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Azulão sergipano Azulão das Alagoas

PM influencer digital ameaça 
jornalistas: “querem biscoito”

BEBIDA E VOLANTE

BRASÍLIA

EM CHAMAS

Senador Renan prepara 
dossiê contra Bolsonaro e 

diz que governo apodreceu

DENÚNCIA

Vereador é acusado de se promover 
com trabalhos de associação

Preso meliante que extorquia casados 
de Maceió com vazamento de nudes

Bolsonaro pode ter o 
mesmo destino de Collor, 

diz Roberto Jefferson

MACEIÓ ILUMINADA
Prefeitura investe na iluminação das grotas

DESCASO

BRK oferece água barrenta 
a moradores de Rio Largo

LÍDER DE QUADRILHA
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Levantamento realizado pelos 
técnicos da Superintendência de 
Iluminação Pública (Sima) aponta 
que em 14 comunidades da capital 
foram instaladas quase 1.500 lâm-
padas com a tecnologia LED 
(1.473), o que abrange seis bairros 
de Maceió como Poço, Jacintinho, 
Cruz das Almas, Benedito Bentes, 
Canaã e Chã da Jaqueira. Em toda 
a cidade, são 20 mil novos pontos 
de luz. 

O prefeito JHC destaca que 
as ações de iluminação pública 
vêm sendo realizadas em todos os 
bairros de Maceió. „Estamos 
fazendo um trabalho intenso de 
iluminação em toda Maceió, prin-
cipalmente nas grotas. São políti-
cas públicas que trazem benefícios 
imediatos e reais para a população. 
Mais segurança, mais qualidade de 
vida, mais luz‰, declarou o prefeito 
JHC.

A tecnologia LED garante eco -
no mia de energia e facilidade na ma -
nu tenção do serviço, já que tem du -
ra bilidade três vezes maior que as 
lâm padas comuns e ainda traz bene -
fí cios ao meio ambiente, pois reduz a 
emis são de gás carbônico e não emi -
te raios infravermelhos e ultraviole-
tas. Por dia, são 122 reparos em ilu -
mi nação, o que corresponde a 15 re -
pa ros por hora em pontos de luz de 
Maceió. 

O superintendente de Ilumina -
ção Pública de Maceió, João Folha, 
re velou que as equipes técnicas são 
ori entadas a dar prioridade aos mo -
ra dores que residem em comunida -
des da periferia. Do ponto de vista da 
economia, ela pode chegar a 43 mil 
kwh ao mês no consumo. As lâmpa-
das que já foram substituídas na cap-
ital vão gerar, em um ano de uso, 
uma economia de aproximadamente 
R$ 240 mil aos cofres do Município.

MACEIÓ ILUMINADA

Vale do Reginaldo 
teve 430 lâmpadas 
LEDs instaladas

Prefeitura investe na iluminação das grotas

Lâmpadas em LED 
podem gerar uma 

economia de até R$ 
240 mil aos cofres  

ECONOMIA

Além da economicidade, as 
lâmpadas em LED duram três vezes 
mais que as amareladas lâmpadas do 
passado. Elas poluem menos. Há 
uma redução direta na emissão de 
carbono em até 12 toneladas, o 
equivalente ao plantio de 92 árvores. 
Vale lembrar que as lâmpadas LED 
não emitem raios infravermelhos ou 
ultravioletas, nocivos à saúde visual. 

No Poço, o destaque é para o 
Vale do Reginaldo. A localidade teve 
430 lâmpadas LEDs de 60w e 120w 
instaladas. Nas grotas, a do São 
Rafael, que fica em Cruz das Almas, 
é a que teve mais substituições pela 
tecnologia que reduz o consumo de 
energia elétrica. Foram substituídas 
252 lâmpadas que levam além da 
iluminação, segurança e economia 
para toda a comunidade.  

O motorista Pierre Mário dos 
Santos é líder comunitário na Grota 
do Rafael há 23 anos. Para ele, a 
nova iluminação com a tecnologia 
LED mudou bastante a vida da 
comunidade já que os moradores se 
sentiram mais seguros. „Alguns 
postes não iluminavam algumas ruas 
e escadarias e depois da iluminação 
em LED, tudo ficou melhor‰, conta.

Grotas mais seguras 
com melhorias na 
iluminação

SEGURANÇA

SERVIÇO

Pierre diz que a Grota do 
Rafael possui cerca de 7 mil mora-
dores. Ele explica que antes da 
mudança na iluminação a vida da 
população era bem complicada, 
porque muitos locais de acessos esta-
vam no escuro ou tinham lâmpadas 
insuficientes e com baixa potência 
que não iluminavam de forma efi-
ciente. Ao contrário do que ocorre 
hoje, já que a substituição por lâmpa-
das de LED, as ruas e escadarias 
estão iluminadas, o que aumenta a 
segurança e dá mais tranquilidade 
aos moradores. 

No Canaã, a grota da Cycosa 
recebeu 49 lâmpadas e a grota 
Monte Azul, na Chã da Jaqueira, 
teve 25 luminárias substituídas. Em 
Cruz das Almas, a grota Santo 
Onofre foi outra localidade contem-
plada com a troca de 67 lâmpadas. 
Só em grotas, de um modo geral, 
foram 3.459 lâmpadas de LED ilu-
minando vidas e sorrisos na capital 
de todos os alagoanos. Até o 
momento, foram 20.287 solicitações 
de atendimentos por parte dos mora-
dores em toda a capital.

A Superintendência de Iluminação Pública de Maceió oferece um serviço para a 
população entrar em contato pelo Disque Luz no 0800 031 9055, o aplicativo Ilumina 
Maceió, disponível para Android e IOS; o e-mail atendimento@sima.maceio.al.gov.br 
e o WhatsApp no número (82) 98884-6259. Do início do ano até o dia 12 de junho já 
foram feitas pelo aplicativo Ilumina Maceió 16.567 solicitações, sendo atendidas em 
80% até aquela data. Nos últimos seis meses, os mutirões de iluminação chegaram a 
16 bairros. 
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O desembargador João Luiz 
Aze vedo Lessa, do Tribunal de Jus -
ti ça de Alagoas (TJAL), negou pe -
dido de liberdade ao bancário Sérgio 
Praxedes dos Santos Filho, acusado 
de atropelar três pessoas na avenida 
Fernandes Lima, em Maceió, no 
último dia 23. Duas vítimas morre-
ram e a outra segue internada. 

A decisão foi proferida nesta 
quinta-feira (29). Para a defesa, a 
decretação da prisão do réu não se 
baseou em dados concretos. 
Sustentou que a gravidade dos 
crimes, o clamor social e a suposta 
periculosidade do paciente não con-
stituem fundamentos idôneos a 
autorizar a prisão com o objetivo de 
resguardar a ordem pública. 

Alegou ainda que o réu é pri-
mário, portador de bons anteced-
entes, com residência fixa e ocupa-
ção lícita e que a alteração da capaci-
dade psicomotora, em razão da 
ingestão de álcool, não é suficiente 
para enquadrar a conduta do acu-

sado como dolosa. 
O pedido de liminar em habeas 

corpus, no entanto, foi negado pelo 
desembargador. "Após análise da 
impetração em favor do paciente, 
não percebo a presença dos requisi-
tos autorizadores do provimento 
emergencial. Isso porque entendo 
pela necessidade de uma análise 
mais aprimorada da situação do 
paciente, só possível após o ama-
durecimento da instrução proces-
sual, com o fornecimento de inform-
ações por parte do magistrado, bem 
como após o parecer opinativo da 
douta Procuradoria Geral da 
Justiça", afirmou João Luiz Lessa. 

Ainda segundo o desembarga-
dor, a concessão de liminar em ha -
beas corpus é medida de "extrema 
ex cepcionalidade, somente admitida 
nas situações em que demonstrada 
de forma manifesta a necessidade e a 
ur gência da ordem, bem como o 
abu so de poder ou a ilegalidade do 
ato impugnado".

Bancário vai continuar preso

Um policial militar e um 
motorista embriagado que atrope-
lou e matou duas pessoas. O que os 
dois têm em comum? Uma festa. A 
celebração realizada pelo PM  
Kleverton Pinheiro de Oliveira – o 
Kell Ferreti, que está afastado na 
corporação mas mesmo assim rece-
bendo salário de R$ 5 mil, contou 
com a presença do bancário Sérgio 
Praxedes dos Santos Filho, acusado 
de atropelar três pessoas na avenida 
Fernandes Lima, em Maceió, no 
último dia 23. Duas vítimas morre-

ram e a outra segue internada. 
Quando a imprensa começou 

a percorrer os rastros do condutor 
bêbado, chegou-se à festa do PM, 
que hoje também é influencer digi-
tal expondo seu estilo de vida nas 
redes sociais. Até o momento, a PM 
de Alagoas não se pronunciou sobre 
o fato. Ferreti não estaria na ativa 
porque „sofre dos nervos‰. Ele 
responde a dois procedimentos 
investigativos na Corregedoria 
Geral da Polícia Militar, mas um 
atestado psiquiátrico o colocou na 

condição de agregado. 
O salário bruto dele é de R$ 

5.062,67 e líquido, R$ 4.233,05. 
Hoje, ele gasta essa grana reali-
zando festas em plena pandemia. 
Ao ver seu nome citado na 
imprensa, começou a ameaçar os 
profissionais da comunicação. 
"Passando para avisar para jornal-
ista que quer biscoito associando a 
tragédia acontecida para querer 
detratar e deturpar minha imagem. 
Já estou entrando na Justiça", escre-
veu no Instagram.

Policial e influencer digital ameaça 
jornalistas: “querem biscoito”
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Vereador é acusado de se promover 
com trabalhos de associação

LÍDER DE QUADRILHA

Preso meliante que extorquia casados 
de Maceió com vazamento de nudes

Um homem apontado como 
chefe de um grupo criminoso que 
extorquia e aliciava vítimas casadas 
· principalmente homens · foi 
preso nesta quarta-feira (28) no 
Bairro de Fátima, em Fortaleza. O 
grupo atuava em Maceió (AL) e 
Natal (RN).  

A prisão de Gerson Alves 
Vieira, de 41 anos, aconteceu após 
solicitação de apoio da Polícia Civil 
do Rio Grande do Norte, pois o 
suspeito estava foragido na capital 
cearense.Conforme a Polícia 
Federal, Gerson responde por alici-
amento de mais de 100 vítimas e 

extorquia essas pessoas por meio de 
ameaças de divulgação de imagens 
e vídeos íntimos. Ele já foi preso 
anteriormente em Maceió e fugiu 
de um flagrante pela atuação sus-
peita em Natal/RN. 

O grupo criminoso atuava 
procurando uma pessoa do sexo 
masculino, geralmente casada, 
com quem flertava e a levava para 
um hotel na Zona Sul de Natal, 
conforme a Secretaria de 
Comunicação Social da Polícia 
Civil do RN (SECOMS). No local, 
a vítima era ameaçada, coagida, 
fotografada e mantida sob violência 

física e psicológica, na intenção de 
obter vantagens financeiras. 

 Enquanto isso, outros mem-
bros do grupo utilizavam de todos 
os possíveis dados bancários e de 
cartões de crédito para efetuar 
diversos tipos de transações finan-
ceiras em nome da vítima, tais 
como empréstimos, compras, 
transferências e saques. 

A prisão de Gerson em 
Fortaleza é um desdobramento da 
Operação „Eros‰, ocorrida no mês 
de abril, em Natal, com objetivo de 
prender suspeitos pela prática de 
extorsão qualificada a clientes, em 

supermercados. A primeira parte 
da operação resultou na prisão de 
outros dois membros do grupo.  

Conforme a SECOMS, o 
homem apontado como chefe foi 
preso no momento em que se pre-
parava para coagir mais uma 

vítima. Contra ele existiam dois 
mandados de prisão em aberto, 
além de seis inquéritos policiais 
instaurados pela Delegacia 
Especializada em Furtos e Roubos 
de Natal (DEFUR).

DESCASO

BRK oferece água barrenta a moradores de Rio Largo
Em Rio Largo, a BRK, 

empresa que comprou a concessão 
de serviços da Casal, estaria ofere-
cendo à população uma água 
imprópria para consumo. O fato foi 
denunciado pela TV Alagoana, no 
programa Chumbo Grosso, apre-
sentado pelo jornalista Carlos 
Roberts. Na ocasião, foi mostrado 
o vídeo de um consumidor revol-
tado ao ver uma água barrenta 
saindo das torneiras de sua residên-
cia. 

„Ia tomar um banho, mas 

não vai dar. Para quem paga por 
água tomar banho no barro não é 
muito bom. Ou é achocolatado, 
mas isso não é água não‰, disse. Na 
oportunidade, o jornalista pediu 
para que o Ministério Público de 
Alagoas investigue o caso e a atua-
ção da BRK na Grande Maceió. 

A BRK Ambiental começou a 
operar em dez cidades da Região 
Metropolitana de Maceió no dia 1° 
de julho – Barra de São Miguel, 
Coqueiro Seco, Maceió, Messias, 
Murici, Paripueira, Pilar, Rio 

Largo, Satuba e Santa Luzia do 
Norte. A concessionária informa 
que fará um investimento de R$ 
2,6 bilhões ao longo dos 35 anos de 
contrato, sendo R$ 2 bilhões inves-
tidos já nos primeiros seis anos de 
operação. 

 
SERVIÇO 
 
Para ter acesso à tarifa social 

da BRK, benefício concedido às 
famílias de baixa renda, o cliente 
precisa atender aos seguintes pré-

requisitos: ter renda inferior a um 
salário mínimo e meio, possuir 
imóvel com até 60m² de área con-
struída, estar inscrito no Cadastro 
Ðnico para Programas Sociais do 
Governo Federal e ter um con-
sumo de até 20m³ de água.  

Ao solicitar a tarifa social, os 
moradores precisam apresentar o 
CPF ou CNPJ, carteira de identi-
dade ou outro documento equiv-
alente com foto, comprovação da 
propriedade ou posse do imóvel 
(escritura pública, matrícula do 

registro, carnê do IPTU ou con-
trato particular de compra e venda 
ou locação), cartão do Bolsa 
Família ou Número de 
Identificação Social e compro-
vante do último saque do Bolsa 
Família. 

A tarifa social pode ser solici-
tada à BRK pelo Whatsapp (11) 
99988-0001 ou em uma das lojas 
da empresa. Em razão da pan-
demia, o atendimento presencial 
está funcionando sob agenda-
mento no site minhabrk.com.br.

O grupo criminoso 
flertava com as 

vítimas e as 
ameaçavam em 

troca de dinheiro

Representantes populares do 
Feitosa, em Maceió, estão achando 
estranho as atitudes do vereador 
Claudio Moreira Da Silva (PSC), 
mas conhecido por Cal Moreira.  
Ele estaria divulgando conquistas na 
região, no entanto, os feitos foram a 
partir do empenho de moradores e 
trabalhadores que residem no 
bairro.  

Segundo Leo Oliveira, pres-
idente da associação local de mora-
dores, a entidade faz ofícios e envia 
para secretarias municipais para 
conseguir melhorias no bairro. „Mas 
o vereador vive postando vídeos nas 
redes sociais falando que é ele que 
está fazendo. Isso não é correto. Ele 
não faz nada e chega na comunidade 

só para ganhar mídia. Não quero 
denegrir a imagem de ninguém, mas 
não acho certo. Ele não ajuda e 
quando a gente consegue, vem 
querer mídia‰.  

E continuou: „Vai vir o pessoal 
da Sima colocar LED no nosso 
bairro e tenho certeza que ele virá 
aqui se promover. É um cara muito 
mal intencionado que está fazendo 
isso pensando nas próximas elei-
ções‰.  No começo do mês, a asses-
soria de comunicação de Cal 
Moreira enviou à imprensa as supos-
tas conquistas do vereador na ilumi-
nação pública da capital. „Em 
parceria com a prefeitura, vereador 
garante iluminação LED para 
comunidades carentes de Maceió‰, 

diz o texto. 
„A ação de iluminação aconte-

ceu em uma parceria com a 
Superintendência Municipal de 
Energia e Iluminação Pública 
(Sima), que atendeu as demandas 
aprovadas em plenário e ouviu as 
cobranças do parlamentar. Até o 
momento, cinco comunidades 
foram beneficiadas com a nova ilu-
minação, dentre elas estão as grotas 
do Rafael, Neno, Ipanema e Pau 
dÊArco, além do Morro do Ari, onde 
cerca de 25 mil moradores foram 
beneficiados‰. 

„O povo do Feitosa espera que 
Cal Moreira pare de se vangloriar 
com trabalhos alheios‰, finalizou 
Leo Oliveira. 

Vereador Claudio 
Moreira Da Silva 
(PSC), mas conhecido 
por Cal Moreira
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E X P E D I E N T E

Analiso eleições há algum 
tempo aqui em Alagoas e, no 
momento, observo que os pré-can-
didatos ao pleito para o governo de 
2022 parecem não estar à altura 
para a disputa. 

Rodrigo Cunha poderá ser 
um forte candidato se obtiver o 
apoio do prefeito JHC e, pelo bair-
rismo da região do Agreste, que 
nunca teve um governador, tal sit-
uação pode favorecer as pretensões 
de Cunha, que tem apresentado 
uma atuação acanhada no parla-
mento, o que vai exigir dele um 
esforço gigantesco para justificar a 
sua candidatura. 

O governador Renan Filho, 
apesar da excelente gestão, não 
construiu ao longo de seu man-
dato, um candidato com densidade 
eleitoral para a disputa ao governo, 

o que é comprovado pelos percent-
uais sofríveis nas pesquisas obtidos 
pelos seus prováveis candidatos. 

A indefinição na candidatura 

ao governo de Alagoas é preocu-
pante mediante a fragilidade 
demonstrada pelos seus postu-
lantes na conjuntura atual. 

Fragilidade na Candidatura ao Governo em Alagoas

MARCELO BASTOS

A R T I G O

OPÇÃO DE VOO
O Aeroporto Internacional 

Zum bi dos Palmares, em Rio Lar -
go, terá um novo voo, a rota Gua -
rulhos - Recife - Maceió, que faz 
parte da companhia aérea ITA. A 

opção permitirá que os ala goanos 
possam se deslocar pa ra São 
Paulo ou para a capital per -
nambucana, no Aeroporto In ter -
nacional do Recife Guararapes.

MULHER GUERREIRA
A secretária executiva da Secretaria de Educação de Rio Largo 

(SE MED) Geane Magalhães vem se destacando por sua dedicação 
e empenho na luta por conquistas e melhores condições na rede mu -
ni cipal de ensino. A educação do povo riolarguense tem sido para 
ela a sua bandeira de luta e isso já é sentido nos índices além do re -
conhecimento dos professores, alunos e toda a comunidade escolar.

DOENÇA DO PEIXE 
Duas pessoas deram en-

trada em um hospital de Ma-
ceió, nesta semana, com 
suspeita de terem contraído a 
Síndrome de Haff, conhecida 
como doença da urina preta. 
Elas teriam consumido peixe 
durante um almoço em Mare-

chal Deodoro. Em nota, a Pre-
feitura de Marechal Deodoro in-
formou que a Vigilância 
Sanitária da cidade fez a inter-
dição de pelo menos 32kg de 
peixes do estabelecimento em 
que as pessoas teriam feito a re-
feição, na Massagueira.

DESTINO PROCURADO
A capital alagoana, 

Maceió, ganha destaque mais 
uma vez e está entre os destinos 
mais procurados no segmento de 
sol e praia do país, ao lado de 
Porto de Galinhas (PE), 
Salvador (BA) e Porto Seguro 

(BA). De acordo com dados da 
Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo 
(Braztoa) há um crescimento na 
busca por locais que propor-
cionem maior conexão com o 
meio ambiente.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

HIBRISTOFILIA, OS BONNIE 
E CLYDE DA VIDA REAL

Nos anos 30 um casal de 
criminosos norte-americanos via-
java pela região central dos Estados 
Unidos da América roubando e 
matando pessoas, seus nomes 
eram „Bonnie and Clyde‰ , suas 
histórias ficaram tão famosas que 
foram eternizadas nas telas de 
cinema. Alguns anos depois o psi-
cólogo neozelandês John Money, 
utilizou o termo hibristofilia para 
caracterizar uma atração por pes-
soas perigosas ou que demonstra-
ram tendência a causar mal aos 
outros, este termo também ficou 
conhecido como „Síndrome de 

Bonnie e Clyde‰ 
A Síndrome de Bonnie e 

Clyde não é classificada como um 
transtorno mental em nenhum dos 
manuais de diagnósticos atuais. No 
entanto, ela pode ser considerada 
uma parafilia, em outras palavras, 
um desvio da atração sexual con-
vencional. Desta forma, pode ser 
necessário tratamento terapêutico 
se isso implicar repercussões neg-
ativas para a vida da pessoa (por 
exemplo, escolher pessoas perigo-
sas como parceiros) ou no caso da 
pessoa só conseguir alcançar a 
excitação sexual a partir deste 
parâmetros. 

É possível encontrar manifes-
tações mais brandas desta tendên-
cia. Por exemplo, algumas pessoas 
sentem atração romântica ou sex-
ual por quem mente, agride ou é 
infiel. Em suma, por quem provou 
ser potencialmente perigoso. 

Aquela famosa amiga que se 
diz ter o „dedo podre‰ na verdade 
pode estar apresentando traços 
desta parafilia que é mais comum 
entre as mulheres por buscarem 
mais proteção e uma pseudo segu-
rança no contraventor da lei.  

Entende-se que algumas pes-
soas acreditam que conseguirão 
mudar e transformar o criminoso, 
outras sentem afeto, ternura ou 
necessidade de proteção, encontra-
mos também aquelas que se sen-
tem mais seguras com uma pessoa 
forte e poderosa. Detectar essas 
crenças disfuncionais e trabalhá-las 
podem ser úteis. 

A dica de hoje está em ter 
empatia com aquela pessoa que 
não consegue se livrar de um rela-
cionamento abusivo, as vezes ela 
precisa ser ouvida e principalmente 
ajudada. Łtima semana!
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Embora o número de casos de Covid-19 esteja aumentando nos últimos dias em Tóquio, o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e o Comitê Organizador das Olimpíadas 2020 garantiram, em entrevista coletiva na noite da 
última quarta-feira (já manhã de quinta no Japão), que os Jogos não estão impactando no sistema de saúde japonês.

„Nós temos a comunidade que mais realiza testes no mundo. Além do mais, temos restrições severas de con-
finamento na Vila Olímpica, os atletas estão realmente vivendo uma vida paralela. Até onde eu sei, não há um único 
caso de infecção da população japonesa que tenha sido transmitida pelos atletas ou por outras partes envolvidas nos 
Jogos‰ comentou  o porta-voz do COI, Mark Adams.

Argumento

Pandemia

No Sport pernambucano  
Maidana tornou-se o último caso 
pendente no elenco do time, após as 
definições sobre o futuro de Thiago 
Neves e Patric. Emprestado pelo 
Atlético-MG, o zagueiro tem salários 
atrasados e  está inclinado a deixar a 
Ilha do Retiro antes do fim do con-
trato. Uma situação que; além dos 
vencimentos, envolve também out-
ros clubes e a necessidade de reade-
quação financeira no Leão.

Leão da Ilha
Criticado pelas más atuações 

recentes, o atacante Pablo foi titular 
do São Paulo na vitória sobre o 
Vasco por 2 x 0 na quarta-feira, no 
Morumbi, pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil. Foi dele o segundo 
gol do time, o que encerrou um 
jejum de 50 dias sem colocar uma 
bola na rede. Foi o décimo gol de 
Pablo na temporada. Apesar de hoje 
ter que brigar por vaga no time, é o 
artilheiro do São Paulo em 2021.

Até que enfim

No Ninho do Galo a novidade é que o CRB oficializou na tarde de 
quarta-feira o retorno do atacante Pablo Dyego. Ele defendeu o clube em 
2019 e estava no Atlético-GO. Pablo Dyego, de 27 anos, tem contrato com 
o Fluminense até dezembro. Chega ao CRB por empréstimo para a disputa 
do Brasileiro.

Novo investimento

A última delas foi à discussão entre Bárbara, goleira do futebol fem-
inino, e Andrea Pontes, atleta da paracanoagem. Ao ver o comentário de 
Andrea, sugerindo que fosse barrada e substituída por Babi, do handebol, a 
jogadora partiu para o ataque. O caso aumentou a lista de tensões virtuais 
envolvendo nomes da delegação olímpica do Brasil.

Vício eletrônico II

Na palma da mão, na tela do celular, a linha tênue entre o escape e a 
polêmica. Em meio à ausência de público nas arenas por conta da pandemia, 
atletas buscam, nas redes sociais, um momento de distração e a força extra 
por um bom resultado nas Olimpíadas de Tóquio. Por vezes, porém, os âni-
mos se exaltam. Até aqui, as principais controvérsias da delegação brasileira 
no Japão saíram das redes para as manchetes.

Vício eletrônico

A Uefa anunciou na quinta-feira o gol mais bonito da última temporada europeia. Após votação no site da enti-
dade, o golaço de bicicleta de Mehdi Taremi, atacante iraniano do Porto, diante do Chelsea na Liga dos Campeões 
levou o prêmio.

Pedalada

7

“O Marquinhos foi contratado por indicação do treinador, assim como foi o 
Ernandes. O Marquinhos é um jogador conhecido no mercado brasileiro, jogou em 
grandes clubes do futebol brasileiro e estava fora. Eu já tive a oportunidade de tra-
balhar com o Marquinhos, no Vitória, em 2013... É um jogador que é atacante. Mais 
um jogador de beirada, que ganhamos como opção, para que possamos ter mais 
força ofensiva”  comentou Ney Franco.

Azulão das Alagoas II

A chegada do técnico Ney Franco ajudou o CSA a buscar peças no mercado. 
Nesta terça-feira, o clube anunciou a 31ª contratação na temporada 2021:  o ata-
cante Marquinhos foi a bola da vez. Antes de Marquinhos, o treinador já havia indi-
cado os laterais Ernandes, que conquistou o acesso com Ney Franco, em 2018, ves-
tindo a camisa do Goiás, e Éverton Silva. Na coletiva após a derrota para o 
Botafogo, Ney fez questão de ressaltar que a chegada de Marquinhos foi uma indi-
cação dele e elogiou o reforço.

Azulão das Alagoas

A medalha não veio, mas Ana Sátila já fez história ao ir à final feminina do C1 na canoagem slalom, sendo a pri -
meira mulher do Brasil a ir a uma decisão na canoagem slalom. Na disputa pelas medalhas da categoria onde tem 
ape nas uma atleta na canoa, a brasileira de 25 anos ficou na décima e última posição, depois de ficar com a marca de 
164s71 na sua descida. A prova aconteceu na madrugada desta quinta-feira no Centro de Canoagem Slalom Ka sai.

Canoa furada

O volante Serginho foi punido com um jogo de suspensão pelo 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento na 
quarta-feira. Apesar da sentença, o jogador poderá jogar normalmente 
pelo Confiança contra o Brusque, neste sábado, pela 15… rodada da 
Série B. Serginho cumpriu automaticamente a punição após o cartão 
vermelho da partida contra o Coritiba, na oitava rodada da competição, 
e por isso está livre para atuar contra a equipe catarinense. 

Azulão sergipano



MACEIÓ, 31/07 A 06/08 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 023 - R$ 2,00 8

Bolsonaro exibe vídeo que não prova 
fraude nas urnas eletrônicas

LIVE

BRASÍLIA

O presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, reprovou a 
escolha do senador Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI) para a Casa 
Civil. Aliado de Jair Bolsonaro, o 
ex-deputado insinuou que o pres-
idente pode ser traído pelo novo 
ministro e disse que „não confi-
aria‰ em um político que apoiou o 
PT nas últimas eleições.  

Líder do Centrão, Nogueira 
já chegou a definir Bolsonaro como 
„fascista‰ em um passado não 
muito distante e, em 2018, quando 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva estava preso, disse que ficaria 

com ele „até o fim‰. 
"Tem o general de confiança 

(Luiz Eduardo Ramos). Vai botar 
um civil? E um civil que o tempo 
todo, nos últimos 20 anos, apoiou 
o PT lá no Piauí", afirmou 
Jefferson. "Serviu demais do lado 
de lá, não gostaria de ter ao meu 
lado." 

Ao lembrar a época em que 
foi líder da tropa de choque do 
então presidente Fernando Collor 
na Câmara, Jefferson disse haver 
semelhanças entre aquele período e 
o atual. O presidente do PTB com-
parou a escolha de Nogueira para a 

Casa Civil com o que viveu Collor 
meses antes de renunciar para não 
sofrer impeachment, em 1992, 
quando, logo no início daquele 
ano, nomeou Jorge Bornhausen, 
do PFL, para a recém-criada 
Secretaria de Governo. 

"Quando o presidente 
(Collor) abriu os olhos, toda a lid-
erança junto ao Congresso 
Nacional era do Bornhausen. Não 
era dele‰, afirmou o ex-deputado. 
Delator do mensalão no governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
Jefferson teve o mandato cassado 
em 2005. 

Bolsonaro pode ter o mesmo destino 
de Collor, diz Roberto Jefferson

EM CHAMAS

Na volta do recesso, o relator 
da CPI da Pandemia, Renan 
Calheiros, pretende fazer um breve 
balanço dos principais fatos da pri-
meira temporada da comissão. 
Tudo para refrescar a memória da 
audiência sobre documentos, amea-
ças de prisões e outros fatos colhidos 
pelos senadores. 

Para isso, uma equipe de asses-
sores de Calheiros passou os últimos 
dias trabalhando numa espécie de 
resumo da CPI, dividido em capítu-
los, e que abordará desde a cloro-
quina e o tratamento precoce até as 
fake news e as suspeitas de corrup-
ção na compra de vacinas. 

Na volta do recesso, o relator 
da CPI da Pandemia, Renan 
Calheiros, pretende fazer um breve 
balanço dos principais fatos da pri-

meira temporada da comissão. 
Tudo para refrescar a memória da 
audiência sobre documentos, amea-
ças de prisões e outros fatos colhidos 
pelos senadores. 

Para isso, uma equipe de asses-
sores de Calheiros passou os últimos 
dias trabalhando numa espécie de 
resumo da CPI, dividido em capítu-
los, e que abordará desde a cloro-
quina e o tratamento precoce até as 
fake news e as suspeitas de corrup-
ção na compra de vacinas. 

 
CIRO NOGUEIRA 
 
O relator da CPI da Covid 

disse nesta quinta-feira (27) que a 
indicação de Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI) à chefia da Casa 
Civil não será suficiente para 

"recomeçar" o governo Bolsonaro. 
Segundo Renan, o governo já 
"apodreceu".„Ciro é um político tal-
entoso e habilidoso, mas terá muita 
dificuldade. Nem Ciro consegue 
recomeçar um governo que apodre-
ceu pela corrupção‰, disse Renan ao 
Estadão. 

O senador disse que o que 
mantém a governabilidade de 
Bolsonaro junto ao Congresso é o 
"orçamento secreto" · emendas 
parlamentares negociadas de 
maneira paralela."Só tem um link 
agora com o Parlamento, que é esse 
orçamento. Isso não resiste a nen-
huma avaliação de constitucionali-
dade‰, afirmou Renan. „O Arthur 
não despacha o impeachment 
porque teme perder na própria 
Câmara.‰

Senador Renan prepara dossiê contra 
Bolsonaro e diz que governo apodreceu

Na noite desta quinta-feira 
(29), o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) exibiu um vídeo de 
um homem que se apresenta como 
programador dizendo que seria pos-
sível "fraudar" o sistema eletrônico. 
O vídeo, no entanto, mostra uma 
simulação da urna em uma tela de 
computador e sem qualquer relação 
com o utilizado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE).  
Durante a transmissão, o man -

da tário voltou a questionar a segu-
rança das urnas eletrônicas, e disse 
que "não há como provar se as urnas 
fo ram ou não fraudadas" e que são 
ape nas "indícios". Ele, porém, conti -
nuou sem apresentar provas concre-
tas de que o sistema eleitoral apre-
senta falhas. Na ocasião, o manda-

tário apenas exibiu gravações dispo-
níveis na internet e sem sustentação. 

Em desvantagem nas pesqui-
sas de intenção de voto, Bolsonaro 
prometeu revelar, em sua live sema-
nal, supostas "provas de fraude" na 
contagem de votos do segundo 
turno da eleição presidencial de 
2014, quando Dilma Rousseff (PT) 
foi reeleita, vencendo Aécio Neves 

(PSDB).Hoje mais cedo, Barroso, 
afirmou que jamais foi documen-
tado um episódio de fraude nas elei-
ções realizadas com as urnas ele-
trônicas e que o discurso de 
Bolsonaro, no qual diz que se ele 
perder houve fraude, é a fala de 
quem "não aceita a democracia". 

Nas últimas semanas, o mini-
stro vem sendo alvo de ataques do 

presidente Bolsonaro por defender o 
sistema eletrônico nas eleições , 
garantido por ferramentas tecnológi-
cas, equipamentos físicos e sistemas 
de auditagem abertos a qualquer 
cidadão. Testes públicos são realiza-
dos para garantir a segurança da 
votação, em que hackers tentam 
invadir o sistema das urnas e identi-
ficar possíveis vulnerabilidades.


