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Devorador De cara nova

Decisão do presidente do TJ acatou argumento do Governo do Estado
JUSTIÇA

PGE derruba liminar e mantém 
festejos juninos em Alagoas

FRACASSO

Adversários assistem à 
queda do ex-ministro 

Sergio Moro

Gleisi Hoffmann, Eduardo Cunha 
e Renan Calheiros comemoraram 

derrota do ex-juiz no TRE-SP

O acordo prevê que a deputada estadual Jó 
Pereira seja vice na chapa de Rodrigo Cunha

SAIA JUSTA

Arthur Lira ameaça 
retirar apoio do PP 
ao PSDB em São 

Paulo  em caso de 
rompimento em AL

ABSURDO

Bolsonaro repete ameaças ao STF, e 
empresários reagem com aplausos

Presidente afirmou que ministro Edson Fachin é marxista-leninista

DIREITOS DO CIDADÃO

MPF emite Nota Técnica sobre 
uso de precatórios do Fundeb 

para pagamento de professores

Grupo de trabalho interinstitucional é coordenado 
por procuradora da República em Alagoas
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JUSTIÇA

Decisão do presidente do TJ acatou argumento do Governo do Estado

A Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) conseguiu reverter a 
decisão que suspendia os festejos 
juninos em Alagoas. Desta forma, 
toda a programação organizada 
pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Cultura (Secult), 
para várias cidades do interior e 
para a capital, está mantida. 

O desembargador Klever 
Loureiro, presidente do Tribunal 
de Justiça de Alagoas (TJ-AL), sus-
pendeu a liminar, acatando os argu-
mentos da PGE de que o cancela-
mento das festas causaria graves 
consequências à economia pública, 
com impacto negativo na arrecada-
ção decorrente dos shows e dos 
retornos financeiros gerados pela 
criação de empregos nos municíp-
ios. 

Segundo a decisão do pres-
idente do TJ, a suspensão causaria 
lesão ao interesse público e desor-

ganização financeira e administra-
tiva, ao impor o cancelamento tão 
próximo à realização do evento, 

gerando multas altas ao Estado. 
A Justiça afirmou que cabe ao 

Ministério Público -  autor do 

pedido da tutela antecipada - o con-
trole dos gastos públicos, mas, 
neste caso, não foi realizado com a 
antecedência suficiente e adequada 
para realizar estudos que demon-
strassem que as contratações caus-
ariam danos sem retorno para a 
economia estadual e municipal. 

Outro argumento apresen-
tado pela PGE foi sobre a impor-
tância para a população, de manter 
a tradicional festa nordestina, tendo 
em vista os dois anos de período 
pandêmico em que as pessoas fica-
ram privadas desse tipo de lazer. 
„Os festejos juninos têm como 
finalidade minimizar os impactos à 
saúde mental causados pelo isola-
mento durante a pandemia da 
Covid-19‰, justificou o pedido da 
PGE pela suspensão da liminar.

ARAPIRACA

Governador Paulo Dantas anuncia 
Hospital Metropolitano para o Agreste

Notícia foi dada em entrevista à imprensa, durante visita técnica do 
governador à Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly

A região do Agreste vai ganhar 
um Hospital Metropolitano que 
será construído no município de 
Arapiraca, com o mesmo porte e 
capacidade de atendimento semel-
hante ao Hospital Metropolitano de 
Maceió. O anúncio foi feito pelo 
governador Paulo Dantas, na tarde 
desta quinta-feira, durante visita téc-
nica ao Hospital de Emergência Dr. 
Daniel Houly, em Arapiraca. 

Ele informou que a nova 
unidade vai ter investimento de 
aproximadamente R$ 200 milhões e 
o já foi discutido com os secretários 
de Estado da Saúde, Gustavo 
Pontes de Miranda, e da Fazenda, 
Rodrigo Santoro. Quando estiver 
pronto, o novo equipamento será 
referência de atendimento às 
demandas dos 52 municípios da 
região e vai gerar aproximadamente 
1.200 empregos na área de saúde e 
promover assistência de qualidade 
para as populações dos municípios 
da região. 

„Também já deixei acertados 

os cronogramas para o hospital de 
Palmeira dos ¸ndios, para a conclu-
são do Hospital do Coração, que é 
fundamental e já estamos prepa-
rando para os próximos dias a 
ordem de serviço, em Maceió, para 
o Hospital do Idoso, a ordem de ser-
viço da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Marechal 
Deodoro e da UPA de Coruripe. 
Estou muito animado, pegando no 
serviço, abordando sempre, 
cobrando da equipe e tenho certeza 
absoluta que o estado de Alagoas 
está pronto para seguir avançando 
com esse trabalho. 

A agenda do governador 
Paulo Dantas em Arapiraca teve 
como foco principal uma visita téc-
nica ao Hospital de Emergência do 
Agreste Dr. Daniel Houly, com o 
objetivo de observar, in-loco, as 
condições de funcionamento e suas 
necessidades. Ao lado do deputado 
Ricardo Nezinho e dos dirigentes da 
unidade de saúde ele conheceu 
todos os setores de atendimento à 

saúde, conversou com servidores e 
ouviu pacientes no leito hospitalar. 

Inaugurada em 2003, a 
unidade de saúde gera cerca de 
1.300 empregos diretos e é a porta 
de entrada para os casos de urgência 
e emergência da região do Agreste e 
oferta à população os serviços espe-
cializados nas áreas de clínica méd-
ica, ortopedia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, pediatria, cirurgia 
geral, cirurgia vascular e neurocirur-
gia. 

Para se ter uma ideia do vol-
ume de atendimento, só nos quatro 
primeiros meses deste ano (de 
janeiro a abril), a unidade realizou 
17.593 atendimentos e recebeu 820 
internamentos na enfermaria e 272 
na UTI, além da realização de 
exames laboratoriais e de imagens. 

De acordo com a gerente do 
hospital, Bárbara Albuquerque, hoje 
a unidade atende uma média de 
4.500 pacientes por mês, é referên-
cia em trauma, para os 52 municíp-
ios da região, e tem também 

unidade de AVC e durante toda a 
pandemia foi também referência 
para pacientes com covid-19, che-
gando a atingir 100 leitos, sendo 40 
de UTI, no período mais crítico da 
doença.  Hoje, o maior número de 
atendimento continua sendo 
trauma, mas o hospital mantém em 
funcionamento uma unidade de sín-
dromes gripais e uma de AVC den-
tro de sua estrutura. 

„É uma honra, estávamos 
esperando ansiosos pela vinda do 

governador Paulo Dantas e do 
deputado Ricardo Nezinho para 
mostrar um pouco da nossa estru-
tura e dos nossos serviços‰, desta-
cou a gerente Bárbara Albuquerque. 

O deputado Ricardo Nezinho 
destacou a disposição do govern-
ador Paulo Dantas em conhecer de 
perto os problemas do estado e dar 
respostas imediatas, desde o pri-
meiro dia do seu governo, e disse 
que foi ele quem tomou a iniciativa 
de ir a Arapiraca visitar o hospital. 

PGE derruba liminar e mantém 
festejos juninos em Alagoas
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O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a fazer ataques ao 
Supremo Tribunal Federal e a seus 
ministros, além de sugerir que 
pode descumprir decisões da corte, 
durante discurso em almoço com 
empresários na Acrj (Associação 
Comercial do Rio de Janeiro).Suas 
falas foram aplaudidas por alguns 
dos presentes no evento desta 
quarta-feira (8), que também riram 
de piadas ofensivas de Bolsonaro 
contra o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).  

Ele chamou o adversário de 
"nove dedos" e disse que Lula ten-
taria resolver os problemas do país 
na base da "pinga".Assim como no 
dia anterior, Bolsonaro afirmou 
que o ministro Edson Fachin 
(STF) é marxista-leninista e que 
foi advogado do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra), sendo mais uma vez aplau-

dido pelos empresários. A 
imprensa não teve acesso ao evento 
e foi colocada em uma sala sep-
arada com uma televisão, para 
assistir ao discurso. Não foi pos-
sível identificar os empresários que 
apoiaram as falas do presidente. 
Bolsonaro também voltou a dizer 
que pode descumprir decisões judi-
ciais, em referência ao julgamento 
do marco temporal das terras 
indígenas, ainda sem data para ser 
votado no Supremo. 

"Se aprovar isso o que eu 
faço? Decisão do Supremo não se 
discute, se cumpre. É isso?", ques-
tionou o presidente, recebendo 
como resposta um "não" em coro 
dos presentes. Bolsonaro disse que, 
neste caso, tem duas alternativas: 
"Entregar as chaves para o Fux 
[ministro] ou falar 'não vou cum-
prir'". Mais uma vez, foi aplaudido 
pelos empresários. O presidente 

afirmou que nunca viu um mini-
stro do Supremo comprando pão 
na padaria e que falta a eles o "con-
hecimento da realidade do povo". 

Bolsonaro disse também que 
Fachin, atual presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 

cometeu um crime ao se reunir 
com dezenas de embaixadores de 
outros países. "Quem trata de pol-
ítica externa sou eu e o ministro 
Carlos França", afirmou. 
Presidente da Acrj, José Antonio 
Brito abriu o evento agradecendo a 

presença de Bolsonaro e seu 
esforço na Presidência e dizendo 
que ele "causa comoção". Afirmou, 
ainda, que em maio de 2018, após 
um discurso de Bolsonaro na asso-
ciação, teve certeza de que ele seria 
eleito.

ABSURDO

Bolsonaro repete ameaças ao STF, 
e empresários reagem com aplausos

Presidente afirmou que ministro Edson Fachin é marxista-leninista

O Ministério Público Federal, 
por meio do grupo de trabalho in te -
rins titucional (GTI) Fun -
def/Fundeb, emitiu Nota Técnica 
sobre o alcance temporal do abono 
devido ao magistério, no montante 
de 60% das receitas que Estados e 
Municípios receberem/receberam 
em precatórios da União por força 
de ações judiciais que tenham por 
objeto a complementação de 
parcela no âmbito do FUNDEB 
(antigo FUNDEF). 

O documento foi elaborado 
considerando diversas alterações 
legislativas, em especial após a pro-
mulgação da Emenda 
Constitucional nÀ 114/2021, em 
dezembro de 2021, que previu o 
pagamento de abono aos profission-
ais do magistério com recursos de 
precatórios relacionados à educação 
básica. 

A procuradora da República 
em Alagoas, Niedja Kaspary, é a co -
or denadora do GTI-Fun def/Fun -
deb /MPF. A Nota Técnica sugere 
aos membros dos ministérios públi-
cos de todo o país – federal e estadu -
ais –, respeitando a independência e a 
autonomia funcional, que adotem os 
seguintes posicionamentos: 

1. Caso o ente público tenha re -
cebido os precatórios após 17/12 /20 -
21, data da promulgação da EC n.À 
114/2021: deve ser destinado o mo -
ntante de 60% do recurso para pa -
gamento dos profissionais do ma gis -
tério, ativos, inativos e respectivos 
pen sionistas. 

2. Caso o ente público tenha re -
cebido os precatórios após 26/ 03/ 20 -
21, data da promulgação do pará gra -
fo único do art. 7À da Lei n.À 14. 057 -
/2020, mas antes de 17/12/2021: se 
não houver acordo entre Estado ou 

Município e a União, a obrigação de 
subvinculação para o pagamento de 
abono alcança apenas os saldos re -
manescentes dos precatórios ainda 
não utilizados. 

3. Caso o ente público tenha re -
cebido os precatórios antes de 
26/03/2021, não possuindo saldo em 
conta: a obrigação de destinar pe lo 
menos 60% dos referidos re cursos do 
Fundef/Fundeb a profissionais do 
magistério não retroage. 

4. Caso o ente público tenha 
recebido os precatórios antes de 
26/03/2021, e possua saldo em conta: 
em vista ao princípio da igualdade, é 
possível aplicar a subvinculação aos 
recursos ainda remanescentes, ou 
bloqueados, admitida a destinação 
de 60% desse saldo a profissionais do 

magistério, sendo necessária lei 
municipal que autorize e regula-
mente esse pagamento. 

Havendo conflito com decisão 
ju  dicial ou TAC anterior, admite-se 
no  va composição, com posterior ho -
mo  logação judicial, ou mediante adi -
ti vo ao TAC, para contemplar a des -
ti nação de 60% dos recursos re ma -
nes centes a profissionais do magis -
tério. 

Honorários – A Nota Técnica 
rea  firma a vedação ao desta que/ pa ga -
mento de honorários advocatícios 
contratuais com recursos do FUN-
DEF/FUNDEB, não podendo haver 
qualquer supressão, diante da sua 
finalidade constitucionalmente defin-
ida. 

Considerado o entendimento 

ma nifestado pela PGR na ADPF 528, 
admite-se a possibilidade de pa -
gamento de honorários advocatícios 
sobre a parcela do precatório do 
FUNDEF/FUNDEB quanto aos 
juros de mora, mas somente aos advo-
gados que atuaram desde o início da 
demanda, com o ajuizamento de 
ações individuais para a complemen-
tação das verbas do FUNDEF/FUN-
DEB em favor de municípios. 

Desvio de finalidade – Nos 
casos em que os valores não tenham 
sido aplicados nos fins relacionados 
ao Fundef, tem-se que a responsabil-
idade do ente restará configurada, de 
modo que, o ente federado deverá 
promover os atos necessários à corre-
ção da situação e pagamento dos 
valores mencionados na EC nÀ 114.

DIREITOS DO CIDADÃO

MPF emite Nota Técnica 
sobre uso de precatórios 

do Fundeb para  
pagamento de professores

Grupo de trabalho interinstitucional é coordenado 
por procuradora da República em Alagoas



MACEIÓ, 11/06 A 17/06 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 068 - R$ 2,00 4



MACEIÓ, 11/06 A 17/06 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 068 - R$ 2,00 5
DESAFIO

O conceito de Cidade 
Inteligente reúne iniciativas criati-
vas que incidem diretamente na 
qualidade de vida da população. 
As ideias podem parecer abstratas 
para uma população que sempre 
viveu no esquecimento, mas é na 
experiência direta com a realidade 
que os maceioenses poderão con-
hecer o Plano Estratégico da 
Prefeitura para transformar 
Maceió em uma Cidade 
Inteligente.  

Entre as estratégias desenvol-
vidas está o Maceió 4.0, um pro-
grama que integra ações de ciência, 
tecnologia e inovação para forta-
lecer o desenvolvimento humano e 
econômico do município. A plata-
forma está sendo estruturada para 
atuar na formação tecnológica de 
Jovens, já visando sua empregabili-
dade.  

Para isso, a Prefeitura está fir-
mando parceria com a iniciativa 
privada, como a Meta (antigo face-
book), que oferecerá cursos profis-
sionalizantes de forma gratuita à 
população de baixa renda, em pri-
meiro lugar, aos moradores do 
Vergel do Lago. 

De acordo com o prefeito JHC, a parceria vai potencializar vend as, 
promover economia criativa e garantir que a nova geração possa au xiliar 
também nas vendas do pesca do e do sururu, por meio do digital. 

Para fomentar os projetos 
sociais, está sendo implantado o 
Favela 3D, que trará formação pro-
fissionalizante e geração de renda 
para famílias que vivem na região da 
orla lagunar. A iniciativa está sendo 
desenvolvida em parceria com a 
ONG Gerando Falcões e atuará em 
três pilares: comunidade digital, 
digna e desenvolvida, aplicados por 

meio de diversas ações que estão 
sendo pensadas a partir das poten-
cialidades locais.  

Também há o BoraLab, um 
laboratório de inovação aberta, que 
tem o objetivo de fomentar ativi-
dades inovadoras, criar novas opor-
tunidades para startups locais e 
estreitar os laços entre o poder púb-
lico e o cidadão.  

A ideia, segundo Antônio 
Carvalho – secretário municipal de 
Governança -, é estabelecer um 
ecossistema que integre os setores 
que compõem a cidade, para imple-
mentar projetos voltados para: solu-
ções inovadoras (com vista no 
desenvolvimento econômico); desti-
nos inteligentes (para fomentar o 
turismo); desenvolvimento humano 
(a partir de projetos sociais) e gestão 
compartilhada, participativa e 
colaborativa (com o objetivo de 
estimular a democracia na gestão). 

„Uma cidade inteligente é 
aquela que é feita para as pessoas, 
mas sempre ouvindo o que elas têm 
a dizer e buscando soluções que 
sejam construídas de forma con-
junta‰, explica o secretário.

Outra iniciativa tocada pelo 
Mu nicípio é a plataforma Desafio 
MCZ. Um portal que serve como 
uma incubadora de ideias, soluções 
e iniciativas que servem para melho-
rar os indicadores socioeconômicos 
da cidade.  

O secretário Antônio 
Carvalho res salta que o Desafio 
MCZ foi um dos destaques da 
Trakto Marketing Show 2021 (um 
dos grandes eventos nacionais sobre 
tecnologia). 

Nesta jornada rumo a uma Ci -
da de Inteligente, a Prefeitura assi-
nou ter mo de cooperação com a 
Mas ter card Global para a capital 
alagoana fa zer parte do City 
Possible, iniciati va que deixa as 
cidades mais efici en tes, inclusivas e 

sustentáveis.   
Além disso, o Município pas-

sou a fazer parte da Rede Nacional 
de Governo Digital (Rede Gov.Br), 
vin culada à Secretaria de Governo 
Di gital do Governo Federal, que 
tem como finalidade promover a 
co la boração, o intercâmbio, a artic-
ulação e a criação de iniciativas com 
o setor público em todo o país. 

„Precisamos identificar uma 
boa solução [para os problemas de 
Ma ceió] que tenha sido aplicada 
em ou tras partes do mundo, iden-
tificar co mo ela se traduz pro 
cenário local e testá-la. Dessa 
forma, reduzimos o tem po perdido 
e alcançamos resultados mais rápi-
dos‰, exemplifica Antônio 
Carvalho.

Capital alagoana avança em sua 
transformação para Cidade Inteligente

Proposta envolve parcerias, participação social, interação e internet para todos

Desenvolvimento de ideiasProjeto trará formação profissional e geração de renda

„Essa nova geração vem para auxiliar e potencializar essas vendas e 
dar um novo conceito para esse patrimônio imaterial. Será um divisor de 
águas e a gente abre a possibilidade, sobretudo, para quem tem contato 
com a economia digital para ganhar dinheiro no mundo todo‰, afirmou 
JHC. 

Outro programa que já é uma realidade é o Maceió Tá ON, que leva 
sinal de internet gratuitamente para regiões vulneráveis da cidade. Ele está 
presente em 147 pontos da capital e a previsão é que todo município de 
Maceió tenha inclusão digital, de fato. 
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

POSSÍVEIS VIOLAÇÕES
ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

SEM MANDATO 
Mesmo sem mandato há mais de um ano, o ex-prefeito de 

Maceió e pré-candidato a governador neste pleito de 2022 vem sur-
preendendo a classe política por pontuar bem nas últimas pesquisas 
de intenção de votos realizadas e divulgadas por algumas  empresas 
do ramo. Rui aparece no páreo com muita vantagem mesmo estando 
fora do poder de nenhum cargo público.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

REPRESENTANDO JUVENTUDE

O ex-prefeito de São José da Laje e pré-candidato a deputado fed-
eral, Rodrigo Valença, participou do encontro „Plataformas Digitais e 
Partidos Políticos‰, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
em Brasília. O objetivo do evento foi debater boas práticas para o com-
bate às notícias falsas, com o uso dos recursos e funcionalidades das 
plataformas digitais, buscando a conscientização quanto às regras e pol-
íticas aplicáveis ao processo eleitoral e à desinformação.

Já parou para entender que o 
conhecimento muda mundos e 
transforma mentes, certa vez René 
Descartes falou „a leitura de todos 
os bons livros é uma conversação 
com as mais honestas pessoas dos 
séculos passados‰, o mundo da lei-
tura é inesgotável. 

No início do SEC. XX na ci -
da de de Viena nascia Viktor Emil 
Fran kl o homem que nos presen-
teou com uma das teorias psicológi-
cas ma is atuais e que  encontra-se 
em gran de expansão, a Logoterapia  
e Ana lise Existencial, o saudoso 
neu ro psiquiatria austríaco foi o fun-
dador da terceira escola vienense de 
psi coterapia trazendo contribuições 
úni cas para a saúde metal das pes-
soas, mostrando que quando nós 
te mos um Sentido de Vida conse-
guimos enfrentar qualquer coisa, 
"quem tem um porque pode 

enfrentar qualquer como" essa é 
uma fa mo sa frase de Friedrich 
Nietzsche, ao qual Frankl viveu na 
pratica dentro dos campos de con-
centrações ao qual o mesmo teve 
que passar no pe río do da segunda 
guerra.  

Em seu livro Em Busca De 
Sen tido: Um psicólogo no campo de 
con centração, Viktor Frankl nos 
mos trou que o problema nem sem-
pre será o problema, mas o proble ma 
é a forma como você se comportando 
diante deste problema. Em um 
mundo de perdas, lutos, decepções e 
frustrações se faz necessário en -
contrarmos o nosso Sentido de Vi da.  

„Para a Logoterapia e Análise 
Exis tencial, a busca de sentido na 
vi da da pessoa é a principal força 
mo ti vadora no ser humano‰⁄ „A 
Lo go terapia é considerada e desen-
hada co mo terapia centrada no sen-

tido. Vê o homem como um ser 
orientado para o sentido‰. (Frankl). 

O homem sempre procurou 
dar um sentido à sua vida e apro-
fundar-se em sua existência. A frus-
tração dessa necessidade é um sin-
toma do nosso tempo. O sofri-
mento e a fal ta de sentido configu-
ram o vazio exis tencial que muitos 
experimentam. Para esse mal, 
Frankl foi desen vol vendo durante 
décadas a Lo go te ra pia e Análise 
Existencial. 

Uma grande dica é debruçar-
se nesta ótima leitura e beber desse 
cá lice experiencial que nos é 
ofereci do em cada parágrafo e ver-
sos do li vro supracitado, lhe garanto 
que de po is que você beber dessas 
águas nun ca mais será o mesmo. 
Boa leitura e prepare-se para 
encontrar sentido onde poucos 
conseguem encontrar. 

Em Busca De Sentido: 
Um psicólogo no campo de concentração 

Renan Calheiros, ao longo de 
tantas disputas eleitorais, firmou 
uma duradoura aliança política 
com Téo Vilela, em que ficaram 
conhecidos como " irmãos sia-
meses ". Eles foram eleitos sena-
dores em 1994 e 2002 e nas elei-
ções de 2006, Vilela foi candidato 
ao Governo do Estado, tendo o 
médico José Wanderley como vice, 
por indicação de Renan.Téo foi 
eleito no primeiro turno e João 
Lyra ficou em segundo lugar, 
numa das eleições cujo o resultado 
foi um dos mais questionados da 
política de Alagoas. 

Dessa maneira, nas eleições 
de 2010, os "irmãos siameses" tril-
haram caminhos diferentes:  Téo 
Vilela foi candidato à reeleição ao 
governo, fazendo dobradinha com 
Benedito de Lira para o senado,  
enquanto Renan Calheiros foi can-
didato à reeleição para o senado,  
apoiando Ronaldo Lessa para o 
governo. Apesar de ter a máquina 
do Estado a seu favor e uma estru-
tura rica de campanha, Vilela ven-
ceu as eleições no segundo turno, 
com uma diferença de apenas 

5,48% em relação a Lessa. Assim, 
das duas vagas em disputas para o 
senado, Benedito de Lira conquis-
tou o primeiro lugar e Renan o 
segundo. 

Desse modo, a aliança vito-
riosa entre Téo Vilela e Benedito 
de Lira, nas eleições de 2010, não 
se repetiu nas eleições de 2014, 
ocasião em que o meio político 
imaginava que  haveria uma inver-
são na chapa, em que o candidato 
para o governo seria o Benedito e 
para o senado o Téo. Nessa elei-
ção, Vilela não apoiou a pretensão 
de Lira em ser o candidato ao gov-
erno, como também não disputou 
o pleito. Tal  posição tomada pelo 
ex-governador Téo Vilela, só facil-
itou a vitória de Renan Filho para 
governo de Alagoas, já no primeiro 
turno. 

Com isso, ao terminar o seu 
segundo governo em 2014, Téo 
Vilela aposenta da vida pública, 
continuando a exercer uma grande 
influência na política de Alagoas. 
Desse modo, como exímio articu-
lador que é, Vilela foi o responsável 
na promoção da candidatura de 

Rodrigo Cunha para o senado, em 
2018. 

Recentemente, o que se 
comenta nos bastidores da política, 
é a real possibilidade de o sobrinho 
de Téo Vilela, o deputado federal 
Pedro Vilela(PSDB) ser o candi-
dato a vice-governador, na chapa 
do governador Paulo Dantas, ou 
ser o primeiro suplente ao senado 
de Renan Filho nas eleições de 
2022. Caso esse fato venha a se 
concretizar, como ficará a chapa 
Rodrigo Cunha(União Brasil) para 
governador e Jó Pereira(PSDB) 
para vice? Certamente, se essa situ-
ação vier a acontecer, inviabilizará 
a possibilidade de Jó ser a vice de 
Cunha, pois atualmente quem 
comanda o PSDB em Alagoas é a 
família Vilela. 

Vale ressaltar, que esse fato 
político é apenas uma especulação 
de bastidores, porém, como diz o 
ditado popular: "Onde há fumaça, 
há fogo. Caso essa situação venha a 
se tornar realidade, haverá o res-
surgimento da poderosa aliança 
política dos "irmãos siameses", no 
pleito de 2022.

Familiares de pessoas detidas no sistema prisional alagoano proc-
uraram a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL) para 
denunciar supostos casos de violações de Direitos Humanos nas 
unidades prisionais do Estado. A Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos da OAB/AL havia realizado inspeção no fim de semana e pre-
parou um relatório sobre os problemas encontrados.

Os irmãos siameses estarão juntos em 2022?

O Grupo Ultra Descartáveis (industrial de descartáveis) oferece 
mais de 110 vagas de emprego de imediato à população de Alagoas. 
Entre as funções, estão auxiliar de produção, motorista, mecânico, ele-
tricista, soldador industrial, dentre outras. Os currículos podem ser 
enviados para o e-mail: curriculosgrupoultra@gmail.com . Quem 
preferir, também pode se dirigir ao endereço a seguir: Rua B - Ind Luís 
Cavalcante, 7 - Tabuleiro do Martins, Maceió - Distrito Industrial. O 
local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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Fragilidade em casa
Sabor amargo. O Fortaleza que no último dom-

ingo venceu o Flamengo em pleno Maracanã por 2 x 1,  
empatou com o Goiás em 1 a 1, na noite de quinta-feira 
(9). Poderia ter vencido o segundo confronto seguido 
na Série A e se aproximado dos demais adversários na 
tabela. Mas levou gol nos momentos finais do segundo 
tempo, quando caiu em atuação. Com seis pontos, está 
a cinco de sair do Z-4. O primeiro fora da zona hoje é 
o Avaí, com 11 pontos. O Fortaleza  segue sem vencer 
dentro da Arena Castelão e deixou o campo vaiado 
nesta quinta.

Bronca pesada

Fase gloriosa
Grande destaque do Fluminense  na temporada, 

Cano segue acumulando feitos com a camisa tricolor 
em 2022. Com os dois gols marcados contra o Atlético-
MG, na última quarta-feira, no 5 a 3, no Maracanã, o 
argentino se tornou o maior artilheiro por temporada 
do Flu desde 2018. Mesmo com a temporada em anda-
mento, com o time ainda na disputa da Copa do Brasil 
e tendo mais de dois terços do Campeonato Brasileiro 
pela frente, o camisa 14 acumula 21 gols e supera Fred, 
Nenê, Yony Gonzalez e Pedro, que foram os goleadores 
nos últimos quatro anos do Flu.

Condições

Mais uma queda

O técnico português Paulo Sousa com toda sua estrutura de grandeza adotada ao longo de sua temporada no 
Flamengo, é mais um que é dispensado entre tantos que já caíram nesta atual temporada do futebol brasileiro. 
Dorival Júnior é a nova promessa que o Flamengo tem agora para levantar a moral do milionário clube carioca que 
não vem empolgando a torcida. Ele  foi anunciado nesta sexta-feira. Será a terceira passagem do técnico no clube, 
e ele sabe que terá desafios e cobranças proporcionais ao tamanho da torcida e do investimento feito na montagem 
do elenco.

Panorama
O CRB já encarou quatro dos cinco times que formam, no 

momento, o pelotão de frente do Brasileiro. A equipe alagoana 
enfrentou o Vasco, Grêmio, Sport e Cruzeiro, só venceu o Sport, os 
demais o Galo foi derrotado. O duelo contra o Bahia será na 19… 
rodada. Com a derrota para o Cruzeiro (2 x 0 ) na última quarta, o 
CRB  caiu quatro posições e terminou a rodada no Z-4, com 11 pon-
tos. Neste sábado, o time recebe o Vila Nova, que também está na 
zona de rebaixamento. O jogo começa às 16h30, no Rei Pelé.

Jogo da coincidência

O jogo do CSA contra o Tombense,  neste domingo em Tombo,  
além de representar a importância para as duas equipes que tentam colar 
no G-4, é marcado também pela igualdade dos times na classificação. 
Neste momento, os dois estão empatados em cinco dos sete critérios da 
tabela: pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols. O detalhe é 
que, nos outros dois critérios, gols pró e gols contra, apesar de eles não 
terem exatamente os mesmos números, a diferença é igual, fazendo com 
que o saldo de gols se iguale. O time de Tombos fez 10 gols e levou 11, 
enquanto o Azulão marcou apenas sete e viu suas redes serem balança-
das oito vezes.

Desfalque
Simplesmente para o jogo deste domingo contra o Tombense, 

o treinador  do CSA não contará com o goleiro Marcelo Carné, o lat-
eral-esquerdo Diego Renan, o zagueiro Lucão e o atacante Osvaldo, 
todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o lateral-
esquerdo Ernandes se recupera de problema no joelho esquerdo e 
continua fora de combate.

Preocupante
Com uma opção a menos no ataque após a rescisão de Jô na quinta-feira, o Corinthians deve usar o fôlego 

financeiro obtido com a saída do atacante para buscar a contratação de um novo centroavante. O problema, 
porém, é que a rescisão de Jô ocorre mais de um mês antes da reabertura da janela de transferências do futebol 
brasileiro, em 18 de julho. Até lá, o técnico Vítor Pereira e sua equipe terão poucas alternativas em meio a uma 
sequência de decisões em mata-matas. Num elenco que já é considerado curto pelo comandante. „Com esses 
jogadores que estão fora, que têm qualidade, nós ficamos curtos para jogar de três em três dias‰  disse o treinador 
após a derrota para o Cuiabá, na última terça-feira.

A demissão do técnico Jair Ventura pelo Sport  no início de abril de 2021, menos de dois meses após ter 
renovado seu contrato, pode sair caro para o rubro-negro pernambucano. Em decisão de primeira instância, o 
juiz Pedro Leo Bargetzi Filho deferiu, em partes, o pedido do treinador, condenando o clube  a pagar uma ação 
que deve ultrapassar R$ 1 milhão.

O DNA do Flamengo desde que o grupo foi montado, em 2019, foi a capacidade de ser ofensivo e marcar 
muitos gols, algo que ficou de lado recentemente. No Brasileiro, a equipe é atualmente o quarto pior ataque. No 
último jogo, contra o Bragantino, por exemplo, o Flamengo  teve apenas três finalizações certas. Gabigol, artil-
heiro do time nos últimos anos, só teve uma tentativa de chute, que foi bloqueado.

Devorador De cara nova
Vasco e  Cruzeiro jogaram pela primeira vez há 

95 anos. Mas será o primeiro encontro em uma nova 
era vivida pelos clubes: as das Sociedades Anônimas de 
Futebol. Em estágios diferentes de estabilização, os 
clubes são destaque na Série B, com formatos de inves-
timento e administração diferentes. O duelo entre eles 
será neste domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília), 
com mais de 64  mil ingressos já vendidos.  O Cruzeiro  
lidera, com folga, o torneio com 28 pontos. O Vasco, 
por sua vez, ocupa o terceiro lugar com 21 pontos.

O Palmeiras  fez um grande jogo para voltar à li -
derança do Brasileirão. Dominante desde o início no 
Allianz Parque, o  Verdão fez 4 x 0 no Botafogo, na 
quinta-feira, e consolidou a melhor campanha do cam-
peonato em pontos (19), ataque (17) e defesa (5) após 
dez jogos. Depois de empatar no domingo com o 
Atlético-MG com uma postura mais cautelosa, o 
Verdão teve contra o Botafogo às voltas de Weverton e 
Danilo, além da entrada de Gabriel Veron na vaga do 
lesionado Raphael Veiga. E a estratégia, assim, mudou.
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FRACASSO

Adversários assistem à queda do ex-ministro Sergio Moro
Gleisi Hoffmann, Eduardo Cunha e Renan Calheiros comemoraram derrota do ex-juiz no TRE-SP

Adversários de Sergio Moro 
(União Brasil) comemoraram a 
decisão que negou a transferência 
do domicílio eleitoral do ex-juiz da 
Operação Lava Jato para São 
Paulo. Na terça-feira, 7, O 
Tribunal Regional Eleitoral acol-
heu um recurso do PT e barrou a 
mudança. 7. Ainda cabe recurso, 
mas, por enquanto, Moro fica 
proibido de disputar a cadeira no 
Senado por São Paulo, como 
tinha anunciado · seu nome tam-
bém era cotado para uma vaga na 
Câmara dos Deputados pelo 
estado. 

Condenado pelo então juiz 
por lavagem de dinheiro e corrup-
ção passiva em 2016, o ex-depu-
tado Eduardo Cunha (agora no 
PTB) afirmou que o adversário, a 
quem chamou de „fake‰, não 
fraudava apenas a competência 
dos processos. „Ele frauda até o 
domicílio. Se formos investigar a 
fundo, vamos acabar descobrindo 
que ele nem deve se chamar 
Sergio Moro‰, ironizou. 

A presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann, que foi alvo da 
Lava Jato, também comentou a 

decisão do TRE-SP. „Moro pego 
na fraude do domicílio eleitoral. 
Não era nem para ser candidato. 
Aliás, fraude é sua especialidade!‰, 
escreveu nas redes sociais.  

Também alvo da Lava Jato, 
o senador Renan Calheiros 

(MDB-AL) disse que o ex-juiz foi 
pego „com a boca na botija‰ de 
novo. „Sergio Moro é flagrado em 
nova delinquência. Depois de cor-
romper a toga e tramar uma tocaia 
jurídica para eliminar Lula em 
2018, ser declarado parcial e 

incompetente, quis fraudar o 
domicílio eleitoral em SP‰, escre-
veu. 

Outros políticos também 
foram às redes sociais para 
comentar a decisão. „Que Moro é 
uma fraude, isso todos já sabía-

mos‰, disse a deputada Maria do 
Rosário (PT-RS). „O juiz ladrão 
não poderá ser candidato pelo 
estado. Aqui se faz, aqui se paga‰, 
afirmou Guilherme Boulos 
(PSOL), pré-candidato a depu-
tado federal por São Paulo.  

O resultado da ação no 
TRE-SP impõe mais uma derrota 
ao ex-juiz, considerado parcial 
pelo Supremo Tribunal Federal 
em 2021. Após deixar o Podemos 
e se filiar ao União Brasil, Moro 
teve que abrir mão de sua candi-
datura à Presidência da 
República. Além disso, virou réu 
em uma ação de deputados do 
PT, que pedem sua condenação 
por prejuízos causados pela Lava 
Jato. 

O ex-ministro da Justiça, 
porém, indicou que não vai desis-
tir de disputar as eleições. „Recebi 
surpreso a decisão do TRE de São 
Paulo na ação proposta pelo PT. 
Nas ruas, sinto o apoio de gente 
que, como eu, orgulha-se do 
resultado da Lava Jato e não desis-
tiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei 
em breve meus próximos passos‰, 
postou. (Com Veja)

O acordo prevê que a deputada estadual Jó Pereira seja vice na chapa de Rodrigo Cunha
SAIA JUSTA

Lira ameaça retirar apoio do PP ao PSDB 
em SP em caso de rompimento em AL

A semana não está nada boa 
para Arthur Lira (PP-AL), que 
declarou nesta quinta que o PP e o 
União Brasil irão retirar o apoio ao 
PSDB em São Paulo caso a sigla 
tucana em Alagoas decida romper 
o acordo firmado com o partido do 
presidente da Câmara. Hoje, o 
Progressistas está com Rodrigo 
Garcia (PSDB), sucessor de João 
Doria, mas caso o combinado não 
seja cumprido, a legenda deverá 
apoiar Tarcísio de Freitas 
(Republicanos). 

„O Progressistas e o União 
Brasil estão firmes e unidos em 
fazer cumprir acordos políticos fir-
mados com o PSDB em diversos 
estados. Quebrar o que foi acor-
dado em Alagoas terá consequên-
cias à aliança, principalmente em 
São Paulo. Na política, o cumpri-
mento de acordo é fundamental à 
democracia‰, disse Lira. 

O cacique afirmou, ainda, 
que o clã Calheiros no estado „crit-
icou, denunciou e chamou de her-
ança maldita‰ o governo de Teo 
Vilela (PSDB) no estado por oito 
anos. „Estranho seria ver o PSDB 
romper o acordo com o PP e o 

União Brasil de resistência ao 
Calheirismo. Em acontecendo, o 
Progressistas e o União Brasil se 
sentirão alijados na reciprocidade 
acordada, e deixarão a aliança em 
São Paulo com o governador 
Rodrigo Garcia‰, declarou. 

O acordo entre PP e PSDB 
em Alagoas prevê que a deputada 
estadual Jó Pereira (PSDB) · 
prima de Lira · seja vice na chapa 
de Rodrigo Cunha (União) ao gov-
erno. Em retorno · e em paralelo 
com outras alianças regionais –, o 

PP apoiaria Rodrigo Garcia em 
São Paulo. Suposta negociação 
entre o MDB e o PSDB, mencion-
ada por Lira, azedaria o combi-
nado · as siglas estariam estu-
dando a formação de uma chapa 
conjunta, rifando Jó Pereira.


