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Alagoano em alta Ídolos sagrados

EM ARAPIRACA

Rui Palmeira fala sobre 
AL ser o Estado que mais 
perdeu emprego no Brasil

Centrão planeja tornar impostivas as emendas 
de relator, mesmo após votação da LDO

Arthur Lira: “orçamento secreto é 
uma forma natural de fazer política”

DINHEIRO NA SURDINAURNAS 

Quem terá mais musculatura política para 
disputar o segundo turno com Paulo Dantas?

Governador aparece em primeiro lugar em diversas pesquisas

COMPRA DE VOTO

Auxílio Brasil vai para 
R$ 600 após aprovação 
da PEC "Medo do Lula"

Segundo pré-candidato, é preciso criar um ambiente atrativo para chegada de empresas

Período ensolarado contribui para a efetivação das nove 
equipes que tentam eliminar buracos nas vias da capital

TRABALHO

Sem cessar, Operação 
Tapa Buraco é intensificada 

com tempo estável 

São previstos R$ 41,25 bilhões 
para ampliar o programa social

CONCHAVO

Senador Fernando Collor serve como palanque a Jair Bolsonaro em Alagoas

Collor escapa da falência após 
BNDES perdoar dívida milionária
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COMPRA DE VOTO

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, na noite desta 
quarta-feira (13), a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) dos 
Benefícios em dois turnos. Agora, a 
expectativa é que o texto seja pro-
mulgado na sexta-feira (15).A pro-
posta não sofreu alterações em rela-
ção à enviada pela Senado. São pre-
vistos R$ 41,25 bilhões para ampliar 
o Auxílio Brasil, que passa a ter 

valor mínimo de R$ 600 para cada 
família, e do Auxílio Gás, além da 
criação de subsídios a caminhonei-
ros e taxistas. 

Do total de recursos aprova-
dos, R$ 26 bilhões serão destinados 
ao Auxílio Brasil. Segundo o 
Ministério da Cidadania, o acré-
scimo R$ 200 às famílias contem-
pladas pelo programa terá início em 
agosto, passando assim de R$ 400 

para R$ 600.O texto-base da PEC 
foi aprovado em segundo turno por 
469 votos a favor, 17 contra e 2 
abstenções. Eram necessários 308 
votos favoráveis para a 
aprovação.Antes da votação da pro-
posta, os parlamentares discutiram 
os destaques. Nenhum deles foi 
aprovado, como o que determinava 
a retirada do estado de emergência 
da PEC.Sendo assim, os valores 

orçamentários disponibilizados pela 
PEC não precisam estar no limite 
do teto de gastos, dentro da cha-
mada Regra de Ouro ou de disposi-
tivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Além do acréscimo de R$ 200 
do Auxílio Brasil, a PEC prevê a 
ampliação de outros tipos de subsí-
dios à população. No caso do 
Auxílio Gás, será destinado R$ 1,05 
bilhão para complementar o valor 
pago a cada dois meses aos cidadãos 
contemplados com o 
benefício.Portanto, cada família 
passa a receber 100% do valor da 
média nacional do botijão de 13Kg 
de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), e não mais os 50% pagos 
desde o início do ano.Já o programa 
Alimenta Brasil, que compra a pro-
dução da agricultura familiar e des-
tina a entidades socioassistenciais, 
escolas e creches, entre outros equi-
pamentos públicos, terá um acré-
scimo de R$ 500 milhões. 

 São compras de até R$ 12 mil 
por ano de cada família 
produtora.Em meio à alta dos com-
bustíveis neste ano, os motoristas 
também serão incluídos na lista de 
benefícios. Os caminhoneiros 
cadastrados no Registro Nacional 
de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTRC) receberão R$ 1 
mil mensais.Os motoristas de táxi 
cadastrados até 31 de maio de 
2022, mediante apresentação do 
documento de permissão, terão 
direito a R$ 200 mensais após regu-
lamentação da forma de paga-
mento. 

Por fim, será concedida assis-
tência de R$ 2,5 bilhões até 31 de 
dezembro de 2022 para auxiliar o 
custeio do direito da gratuidade aos 
idosos no transporte público cole-
tivo urbano, semiurbano e metro-
politano prevista no Estatuto do 
Idoso. O montante será repassado à 
União, a estados, ao Distrito 
Federal e a municípios.

DINHEIRO NA SURDINA

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
tem dito a aliados que o fortaleci-
mento das emendas de relator, que 
compõem o orçamento secreto, é 
um "caminho natural". Após acordo 
de parlamentares com o presidente 
do Congresso, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) foi aprovada 
nesta semana sem a obrigatoriedade 
de pagamento dessas emendas. A 
decisão, porém, pode ser contor-
nada com uma nova iniciativa dos 
congressistas.Entre integrantes do 
Centrão, já há uma mobilização 
para que uma Proposta de Emenda 
Constituição (PEC) seja votada 
com esta finalidade.  

Como os parlamentares estão 
em recesso na próxima semana, o 
debate só deve ser retomado em 
agosto. Se aprovada, a execução 
dessas emendas passaria a ser 
"impositiva", ou seja, obrigatória. 
Lira e aliados, porém, ainda avaliam 
qual alternativa legal seria usada 
para consolidar as emendas de 

relator e garantir o repasse da verba. 
Durante o governo Dilma Rousseff, 
o Congresso tornou obrigatório o 
pagamento de emendas individuais 
após a aprovação de uma PEC. Em 
2019, deputados e senadores tam-
bém alteraram a Constituição para 
garantir o pagamento de recursos 
das emendas de bancada. 

Para Lira, o fortalecimento 
das emendas de relator ocorrerá 
"com qualquer presidente" em 
2023. Ele avalia que os parlamen-
tares vivem uma nova realidade: 
não há mais "mensalão" ou "petro-
lão" e os políticos não precisam 
mais esperar na antessala de um 
ministério para implorar por recur-
sos.O pré-candidato do PT à 
Presidência, Luiz Inácio Lula da 
Silva, disse recentemente que o 
orçamento secreto é o maior escân-
dalo desde a proclamação da 
República. Uma de suas propostas é 
acabar com o alcance das emendas 
de relator e redefinir prioridades na 
alocação de recursos.No orçamento 
secreto, o governo contempla depu-

tados e senadores aliados com ver-
bas além do que eles têm direito.  

O mecanismo tem sido utiliz-
ado por Jair Bolsonaro para angariar 
apoio em votações importantes. 
Durante a semana, parlamentares 
do Centrão e aliados do governo 
tentaram adiar a votação da LDO 
devido ao impasse sobre a obrig-
atoriedade do pagamento das 
emendas de relator. A LDO define 
as linhas gerais de como o dinheiro 
público deve ser gasto no ano 
seguinte. A partir dos parâmetros 
estabelecidos pelo projeto aprovado 
pelo Congresso, o governo enviará 
uma proposta de Orçamento para 
2023, que deve ser aprovada até o 
dia 31 de dezembro deste 
ano.Durante a votação da LDO, 
houve uma manobra de Pacheco 
para retirar a menção à impositivi-
dade do orçamento secreto. O sena-
dor, à frente da sessão como pres-
idente do Congresso, colocou a 
alteração da proposta como um 
adendo, e não como um destaque, o 
que seria o habitual.

Para Arthur Lira, orçamento é 
uma forma natural de fazer política

Centrão planeja tornar impostivas as emendas de relator, mesmo após votação da LDO

São previstos R$ 41,25 bilhões para ampliar o programa social
Auxílio Brasil vai para R$ 600 após aprovação da PEC "Medo do Lula"
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EM ARAPIRACA

Segundo pré-candidato, é preciso criar um ambiente atrativo para chegada de empresas

Rui Palmeira fala sobre Alagoas ser o 
Estado que mais perdeu emprego no Brasil

Na noite de quinta-feira, o 
pré-candidato a governador de 
Alagoas, Rui Palmeira (PSD), par-
ticipou de um encontro com lide -
ranças políticas e empresários da 
cidade de Arapiraca, capital do 
agreste alagoano. Durante o 
encontro, o ex-prefeito de Maceió 

apresentou ideias e ouviu suge -
stões que irão contribuir para a 
formação do seu programa de go -
verno.  

„Os empresários do nosso 
Estado geram empregos e esse é 
um dos problemas mais graves de 
Alagoas, é preciso dialogar e bus-

car soluções‰, comentou Rui, 
fazendo referência aos recentes 
dados divulgados pelo Caged, que 
colocam o estado com o pior 
índice de desemprego do Brasil 
entre janeiro e maio deste ano, re -
gistrando quase 11 mil fechamen-
tos de postos de trabalho. 

„Quando fui prefeito da ca -
pital, criamos um ambiente atra-
tivo para a chegada de empresas e 
geração de empregos e é esse 
movimento que o interior do 
estado precisa‰, disse Rui aos 
empresários. Um dos objetivos do 
pré-candidato do PSD ao Governo 

de Alagoas é aumentar o número 
de vagas em cursos profissionali-
zantes, preparando o jovem ala-
goano para ocupar espaços no 
mercado de trabalho, gerando 
renda e qualidade de vida para as 
pessoas. 

Caged - Alagoas ostenta sal -
do negativo na geração de em pre -
go neste ano eleitoral de 2022, 
com percentual de -2,92%, se gun -
do dados atualizados do Cadastro 
Ge ral de Empregados e De sem -
pre gados (Caged). Mais do que is -
so, o estado tem o pior índice de 
de semprego do Brasil, de janeiro a 
ma io, com o fechamento de 10.9 -
91 postos de trabalho no estado.  

Além de Alagoas, que ostenta 
sal do negativo de -2,92% na gera-
ção de empregos neste ano eleito-
ral de 2022, somente Pernambuco 
tem variação negativa, com per -
cen tual de -0,03%, tendo fechado 
443 postos de trabalho neste ano. 
Am bos os estados contrariam a 
ten dência nacional da geração de 
em prego em 2022, que registrou 
au mento de 2,58%, com saldo po -
si tivo de mais de 1 milhão de pos -
tos de trabalho abertos, exata-
mente 1.051.503.

CONCHAVO

Bolsonaro usa BNDES para salvar Collor 
da falência perdoando dívida milionária

Senador Fernando Collor serve como palanque a Jair Bolsonaro em Alagoas

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) perdoou nesta 
quarta-feira (13) dívidas da OAM 
(Organização Arnon de Mello), 
grupo que reúne empresas da 
família do senador e ex-presidente 
da República que foi alvo de 
impeachment em 1992, Fernando 
Collor de Mello (PTB-AL).  Collor 
se lançou em junho como o pré-can-
didato de Bolsonaro ao governo do 
Estado de Alagoas. 

Em maio, durante a cerimônia 
de inauguração da duplicação de 
um trecho da BR-101, em Sergipe, 
Bol sonaro chamou Collor de „alia -
do‰ . Há duas semanas (28/6), Col -
lor participou de motociata ao lado 
do „mito‰ em Maceió. Na assem -
ble ia de credores, o BNDES deu o 

vo to determinante para a aprovação 
do plano de recuperação das empre-
sas de comunicação da família Col -
lor de Mello em Alagoas, de acordo 
com o jornalista Carlos Madeiro, 
em reportagem do portal UOL.   

Sendo o maior credor do 
grupo, o banco de fomento aceitou 
a proposta de perdoar 70% da 
dívida de R$ 14,4 milhões, dar 12 
meses de carência e parcelar o 
débito em 126 meses (o maior prazo 
entre todos os credores). O repre-
sentante do BNDES justificou o 
voto por escrito e disse que o banco 
aceitou a proposta „em prol de uma 
solução negocial menos gravosa do 
que a falência‰. 

A reportagem aponta que na 
proposta da OAM há um deságio e 
carência menores, mas com um 

prazo maior para pagamento, se 
comparado com os demais credores 
da classe (que é de 96 meses). As 
empresas do grupo estão em recu-
peração judicial desde 2019, e o 
plano apresentado negociou um 
débito de mais de 500 credores e R$ 
64 milhões a fornecedores e trabal-
hadores. 

Pelo plano  aprovado, os ex-
fun cionários da OAM terão suas in -
de nizações limitadas a 10 salários 
mí nimos (R$ 12.120), o que não 
cor responde a 2% do débito, em al -
guns casos. Ocorre que, na lista, há 
pes soas que têm débitos referenda-
dos na Justiça do Trabalho superio -
res a R$ 1 milhão e terão direito a 
pou co mais de 1% do valor total 
devido. 

O plano da empresa ainda traz 

uma série de desvantagens aos ex-
funcionários, entre eles: exclusão de 
todas as multas, juros e correção 
monetária; redução de 90% das 
indenizações por dano moral, horas 
extras, adicional noturno, periculo-
sidade e insalubridade. „Foi frus-
trante, um atentado à Justiça do 
Trabalho. Hoje feriram de morte os 

direitos de 400 trabalhadores, sem 
contar as prerrogativas dos advoga-
dos que levantaram questão de 
ordem antes da votação e foram 
completamente ignorados. A OAB 
[Ordem dos Advogados do Brasil] 
já foi acionada‰, disse o jornalista e 
advogado Marcos Rolemberg, que 
também é credor da OAM.
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Período ensolarado contribui para a efetivação das nove equipes que tentam eliminar buracos nas vias da capital
TRABALHO

Sem cessar, Operação Tapa Buraco 
é intensificada com tempo estável 
O secretário municipal de 

Infraestrutura confirmou que a 
operação Tapa Buraco não teve 
interrupção. Mesmo com chuvas e 
agora no intervalo deste inverno, 
Fabrício Galvão esclareceu que os 
trabalhos estão acontecendo diaria-
mente em ruas e avenidas de 
Maceió. E a população pode con-
tribuir com a operação informando 
sobre o surgimento de novas cra-
teras. 

Com o cessar das chuvas 
nessa semana, Galvão confirmou 
que a operação foi intensificada, 
pois o asfalto encontra condições 
mais propícias para sua fixação. 

„Não paramos nem no tempo 
chuvoso. Continuamos tapando os 
buracos que surgiram na cidade e 
com o tempo firme conseguimos 
intensificar este trabalho‰, afirmou 
Fabrício Galvão. 

Morador da orla marítima de 
Maceió, o senhor Euclides Nunes, 
61, passava com seu veículo no 
momento em que a operação tapa 
buraco atuava na avenida ˘lvaro 
Otacílio, na Ponta Verde. Ele apro-
vou o trabalho do Município e 
disse que torcia que o tempo siga 
de sol para que a operação seja 
ampliada. 

„É importantíssimo que eles 
continuem assim. A gente sabe que 
com o dia ensolarado, os meninos 
[sic] trabalham melhor. Entendo e 
compreendo o trabalho deles‰, 
comentou o servidor público apo-
sentado. 

Foram mais de 12 mil tonela-
das de asfalto utilizados este ano. O 
volume foi distribuído em 1.300 
ruas de Maceió. O secretário 
Fabrício Galvão explica que a 
malha viária da capital é antiga e a 
vida útil do asfalto atual expirou há 
um bom tempo. 

„Naturalmente com o tráfego 
e chuva, o asfalto vai soltando, 
abrindo buraco e vamos tapando, 
na medida do possível‰, diz Galvão, 
que confirma a ideia da Prefeitura 

de no próximo verão – entre dezem-
bro de 2022 e janeiro de 2023 – 
recapear completamente os corre-
dores de transporte, avenidas e ruas 
com grande fluxo. 

„Não queremos sofrer com 
buracos no próximo inverno [em 
2023]‰, imagina o secretário.A 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura conta com nove 
equipes da operação Tapa Buraco 
atuando por região neste crono-
grama diário. Na terça-feira, por 

exemplo, em tempo que existia uma 
equipe na orla de Ponta Verde, out-
ras estavam no Distrito Industrial, 
Tabuleiro do Martins e Santa 
Lúcia. Na segunda-feira, 11, Farol, 
Poço, Mangabeiras, Distrito 
Industrial (mais uma vez) e 
Tabuleiro do Martins (novamente) 
e avenida Jangadeiros Alagoanos, 
na Pajuçara. 

Já na quarta-feira, 13, a opera-
ção esteve mais uma no Tabuleiro 
do Martins, Salvador Lyra, Ponte 

do Vale do Reginaldo, Poço, Farol, 
Jatiúca e novamente, Distrito 
Industrial.Além do efeito danoso do 
tempo e das chuvas, o trabalho de 
concessionárias de esgoto e água, ao 
realizar obras nas ruas, também 
gera buracos indesejáveis. Neste 
sentido, a Seminfra tem atuado 
junto à estas empresas para que o 
trabalho de conclusão das conces-
sionárias seja feito da melhor forma 
possível, com o mínimo de impacto 
no dia a dia dos condutores.  

A operação Tapa Buraco tem 
atuado sobretudo em corredores 
de transporte, avenidas e ruas. O 
que não impede que as equipe de 
trabalho da Seminfra possam 
atuar em ruas menores ou trans-
versais da capital alagoana.Por 
meio do telefone 156, o 
maceioense pode solicitar o ser-
viço de tapa buraco e auxiliar na 
composição de um novo crono-
grama na região solicitada.„Nosso 
foco é dar trafegabilidade à cidade. 
Os eixos principais de fluxo têm 
nossa maior atenção, porém, nas 
ruas menores estaremos presentes 
também‰, conclui o secretário 
Fabrício Galvão.

Ligue 156

FOTOS - WILMA ANDRADE
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

OBRAS EM TAIWAN

SECRETÁRIA PREMIADA

A competente secretária de Assistência Social do 
município de Messias vem desenvolvendo um belís-
simo trabalho à frente da pasta. Seu reconhecimento 
tem ultrapassado o da classe política e da população 
messiense, agora a nível estadual Ana Paula Narciso 
foi premiada com o Troféu Sereia de Ouro na catego-
ria Melhor Secretária Municipal do ano de 2022.

VITÓRIA DA CATEGORIA

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Em entrevista coletiva pouco antes de um encontro com empre-
sários, o governador Paulo Dantas anunciou que o Estado alcançou 
cerca de 30 mil novos empregos gerados em pouco mais de um ano, de 
acordo com dados do Caged, sendo a maior geração do Nordeste e a 
7… do país. Entusiasmado com o resultado, ele participou de um café da 
manhã com representantes do setor produtivo na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA). 

Até a semana passada, pratica-
mente não havia nenhuma pesquisa 
eleitoral em Alagoas, para o pleito 
de 2022. Como tudo na terra dos 
Marechais é oito ou oitenta, nesses 
últimos dias as redes sociais e a 
mídia tradicional receberam uma 
overdose de pesquisas. 

  Em todas as cinco pesquisas 
que foram registradas e divulgadas 
até o dia 7 de julho para o governo, 
senado e presidente, os números 
apresentados em todas elas são bem 
semelhantes. Com Paulo Dantas em 
primeiro lugar para o governo, 
Renan Filho praticamente consolida 
a sua eleição para o senado. As pes-
quisas também confirmam uma sit-
uação muito confortável para o ex-
presidente Lula em Alagoas. 

Sendo assim, é muito provável 
que Paulo Dantas esteja no segundo 
turno para o governo do Estado, 
pois além de ser o único candidato 
da situação, tem a convergência da 
maioria das forças políticas em seu 
favor e o domínio da generosa 

máquina do Estado, o apoio do ex-
presidente Lula e, acima de tudo, o 
legado do governo de Renan Filho. 

Desse modo, se a oposição 
está dividida com três pré-candida-
tos para a disputa do governo do 
Estado, quem terá mais muscula-
tura política para disputar o segundo 
turno com Dantas? 

Dessa maneira, caso Collor, 
que já é o segundo colocado nas pes-
quisas, consiga conquistar a maioria 
dos eleitores do presidente 
Bolsonaro, isso o favorecerá para ser 

o adversário de Paulo Dantas no 
segundo turno. No entanto, 
Rodrigo Cunha apresenta uma 
estrutura política infinitamente 
superior a de Collor de Mellor  e, 
mesmo que estejam tecnicamente 
empatados nas intenções de voto, 
provavelmente no decorrer da cam-
panha, Cunha consiga consolidar o 
segundo lugar e seja o adversário de 
Paulo Dantas no segundo turno. Já 
o pré-candidato Rui Palmeira, pelos 
números apresentados nessas últi-
mas pesquisas, começa a passar por 
um processo de desidratação, 
demonstrando que terá muita difi-
culdade para continuar no pilotão 
da frente. 

Por tudo isso, é muito impor-
tante aguardar uma nova rodada de 
pesquisas, para verificar como esta-
rão situados os pré-candidatos ao 
governo do Estado. Vale ressaltar 
que pesquisa é a fotografia do 
momento e que um fato imprevi-
sível poderá mudar o cenário da dis-
puta eleitoral.

O artista plástico alagoano Lucas Lamenha assinou contrato de 5 
anos com a badalada Ting Ting Art Space, galeria localizada em Taipei, 
Taiwan, que vai representar o artista com exclusividade em toda a ˘sia. 
Lucas é o único artista da galeria de fora da Europa.

Quem terá mais musculatura política para 
disputar o segundo turno com Paulo Dantas?

O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que 
fixa um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxil-
iares de enfermagem e parteiras. A proposta, que tramitou no 
Parlamento por 11 anos, estabelecia o direito à aposentadoria especial, 
devido aos riscos inerentes às atividades desempenhadas. O país tem, 
atualmente, cerca de 400 mil profissionais dessa categoria.

LAURENTINO VEIGA

A R T I G O

Assim era Guedes de Miranda
Diria melhor – o velho e queri -

do mestre Antônio Guedes de Mi -
randa, visto pelo moço Laurentino 
Rocha da Veiga, um rapaz vindo do 
município de Paulo Jacinto, cheio 
de idealismo. É o que o leitor vai 
sentir ao ler estas páginas escritas 
por Laurentino Veiga. Jovem e ven-
turoso escritor pega seu escafrandro  
e desce ao fundo do mar helênico 
em que viveu o seu biografado – 
Paulo de Castro Silveira fazendo a 
apresentação do livro resultante de 
um concurso literário.  

Diga-se, de passagem, aportei 
na bela Maceió no início da década 
de sessenta, impossibilitando-me de 
co nhecer o maior jurista à época: 
Gue des de Miranda. Fundador da 
Aca demia Alagoana de Letra 
(1919). Nas suas múltiplas ativida -
des destacou-se como professor de 
Di reito, jornalista e escritor propria-
mente dito. 

Nesta obra, em sua página no -
ve, observa-se uma foto de Guedes 

de Miranda fiscalizando uma obra 
pú blica durante sua intervenção à 
fren te do Estado de Alagoas. Afora 
is so, acostei uma bibliografia: His tó -
ria do Lyceu Alagoano (Abelardo 
Du arte), Eu e o Tempo (Guedes de 
Mi randa), Alagoanos Ilustres (Au -
gus to Vaz filho), Jornal de Alagoas, 
(na pág .8, Arnaldo Jambo), Paulo 
de Castro Silveira (Jornal de Ala go -
as, 20.04.1975), Félix Lima Júnior 
– Episódios da História de Alagoas 
(Gazeta de Alagoas, de 27.08.71), 
Luís de Camões (Os Lusíadas, pág. 
81, Edição de 1846), Professor José 
Flan klin Casado de Lima (inform-
ações verbais), Professor José Ca val -
cante Cajueiro (informa ções ver-
bais), Prof. JO‹O Teixeira Ca val -
cante (informações verbais).   

Paulo de Castro Silveira, cro -
nis ta de escol da Gazeta de Alagoas, 
es crevera com muita propriedade:   
Ho menagear, bajular os que estão 
vi vos, os poderosos, é fácil. Grande, 
imenso é fazer justiça aos mortos. E 

esta justiça, embora tarde, foi feita 
ao professor Guedes de Miranda, 
um morto em sepultura rasa num 
hu milde cemitério de Porto Calvo, 
no Alto da Forca. Como dizia Mar -
co Túlio Cícero, aquele Cícero tão 
ci tado pelo velho Guedes de Mi ran -
da: Justitia Ominum Est Domina Et 
Regina Virtuttum. 

„O ENIGMA SOU EU. Fiz 
per guntas ao céu/ E o céu Não res -
pon deu/ Fiz pergunta a terra / E res -
pos ta não meu deu/Fiz perguntas ao 
mar / E o mar emudeceu/ Fiz per -
gun tas à vida/ O enigma sou eu‰. Era 
Assim Guedes de Miranda. Foi as -
sim Guedes de Miranda. Tão bom 
que deve, agora no Céu, está dia -
logando com outro doutor cha ma do 
de Paulo – o grande São Pau lo – 
falando a respeito de suas PRÉ DI -
 CAS, OU RECITANDO O Cân -
tico dos Cânticos, do velho Sa lo mão, 
que aqui na terra era seu li vro de 
cabaceira. Descanse seu úl timo sono 
no torrão que lhe viu nascer.
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Galo na jogada
O CRB joga em casa neste sábado, contando com 

o retorno de seu artilheiro Anselmo Ramon às 16h, con-
tra o Brusque, sobretudo, para tentar manter uma 
invencibilidade que já dura sete partidas. Desde o dia 27 
de abril, a equipe não sabe o que é perder no Rei Pelé. 
A última derrota foi para o Náutico, por 2 a 1, pela 
quarta rodada do Brasileiro. A expectativa é para que a 
torcida compareça em massa.

Retrospectiva
Sobre seus jogos no Rei Pelé, o  time do CRB 

venceu o Sampaio Corrêa (2 a 1), o Londrina (1 a 0) 
e o Vila Nova (1 a 0). Por outro lado, o número de 
empates como mandante também chama a atenção. 
São quatro desde a chegada do técnico Daniel 
Paulista: CSA (0 a 0), Ituano (1 a 1), Tombense (0 
a 0) e Guarani (1 a 1).

Fim do porco

Uma noite para recordar. O São Paulo viveu um dos momentos mais importantes dos últimos anos na última 
quinta-feira, ao eliminar o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, na Copa do Brasil. A classificação às quartas de 
final atende a um desejo de Rogério Ceni e fortalece o time para o segundo semestre. É um triunfo para mudar a 
temporada. A vitória na cobrança da marca penal por 4 x 3 sobre o Palmeiras , depois de derrota por 2 a 1, coloca 
o São Paulo entre os oito melhores do torneio nacional. O time também está vivo na Sul-Americana.

Futuro
O plano da comissão técnica do São Paulo era chegar com chances nas três competições (Brasileiro, Copa do 

Brasil e Sul-Americana) até o próximo dia 18, quando a janela de transferências será reaberta. A partir da semana 
que vem, o Tricolor tentará reforçar um elenco que se mostra fortalecido.

Alagoano em alta
Paulinho Sales, também conhecido como Paulinho Alagoas, 

começou a carreira no esporte como jogador de futebol no campo, 
mas encontrou no futevôlei o piso para mudar sua vida. Aos 28 anos, 
o atleta disputa atualmente a Liga Israelense, em Tel Aviv, e, além de 
jogador, atua também como professor para entusiastas do esporte. O 
cara foi campeão da liga israelense de forma invicta em 2019 e vai 
defender o título da competição este ano.

Promessa
O dirigente do CSA, Raimundo Tavares, está focado na contrata-

ção  do meia argentino Canteros. Disse que nos próximos dias a nego-
ciação será definida. „Estamos ainda concluindo. Adiantamos bem na 
manhã desta quarta e acho que até domingo poderemos ter uma defin-
ição 100%. Ele está na Argentina e tá jogando. Inclusive, um dos pontos 
que tem prejudicado é justamente esse porque tem um jogo neste 
sábado. Ele tem interesse em jogar e também a diretoria lá, por conta 
disso atrasou um pouco‰ comentou.

Mudança
A partida entre Bahia e CRB na próxima terça em Salvador, 

válida pela 19… rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve o 
horário antecipado para às 19h. Anteriormente, o jogo estava pre-
visto para às 21h30. A informação foi divulgada pelo Tricolor nas 
redes sociais do clube na manhã de quinta-feira. Com 30 pontos em 
17 jogos disputados, o Bahia ocupa a terceira posição na tabela da 
Série B. Já o CRB frequenta o meio da tabela, na nona posição, com 
23 pontos somados nos mesmos 17 jogos.

Azarado
A Copa do Brasil se tornou página virada para o Botafogo, mas deixou um recado importante para o res-

tante da temporada: o time precisa estancar a defesa frágil que muda muito e leva muitos gols. Na eliminação 
para o América-MG, que venceu por 2 x 0 na última quinta-feira, os erros de marcação pesaram mais do que a 
falta de poder de decisão.

Azarado II
Os gols sofridos na derrota de 2 a 0 para o América/MG se somaram a outros 42 que o Botafogo sofreu em 

33 jogos dessa temporada. Até agora, em 2022, a equipe saiu de apenas nove partidas sem ser vazada, só que quatro 
delas foram pelo Campeonato Carioca e duas contra o frágil Ceilândia. No Brasileirão, só quatro equipes levaram 
mais gols do que os 21 que o Botafogo sofreu em 16 rodadas do campeonato. Todos lutam contra o rebaixamento.

Ídolos sagrados

O goleiro Cássio  igualou ou 
não a marca de Ronaldo Giovanelli 
no Corinthians ? Diante do Santos, 
na última quarta-feira, na Vila 
Belmiro, pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil, o camisa 12 che-
gou a 601 partidas pelo Timão. 
Esse é exatamente o número que o 
ex-goleiro e hoje comentarista diz 
ter pelo clube. Ele, inclusive, usa o 
número em uma de suas contas nas 
redes sociais. Há, porém, uma 
divergência nas estatísticas.

Ídolos sagrados II
Sobre a situação Giovanelli  o autor do "Almanaque do Timão" e pesquisador da história do Corinthians 

há muitos anos, o jornalista Celso Unzelte diz que o número correto é 602. Ronaldo Giovanelli teria feito um 
jogo a mais do que pensa. Nenhuma das partes, porém, aponta qual é o jogo que causa divergência no ranking.

Valores absurdos
Novo reforço do Barcelona, Raphinha se igualou a Richarlison como o brasileiro mais caro da atual janela de 

transferências da Europa. Ambos foram comprados por 58 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação 
atual) por seus respectivos novos clubes. O negócio de Raphinha pode chegar a 67 milhões de euros com bônus, 
enquanto Richarlison pode custar, ao todo, 69 milhões de euros ao Tottenham, também caso atinja metas previstas 
nos contratos.
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O MELHOR GALETO 
DESOSSADO DO Brasil!


