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Alternativa Raposa Confiança

DEU NA MÍDIA

Filho de Arthur Lira fatura alto com 
propagandas pagas pelo governo federal

Deputado Arthur 
Lira gasta R$ 1,2 
milhão com 
viagens e 
carros oficiais

ESBANJANDO

GOLPE NO PARÁ 

Justiça do Pará nega habeas 
corpus para Mário Marroquim
CPI DA PANDEMIA

Flávio Bolsonaro aciona Conselho 
de Ética contra Renan Calheiros

INFLAÇÃO

“Esse país tá sem 
governo”, diz Lula 
sobre maceioense 
chorando no 
supermercado

Imóvel de Ciro 
Gomes é leiloado 
para indenizar 
Collor por 
danos morais

INDENIZAÇÃO PANDEMIA

Punição para 
quem rejeitar 
vacina está de 
acordo com a lei, 
diz defensor

NESTA SEGUNDA

Governo de 
Alagoas começa a 
distribuir 250 mil 
cestas básicas a 
famílias carentes

 são contemplados com Bolsa Escola Municipal
53 MIL ALUNOS
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„Este dinheiro vai ajudar na 
alimentação, em um lanche, no 
material escolar. Vai servir muito 
pra gente‰, agradeceu a emocion-
ada Maria Claudia, mãe do jovem 
Maxuel Silva dos Santos, 6 anos, 
aluno da Centro Municipal de 
Educação Infantil Ruth Quintella, 
no Jacintinho. Maria Claudia é 
chefe de família, dona de casa, e se 
encaixa no perfil de contemplados 
no Bolsa Escola Municipal, lan-
çado essa semana pela Prefeitura 
de Maceió. O programa inédito de 
transferência de renda vai contem-
plar 53 mil alunos da rede munici-
pal de ensino.  

O BEM vai injetar R$ 4 mil-
hões, por mês na economia dos 
bairros da capital de Alagoas – R$ 
12 milhões por conta dos três 
meses do programa. A proposta 
inicial do prefeito JHC é auxiliar 
financeiramente estas famílias por 
três meses. „É um programa jamais 
visto na história de Maceió. 
Estamos abraçando estas famílias 
neste momento tão importante em 
suas vidas. A pandemia tem afe-

tado a todos, sobretudo as crianças 
e não podemos desampará-las 
neste momento‰, afirmou o pre-
feito JHC. 

Neste caso, naturalmente, há 
famílias que poderão receber até 
R$ 300 do BEM. São famílias que 
contam com mais de um aluno 
matriculado na rede municipal de 
ensino. É como Michelle 
Maximiniano. Desempregada e 
abandonada pelo marido, ela 
encontra apoio fundamental no 
benefício.  

„Tenho quatro filhos para 
criar e os quatro estão matriculados 
na rede municipal. Estou sem nada 

no momento. Esse benefício será 
minha única fonte de renda‰, 
comemorou a mamãe da Micaela, 
5 anos, que estuda na CMEI Ruth 
Quintella, também no Jacintinho, 
os demais irmãos estão nas outras 
unidades de ensino públicas da 
região. 

Famílias que têm mais de um 

aluno matriculado na rede vão 
receber por cada um deles. A 
Secretaria Municipal de Educação 
explica que alunos de até 6 anos 
receberão a bolsa de R$ 100,00 e 
estudantes acima de 6 anos e do 
Ejai (Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos) receberão R$ 70,00 por 
mês, nos próximos três meses. Os 
valores serão transferidos por meio 
do aplicativo bancário da Caixa 
Econômica Federal ou pela Conta 
Social Digital (Caixa Tem). Para o 
secretário Elder Maia, o BEM é 
uma conquista destas famílias e se 
manter nele „é preciso continuar 
frequentando a escola, realizando 

as atividades pedagógicas e afins. É 
essencial‰. 

Maia informou que os paga-
mentos começaram a serem feitos 
na quinta-feira, 15, e tiveram 
sequência na sexta-feira, 16. Os 
aniversariantes dos meses de 
janeiro à junho receberam o bene-
fício na quinta; na sexta-feira foi a 
vez dos aniversariantes de julho até 
dezembro. 

O agradecimento, neste 
momento de tamanha fragilidade 
social, vem de pessoas como dona 
Marlucia Soares da Mota, aluna de 
46 anos do Ejai na Escola Kátia 
Assunção. Como grande parte da 
população, dona Marlucia está 
sentindo na pele a agonia que é 
ficar afastada do emprego na pan-
demia, mas nunca longe de seus 
sonhos.  

„Gratidão! É a palavra que 
tenho. Veio em uma excelente 
hora, pois quero concluir o Ejai e ir 
para a faculdade. Quero fazer 
Serviço Social‰, agradeceu 
Marlucia realizando planos com o 
benefício.

Famílias vão receber auxílio financeiro e 
economia dos bairros terá injeção de R$ 12 milhões

 são contemplados com Bolsa Escola Municipal

Michelle Maximiniano e filhaMaria ClaudiaSecretário Elder Maia

53 MIL ALUNOS
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NESTA SEGUNDA

Começa na próxima segunda-
feira (19) a distribuição das 250 mil 
cestas básicas adquiridas pelo 
Governo do Estado e que serão 
destinadas a famílias que vivem em 
situação de extrema pobreza e 
estão inseridas no Cadastro Ðnico 
para Programas Sociais 
(CadÐnico). A ação faz parte do 
pacote de auxílio do Vacina 
Alagoas, programa lançado pelo 
governador Renan Filho em abril 
deste ano para ajudar os municíp-
ios a acelerarem a vacinação contra 
a Covid-19 e oferecer suporte às 
famílias mais necessitadas por 
conta da pandemia. 

Na manhã desta sexta-feira 
(16), a secretária de Estado da 
Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Fabiana Pessoa; 
e o executivo da Pasta, Elizeu 
Rêgo, fizeram uma inspeção no 
galpão onde estão sendo prepara-
das as cestas básicas para a entrega 
aos 102 municípios alagoanos. 
Neste primeiro momento, serão 
distribuídas 50 mil unidades. 

 Ao todo, o Governo do 
Estado investiu, em recursos próp-

rios, cerca de R$ 17 milhões na 
aquisição das 250 mil cestas bási-
cas. „Hoje a gente conseguiu 
formar o primeiro lote para dar iní-
cio à distribuição na próxima 
semana. Estamos recepcionando as 
primeiras 50 mil cestas e, a partir 
de segunda, os municípios serão 
contactados para fazer o agenda-
mento de retirada dos alimentos, 
com data e horário, informando o 
quantitativo que terão direito nesse 
primeiro lote‰, explicou a secre-
tária. 

 Elizeu Rêgo reforçou que a 

distribuição está sendo feita pelo 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social (Seades), em 
parceria com a Associação dos 
Municípios Alagoanos (AMA). 

 „Cada cesta tem 12 produtos 
básicos: feijão, arroz, leite, fubá, 
farinha, açúcar, peixe em conserva, 
óleo de soja, café... Cada cesta tem 
14kg e chega em hora muito opor-
tuna para atender minimamente a 
população que tanto precisa‰, 
destacou o secretário executivo da 
Seades.

PANDEMIA

O Defensor Público e 
Professor Doutor em Direito 
Constitucional Othoniel Pinheiro 
afirmou ser constitucional a atitude 
da Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), que recomen-
dou que as prefeituras estabeleces-
sem sanções para quem se recusar 
a tomar a vacina, seja por que não 
quer ser vacinado, seja porque 
encontrou um tipo de vacina que 
não agradou, quer adiar a sua vez e, 
por isso, atrapalhe a sistemática da 
distribuição. São os casos dos cha-
mados negacionistas, bem como 
dos chamados „sommeliers da 
vacina‰, aqueles que querem escol-
her qual imunizante receber contra 
a Covid-19, atrapalham o fluxo da 
vacinação e, como punição, vão 
para o fim da fila.  

A sanção também poderá ser 
aplicada aos servidores públicos 
que se recusarem injustificada-
mente a tomar a vacina, que pode-
rão responder a processo adminis-

trativo disciplinar por colocar em 
risco o público em geral. Segundo 
Othoniel Pinheiro, não é legítimo o 
exercício das liberdades individuais 
que prejudiquem a saúde de tercei-
ros, estando de acordo com a 
Constituição Federal as sanções 
para esse tipo de recusa, pois se 

uma grande parte da população 
não quiser tomar a vacina, as 
mortes por covid não irão diminuir 
no país.  

"A Constituição Federal não 
nos dá liberdade para fazermos 
tudo o que quisermos, pois há lim-
ites na própria lei, bem como lim-
ites nos direitos das outras pessoas, 
pois se a atitude de alguns coloca 
em risco a saúde e a vida de outros 
indivíduos, não há o que se falar 
em exercício legítimo de liber-
dade", afirmou o Defensor. Em 
dezembro de 2020, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), no julga-
mento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) 6586 
e 6587, decidiu que o poder púb-
lico não pode fazer a imunização à 
força, mas pode estabelecer san-
ções aos cidadãos que recusem a 
vacinação, como multa, impedi-
mento de frequentar determinados 
lugares, fazer matrícula em escola 
etc.

Governo começa a distribuir 250 mil 
cestas básicas a famílias carentes

Punição para quem rejeitar vacina 
está de acordo com a lei, diz defensor

FINANÇAS

Planejar as finanças é extre-
mamente importante, especial-
mente em um contexto de pan-
demia. A informação é do profes-
sor e coordenador pedagógico do 
curso de Administração do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit 
Pernambuco), Joebson Oliveira. 
„O planejamento é importante em 
todas as fases e situações da nossa 
vida, mas, em tempos de crise, 
planejar as finanças é vital‰, disse. 

O planejamento financeiro 
envolve uma série de fatores, den-
tre os quais, disciplina, organiza-
ção e autocontrole. Para o profes-
sor, „ter o velho e tradicional bom 
senso é fundamental neste sentido, 
sendo o primeiro e importante 
passo para se reorganizar financei-
ramente‰.  

Outro ponto importante é 
destacar prioridades, ou seja, o 

que realmente não pode faltar, 
quais contas precisam ser honra-
das e quais gastos são supérfluos e 
precisam ser cortados. Além de 
elencar todas as despesas fixas, 
como energia, aluguel, internet, 
alimentação, entre outras. „É nec-
essário não deixar o planejamento 
guardado na mente, pois ele pre-
cisa ser visto e colocado em prát-
ica‰, destacou Oliveira.  

Fixar um orçamento mensal 
e buscar atendê-lo é outro ponto 
importante. „A crise desenca-
deada pela pandemia colocou a 
todos em uma difícil situação. O 
que precisamos buscar são meios 
de agir com clareza e objetividade 
em meio às dificuldades.  Além 
disso, é fundamental buscar criar 
uma reserva para ser usada em 
momentos de crise financeira‰, 
ressaltou o coordenador. 

Pandemia: é possível 
planejar as finanças 
em tempos de crise?



MACEIÓ, 17/07 A 23/07 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 021 - R$ 2,00 4

O Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará negou, por unanimi-
dade, o pedido de habeas corpus 
impetrado por Mário Marroquim. 
Não é a primeira vez que o dono da 
construtora Marroquim perde no 
Judiciário. Em 2019, A 5… Vara do 
Trabalho de Belém condenou a 
empresa ao pagamento de R$ 4 mil-
hões em danos morais coletivos por 
utilizar sistema que sonegava direi-
tos trabalhistas. 

Segundo a decisão, houve a 
formação de grupo econômico entre 
as empresas e seus sócios para 
admiti-los como os reais emprega-
dores dos trabalhadores que atua-
vam em seus empreendimentos. 
Moradores de empreendimentos 
construídos pela Marroquim, no 
Pará, também denunciaram a 
empresa por não cumprir o con-
trato. Agora, sem habeas corpus, o 
empresário começa a sentir o cerco 
se fechando. 

Mas nem tudo está aconte-
cendo a favor dos prejudicados pela 
construtora. Após lesar diversos 

moradores, em Belém do Pará, a 
empresa tem conseguido se blindar 
por meio de decisões judiciais duvi-
dosas. Segundo a mídia paraense, a 
Justiça de Maceió, onde tramita o 
processo de recuperação judicial da 
Marroquim, tem proferido decisões 
arbitrárias contra os interesses das 
associações de pessoas que adquiri-
ram os imóveis comercializados pela 
construtora. Uma das decisões que 
mais revoltou os lesados foi que a 
Justiça negou reserva de crédito para 
garantir indenização aos moradores, 
fato que contradiz o que decidiu a 
justiça paraense. O magistrado 
Pedro Jorge Melro Cansanção, da 
13 Vara, estaria desprezando a 
necessidade da reserva de crédito, 
uma conduta que estaria trazendo 
prejuízos aos associados.  

Conforme o A Notícia apurou, 
a Justiça de Alagoas chegou a blo -
que ar os bens dos processantes que 
fo ram lesados pela construtora, em 
vez do contrário. „Mas conseguimos 
re verter a situação, mas mesmo as -
sim, o sentimento é de indignação. 

Co mo nós ficamos com os bens blo -
que ados e a empresa que nos causou 
da nos acaba sendo beneficiada‰, 
dis se uma fonte ao A Notícia.  O ca -
so virou denúncia no Conselho Na -
cio nal de Justiça (CNJ) contra o ma -
gis trado. A denúncia é de Recla -
mação Disciplinar perante o CNJ e 
Suspeição do Juízo. Enquanto as 
famílias lutam por seus direitos no 
Pará, aqui em Maceió, Marroquim 
virou o presidente do CRB e vai 
comandar o clube até 2024.  

Em 2019, os desembargadores 
da Seção de Direito Penal do 
Tribunal de Justiça do Pará, em 
reunião realizada nesta segunda-
feira, 9, negaram o pedido de Mário 
Marroquim, e mantiveram a medida 
cautelar determinada pelo Juízo da 
1… Vara de Inquéritos Policiais de 
Belém, consistente na retenção de 
seu passaporte e na proibição de 
ausentar-se do país. Marroquim 
responde a seis inquéritos policiais 
por suposta prática de crimes de 
estelionato, de associação criminosa 
e contra a economia popular.

GOLPE NO PARÁ 

Tribunal de Justiça do Pará nega 
habeas corpus para Mário Marroquim

INFLAÇÃO

“Esse país tá sem governo”, diz Lula sobre maceioense chorando no supermercado
O ex-presidente Lula se indig-

nou com a reportagem da TV Ga -
ze ta, afiliada da Rede Globo em 
Ala goas, que mostrou uma idosa 
cho rando num supermercado de 
Maceió ao ver os preços dos ali-
mentos disponíveis nas gôndolas do 
estabelecimento. 

„Como é que as pessoas con -
se guem dormir sabendo que tem 
gente passando fome? Esse país tá 
sem governo‰, disparou o líder pe -
tis ta em postagens de suas redes 
sociais. 

Suzete Maria da Silva dá um 
de poimento comovente, dentro do 

supermercado, e começa a chorar 
desesperada por não ter dinheiro 
suficiente para se alimentar. 

„Está tudo muito caro, a 
gente não sabe mais o que fazer, 
vem fazer compra e não sabe o que 
comprar. A gente não consegue 
comprar mais carne, pois o din-

heiro não dá. Eu sou aposentada e 
continuo trabalhando‰, lamentou a 
aposentada. 

O Instituto Brasileiro de Geo -
gra fia e Estatística (IBGE) divulgou 
em 9 de junho o ¸ndice de Preços 
ao Consumidor Amplo), a inflação 
ofi cial do país, que fechou em 

0,83% em maio. Essa é a maior 
taxa para o mês em 25 anos, 
quando atingiu 1,22%. 

Dessa maneira, a inflação fica 
aci ma da meta estipulada pelo Ban -
co Central (3,75%), pois o indica-
dor acumula alta de 3,22% no ano 
e de 8,06% nos últimos 12 meses.
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Um apartamento do ex-gov-
ernador do Ceará Ciro Gomes 
(PDT) foi arrematado por R$ 
520 mil em leilão encerrado nesta 
segunda-feira (12/7). O pregão 
foi autorizado pela Justiça como 
forma de pagamento de indeniza-
ção por danos morais ao senador 
Fernando Collor de Mello 
(Pros). O imóvel foi adquirido 
por Eunício Oliveira, ex-pres-
idente do Senado.  

As informações são da colu-
nista Mônica Bergamo, do jornal 
Folha de S.Paulo. O ex-pres-
idente da República entrou na 
Justiça contra Ciro após o pede-
tista afirmar, em entrevista publi-
cada em 1999, que Luiz Inácio 
Lula da Silva deveria ter cha-
mado Collor de "playboy safado" 

e "cheirador de cocaína" em 
debate na eleição presidencial de 
1989. A indenização foi fixada 
em cerca de R$ 400 mil, que não 
foram pagos por Ciro.  

Como o crédito de Collor 
não foi satisfeito, o apartamento 
acabou então sendo leiloado. 
Collor é representado pelos advo-
gados Regina Manssur e Antonio 
Manssur Netto na ação. O imó-
vel leiloado está localizado em 
Fortaleza e foi avaliado em cerca 
de R$ 410 mil pela empresa de 
leilões judiciais Megaleilões, que 
promoveu o pregão.  

A assessoria de Ciro Gomes 
enviou à imprensa uma nota de 
esclarecimento sobre o episódio, 
veja a íntegra: "Sobre o leilão de 
um apartamento supostamente 

pertencente a Ciro Gomes para 
pagamento de indenização por 
dano moral a Fernando Collor, 
temos a informar: 1 - Trata-se de 
ação judicial eivada de vícios e 
nulidade, com recurso pendente 
de julgamento ao Superior 
Tribunal de Justiça; 2 - Desde o 
início do processo, em 1999, 
adversários tentam se aproveitar 
do fato para fazer politicagem; 3 - 
O clímax se deu agora quando 
um deles, por mera chicana, 
aproveitou-se para arrematar os 
direitos do devedor fiduciário do 
imóvel, que sequer é propriedade 
de Ciro Gomes; 4 - Ciro Gomes 
confia na decisão isenta e técnica 
dos tribunais superiores que 
darão palavra final sobre a 
causa."

INDENIZAÇÃO

Imóvel de Ciro Gomes é leiloado para 
indenizar Collor por danos morais

Flávio Bolsonaro aciona Conselho 
de Ética contra Renan Calheiros

O senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) entrou com represen-
tação contra Renan Calheiros 
(MDB-AL) no Conselho de Ética 
do Senado. O filho de presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) afirma 
que Calheiros trabalha em prol de 
"interesses egoísticos" como relator 
da CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da covid-19. 

Segundo o documento apre-
sentado por Flávio, o senador ala-
goano conduziria os trabalhos da 
CPI de "forma tendenciosa, bus-
cando incriminar testemunhas, 
fazendo uso de provas obtidas de 
forma ilícita e ilegítima". 

O parlamentar também acusa 
Calheiros de montar um "bunker", 
ou um grupo paralelo de pessoas, 
para investigá-lo e persegui-lo 
social e profissionalmente. O 
motivo da perseguição seria a 
perda da presidência do Senado 
para Davi Alcolumbre em 2019. 

Nas redes sociais, Renan 
Calheiros reagiu à atitude de Flávio 
Bolsonaro com ironia. Disse que, 
"se há algo positivo" na situação é 
"o encontro dele [Flávio] com a 
palavra ética"."Embora movido 
pelos piores instintos, não deixa de 
ser um encontro surpreendente 
entre os dois", escreveu. 

"As evidências demonstram 
que sua conduta deve ser investi-
gada, uma vez que o denunciado, 
reiteradamente, age de maneira 
parcial, descomprometido com o 
objeto da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, de forma autoritária, 
com desvio de finalidade, abusos e 

excessos", afirmou Bolsonaro. 
Na peça, a primeira conduta 

ocorreu no dia 12 de maio, durante 
depoimento do ex-secretário espe-
cial de Comunicação Social da 
Presidência da República Fábio 
Wajngarten, quando o denunciado 
divulgou informações sigilosas, 

contidas no inquérito dos atos 
antidemocráticos que tramita no 
STF (Supremo Tribunal Federal). 

Na sequência, cita duas 
reportagens publicadas na 
imprensa em que citam a investiga-
ção da CPI contra Flávio e o 
embate entre os dois senadores. O 

documento finaliza com outro 
ponto, revelado por uma matéria, 
que o relator havia montado um 
bunker "para, de forma ilegítima, 
perseguir o denunciante em todos 
os aspectos, seja profissionais, 
social ou no âmbito de suas rela-
ções pessoais".
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E X P E D I E N T E

A história é implacável. 
Ronaldo Lessa seria senador de 
Alagoas nas eleições de 2006 e tam-
bém seria o único político de 
Alagoas que ocuparia todos os car-
gos eletivos ao longo da história, 
porém, passou todo o processo elei-
toral com um processo de ser inele-
gível e foi mortal para suas preten-
sões e além disso que não esperava o 
fator Collor que em 28 dias lançou a 
sua candidatura ao senado e todos já 
sabem a história. Ronaldo Lessa 
amargou uma grande derrota e tam-
bém um grande aprendizado. Se o 
prefeito JHC entender que precisa 
montar um chapa para ocupar o 
espaço nesse pleito de 2022, 
Ronaldo Lessa será uma grande 
opção para o senado da República. 
Pense nisso JHC.

Ronaldo Lessa só não foi senador

MARCELO BASTOS

A R T I G O

AÇÃO IMPORTANTE
O governador de Alagoas, 

Renan Filho, anunciou a distrib-
uição de cestas básicas para famíl-
ias que vivem em extrema pobreza 

nos 102 municípios alagoanos, 
nesta semana. A entrega foi trans-
mitida pelos canais oficiais do 
Governo de Alagoas pela internet.

DESCUMPRINDO DECRETO

DINHEIRO PARA SAÚDE
Reforçando seu compro-

misso com a chegada de inves-
timentos federais para a saúde de 
Alagoas, o deputado federal 
Marx Beltrão (PSD) anunciou a 
garantia do empenho de R$ 22,5 
milhões para o custeio de ações 

de saúde pelo governo do estado. 
Para tratar do tema, Marx se re-
uniu com o secretário de estado 
da Saúde, Alexandre Ayres, e co-
memorou a chegada dos recur-
sos para o custeio da saúde 
alagoana.

REPÓRTER DE RESPONSA
O jornalista Walter Santos tem se destacado pelo seu empenho 

na busca da informação de verdade, fazendo um jornalismo com 
credibilidade pela página na internet denominada de PRONTO 
FALEI. Walter cresceu muito no meio do jornalismo alagoano.

Após denúncias de aglome -
ra ção e descumprimento das nor-
mas de segurança contra a 
Covid-19, presentes no Decreto 
Esta du al, um Parque de 
Diversões loca li zado no Benedito 
Bentes, parte al ta de Maceió, foi 

interditado e po derá ser multado 
também. A ação foi realizada em 
conjunto pe la Secretaria 
Municipal de Segu ran ça 
Comunitária e Convívio So cial 
(Semscs) e a Vigilância Sanitária 
de Maceió.

ALERTA DE CHUVAS
A Sala de Alerta da 

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh) emitiu um 
Aviso Meteorológico da intensifi-
cação de um sistema meteoroló-
gico sobre o leste do Nordeste do 

Brasil que favorece a ocorrência 
de chuvas com intensidade fraca 
a moderada e de forma contínua, 
que podem gerar acumulados 
significativos nas regiões do 
Litoral, Baixo São Francisco, 
Agreste e Zona da Mata.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

QUANTAS DECISÕES VOCÊ TOMA POR DIA?
Em um estudo organizado 

pela Cornell University, universi-
dade privada situada em Ithaca, 
Nova Iorque, concluiu-se que 
tomamos em média 226 decisões 
relacionadas apenas as nossas ali-
mentações, estima-se que toma-
mos 35.000 decisões por dia 
segundo publicações do The Wall 
Street Journal. De fato, esses 
números representam uma média 
em conformidade com vários estu-
dos propostos sobre o assunto, 
porém deve-se entender que tais 
decisões nem sempre estarão liga-
das ao consciente, mas principal-
mente ao nosso inconsciente que 
representam nossos comportamen-
tos automáticos. As nossas deci-
sões estarão ligadas as nossas cren-
ças e valores que adquirimos 
durante a nossa vida, principal-
mente na nossa infância. Se quere-
mos tomar novas decisões e fazer 
algo diferente é necessário trabal-
harmos a gestão da nossa emoção, 
não vamos conseguir mudar o pas-
sado, porém podemos dar um 
novo sentido ao mesmo. 

A dica de hoje está ligada a 
ser gestor das suas emoções, 

„GERIR AS EMOÇ›ES‰, não 
controla-la ou equilibra-la, mesmo 
porque controle e equilíbrio só 
existe na nossa imaginação, 
entender que a maioria das nossas 
decisões diárias podem ser auto-

máticas é libertador e nos fazem 
refletir sobre o reconhecimento dos 
erros e a necessidade de perdão em 
alguns momentos da vida, errar é 
humano, continuar vivendo o erro 
é opcional. Łtima semana! 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Mesmo com a previsão da chegada de nomes "pesados" para o segundo semestre, jovens como Léo 
Pereira e Ricardinho terão espaço garantido. O treinador é visto como o principal fiador do projeto da 
direção em manter o aproveitamento de meninos oriundos das categorias de base.

Sobre a contusão do atacante 
Her  nane Brocador, principal re for ço 
que o Confiança contratou este ano 
pa ra a Série B, o médico do clu be, 
Fran cis Vasconcelos  falou que a re -
cu peração está agradando, mas 
man teve a previsão inicial de afas ta -
men to dos gramados. „O Her nane 
aca bou tendo uma en tor se no joelho 
es querdo e a gente re ali zou a resso -
nân cia já no domingo que acabou 
con firmando uma lesão no ligamen -
to colateral medial. A pre visão inicial 
é de seis semanas pa ra retornar aos 
campos. Ele já ini ciou a fisioterapia e 
está evoluin do muito bem‰ explicou.

Confiança nele

Na última semana, o América-
MG se movimentou no mercado e 
anunciou mais três reforços para a 
temporada 2021. Com isso, o time 
mineiro chegou a 15… contratação 
neste ano. Bruno Nazário e Ribamar 
foram os que por mais tempo e 
vezes estiveram em campo. Em 
compensação, tem atleta que sequer 
estreou.

Na busca de 
se alinhar

O último Dia do Orgulho 
Gay, celebrado anualmente em 28 
de junho, foi histórico em São 
Januário. Na véspera da data, o 
Vasco fez uma série de ações e lan-
çou uma camisa alusiva ao movi-
mento LGBTQIA+ (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transexuais, 
Queer, Intersexo, Assexual e +). E 
as homenagens e o apoio vascaíno 
não pararam por aí.. No próximo 
mês  o clube lançará o modelo 
preto da camisa LGBTQIA+.

Colina

Agora ou vai o racha II

Técnico Mozart completou, 
nos últimos dias, um mês de tra-
balho no Cruzeiro. Pegou logo de 
cara uma maratona de jogos, com 
nove atuações no período. Lesões, 
suspensões, opções técnicas e 
mudanças táticas fizeram com que 
o treinador ainda não conseguisse 
repetir a equipe. Neste sábado, 
diante do Avaí, pela 12… rodada da 
Série B, terá a 10… escalação difer-
ente. Não contará com Raúl 
Cárceres e Ramon, ambos vetados 
pelo Departamento Médico do 
Clube.

Toca da Raposa

Após marcar um belo gol na 
noite de quarta-feira, contra o CSA, 
Alef Manga desabafou em entre-
vista na saída de campo. O atacante 
do Goiás, que se envolveu em con-
fusão com torcedores após derrota 
para o Náutico, na  sexta-feira da 
semana passada, disse ter sido 
ameaçado de morte ao longo da 
semana. Além dele, o gerente de 
futebol Paulo Egídio também foi 
alvo de ameaças por parte da tor-
cida esmeraldina.

Aliviado

O CSA  acertou a contratação 
do lateral-esquerdo Ernandes, de 
33 anos. A informação foi passada 
pelo superintendente do clube, 
Lumário Rodrigues. Ernandes é a 
primeira indicação do técnico Ney 
Franco. O treinador trabalhou com 
o lateral no Goiás, em 2018. 
Juntos, conquistaram o acesso à 
Série A.

Investimento 
marujo

O Grêmio monitora o mercado atrás de reforços para duas posições: meia e atacante. A ideia da direção 
é oferecer ao técnico Luiz Felipe Scolari mais alternativas para aumentar o poder ofensivo no grupo de joga-
dores.  Na lanterna do Brasileirão, o Tricolor tem o pior ataque da competição, com apenas quatro gols mar-
cados em nove jogos disputados até o momento.

Agora ou vai o racha

7

 O CRB que vem de uma derrota para o Guarani, apesar de ter jogado melhor e o gol ter surgido por con-
sequência  de uma falta marcada pelo juiz do jogo, sem existir,  tem a missão de encarar o fechamento da  12… 
rodada, neste domingo no Rei Pelé contra o Vila Nova às 20h30. Vai esperar uma combinação de resultados 
para tentar  voltar ao G-4. Em casa, até agora, o Galo soma 11 dos seus 17 pontos no Brasileiro. Em 5 jogos, 
venceu 3 e empatou 2, aproveitamento de 73,3%. O time fez 10 gols como mandante e sofreu 7, saldo de 3.

Galo querendo manter hegemonia

O Vila Nova volta a campo neste domingo no Rei Pelé contra o CRB, e o técnico Higo Magalhães terá 
de fazer mudanças na equipe. O zagueiro Renato e o meia Arthur Rezende estão suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo. Deivid cumpriu suspensão e volta. Existe a expectativa de que o zagueiro Xandão faça sua estreia 
– outra opção é Ricardo Lima. Para o técnico Higo Magalhães, Xandão, com sua experiência, tem tudo para 
manter os bons números da defesa colorada, que sofreu sete gols em 11 partidas.

Adversário do CRB

Com o mercado brasileiro 
a essa altura, escasso de atletas 
que venham suprir suas neces-
sidades a Chapecoense parte 
agora para o lado interna-
cional. Enfrenta para alcançar 
esse objetivo problema de 
logística. O time acertou com 
Lucas Mugni da Argentina, 
detalhe é que o reforço está 
encaminhado, falta fazer com 
que ele chegue ao Brasil. A 
fronteira entre os países está 
fechada por conta da pan-
demia de Covid-19.

Em busca de 
alternativa

A intenção era que o jogador 
viesse em voos comerciais, mas as 
linhas aéreas entre os paí ses estão 
limitadas e há uma gran de fila de 
espera de argentinos que de sejam 
ingressar no Brasil. Nem mes mo o 
fato de ser uma condição profis-
sional dá preferência nes ta fila. 
Outro jogador que es ta va na 
mesma situação de Lucas Mu gni 
era o volante Desábato. O jo gador 
estava acertado com a Cha pe, mas 
fechou com o Ro sa rio Central, da 
Argentina, e foi anun ciado pelo 
clube na última quarta-feira.

Em busca de 
alternativa II
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Deputado Arthur Lira gasta R$ 1,2 
milhão com viagens e carros oficiais

ESBANJANDO

DEU NA MÍDIA

Um filho do presidente da 
Câmara Federal, Arthur Lira, é 
dono de uma empresa de represen-
tação de veículos publicitários que, 
por sua vez, prestam serviço para 
órgãos públicos. Arthur Lira Filho 
tem como sócia, no negócio, Malu 
Cavalcante, filha de Luciano 
Cavalcante, braço direito, secretário 
parlamentar e coordenador de cam-
panha do deputado. Com pouca 
experiência na área e na faixa dos 20 
anos, Arthur Filho e Malu recebem 
comissão de cerca de 7% a 15% do 
valor do contrato entre a agência e o 
veículo que representam. 

A reportagem do Congresso 
em Foco obteve um e-mail, cujo 
título se refere ao Ministério da 
Cidadania („MCIDADANIA - 
PROGRAMAS E AÇ›ES"), em 
que Arthur Filho e Malu estão copi-
ados. Optamos por não publicar o 
e-mail para garantir o sigilo da 
fonte. A mensagem foi enviada por 
Rodolfo Darakdjian, CEO da OPL 
Digital, empresa que afirma, em seu 
site, ter contratos com órgãos públi-
cos como a Caixa Econômica 

Federal e os ministérios da Saúde e 
do Turismo. O empresário foi rece-
bido duas vezes em três meses por 
Rodrigo Fayad de Albuquerque 
Rosa, que comandava a distribuição 
das verbas publicitárias do governo 
e foi exonerado na semana passada. 

Outras empresas agenciadas 
por Malu e Arthur Filho foram con-
tratadas como fornecedoras em 
publicidade pela Caixa: a Akee 
Mídia em janeiro deste ano e a 
Agência Musik'a entre dezembro e 
fevereiro.A empresa dos dois jovens, 
a Mídia Nova Representações, não 
tem sede, site ou mesmo e-mail ofi-
ciais. O endereço que consta no reg-
istro de CNPJ é de um apartamento 
residencial da Asa Norte, em 
Brasília - onde Malu mora com os 
pais.Quando criaram a empresa, 
Malu era recém-formada em 
Direito e Arthur Filho estava estagi-
ando em um restaurante em 
Brasília. 

„Desde que Arthur Lira virou 
presidente, a empresa [do filho] pas-
sou a vender mais‰, disse um dos 
interlocutores, que participou de 

uma negociação com a agência de 
Arthur Filho. Os envolvidos negam 
irregularidades e dizem que a atua-
ção é condizente com a praticada no 
mercado. No entanto, especialistas 
apontam que a prática pode config-
urar quebra do princípio de impar-
cialidade em contratações pelo 
poder público. „Quando há a inter-
mediação de contratos de publici-
dade feita por parentes de represen-
tantes de órgãos públicos, indireta-
mente há uma quebra do princípio 
de imparcialidade na contratação, 
mesmo que todos os requisitos téc-
nicos e legais previstos na Lei 
12.232/90 sejam atendidos‰, afir-
mou Denise Fabretti, professora de 
Ética, Legislação e Dados da 
ESPM.Em conversa com a reporta-
gem (identificada como tal) por 
WhatsApp, Malu confirmou que 
atua como representante de veículos 
publicitários „de mídia exterior, dig-
itais e na área comercial‰.  

Ela explicou que a empresa, 
aberta nos últimos dias de 2019, 
„recebe uma comissão de represen-
tação alinhada e celebrada em con-

trato entre privados". "Os percent-
uais seguem o padrão de mercado", 
afirma. Oficialmente, a carteira de 
clientes da Mídia Nova 
Representações tem nove empresas 
agenciadas – em sua maioria, 
pequenos negócios que buscam 
interlocução para obter contratos 
com agências que ganharam licita-
ções do governo.Não há registro da 
Mídia Nova Representações nos 
portais de transparência do gov-

erno, uma vez que só são publica-
dos os dados das agências de publi-
cidade detentoras do contrato prin-
cipal. Os serviços de representação 
são subcontratados e, portanto, não 
entram nas prestações de contas dos 
órgãos públicos.Tentamos obter 
detalhes dos contratos diretamente 
com as empresas, mas recebemos a 
resposta de que eles têm cláusulas 
de confidencialidade. (Com 
Congresso em Foco)

Filho de Arthur Lira fatura alto com 
propagandas pagas pelo governo federal

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), gastou R$ 
1,25 milhão com jatinhos e carros 
oficiais, seguranças e verbas secretas 
para manter as despesas da residên-
cia oficial. Isso representa 40% a 
mais do que foi gasto pelo presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). Juntos, superaram os 
R$ 2 milhões. Só as despesas com 
jatinhos chegaram a R$ 724 mil. 
Dos 38 voos, 24 foram em desloca-
mentos para a sua casa, em Maceió, 
e visita a obras nos seus redutos elei-
torais nos finais de semana. 

As diárias para os quatro segu-
ranças que o acompanham nessas 
viagens somaram R$ 51 mil. Mais 
R$ 83 mil foram gastos com pas-
sagens aéreas para os policiais legis-
lativos que não viajam no jatinho ofi-
cial. Mas as mordomias não param 
por aí. As despesas secretas da pres-
idência, principalmente com a res-
idência oficial, somaram R$ 306 mil 
em cinco meses.

A viagem mais cara ocorreu 
de 28 a 30 de maio. Só as pas-
sagens aé reas para três policiais 
legislativos que seguiram de São 
Paulo para Ma ceió custaram R$ 
10,4 mil. Com ma is diárias e o 
custo do jatinho ofi ci al da 
Aeronáutica, a conta fechou em 
R$ 58,3 mil. No dia 29, sábado, 
Li ra postou uma foto nas redes so -
ci a is para falar do investimento em 
aten ção primária à saúde em qua-
tro mu nicípios alagoanos.O presi -
dente tam bém fez seis viagens para 
São Pau lo utilizando jatinhos da 
FAB, a um custo médio de R$ 35 
mil a vi a gem. Apenas uma delas 
está regis tra da na sua agenda ofi-
cial. Em 25 de maio, uma terça-
feira, ele esteve na CeoConference 
Brasil do BTG Pac tual.  

Na mesa: A Agenda Política 
Bra sileira, ele falou sobre „O Papel 
da Câmara dos Deputados‰. Líder 
do Centrão e aliado do presidente 
Ja ir Bolsonaro, Lira também esteve 

na inauguração de trecho do Canal 
do Sertão Alagoano, em 13 de 
maio. Po sou para foto, sem usar 
máscara de proteção, ao lado do 
presidente e do senador Fernando 
Collor (PROS -AL). Mas naquele 
evento não utilizou jatinhos da 
FAB. Deve ter viajado no avião 
presidencial. Li ra está "sentado em 
cima" de mais de 100 pedidos de 
impeachment de Bolsonaro. 

Cinco brasileiros têm o privi -
légio de poder viajar para casa de 
jati nho oficial nos finais de 
semana: o pre sidente da 
República, o vice-pre si dente, os 
presidentes da Câmara e do 
Senado, e o presidente do Su pre -
mo Tribunal Federal (STF). Pelas 
nor mas do Decreto 10.267, do 
pre si dente Jair Bolsonaro, publi-
cado em março de 2020, os deslo-
camentos dessas autoridades de 
jatinho ao lo cal de residência per-
manente se justificam „por motivo 
de segurança‰.

Só em fevereiro foram torrados RS 118 mil. Essas compras ficam sob 
sigilo para „preservar a segurança‰ das autoridades, diz a Câmara. Assim, 
fica impossível saber o que é servido dos banquetes palacianos. Nem mesmo 
os gastos dos ex-presidentes da Câmara estão abertos. 


