toneladas de escamas de peixe, 

cabeça de galinha e outros resíduos 
que não deveriam estar ali. 

E foi a partir da primeira ação 
que a Semtabes identificou que a 
demanda por mutirões de limpeza 
que fossem além das ações de 
rotina era permanente, não só na 
Produção, mas em todos os merca-
dos e feiras. Durante os meses de 
fevereiro, março e abril, a ação 
integrada das secretarias foi ampli-
ada, e chegou aos mercados do 
Jacintinho, Jaraguá, Tabuleiro do 
Martins, Benedito Bentes e 
Shopping Popular do Centro, além 
da Produção, que passou por três 
mutirões nesse período. 

„Na próxima segunda, volta-
mos ao da Produção, que é o maior 
e o que mais tem demandas, inclu-
sive em relação ao escoamento de 
água da chuva. Serão dois menores 
e ele. Este mês, foram também o 
Centro Pesqueiro, no Jaraguá, e 
Mercado e Shopping Popular dos 
Caetés, no Benedito Bentes‰, 
reforçou Ronalsa.

ECONOMIA

As carências eram muitas 
nos mercados públicos, por isso a 
Prefeitura de Maceió precisou 
contar com a ação integrada das 
secretarias municipais responsá-
veis. Sob coordenação da 
Semtabes e do Gabinete de 
Gestão Integrada para o 
Enfrentamento à Covid-19, as 
secretarias de Infraestrutura, 
Desenvolvimento Sustentável, 
Iluminação Pública, Assistência 
Social e Vigilância Sanitária reali-
zaram um trabalho integrado de 
promoção de melhorias nesses 

equipamentos que chama atenção 
pelos resultados. 

Só de lixo, foram retirados 
de janeiro até agora 566 tonela-
das, o suficiente para encher entre 
60 e 80 caçambas, a depender da 
capacidade do veículo.Além da 
limpeza, o Mercado da Produção 
já começou a receber outras ações, 
como o reordenamento do fluxo 
de veículos no entorno e no esta-
cionamento. A via de saída do 
local está em uso, demanda antiga 
dos clientes e permissionários. 

A pista será finalizada com 

pavimentação e sinalização. O tra-
balho conta com a parceria da 
Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito (SMTT), 
que além de sinalizar as ruas de 
todo o entorno, tem mantido 
agentes de trânsito na região para 
orientar os condutores.„É um tra-
balho de ordenamento, transfe-
rindo barracas para outros locais, 
porque elas estavam tomando 
conta do estacionamento. A nova 
saída vai facilitar e muito o fluxo 
para quem frequenta o Mercado 
da Produção‰, explica Ronalsa.

Prefeitura investe na recuperação 
de mercados e feiras de Maceió

INTEGRAÇÃO

Força-tarefa proporciona melhorias à população

Mutirões levam mais condições de trabalho e higiene aos locais

Trabalhos vão de limpeza de lixo a monitoramento de trânsito
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PROTESTO NO JARAGUÁ

O PSOL, de Alagoas, e o 
Movimento Caras Pintadas entra-
ram com ação no Ministério 
Público Estadual contra o vereador 
de Maceió Leonardo Dias. 
Segundo os denunciantes, na data 
de 14 de março de 2021 ocorreu 
manifestação, previamente prepa-
rada e convocada pelo vereador, 
contra o lockdown no 
Estacionamento Jaraguá, mesmo 
local previsto para a campanha de 
vacinação contra a covid19 por 
parte da Prefeitura de Maceió. O 
protesto prejudicou a imunização 
de munícipes que foram até o local 
se vacinar.  

No dia 22 deste mês, o pro-
motor de justiça Jomar Amorim de 
Moraes resolveu reverter a denún-
cia para procedimento prepara-
tório. O caso está na 14… 
Promotoria de Justiça da Capital. 
Segundo consta da denúncia, as 

representações têm como objetivo 
apurar eventuais atos de improbi-
dade e atos de conturbação da 
ordem pública que teriam sido 
praticados pelo vereador de 
Maceió. 

Alega, ainda, o PSOL que a 
"manifestação foi convocada pelo 
representado para o mesmo local 
onde estaria sendo realizada a cam-
panha de vacinação contra a covid-
19, conforme postagens nas redes 
sociais do mesmo..., a qual teve o 
condão de inibir e impedir a reali-
zação da vacinação daqueles que se 
encontrava no local de vacinação."  

Segundo, ainda, o referido 
partido, a vacinação foi interrom-
pida, haja vista a invasão dos man-
ifestantes no local convocado pelo 
representado e onde estava ocor-
rendo a vacinação. Finalmente, 
citando os artigos 1À e 2À da Lei nÀ 
8.429/92 afirma que o ato prati-

cado pelo representado caracteriza-
se pela conturbação da Ordem 
Pública, dizendo que a legislação 
aplicada é da Improbidade 
Administrativa, requerendo seja 
feita investigação por atos de 
improbidade e de conturbação da 
ordem pública. 

„Por sua vez, o Movimento 
Caras Pintadas, em sua representa-
ção, fls. 34, faz alusão ao mesmo 
episódio narrado acima pelo 
PSOL, requerendo, entretanto, 
"providências urgentes contra 
supostos atos de crime contra 
saúde pública praticado pelo verea-
dor por Maceió, Leonardo Dias, 
em impedir idosos fazerem suas 
vacinações." Antes de adentrar ao 
mérito das representações, deter-
mino seja feita a evolução da pre-
sente Notícia de Fato para 
Procedimento Preparatório‰, 
decidiu o promotor. 

Promotor decide investigar Leonardo 
Dias por tumulto em fila de vacinação

Jomar Amorim abriu procedimento preparatório 

contra vereador bolsonarista Leonardo Dias 
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A capital que mais vacina no 
país inova na imunização da pop-
ulação mais uma vez. O prefeito de 
Maceió, JHC, anunciou, em suas 
redes sociais, uma maratona com 
60 horas ininterruptas de vacina-
ção nos drive-thrus do 
Estacionamento do Jaraguá e da 
Justiça Federal, que começou na 
sexta-feira (25) e segue até às 21h 
do domingo (27). 

„É com muita alegria que 
anunciamos que mais vacinas che-
garam para nossa capital e que, 
com isso, será possível reduzir a 
faixa etária da vacinação. Aqui a 
nossa prioridade é essa, então é 
chegando vacina e a gente apli-
cando sem perder tempo. Desta 
vez, estaremos com pontos 60 
horas abertos para imunizar os 
maceioenses‰, destacou JHC. 

Os shoppings Pátio (Benedito 
Bentes) e Maceió (Mangabeiras) 
funcionarão em sistema de coru-
jão, das 9h às 21h. Já os pontos 
Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho), Papódromo (Vergel 
do Lago), Praça Padre Cícero 
(Benedito Bentes) e Terminal do 
Osman Loureiro funcionarão das 
9h às 16h. 

O ônibus da vacina continua 
imunizando a população das 9h 
às16h. No sábado (26), a unidade 
estará na Praça Nossa Senhora de 

Fátima, em frente à igreja, bairro 
do Feitosa. 

Calendário de vacinação - 
Neste sábado (26) a vacinação será 

ampliada para as pessoas de 45 e 
44 anos. Remanescentes das out-
ras etapas também poderão se 
vacinar. 

 
Mais informações sobre a 

vacinação em Maceió acesse: 
https://vacina.maceio.al.gov.br/

COVID-19

Maceió realiza “Maratona de Vacina” 
com 60 horas ininterruptas de imunização

 É falso que Governo de Alagoas seja 
alvo de operação da Polícia Federal

Circula nas redes sociais um 
vídeo afirmando que uma operação 
da Polícia Federal estaria investi-
gando o governador de Alagoas por 
desvios de verbas destinadas para 
combater a pandemia. A inform-
ação é falsa. A Operação 
Sufocamento faz parte de investiga-
ção que apura possíveis ilegalidades 
na compra de uma central de oxigê-
nio e respiradores para o hospital de 
campanha municipal de Girau do 
Ponciano, interior de Alagoas. 
Narrado por um homem que se 
identifica como comentarista polít-
ico, o vídeo mistura informações 
verdadeiras e falsas: „A PF investiga 
desvios de verbas para o combate à 
pandemia no hospital de campanha 
de Âgeral de pontocianoÊ (sic) em 
Alagoas de Renan Filho‰.  

É possível perceber erros na 
narração do texto, como a pronún-
cia errada do nome do município. 

Um texto no vídeo deixa claro que 
o objetivo do conteúdo é construir a 
narrativa de que o alvo da operação 
seria o governador de Alagoas. „A 
casa caiu! Filho de Renan Calheiros 
desesperado! PF determina manda-
dos de prisão‰, diz o título fixo na 
tela. A informação não procede. Na 
verdade, a Operação Sufocamento 
deflagrada pela Polícia Federal na 
quinta-feira (17), em conjunto com 
a Controladoria-Geral da União e o 
Ministério Público Federal, inves-
tiga um grupo criminoso que atuou 
nas simulações de dois procedimen-
tos de dispensa de licitação no 
município de Girau do Ponciano, 
interior de Alagoas, e em desvios de 
recursos públicos federais destina-
dos ao enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 na cidade. Como 
informou o site oficial da Polícia 
Federal,  o grupo simulou dois pro-
cessos de dispensa de licitação para 

o fornecimento de uma central de 
gases e respiradores mecânicos para 
tratamento de pacientes no 
Hospital de Campanha de Girau do 
Ponciano. 

 Mais de 80 policiais federais e 
auditores da Controladoria Geral 
da União dão cumprimento simul-
tâneo a 19 Mandados de Busca e 
Apreensão em Maceió, Girau do 
Ponciano, Arapiraca/AL, Campo 
Grande/AL (1), Rio de Janeiro/RJ 
(4), Belford Roxo/RJ (1) e 
Alegre/ES (2). A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) esclareceu 
que a implantação, gerenciamento e 
financiamento do Hospital de 
Campanha de Girau do Ponciano, 
voltado ao atendimento de 
pacientes com a Covid-19, é de 
responsabilidade exclusiva da ges-
tão municipal. „A operação defla-
grada pela Polícia Federal (PF), na 
última quinta-feira (17), investiga, 

exclusivamente, as contratações e 
aquisições realizadas no âmbito do 
município, que é o gestor daquela 
unidade hospitalar. O hospital de 

Girau do Ponciano é municipal, ou 
seja, não tem ligação com o 
Governo de Alagoas‰, informou a 
Sesau.

FAKE
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CASA PRÓPRIA

MRV oferece mais de 30 mil imóveis 
na 1ª edição do Feirão Digital CAIXA

Entre os dias 25 de junho e 4 
de julho, a MRV marca presença no 
Feirão CAIXA da Casa Própria, um 
dos principais eventos do mercado 
imobiliário do país, que este ano 
contará com sua 1… edição digital. A 
MRV oferecerá no evento mais de 
30 mil unidades nas mais de 160 
cidades onde atua.  

O Feirão é uma oportunidade 
para os brasileiros que estão plane-
jando comprar o seu lar, pois o 
evento conta com diversas facili-
dades comerciais para aquisição de 
um imóvel que serão exclusivas 
durante o período do Feirão. As pes-
soas que participarem do evento, 
que ocorrerá por meio da Plataforma 
do Feirão, vão contar com as mel-
hores condições, como: entrada 
facilitada, subsídios do Casa Verde e 
Amarela e a melhor solução de 
financiamento, com a possibilidade 
de aprovação de crédito imediata.  

CADÊ O DINHEIRO?

Comissão visita interior de Alagoas para 
conferir fechamento de agências do BB

Após a reivindicação da AMA, 
a Comissão de Fiscalização Finan -
cei ra e Controle (CFFC) da Câ ma -
ra dos Deputados fará uma visita téc -
nica aos municípios de Ma ri bon do e 
Dois Riachos, nesta segunda (28), 
para averiguar o fechamento de 
agências do Banco do Brasil (BB) no 
Estado. O deputado federal, Hil do 
Rocha, que é autor do requeri men to 
88/2021, argumenta que o fe -
chamento terá consequências so ci ais 
de diversas ordens, pois faltam me ios 
para que as pessoas se deslo quem 
para cidades ou bairros distantes 
para realizar serviços bancári os. 

„O Banco do Brasil é uma ins -
ti tuição financeira pública que é res -
pon sável pelo atendimento de diver-
sos públicos. Estamos falando de 
be neficiários de previdência, assis -
tên cia social e de pequenos produto -

res rurais dependentes de serviços 
pres tados em unidades de atendi -
men to do BB‰, disse o deputado, 
que também alertou para o fato de 
mi lhões de brasileiros ainda não te -
rem computadores, celulares ou pla-
nos de internet ilimitada.  

O debate, que agora é na ci o -
nal, começou logo após a reivindica-
ção do presidente da Associação dos 
Mu nicípios Alagoanos (AMA) e 
Con federação Nacional dos Mu ni -
cí pios (CNM) ao Congresso, com 
em penho da Bancada Federal do 
Es tado, que leva em consideração o 
pre juízo para as comunidades afeta-
das. A visita técnica terá a participa-
ção de prefeitos, representantes da 
Câ mara, Associação Comercial, Fe -
de ração do Comércio, Câmara de 
Lo jistas locais, Sistema S e sindicato 
dos Bancários. 

O presidente da AMA, Hugo 
Wan  derley, explica que o fecha-
mento das agências „será um retro -
ces so, já que uma instituição finan-
ceira pública precisa cumprir o seu 
papel social. É um fator negativo pa -
ra economia local que, durante a 
pan demia, já sofreu uma desacelera-
ção por conta da insegurança finan -
cei ra de nossa população. Outra si -
tu ação é a circulação de pessoas en -
tre os municípios no momento em 
que o isolamento social é peça fun -
da mental para evitar o contágio, dis -
se o gestor. 

Segundo o mapeamento preli -
mi nar feito pela Confederação Na ci -
o nal dos Trabalhadores do Ramo 
Fi nanceiro, serão pelo me nos 160 
unidades fechadas em to do país, 
sendo que o Nordeste é a região 
mais afetada.

Segundo Alexia Duffles,  
diretora de Marketing da 
MRV&CO, o  cenário segue 
favorável para quem quer investir 
ou realizar o sonho da casa pró-
pria. Além da inflação controlada, 
juros baixos e opções variadas de 

financiamento, o consumidor 
ainda se depara com facilidades 
oferecidas pelo feirão digital da 
Caixa. 

Durante os dias de evento, 
para facilitar a liberação do crédito 
os consumidores devem ter em 

mãos  documento oficial de iden-
tificação; comprovante de renda 
atualizado, emitido no máximo há 
2 meses; última declaração do 
Imposto de Renda e recibo de 
entrega à Receita Federal; 
Carteira de Trabalho ou Extrato 

de FGTS (só se for usar o FGTS). 
„De forma remota o cliente 

pode escolher o condomínio e o 
apartamento que deseja, enviar a 
documentação, realizar a simula-
ção e a aprovação de crédito, 
negociar a proposta de compra e 

assinar o contrato digitalmente. 
Tudo isso é acompanhando de 
forma online por um consultor de 
vendas. Durante o evento vamos 
oferecer diversos benefícios 
comerciais aos clientes‰, completa 
Alexia Duffles.

Presidente da AMA, Hugo Wan  derley
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de João 
Cabral Toledo iniciou-se em 1950, 
quando foi eleito pelo PST depu-
tado estadual com 1.135 votos, 
ficando em 20° lugar dentre as 
trinta e cinco vagas em disputa. 

Nas eleições de 1954, João 
Toledo foi reeleito deputado esta-
dual pelo PTN com 1.775 votos, 
ficando em 8° lugar dentre as trinta 
e cinco vagas em disputa. Nessa 
legislatura votou favorável ao 
pedido de impeachment do govern-
ador Muniz Falcão. No dia 13 de 
setembro de 1957, o plenário da 
Assembleia Legislativa de Alagoas, 
tornou-se palco de um cenário de 
guerra, com um grande tiroteio 
entre os deputados de situação e 
oposição, que resultou na morte do 
deputado Humberto Mendes e a 
intervenção federal em Alagoas, 
pelo presidente da época Juscelino 
Kubitschek. 

João Toledo, ainda foi eleito 
deputado estadual por mais três 

vezes. Na eleição de 1958 pelo 
PSD com 1.727 votos, ficando em 
16° lugar. Na eleição de 1962 mais 
uma vez pelo PSD com 1.743 
votos, ficando em 18° lugar. Na 
eleição de 1966 pela ARENA com 
2.557 votos, ficando em 16° lugar. 

Nas eleições de 1969, João 

Toledo é eleito prefeito do muni-
cípio de Capela, exercendo seu 
mandato de 1970 a 1973. 

João Toledo, foi eleito pre-
feito do município de Cajueiro, 
assume em 1975, porém, não 
chega a concluir seu mandato, já 
que é assassinado na porta da pre-
feitura, em 18 de maio de 1977, 
assumindo o vice-prefeito José 
Ailton. 

"Foi assassinado por um psi-
copata, alguém que botou na 
cabeça que queria ser prefeito de 
Cajueiro e que se matasse o pre-
feito, se tornaria ele o prefeito. Ele 
ia saindo da prefeitura, já estava 
descendo os degraus para entrar em 
seu carro que estava estacionado na 
frente. O assassino veio e lhe deu 
uma facada", nos relata Cícero 
Toledo Neto. (extraído do site 
www.atalaiapop.com). 

O atual deputado federal 
Sérgio Toledo é neto de João 
Toledo.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

João Toledo- muito exerceu a medicina, sem nada cobrar

MARCELO BASTOS

A R T I G O

Os Economistas (IV)
A ideia de que todas as mel-

hores análises marxistas foram tra-
dicionalmente análise do fracasso, 
brotaram do filósofo esloveno 
Slavoj Zizec - nos idos de 2008. Da 
previsão do fracasso do capitalismo, 
nasceu a Globalização Econômica, 
que ampliou o papel do capital no 
mundo dos negócios.  

Karl Heinrich Marx (1818-
1883), coincidentemente, no ano 
de sua morte em prol da human-
idade, surgiu a teoria do lorde inglês 
Keynes que, por sua vez, salvou o 
mundo da Depressão Econômica 
na década de 30. E, portanto, sal-
vou as nações do desemprego em 
massa, protegendo empresas e ban-
cos.  

O filósofo e economista ale-
mão, contou com o apoio de seu 
grande amigo Friedrich Engels, que 
o ajudou a pensar, bem como, o sal-
vou de não morrer de fome: Marx, 
filhos e mulher. Ideologia que a 
manteve até às vésperas de sua 
morte à míngua.  

Nesta época, Marx teria vis-
lumbrado a noção da mais-valia, ou 

seja, das horas trabalhadas não 
remuneradas e, portanto, apropria-
das pelo capitalista. Sua postura 
política nesse período era de um lib-
eral radical. A adesão ao socialismo 
viria a ocorrer em Paris, onde se 
exilou após o fechamento do 
Rheinische Zeitung (Gazeta 
Renana) pelo governo prussiano. 

Sob a influência do material-
ismo de Feuberbach, rompeu com 
o idealismo de Hegel e procurou 
fundamentar a análise do Estado e 
do direito na autonomia da socie-
dade civil, isto é, nas relações sociais 
concretas. Na obra: A Ideologia 
Alemã - 1845-46, foi exposta pela 
primeira vez por Marx e Engels a 
concepção materialista do desenvol-
vimento da sociedade, em que ana-
lisam criticamente a filosofia hegeli-
ana e elaboram uma nova periodi-
zação da história, baseada na rev-
olução dialética da economia.  

Marx, aceitou e incorporou a 
seu pensamento a teoria do valor-
trabalho de Ricardo. No ano de 
1847, ambos escreveram O 
Manifesto Comunista, espécie de 

programa e carta de princípios da 
liga dos comunistas, organização 
revolucionária que os dois amigos 
ajudaram a fundar. Como o periód-
ico tornou-se notório, fora fruto da 
imaginação desse irado gênio Karl 
Marx.  

Já pensou se a China conti-
nental mantivesse o comunismo? 
Como iria sustentar um bilhão e 
400 milhões de pessoas? 
Certamente com uma economia 
artesanal. Em 1850, veio à luz - A 
Luta de Classes, em 1852; o 
Dezoito Brumário de Luís 
Bonaparte. Em ambas as obras, o 
método do materialismo histórico 
recém-criado foi posto à prova na 
interpretação de acontecimentos da 
atualidade imediata.  

Em 1867, surgiu, na 
Alemanha, a tarefa prioritária a ver-
são de O Capital.    Deixando-o 
eufórico, com sua imaginação fértil 
de pensamento contrário ao capital. 
Dizem os biógrafos que sua mãe 
dissera: „Meu filho, porque você 
não cria seu próprio capital ao invés 
de persegui-lo‰.  

BOA OPORTUNIDADE 
O Banco do Brasil abriu 

concurso para o total de 4.480 
vagas, sendo 2.240 imediatas e 
2.240 para formação de cadastro 
de reserva, para todos os estados 

e o Distrito Federal. A seleção é 
para o cargo de escriturário, com 
os nomes de relacionamento de 
agente comercial e agente de tec-
nologia.

FLEXIBILIZAÇÃO DE DECRETO

MARATONA DE VACINA
A prefeitura de 

Maceió,anunciou uma maratona 
com 60 horas ininterruptas de va-
cinação nos drive-thrus do Esta-

cionamento do Jaraguá e da Jus-
tiça Federal, que começou às 9h 
desta sexta-feira (25) e segue até 
às 21h do domingo (27).

LIDERANÇA INCONTESTÁVEL
O líder político e religioso Jenivaldo Primo tem se destacado 

cada vez mais na sua luta incansável em favor da população e da 
classe evangélica. Primo como é conhecido carinhosamente é um 
defensor nato da moral e dos bons costumes e nunca esquece as 
demandas dos moradores do Tabuleiro e região, lugar onde é um 
reconhecido prefeito comunitário.

SEGUNDA DOSE
A Prefeitura de São Sebas-

tião anunciou uma campanha 
para incentivar a população a 
tomar a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19. De acordo 
com o secretário de Saúde Felipe 

Regueira, será sorteado o valor de 
R $500 para as pessoas que forem 
totalmente imunizadas. Ao todo, 
112 pessoas necessitam tomar a 
dose final do imunizante no mu-
nicípio.

Entrou em vigor o novo de-
creto do governo de Alagoas, que 
amplia os horários e dias de fun-
cionamento de diversos setores no 
Estado, especialmente bares e res-
taurantes. Considerando o cenário 

atual na ocupação de leitos exclu-
sivos para a Covid-19, a tendência 
é que a flexibilização das medidas 
de restrição da circulação de pes-
soas seja ampliada nos próximos 
possíveis decretos.

Início na década de 70, Dr. João Cabral 

Toledo e seu filho Luiz Eustáquio Toledo, 

diplomados juntos prefeitos de Capela e 

Cajueiro, respectivamente.
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Com Edmílson Teixeira 

„A minha volta ao CSA se 
deu pelo convite do presidente 
executivo do clube Rafael 
Tenório. Na ocasião, ele havia 
prometido que eu teria autono-
mia no departamento de futebol, 
que havia mudado sua postura, e 
por esses motivos eu acreditei, 
considerando a minha paixão 
pelo maior de Alagoas. Trabalhei 
incansavelmente esses 10 dias 
para contratar e qualificar o 
grupo. Entretanto, aconteceram 
coisas inacreditáveis nesse pouco 
tempo de trabalho‰ publicou em 
seu Instagram, Raimundo 
Tavares.

Na carta, Rogério Caboclo não fala especificamente sobre as acu-
sações apresentadas por uma funcionária da CBF à comissão de ética – 
detalhadas em reportagem publicadas no Globo Esportes e no 
Fantástico no dia 6 passado. Na denúncia, ela afirma que Caboclo a 
chamou de "cadelinha", ofereceu-lhe biscoito de cachorro e latiu para 
ela. Em outro momento, o dirigente pergunta à funcionária se ela "se 
masturba". Caboclo afirma que vai se manifestar sobre isso "no 
momento oportuno e de forma específica".

A novidade dessa semana 
quanto ao investimento no  CRB foi 
o anunciou na terça-feira da contra-
tação do zagueiro Victor Ramos. 
Aos 32 anos, ele volta ao clube 
depois de uma passagem em 2019. 
„O jogador, destaca a diretoria, 
pode reforçar o time tanto na Série 
B como na Copa do Brasil‰. Em 
julho, o Galo alagoano enfrenta o 
Fortaleza no mata-mata das oitavas 
de final.

Da semana

„Foi uma opção dele de sair, 
eu não posso comentar nada 
porque não cabe a mim. A decisão 
foi dele, nós temos que respeitar. 
Agora, vamos pensar no que fazer, 
a ficha ainda não caiu, mas é 
esperar um pouco e ver o que 
vamos fazer para tomar uma deci-
são correta. Temos que ter 
paciência, absorver a ideia. Tem 
muita coisa positiva, ele é um 
grande gestor de futebol‰ palavras 
de Rafael Tenório presidente do 
CSA, sobre a saída inesperada de 
Raimundo Tavares da gestão de 
futebol do clube na última quarta-
feira.

Embate interno

Na última quarta-feira, o 
Botafogo encaminhou as saídas de 
dois jovens jogadores que desponta-
ram com a camisa nesta temporada: 
David Sousa está a caminho da 
Bélgica e Paulo Victor  perto de 
assinar com o Internacional. Como 
forma de repor as saídas, o Bota 
deve agir de formas diferentes, bus-
cando solução no mercado para 
uma, e a reposição caseira para 
outra.

Providência

Depois de deixar o CSA, o meia ¸talo já tem novo destino, no 
caso, de retorno. Na manhã de quarta-feira, o Confiança confirmou o 
retorno do jogador ao elenco para sequenciar a disputa do clube na 
Série B. Considerado xodó da torcida, já atuou pela equipe proletária 
por três temporadas seguidas (2018, 2019 e 2020).

Sergipanos em festa

Afastado da presidência da 
CBF por causa de uma denúncia de 
assédio moral e sexual, Rogério 
Caboclo fez na quarta-feira um 
movimento para tentar recuperar o 
poder. Ele enviou uma carta de qua-
tro páginas  para os 27 presidentes 
de federações estaduais na qual 
defende sua própria gestão, ataca o 
ex-padrinho Marco Polo Del Nero e 
afirma ter sido vítima do que 
chamou de "golpe de estado".

Tentando se limpar

¸talo foi um dos destaques 
do Confiança na conquista do 
acesso em 2019 e na permanência 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro. Ele foi formado nas 
categorias de base do Bahia e tem 
passagens pelo Joinville, América 
de Natal e CSA. O atleta foi cam-
peão da Série B em 2014, cam-
peão baiano em 2014, campeão 
sergipano em 2020 e campeão ala-
goano em 2021.

Trajetória

Liberado pelo Botafogo para ir a Porto Alegre e realizar exames 
médicos no Internacional, Paulo Victor foi ao treino na última quarta 
para se despedir dos companheiros. O lateral-esquerdo teve 50% dos 
direitos comprados pelo clube gaúcho, sendo 25% do Botafogo e 25% 
do Nova Iguaçu. Com isso, o clube continua com um percentual em 
caso de venda futura. No total, o Bota pode receber até R$ 6 milhões 
pela venda do jogador de 20 anos.

Divisória de valores

O Brasil terá quatro tenistas 
nas Olimpíadas de Tóquio. Número 
um do país, Thiago Monteiro teve 
sua vaga confirmada pela ITF após 
uma série de desistências - ele estava 
na lista de espera por não entrar 
diretamente em seu ranking. Agora, 
o brasileiro se junta a João Menezes, 
nas simples, e Bruno Soares e 
Marcelo Melo, nas duplas, e vai rep-
resentar a equipe verde e amarela no 
Japão.

Tenistas no Japão

Conteúdo

Motivo real

„Imagina se despedir do clube que quando você era criança sempre torceu, chorou na der-
rota, sorriu na vitória, e um dia tem a oportunidade de vestir a camisa. Imagina o que é ter 
que se despedir, o que passa pela cabeça‰ disse Gerson após o jogo. O ponto alto foi a 
comemoração coletiva do "Vapo" no primeiro gol, marcado por Bruno Henrique. Uma bela 
homenagem para o companheiro, que seguirá para o Olympique de Marselha.

Momento de emoção II

O tão ensaiado adeus de Gerson aconteceu. Não teve o perseguido gol nas últimas partidas, 
mas foi com a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza na última quarta-feira no Maracanã, para 
selar sua brilhante passagem pelo Flamengo. Teve mistura de sentimentos: gratidão, dever 
cumprido e saudade.

Momento de emoção
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'Vamos convocar Onyx; se ele reincidir 
em coação, pediremos a prisão dele'

RENAN NA CPI

BRASIL

O presidente da Câmara, Ar -
thur Lira (PP-AL), baixou ato na 
noite de quarta-feira autorizando a 
criação de uma comissão especial 
para discutir e votar um projeto 
polêmico de autoria do então 
deputado Jair Bolsonaro. É a pro-
posta que prevê a adoção de uma 
lei antiterrorista no país, que tipi-
fica o crime de terrorismo e cria o 
Sistema Nacional Contrater -
rorista. Mas o texto é alvo de críti-
cas da oposição, que entende se 
tratar de medidas que visam crim-
inalizar os movimentos sociais. 

A proposta foi também 
motivo de questionamentos de 
relatores da ONU ao governo bra-
sileiro, que enxergam as mesmas 
críticas de setores da oposição no 
Congresso e entendem que a pro-
posta atinge liberdades individuais. 
Os partidos da base do governo já 
indicaram seus nomes para com-

por a comissão e há pelo menos 10 
integrantes da bancada da bala no 
grupo. 

O projeto foi apresentado por 
Bolsonaro em 2016 e o texto, redi-
gido pelo hoje deputado federal 
Vítor Hugo (PSL-GO), militar 
que era consultor legislativo na 
Câmara. A proposta foi arquivada 
no término daquela legislatura, 
que se encerrou em janeiro de 
2019, mas desarquivada e reapre-

sentada por Hugo. A inspiração do 
projeto, diz o autor, foi um decreto 
do ex-presidente George Bush, 
que instituiu o "Patriot Act", com 
medidas antiterroristas adotadas 
nos Estados Unidos, logo após o 
11 de Setembro. 

O projeto bolsonarista prevê 
criação de cadastro nacional de 
locais vulneráveis a atentados, 
como pontos de alta concentração 
de pessoas até hidrelétricas e rep-
resas. E autoriza uso de identidade 
falsa pelos agentes.Mas essas ações 
podem ser empregadas em mani-
festações. Após os atos contra o 
governo Bolsonaro, na semana 
passada, quando poucos vândalos 
jogaram pedras contra lojas, Vítor 
Hugo fez uma postagem afir-
mando que essa lei seria empre-
gada contra esse tipo de movi-
mento, se estivesse em vigor. (O 
Globo)

Arthur Lira instala comissão especial para 
projeto de Bolsonaro com ações antiterroristas

A Comissão Parlamentar de 
In quérito (CPI) da Covid decidiu 
con vocar o ministro da Secretaria-
Ge ral da Presidência, Onyx Lo ren -
zo ni, e acusa o chefe da pasta de 
co ação e obstrução da investigação 
após denúncias feitas pelo deputa -
do Luís Miranda (DEM-DF). O 
re lator da comissão, Renan Ca lhei -

ros (MDB-AL), citou a possibili-
dade de pedir a prisão do ministro. 

Aliado do governo, o depu-
tado Luiz Miranda afirmou ter 
levado ao presidente Jair 
Bolsonaro, em 20 de março, 
denúncia sobre suposto esquema 
de corrupção na compra da vacina 
indiana Covaxin Em entrevista 

coletiva na quarta-feira, Onyx 
informou que Bolsonaro mandou a 
Polícia Federal investigar o depu-
tado e o irmão do parlamentar, 
Luís Ricardo, que também partici-
pou da reunião na ocasião. O gov-
erno nega irregularidades na nego-
ciação. 

"Nenhuma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, em nen-
hum Parlamento, pode ficar 
exposta à coação à testemunha. É 
obstrução ao nosso dever de inves-
tigar", disse Renan Calheiros antes 
do início da sessão da CPI, nesta 
quinta-feira, 24, classificando a 
atuação de Onyx como "abominá-
vel". "Nós vamos convocá-lo ime-

diatamente e se ele reincidir nós 
vamos requisitar a prisão dele", 
afirmou. 

Mais cedo, em entrevista à 
rádio CBN, o presidente da CPI, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que as declarações de Onyx 
Lorenzoni soam como "um milici-
ano ameaçando as pessoas".

Nenhuma 
Comissão 

Parlamentar 
de Inquérito, 
em nenhum 

Parlamento, 
pode ficar 

exposta à coação 
à testemunha. 

É obstrução ao 
nosso dever de 

investigar

Oposição aponta 
criminalização de 

movimentos sociais 
no texto e bancada 
da bala compõe em 

peso esse grupo


