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Força e união Torcedor sergipano

SÓ TEM BESTA!

Elisabeth Carvalho renuncia a conselho 
por divergências com corregedor

GUERRA DAS TOGAS

MPE quer informações da ALE sobre 
rachadinha praticada por Davi Maia

ELEIÇÕES DA OAB

"O prestígio da advocacia 
em Alagoas precisa ser 

resgatado", diz candidato

Por motivo de segurança, 
eleição na OAB em Alagoas 
utilizará urnas eletrônicas

DEMOCRACIA

O advogado Vagner Paes busca assumir a presidência da Ordem alagoana

Cessão das urnas tem a vantagem de difundir os serviços desenvolvidos pela Justiça Eleitoral 



MACEIÓ, 16/10 A 22/10 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 034 - R$ 2,00 2

Quem utiliza diariamente o 
Terminal do Salvador Lyra agora 
dispõe de internet gratuita no local. 
A implantação da rede Wi-fi faz 
parte do plano de cumprimento de 
metas que a Superintendência 
Municipal de Transportes e 
Trânsito (SMTT) cobra das 
empresas que operam na capital, 
instalado pela Concessionária Real 
Alagoas, e vai beneficiar milhares 
de pessoas que passam pelo equi-
pamento todos os dias. 

„Essa foi uma ótima inicia-
tiva, porque precisamos nos 
comunicar e nem sempre temos 
créditos no celular. Sendo assim, 
enquanto esperamos o ônibus, 
podemos nos distrair acessando a 
internet através do celular. Essa 
acessibilidade é muito importante 
para nós passageiros‰, avaliou o 
agente de portaria, Flávio 
Rodrigues. 

Semanalmente, 734 viagens 
partem o terminal para destinos 
como o Centro, Ponta Verde, 
Trapiche e Benedito Bentes. O 
local é o segundo a receber a novi-
dade que possibilita maior acessi-
bilidade ao proporcionar a con-
exão com a internet enquanto 
aguardam a chegada da linha 
desejada. Em julho, o Benedito 
Bentes recebeu a novidade. A 
previsão é que a medida seja 
ampliada para mais comunidades, 
conforme prevê o contrato fir-
mado entre a Prefeitura e as 
empresas que atuam no trans-
porte de passageiros da capital.

SMTT disponibiliza acesso gratuito à 
internet no Terminal do Salvador Lyra

„Aqui está bem diferente de 
alguns anos atrás. As coisas estão 
evoluindo conforme as nossas 
necessidades.  Agora, nós pode-
mos fazer o acompanhamento do 
ônibus pelo aplicativo, através do 
Wi-fi, que vai proporcionar essa 
comodidade de estarmos nos 
informando melhor. Muitas vezes 
as pessoas possuem o aplicativo, 
mas não têm os dados móveis dis-
poníveis no celular e isso ajuda‰, 

discorreu a promotora de vendas, 
Viviane Alves. 

Camila Cordeiro é opera-
dora de telemarketing e contou a 
importância de ter acesso gratuito 
à internet, na sua rotina.  

„Foi muito bom saber que 
agora o terminal tem Wi-fi, pois 
vai me ajudar muito quando eu 
precisar me comunicar, e inclusive 
para não perder o ônibus e pegá-lo 
no horário certo‰, completou a 

jovem.  
Para o superintendente da 

SMTT, a novidade vai somar as 
tecnologias já usadas pelos usuár-
ios. „Esse é mais um canal para 
tornar o transporte público de 
Maceió mais atrativo e cômodo 
para os usuários. É um meio de 
possibilitar entretenimento e facil-
itar a comunicação enquanto 
aguardam a chegada do ônibus‰, 
concluiu André Costa.
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SÓ TEM BESTA!

MPE quer informações da ALE sobre 
rachadinha praticada por Davi Maia

O procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque, reiterou, na semana 
passada, pedido junto a Assembleia 
Legislativa de Alagoas (ALE), para 
que sejam enviadas informações 
detalhadas que robusteçam uma 
denuncia feita contra o deputado 
estadual Davi Maia (DEM) refer-
ente a uma suposta prática de 
rachadinha em seu gabinete. 

Desde o último final de 
semana, um vídeo de 43 segundos 
com uma mensagem direcionada ao 
Ministério Público Estadual de 
Alagoas cobra uma posição do 
órgão fiscalizador sobre a denúncia 
referente ao gabinete do parlamen-
tar. 

Segundo informações do jor-
nal Tribuna Independente publica-
das no dia 20 de novembro do ano 
passado, Davi Maia, com a ajuda de 
uma secretária parlamentar e de um 
irmão, comanda um esquema de 
„rachadinha‰ com o salário dos ser-
vidores de seu gabinete na 
Assembleia Legislativa. 

Por meio de nota, o Ministério 
Público Estadual de Alagoas 

informou que a solicitação de novas 
informações feitas a Assembleia 
Legislativa de Alagoas servirão para 
dar continuidade ao procedimento 
em tramitação instaurado pelo 
órgão para investigar o caso. 

Conversas obtidas pelo jornal 
revelam gravações entre dezembro 
de 2019 e julho de 2020 na qual 
Cláudia Marques Freire, secretária 
parlamentar de Davi Maia, aparece 
combinando com servidores a devo-
lução de parte do salário. 

„Deixa dentro da gaveta que 
segunda eu estarei no terra‰, diz a 
secretária orientando uma servidora 
a, depois de sacar o dinheiro, deixar 
o valor, em espécie, no escritório de 
Davi Maia, localizado no Edifício 
Terra Brasilis, na praia da Avenida. 

O EXTRA tentou contato 
telefônico com a assessoria do depu-
tado estadual para que pudessem se 
posicinoar em relação a denuncia 
feita pelo jornal Tribuna 
Independente, mas, até o momento, 
não teve resposta. O espaço segue 
aberto para atualização, tão logo 
obtenhamos retorno ou esclareci-
mentos.

GUERRA DAS TOGAS

Elisabeth Carvalho renuncia a conselho por divergências com corregedor
A mágoa e o ressentimento 

falaram mais alto na última sessão 
ordinária do Conselho Estadual da 
Magistratura, que ocorreu no 
último dia 5. A briga foi protag-
oguenizada pela desembargadora 
Elisabeth Carvalho e pelo correge-
dorgeral da Justiça, Fábio José 
Bittencourt Araújo. E o resultado 
do embate foi radical: a magistrada 
renunciou ao cargo de membro do 
colegiado por divergências com o 
desembargador-corregedor e 
prometeu levar o caso ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

O bate-boca, que está dispo-
nível no portal do Tribunal de 
Justiça, ocorreu durante julga-
mento de recursos sob a relatoria 
de Elisabeth Carvalho contra deci-
sões do corregedor de substituir 
tabeliães interinos. 

Vale lembrar que é a 
Corregedoria-Geral de Justiça 
responsável pelas serventias extra-
judiciais, cabendo ao órgão realizar 
fiscalizações e zelar pelo íntegro 
funcionamento dos cartórios. Logo 

no início da sessão, a magistrada 
disse que não vem concordando 
com as decisões de Fábio 
Bittencourt quanto aos tabelionatos 
interinos, em clara crítica às substi-
tuições que ele tem feito desde que 
assumiu a Corregedoria em janeiro. 

O impasse na reunião do 
Conselho da Magistratura durou 
mais de uma hora e envolveu out-
ros membros, como o presidente 
do Tribunal de Justiça, Klever 
Loureiro, e os desembargadores 

Elisabeth Carvalho renuncia a con-
selho por divergências com cor-
regedor Washington Luiz e José 
Carlos Malta. A desembargadora 
questionou a presença de 
Bittencourt na sessão, argumen-
tando que ele atuaria de forma 
equivocada em processo no qual 
sequer poderia votar. 

„Não concordo com esse 
posicionamento; aliás não venho 
concordando com muitos posi-
cionamentos tomados por ele, 

inclusive no que diz respeito à 
minha pessoa‰, destacou. 
Elisabeth aproveitou a ocasião e 
rememorou o caso da juíza auxiliar 
de Bittencourt, Renata Malafaia, 
que ingressou com reclamação dis-
ciplinar contra a desembargadora 
no Conselho Nacional de Justiça 
em junho deste ano. A motivação 
da ação, que acabou arquivada 
pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, teria sido ofensas e amea-
ças feitas pela desembargadora 

contra a juíza na sessão do Pleno 
Administrativo do dia 25 de maio. 
E a desembargadora continuou: 
„Fábio Bittencourt, colega de ban-
cada e pessoa por quem lutei para 
estar hoje sentado neste Tribunal, 
não tomou até hoje nenhuma prov-
idência em relação à sua juíza aux-
iliar‰, cobrou. 

Disse ainda não ter mais ami-
zade e nenhuma consideração a 
favor do corregedor-geral de 
Justiça. „Eu o tenho na minha vida 
como persona non grata. Como ser 
humano, Vossa Excelência deixou 
de existir na minha vida‰, destacou. 
Conforme o discurso de Elisabeth, 
Bittencourt a teria „apunhalado 
pelas costas‰ após tanto ajudá-lo. 
No final da sessão, a desembarga-
dora dirigiu a palavra a Klever 
Loureiro. „Quero agradecer a con-
fiança depositada em minha pessoa 
quando me convidou para fazer 
parte do Conselho da Magistratura 
e aqui estou. Mas, à Vossa 
Excelência estou pedindo meu des-
ligamento como membro‰.
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O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas 
(TRE/AL), desembargador Otávio 
Leão Praxedes, recebeu na manhã 
desta sexta-feira (15), em seu gabi-
nete, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 
Alagoas, Nivaldo Barbosa. Durante 
o encontro, houve a soli citação ao 
TRE/AL da cessão de urnas eletrôn-
icas para utilização nas eleições da 
OAB/AL, agendada para o dia 19 de 
novembro do corrente ano.  

O ouvidor regional eleitoral, 
desembargador eleitoral Eduardo 
Campos Lopes, o juiz auxiliar da 
Presidência, Hélio Pinheiro Pinto, e 
o advogado Manoel Félix partici-
param da reunião, que também con-
tou com a presença da equipe téc-
nica da OAB responsável pela logís-
tica do pleito. 

Considerando que o pedido 
encontra-se respaldado na 
Resolução nÀ 22.685/2007 do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
que estabelece normas para cessão 

de urnas em eleições parametriza-
das, o requerimento da OAB/AL foi 
atendido pelo presidente do 
Tribunal, o qual ressaltou que, „de 
acordo com o art. 133 da 
Constituição Federal e a Lei Federal 
nÀ 8.906/1994, o advogado é indis-
pensável à admi nistração da justiça e 
a OAB, além de colaborar para a 
lisura e segurança do processo elei-
toral, procura atuar no sentido de 
defender os direitos humanos e a 
ordem jurídica do Estado democrát-
ico de direito‰. 

O desembargador Otávio 
Leão Praxedes ainda ressaltou que a 
cessão das urnas tem a vantagem de 
difundir os serviços desenvolvidos 
pela Justiça Eleitoral e facilitar a livre 
manifestação da comunidade, res-
saltando a existência de „enorme 
respeito da Presidência do TRE/AL 
pela instituição OAB, a admiração 
pelo presidente da seccional, dr 
Nivaldo Jatobá e a importância da 
atuação do advogado no sistema de 
Justiça‰. 

„Estimamos que cerca de 
treze mil advogados participarão 
desta eleição e, em razão disto, é 
muito importante, para a OAB de 

Alagoas, esta parceria com o TRE 
para a utilização das urnas eletrôni-
cas, por ser um instrumento que 
demonstra toda a tecnologia, trans-

parência e autenticidade do pro-
cesso eleitoral brasileiro‰, explicou 
o presidente da OAB/AL, Nivaldo 
Barbosa.

Por motivo de segurança, eleição na 
OAB em AL utilizará urnas eletrônicas

DEMOCRACIA

Cessão das urnas tem a vantagem de difundir os 
serviços desenvolvidos pela Justiça Eleitoral  
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O advogado Vagner Paes busca assumir a presidência da Ordem alagoana

AN - Por que resolveu dispu-
tar a presidência da OAB-AL? 

 
Para resgatar aquele prestí-

gio de outrora da advocacia 
perante o meio jurídico e a 
sociedade. A Ordem precisa 
voltar a ser protagonista nas 
questões sociais e enfrentar 
problemas estruturais no sis-
tema de justiça. É essencial con-
struir uma gestão pautada na 
eficiência, pluralidade e com 
foco em melhores resultados 
para a classe. Queremos 
responder aos anseios da classe 
pela defesa intransigente das 
prerrogativas, o que somente é 
possível com a oxigenação dos 
cargos. Parte da atual gestão se 
encontra em cargos de direção 
há 9 ou 12 anos. A OAB não 
pode ser "morada eterna". 

 
AN - Quais as principais crít-

icas que o senhor tem da OAB 
hoje? 

 
A principal delas é o fato de 

termos o mesmo núcleo de lider-
ança por três mandatos conse-
cutivos, o que trouxe uma certa 
acomodação, além da falta de 
um olhar para os anseios reais 
da Advocacia. Podemos citar 
ainda a baixa comunicação com 
a grande maioria da advocacia, 
um distanciamento das institui-
ções e grupos representativos da 
sociedade - que traz descrédito 
perante os mesmos - e um sub-
aproveitamento da força política 
da Ordem. É preciso vontade 
política para mudar este quadro 
e isto nós temos. 

 
AN - Como mudar? 
 
O primeiro passo já foi dado. 

Foi justamente não aceitar uma 
imposição de quem não vive as 
reais dificuldades da advocacia. 
Segundo foi construir a chapa e 
a plataforma de propostas 
ouvindo todos os segmentos da 
advocacia alagoana. Com isso 
demos voz e vez a verdadeira 
advocacia e abrimos espaço 
para quem estava fora e nunca 
tinha sido ouvido e nos afasta-
mos da velha forma dos apad-
rinhamentos políticos que sem-
pre permearam as composições 
de chapa. Estamos construindo 
uma OAB capacitada tecnica-
mente, com muita experiência, 
um olhar empático, democrát-
ica, plural e forte, para preparar 
a todos, sem distinção, à nova 
Advocacia. 

 
AN - A profissão do advo-

gado está sendo bem valorizada 
no estado? 

 
A Advocacia no estado - 

assim como ocorre em todo país 
-  já teve mais força e credibili-
dade. Hoje, temos mais de 1 mil-
hão de advogados no país, com 
uma média de 10 mil advogados 

ativos só em Alagoas, e nem 
todos recebem a merecida digni-
dade, por diversos fatores que 
queremos combater. Precisamos 
trabalhar incessantemente para 
o resgate do prestígio e força de 
outrora. É preciso exigir o res-
peito e o devido cumprimento da 
Constituição e das leis. Nós 
advogados e advogadas levamos 
cidadania e dignidade a quem 
mais precisa e isso precisa ser 
reconhecido pelo sistema de jus-
tiça! 

 
 AN - Quais propostas para a 

gestão? 
 
Nossas principais propostas 

são: 
 
- Desencastelar a Ordem e 

aproximar a instituição dos 
advogados 

 
- Democratizar a Ordem 

com abertura de ocupação de 
espaços para os legítimos repre-
sentantes dos diversos segmen-
tos da advocacia alagoana e o 
fim das indicações políticas.  

 
- Fazer valer nossas prerro-

gativas de forma efetiva com a 
presença física da Diretoria de 
Prerrogativas nos fóruns e o uso 
responsável da representação 
quando necessária. 

 
- Ser mais enérgica na 

defesa dos honorários; 
 
- Melhorar a interlocução 

com as instituições criando uma 
Diretoria de Relações 
Institucionais e envolvendo 
diversas personalidades jurídi-
cas na solução de problemas 
estruturais; 

 
- Aprimorar a Gestão das 

Diretorias/Procuradorias com 
planejamento e gestão estratégi-
cas; 

 
- Melhorar a oferta de servi-

ços pela Caixa, restaurando o 
prédio sede e fazendo convênios 
com instituições de ensino e 
saúde que possam ajudar a 
advocacia mais necessitada; 

 
- Fazer parcerias estratégi-

cas com instituições com cred-
ibilidade para propiciar capaci-
tação técnica não apenas a 
quem está chegando, mas tam-
bém os mais antigos com dificul-
dade de readaptação no mer-
cado;  

 
Entre outras propostas que 

irão dar uma cara nova à nossa 
OAB. 

 
7 - O que diria para o novo 

advogado? 
 
A advocacia alagoana irá 

voltar a sorrir. Nossa missão de 
vida é trazer de volta o orgulho 

de ser advogado e advogada. 
Estaremos juntos, ao seu lado, 
para que todos se sintam acolhi-
dos e seguros pela presença da 
Ordem. Nós estamos escanca-
rando as portas da Ordem para 
que vocês tenham oportunidades 
que nos foram tolhidas, porque, 

afinal, o Sol brilha para todos e 
todos têm o direito de participar 
e contribuir. Precisamos de você 
para construirmos uma OAB 
ARRETADA! 

 
AN - Qual o principal foco 

de sua luta? 

 
Abrir as portas da OAB a 

toda advocacia, enfrentar os 
grandes desafios que não foram 
ainda enfrentados por falta de 
vontade política e resgatar defi-
nitivamente o orgulho da advo-
cacia.

"O prestígio da advocacia em Alagoas 
precisa ser resgatado", diz candidato

ELEIÇÕES DA OAB

CURRÍCULO - VAGNER PAES
Advogado, atual Vice-Presidente da OAB/AL. Mestre em Direito Público pela UFAL. Especialista em 

Direito Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2008). Graduado em Direito pela 
Faculdade de Direito de Alagoas – FDA, Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Advogado (OAB/AL nÀ 
7.163), sócio do escritório Paes Almeida e Albuquerque Advogados, é atuante na área de Direito Administrativo, 
Civil e Eleitoral, com quase duas décadas de experiência na Advocacia. Professor de Direito Administrativo. 
Autor do livro „Serviços Públicos: a livre iniciativa e os direitos fundamentais como parâmetro de atuação esta-
tal‰ e diversos artigos científicos. 
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E X P E D I E N T E

A trajetória política de 
Euclides Afonso de Mello Neto ini-
ciou-se em 1982, quando foi eleito 
pelo PDS para vereador de Maceió 
com 2.018 votos, ficando em 14° 
lugar dentre as vinte e uma vagas em 
disputa. 

Euclides Mello, antes de ser 
vereador por Maceió, assumiu o 
cargo de Diretor de Esportes e 
Promoção da Prefeitura de Maceió, 
entre 1980 e 1982, na gestão do seu 
primo, o prefeito nomeado 
Fernando Collor de Mello. 

Nas eleições de 1986, Euclides 
Mello foi candidato a deputado 
estadual pelo PMDB, obtendo 
6.720 votos, porém, não obteve 
êxito naquele pleito. Durante aquela 
legislatura, assumiu o mandato, tor-
nando-se líder do Governo Collor 
na Casa de Tavares Bastos. 

Nas eleições presidencial de 
1989, Euclides Mello coordenou a 
campanha de Fernando Collor a 
presidência da República em São 
Paulo. Com a vitória de Collor para 
presidente e o prestígio que Euclides 
adquiriu no Estado de São Paulo, 
fez o mesmo a transferir seu domi-
cílio eleitoral para aquele Estado a 
fim de disputar uma vaga na 
Câmara Federal no pleito de 1990. 
Adotando como lema de campanha 
a frase " Euclides é Collor em São 
Paulo", elegeu-se deputado federal 

pelo PRN com 82.344 votos. 
Durante o seu mandato fez parte da 
chamada " Tropa de Choque" do 
Governo Federal, formada pela 
bancada governista que, no 
Congresso Nacional, tentou evitar a 
abertura do processo de impeach-
ment contra o presidente Fernando 
Collor. 

Euclides Mello, nas eleições de 
1994 foi candidato à reeleição para 
deputado federal pelo PRN e pelo 
Estado de São Paulo, obtendo 
7.675 votos, porém, não obteve 
êxito naquele pleito. Sua inexpres-
siva votação naquela eleição deve-se 
ao impeachment de Collor e con-
sequentemente à força que ele per-
deu junto aos ministérios em 
Brasília, na canalização de recursos 
para as prefeituras do interior paul-
ista. 

Nas eleições de 1998, o grupo 
liderado por Fernando Collor de 
Mello, indicou Euclides Mello 
(PRN) para o Governo e Neiwton 
Silva (PRN) para vice. O escolhido 

para o Senado foi Elionaldo 
Magalhães (PPB). O lançamento da 
candidatura de Euclides Mello era 
uma necessidade que Collor tinha 
de ter um palanque em Alagoas, já 
que ele era candidato a presidência 
da República. A candidatura de 
Collor foi indeferida pelo TSE e 
Euclides Mello foi impedido pela 
Justiça Eleitoral de ser candidato ao 
Governo do Estado em virtude de 
não se ter desincompatizado, dentro 
do prazo legal, da presidência da 
Organização Arnon de Mello. 
Euclides passou a apoiar o candi-
dato Ronaldo Lessa(PSB). 

Euclides Mello, nas eleições de 
2006 foi o primeiro suplente de 
Fernando Collor ao senado da 
República. Collor foi eleito com 
uma votação de 550.725 votos 
(44,04%). Em agosto de 2007 até 
dezembro do mesmo ano, Euclides 
Mello, assumiu o mandato de sena-
dor da República com a licença do 
titular. 

Nas eleições municipais de 
2008, Euclides Mello foi candidato 
a prefeito da cidade de Marechal de 
Deodoro. Não obteve êxito naquele 
pleito, ficando em terceiro lugar 
com 4.168 votos (18,43%). 

Após a eleição de 2008, 
Euclides Mello não voltou a con-
correr a cargos eletivos, passou a 
dedicar-se à iniciativa privada.

MARCELO BASTOS

A R T I G O

BOA CAPACITAÇÃO
A retomada gradual das atividades econômicas nessa pandemia 

não precisa exigir dos empreendedores grandes somas de dinheiro para 
investir em marketing digital e aperfeiçoar as estratégias de negócios nas 
redes sociais. O Sebrae Alagoas vai promover, gratuitamente, o Work-
shop Retomada Digital com Raphael Falcão, uma referência no mar-
keting digital hoje no Brasil.

SOB NOVO COMANDO
A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) 

de Rio Largo, cidade da Região Metropolitana de Maceió, está sob 
novo comando.O capitão Emanuel Costa foi nomeado como novo 
superintendente da autarquia, ligada à Prefeitura Municipal de Rio 
Largo.

EVASÃO REDUZIDA
A rede estadual de ensino 

de Alagoas conseguiu reduzir a 
evasão escolar de seus estudantes 
em 68,5%. Segundo dados apu-
rados pela Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc) junto às 
Gerências Regionais de 
Educação (Geres), o número de 

evadidos – que, no início das 
aulas presenciais em agosto deste 
ano, era de 35 mil alunos – teve 
uma queda expressiva, baixando 
para 11 mil atualmente. Ou seja, 
24 mil estudantes retomaram 
seus estudos em plena pan-
demia.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

ORGULHO ALAGOANO
A alagoana  Ana Julia Monteiro de Carvalho, de 18 anos, está 

concorrendo entre 10 finalistas ao prêmio Global Student Prize 2021, 
da Fundação Varkey em parceria com a Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). O prêmio é con-
hecido como o Nobel da educação.

PRESENTE PARA PROFESSORES 
Valorizar a Educação é reconhecer o trabalho de quem faz Educa-

ção. Este sempre foi o pensamento do prefeito Júlio Cezar. Por isso o 
prefeito Júlio anunciou um aumento de 10% no salário dos professores 
da rede municipal de ensino em Palmeira dos ¸ndios.

Euclides Mello, o fiel escudeiro do Collor

“Os abraços deixam uma marca em nossos genes”  
Os abraços deixam uma marca 

em nossos genes. Este gesto de afeto 
sincero não só nutre o nosso coração 
e atua como um remédio para a 
alma, mas também imprime na 
nossa epigenética, favorecendo o 
bem-estar psicológico 

Os abraços deixam uma marca 
em nossos genes. A ciência acaba de 
nos mostrar algo maravilhoso: o 
contato físico, o conforto dos bebês 
com a nossa pele, com nossas carí-
cias e afetos constantes deixa uma 
marca em seus cérebros. Essa 
impressão digital molecular é 
impressa em seus genes como tinta 
inapagável, mediando assim sua per-
sonalidade e seu sistema imunoló-
gico e metabólico. 

Os seres humanos precisam do 

contato de seus entes queridos para 
atingir seu pleno potencial. É claro 
que ninguém morre por falta de 
afeto, que o fato de não ser tocado 
com amor não fará com que perca-
mos a vida de um dia para o outro. 
No entanto, e dito de alguma forma, 
vamos murchar, vamos sofrer 
daquela fome de validação e de 
nutrientes com os quais nos senti-
mos mais seguros e realizados como 
pessoas. 

Corpo, mente e pele compar-
tilham uma conexão que vai além de 
nossos centros neuronais ou recep-
tores sensoriais. São aqueles cenár-
ios em que marcadores biológicos 
como a ocitocina orquestram pro-
cessos básicos e essenciais. Assim, 
embora se diga frequentemente que 

o abraço é o remédio para a alma, na 
verdade poderíamos ir mais longe ao 
afirmar que tocar e ser tocado mel-
hora a nossa epigenética. 

São marcas de amor que uma 
geração pode deixar na outra. Uma 
declaração dessa profundidade pode 
despertar nosso ceticismo. ¤ sua 
frente, existem estudos que a susten-
tam além dos ditames da intuição. É 
uma evidência que nos convida à 
reflexão, gerando a necessidade de 
estabelecer aquela base onde assu-
mir que o afeto constante no recém-
nascido irá mediar a sua capacidade 
de cuidar dos que o rodeiam. 

A diga da semana é abraçar e 
demonstrar afeto sempre que puder. 
Łtima semana! 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Torcedor sergipano

O Botafogo voltou a se manifestar sobre a ação movida por Loco Abreu 
na Justiça. Em agosto, o clube teve recurso negado e ainda foi condenado por 
má-fé no processo em que o atacante uruguaio cobra quase R$ 6 milhões ref-
erentes ao não pagamento de acordo contratual. A decisão foi revertida nesta 
quinta-feira.

Bronca na Justiça

De acordo com o Botafogo, "a juíza Karenina David Campos de 
Souza e Silva, da 35… Vara Cível do TJ do Rio, negou o pleito apresentado 
pelos advogados do ex-atleta Loco Abreu com alegação de 'má-fé' do clube 
em sua defesa no processo".

Bronca na Justiça II

Rogério Ceni foi anunciado pelo São Paulo na última quarta-feira 
como o novo treinador da equipe para o lugar de Hernán Crespo. Foram 
quatro anos de espera para que o ídolo do Tricolor retornasse ao clube em 
que foi projetado como jogador e técnico. Nesse período, que corresponde 
entre julho de 2017 e outubro de 2021, muitas coisas aconteceram no São 
Paulo, desde inúmeras trocas de treinadores, até a mudança da diretoria.

Suas origens

7

Suas origens II

Hélio dos Anjos não adiantou a escalação do Náutico, time que ainda sonha alcançar a classificação para 
a Série A,   para o jogo deste sábado, contra a Ponte Preta, pela 30… rodada da Série B. Duas posições são dúvi-
das: os substitutos de Rhaldney, volante, e do atacante Vinícius - ambos suspensos. Mas o treinador deu pistas. 
No meio-campo, a batalha é entre Djavan e Matheus Trindade. Na frente, entre Murillo e Giovanny.

Timbu

André deixou o Sport no início deste mês, pedindo para sair da Ilha do 
Retiro, em meio a uma intensa crise vivida pelo clube dentro e fora de 
campo. Apesar disso, o centroavante não teve a rescisão de contrato publi-
cada no Boletim Informativo Diário da CBF. „Estamos negociando. Têm 
alguns pagamentos atrasados, valores até de outra vez em que ele esteve no 
Sport. Estamos tentando colocar tudo em um acordo e assim que assinado, 
vamos divulgar‰ afirma o dirigente do clube pernambucano Rodrigo 
Guedes.

Foi e não foi !

Logo após ser demitido, no meio de 2017, Rogério Ceni foi substi-
tuído por Dorival Júnior. Mas depois disso, outras seis trocas de treina-
dores foram registradas. Foram eles: Diego Aguirre, André Jardine, 
Vagner Mancini, Cuca, Fernando Diniz e Hernán Crespo.

Na reta final de seu mandato como presidente do Palmeiras, Maurício 
Galiotte vê a equipe atravessar uma péssima fase em campo, mesmo com a 
vaga na final da Libertadores. Com apenas cinco pontos conquistados dos últi-
mos 21 disputados até agora no Brasileirão, o título ficou mais distante e a 
equipe começa a perder posições na classificação. Após o empate de 0 x 0 con-
tra o Bahia na última quarta, as críticas contra o dirigente se inflamaram mais 
ainda.

O Porco em baixa

Sem vencer há três partidas na Série B, o líder Coritiba  tenta a 
segunda vitória consecutiva em cima do Vasco São Januário para se recu-
perar na competição. O Coxa visita o Vasco neste sábado, às 16h30, pela 
30… rodada. Neste ano, ainda pela Série A, o time paranaense venceu o 
Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol do volante Hugo Moura, em 16 de 
janeiro. Curiosamente, o jogo também era na rodada 30 e marcou a estreia 
do técnico Gustavo Morínigo.

Coxa querendo repetir

Força e união

Na manhã de quinta-feira, o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais se reuniu mais uma vez 
e definiu outro avanço no processo de liberação das torcidas nos estádios em Sergipe. A partir de agora, está libe-
rada a capacidade de público de 50%. Outra medida é que o torcedor também está autorizado a entrar no estádio 
portando bandeiras, faixas e também instrumentos musicais. O primeiro clube beneficiado será o Confiança, que 
enfrentará o Avaí neste sábado pela 30… rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Esperança
No Campeonato Paranaense, o Londrina conquistou o título de campeão, mas na Série B, o time ainda luta 

com a incômoda situação de estar na zona de rebaixamento. O auxiliar-técnico Márcio Fernandes Jr., que esteve 
à frente do Tubarão na decisão do título diante do  Cascavel, afirmou que o feito vai servir de incentivo pela 
busca da recuperação no Brasileiro. O Londrina é o 17À colocado, com 30 pontos. Neste sábado ele encara o 
Operário-PR, fora de casa, que é o 14À colocado, com 34, e que vem de uma sequência negativa de nove jogos 
sem vitória.

O Avaí divulgou um comunicado, na 
manhã de quinta-feira, e reconheceu as 
dificuldades vividas pelo clube. Além 
disso, pediu união entre diretoria, comis-

são técnica, jogadores e torcida para que 
o principal objetivo da temporada seja 
alcançado: o acesso na Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Força e união II

De acordo com o Avaí, os problemas financeiros foram agravados em razão da 
pandemia da Covid-19. Desta forma, precisa voltar à Série A para se consolidar 
como um dos grandes clubes do futebol brasileiro e não repetir, no futuro, as adver-
sidades que hoje atravessa".
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