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Yohane Sena reporta expectativa e ansiedade pelo 
momento da imunização e confiança nos efeitos

„Desde que iniciou a vacina-
ção para os adolescentes, eu já 
estava ansiosa para tomar a vacina. 
E quando soube que a idade havia 
chegado para quem tem 13 anos, 
eu vim correndo. Esse momento 
significa muito para mim, pois com 
a vacina, conseguiremos vencer o 
vírus‰. O relato é da estudante 
Gabriela Carvalho (13), que não 
perdeu tempo e foi receber a pri-
meira dose no drive-thru de 
Jaraguá, assim que viu o anúncio 
da vacina disponível para as pes-
soas de sua faixa etária. 

A ansiedade demonstrada por 
Gabriela e outros adolescentes nos 
pontos de vacinação em Maceió 
segue a tendência apontada pela 
pesquisa „Confiança de jovens na 
vacina contra a Covid-19 no 
Brasil‰, integrante do levanta-
mento do projeto Youth Vaccine 
Trust, da Unesco. O estudo, reali-

zado entre jovens de 18 a 30 anos, 
aponta os jovens brasileiros entre 
os mais confiantes nos efeitos da 
vacina, seguidos pelos entrevista-
dos do Pacífico Ocidental e da 
Europa. Embora sejam públicos 
distintos, adolescentes ouvidos em 
Maceió revelam confiança na 
vacina e nas medidas de proteção 
para o enfrentamento da pan-
demia.  

A pesquisa aponta a tradição 
do Brasil na realização de campan-
has de vacinação como fator rel-
evante para a confiança dos jovens 
na vacina contra a Covid-19. „É 
um país com vasta experiência na 
realização de campanhas de vaci-
nação ao longo de sua história (var-
íola, gripe e poliomielite) e seu sis-
tema público sanitário (Sistema 
Ðnico de Saúde, SUS) é interna-
cionalmente conhecido por ser uni-
versal e gratuito‰, aponta o estudo.

Adolescentes festejam chegada à 
fila da vacinação contra a Covid-19 

A página do calendário de 
vacinação para os adolescentes foi 
virada no dia 24 de agosto, quando 
o prefeito JHC anunciou o início da 
imunização para os maceioenses 
com 17 anos sem comorbidades e 
de 12 a 17 com comorbidades e 
com deficiência. Dada a autoriza-
ção, a população de 17 anos, seg-
mentada pelas iniciais do nome, 
passou a procurar os pontos de 
vacinação, levando a alegria própria 
da idade aos pontos de atendi-
mento.  

No ponto fixo de vacinação 
do Jacintinho, instalado no Ginásio 
Arivaldo Maia, estudante Beatriz 
Vitória, de 15 anos, diz que tomar a 
vacina lhe proporcionou felicidade. 
„Foi um momento esperado por 
mim e representa muita felicidade. 
Saber que logo toda a população 
estará imunizada é maravilhoso‰, 
comenta a estudante. 

O sentimento é compartil-
hado por outros adolescentes. 
„Fiquei muito ansioso por este 
momento. Estou feliz que chegou a 

minha vez e, em breve, tomarei a 
segunda dose também‰, comentou 
Lucas Davi, de 16 anos, que tam-
bém recebeu o imunizante no 
Ginásio Arivaldo Maia, no 
Jacintinho. 

O público adolescente enx-
erga a vacina como meio eficaz de 
prevenção, mas também demonstra 
conhecimento e responsabilidade 
sobre a importância de continuar 
seguindo com as medidas proteti-
vas não farmacológicas para vencer 
a luta contra a Covid-19.

O público de 12 a 15 anos 
deve estar, necessariamente, acom-
panhado de pai, mãe ou responsável 
e, diante de impossibilidade da pres-
ença destes, é necessário que esteja 
acompanhado de pessoa maior de 
idade que apresente, no local de 
vacinação, declaração de autoriza-
ção assinada pelos pais. A declara-

ção pode ser escrita a mão. 
Os adolescentes de 12 a 17 

anos com comorbidades ou com 
deficiência, além de grávidas e puér-
peras com apresentação de prescri-
ção médica, também pode se vaci-
nar em qualquer ponto. 
Adolescentes de 12 a 17 anos priva-
dos de liberdade recebem vacina nas 

instituições em que se encontram. 
Para se vacinar com a primeira 

dose, é necessário apresentar doc-
umento de identificação com foto 
ou certidão de nascimento, no caso 
de adolescentes que ainda não têm o 
documento de identidade, CPF e 
comprovante de residência (original 
e cópia). 

Orientações para a imunização 

Adolescentes se dizem aliviados após vacina contra Covid-19
IMUNIZADOS
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Deputado Arthur Lira é alertado sobre 
inconstitucionalidade na reforma eleitoral

A vereadora Teca Nelma se 
posicionou publicamente con-
trária ao abate de animais silves-
tres ou domésticos apreendidos 
em situação de maus-tratos, atual-
mente em discussão no Supremo 
Tribunal Federal (STF).  

„Propor o abate  de animais 
resgatados em situação de maus 
tratos não é sobre fazer justiça. É 
sobre legitimar práticas violentas, 
já muito comuns contra esses 
seres. Não podemos levá-los à 
morte‰, disse ela. 

A vereadora reforça que, 
além de ignorar o direito à vida 
desses animais, esse tipo de ação 
deslegitima os esforços de prote-
tores independentes, abrigos e 
ONGs que lutam diariamente por 
cuidados, acolhimento e uma 
adoção responsável.  

„Enfatizo o quão absurdo e 
contraditório se configura esse 
debate quando falamos de prote-
ção animal. Abater animais não 
contribui para a educação 
ambiental e nem para uma nova 
relação de homem-natureza. 
Apenas mantém uma proposta 
cruel com a qual a sociedade, 
infelizmente, está habituada‰, 
reforçou Teca Nelma. 

A ação, ajuizada pelo 
Partido Republicano da Ordem 
Social (Pros), é contra as interpre-
tações de alguns dispositivos da 
Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/1998) e do Decreto 
6.514/2008, que vêm sendo feitas 
por parte de órgãos judiciais e 
administrativos, quanto à destina-
ção desses animais. O pedido 

solicita que o Supremo exclua 
qualquer interpretação que auto-
rize o abate. 

„Não podemos simples-
mente adotar o caminho mais 

fácil. O que precisamos é debater 
a saúde única e políticas públicas 
que proporcionem uma nova 
chance para esses animais que já 
sofrem tanto‰, completou Teca.

NO SUPREMO 

“Discutir abate quando buscamos proteção 
animal é um absurdo”, diz Teca Nelma

O vice-procurador-geral elei-
toral, Paulo Gustavo Gonet 
Branco, alertou o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), sobre possíveis 
inconstitucionalidades em trechos 
da reforma política que está sendo 
analisada pela Câmara dos 
Deputados. A informação foi veic-
ulada no Portal Metropoles.  

Por meio de um ofício, repre-
sentante do órgão fiscalizador indi-
cou a existência de vício de inicia-
tiva na proposta que tramita no 
Congresso Nacional.Gonet Braco 
sublinha a tentativa do novo texto 
alterar atribuições da procuradoria 
eleitoral, o que só poderia ocorrer a 
partir de uma provocação do proc-
urador-geral da República, 
Augusto Aras. 

„Nessas circunstâncias, o texto 
des tinado à organização e atribui-
ções do Ministério Público Eleitoral 
que está sendo discutido no bojo do 
men cionado PLC nÀ 112/2021 pa -
de ce de vício de iniciativa, por ter 
bro tado no debate parlamentar, e 
por conseguinte sofre de inconstitu -
ci o nalidade‰, avaliou o vice-procu-
rador. 

Ainda no documento, o repre -
sen tante do Ministério Público su ge -
re a retirada dos itens do texto prin-
cipal para evitar que o novo Código 
Eleitoral seja questionado na Justiça. 

„Assim posta a questão, pon-
dero a Vossa Excelência que, para 
prevenir inconstitucionalidade do 
diploma, o texto ora contido nos 
artigos 102 a 105 merece ser retirado 
do projeto‰, finalizou.

Na ação, o partido político Pros 
cita como exemplo decisão ju di cial 
que autorizou o abate de galos de 
briga apreendidos, com funda men to 
em déficits estruturais e fi nan ceiros 

para a sua manutenção ade quada. 
Essa decisão considerou ain da que as 
condições em que as aves se encon-
travam também violavam os precei-
tos fundamentais de de fesa do meio 

ambiente. Segundo a legenda, várias 
outras decisões ju di ciais ou adminis-
trativas autorizam, como regra, o sac-
rifício dos ani mais apreendidos.Para 
o partido, es sa prática ofende precei-

tos funda men tais da Constituição 
Federal e, ao invés de proteger os ani-
mais apre endidos em situação de 
maus-tratos, permite a crueldade, 
desrespeitando sua integridade.

Galos de briga
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A corrida eleitoral para a 
Presidência em 2022 está estagnada, 
com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
mantendo larga vantagem sobre Jair 
Bolsonaro (sem partido) na dian-
teira da disputa.Os candidatos dos 
pelotões inferiores também seguem 
onde estavam.  

A introdução de novos nomes 
candidatos à terceira via contra o 
atual e o ex-presidente e o agrava-
mento da crise política, que culmi-
nou nos atos de cunho golpista de 
Bolsonaro no 7 de Setembro, tam-
bém não alteraram o quadro. É o 
que aponta pesquisa feita pelo 
Datafolha nos dia 13 a 15 de setem-
bro, na qual foram ouvidos 3.667 
eleitores de forma presencial em 190 
cidades. A margem de erro é de dois 
pontos para mais ou menos. 

O cenário geral sugere que o 
momento de subida de Lula nas 
pesquisas, registrado ao longo 
deste ano, pode ter sido estancado 
·assim como a desidratação de 
Bolsonaro, seguindo a mesma lóg-
ica.O Datafolha fez quatro simu-
lações de primeiro turno, duas 
delas comparáveis com levanta-
mentos anteriores, e duas novas. 
Nos cenários comparáveis, há 
estabilidade em relação à rodada 
anterior feita pelo Datafolha, em 
julho. 

Lula oscila de 46% para 
44% e Bolsonaro, de 25% para 
26%, numa hipótese em que o 
candidato tucano é João Doria 
(SP), que passa de 5% para 4%. 
Nesse cenário, Ciro Gomes 
(PDT) segue em terceiro (de 8% 

para 9%), tudo dentro da margem 
de erro.O petista vai de 46% para 
42%, e Bolsonaro se mantém em 

25%, na simulação em que o 
nome do PSDB é Eduardo Leite 
(RS) ·que oscila de 3% para 4%. 

A diferença no cenário com o gaú-
cho é que Ciro Gomes (PDT) 
pula de 9% para 12%.

Lula vence Bolsonaro no 2º turno 
com 56% contra 31% dos votos

Pesquisa do instituto 
Datafolha divulgada nesta sexta-
feira (17) pelo site do jornal "Folha 
de S.Paulo" aponta que a maioria 
dos entrevistados não confia no 
que é dito pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). Segundo 
a pesquisa, 57% dizem nunca con-
fiar nas declarações de Bolsonaro, 
enquanto 28% afirmam confiar às 
vezes. Já 15% declaram que sem-
pre confiam no que o presidente 

diz. 
O índice de desconfiança em 

relação a Bolsonaro é o mais alto já 
aferido pelo Datafolha durante o 
mandato. Na pesquisa anterior, de 
julho, o índice estava em 55%. A 
pesquisa ouviu 3.667 pessoas 
entre os dias 13 e 15 de setembro. 
A margem de erro é de dois pontos 
para mais ou para menos, dentro 
do nível de confiança de 95%. 

A pesquisa também mostrou 

que a reprovação ao governo Jair 
Bolsonaro chegou a 53%, pior 
marca registrada desde o início do 
mandato do presidente, em janeiro 
de 2019. O índice era de 51% na 
última pesquisa, de julho.Outros 
22% aprovam a gestão de 
Bolsonaro (eram 24% no levanta-
mento anterior). Os que consid-
eram a gestão do presidente regu-
lar se mantiveram em 24% entre 
as pesquisas. (Com G1)

SEM PALAVRA

57% dos entrevistados dizem nunca 
confiar nas declarações de Bolsonaro

BALANÇO

Reprovação ao governo Bolsonaro 
atinge 53%, pior índice do mandato

Levantamento do Instituto 
Datafolha também informa que a 
reprovação ao governo Bolsonaro 
oscilou 2 pontos percentuais em 
relação ao levantamento feito em 
julho: 53% consideram o governo 
ruim ou péssimo, o pior índice do 
mandato; na última pesquisa, 
eram 51%. 

A pesquisa ouviu 3.667 pes-
soas com mais de 16 anos dos 
dias 13 a 15 de setembro em 190 
municípios brasileiros. A margem 
de erro é de dois pontos para 
mais ou para menos. 

Esse é o primeiro levanta-
mento da popularidade do pres-
idente feito depois dos atos com 
pauta antidemocrática de 7 de 
setembro.O recorde de rejeição 
acontece em meio à alta da infla-
ção, com gasolina, gás e alimen-
tos mais caros. O desemprego 
também permanece em patamar 
elevado, atingindo 14,4 milhões 
de pessoas. 

Segundo o Datafolha, se na 
média da população o avanço da 
reprovação a Bolsonaro foi de 
dois pontos percentuais, em 
alguns segmentos essa alta foi 
mais intensa."Foi o que aconte-
ceu entre os mais velhos (de 45% 
para 51%), na parcela de menos 
escolarizados (de 49% para 
55%), no grupo com renda famil-

iar de 5 a 10 salários (de 41% 
para 50%) e no conjunto das 
regiões Norte e Centro-Oeste (de 
41% para 48%). Houve recuo, 
por outro lado, na reprovação 
entre os mais ricos, com renda 
superior a 10 salários (de 58% 
para 46%). 

"A rejeição também oscilou 
para cima entre os que ganham 
até 2 salários mínimos (54% para 
56%). E também entre os que 
recebem de 2 a 5 mínimos (47% 
para 51%).Entre os evangélicos, 
a diferença entre a taxa de apro-
vação e reprovação, que estava 
negativa em seis pontos em julho 
(34% a 37%), saltou para 12 
pontos em setembro (29% a 
41%).  

A reprovação de Bolsonaro 
entre os evangélicos aumentou 
11 pontos percentuais entre 
janeiro e setembro (de 30% para 
41%).De acordo com o instituto, 
os empresários se mantêm como 
o único segmento em que 
Bolsonaro tem aprovação (47%) 
numericamente superior à repro-
vação (34%).Bolsonaro é mais 
rejeitado por quem tem ensino 
superior (85%), estudantes 
(73%), quem prefere o PSOL 
(63%), homossexuais/bissexuais 
(61%), quem tem de 16 a 24 
anos (59%) e pretos (59%).
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Hospital Veredas realiza mutirão de cirurgias 
ortopédicas durante todo mês de setembro

O diretor médico do 
Hospital, dr Gustavo Pontes de 
Miranda Oliveira, explica que 
houve a necessidade de ampliar 
esse serviço de forma emergen-
cial. „Enquanto estávamos em 
isolamento social, tivemos que 
parar as cirurgias eletivas para não 
colocar nossos pacientes em risco, 

mas com a retomada do ritmo, 
chegou a hora de zerar a nossa 
demanda no setor ortopédico, o 
que nos levou a realizar esse muti-
rão‰, afirma o médico explicando 
que essa é a melhor forma de 
resolver a questão, garantindo 
mais agilidade no atendimento 
dos pacientes. 

Realizam as cirurgias os 
médicos ortopedistas, George 
Cordeiro, Bruno Houly e Rogério 
Nascimento Costa. As cirurgias 
são realizadas aos sábados e dom-
ingos, todas com pacientes advin-
dos do SUS e o mutirão irá acon-
tecer durante todo o mês de 
setembro. 

Retomada de cirurgias pretende zerar filas 

Cirurgia de artroplastia de joelho, realizada pelos médicos 
Bruno Houly e Rogério Nascimento da Costa

O Hospital Veredas, está reali -
zan do um mutirão de cirurgias or to -
pé dicas para ampliar a realização 
dos procedimentos de artroplastia 
de joelho e quadril, tendo em vista o 
au mento da demanda por conta da 
pan demia,  durante todos os finais 

de semana do mês de setembro, se -
rão realizadas cirurgias. A meta, é 
ze rar a fila de pacientes ortopédicos 
ori undos do Hospital Geral do Es -
ta do. Os especialistas do hospital 
acre ditam que isso é reflexo da reto -
ma da crescente do ritmo das cirur-

gias eletivas.  
O mutirão começou no sá ba -

do, (11), quando foram realizados 
se is procedimentos de artroplastia, 
fo ram atendidos pacientes que ne -
ces sitavam de cirurgias para coloca-
ção de prótese no joelho e quadril 

de correntes de doenças degenerati-
vas, e vai seguir neste ritmo até to -
dos os pacientes serem ope ra dos. 
Co mo foi o caso do paciente Ro -
nalço Silva Barros, e Maria Cicera 
Pereira da Silva, que por conta de 
doenças degenerativas, precisaram 

de cirurgias de artroplastia de joelho 
e quadril, respectivamente.  

„Tenho fé que essa cirurgia 
acabará com as dores que eu sinto e 
irá melhorar minha qualidade de 
vida‰, afirmou Maria pouco antes 
de entrar no centro cirúrgico.  

Mais um fim de semana visando zerar a fila dos pacientes que mais precisam

ELETIVAS
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E X P E D I E N T E

A eleição do próximo ano 
constitui a renovação de um terço 
do senado e em Alagoas corre-
sponde à vaga do atual senador 
Fernando Collor de Mello. 

Coincidentemente ocorre o 
final dos oito anos do Governo de 
Renan Filho e que não pode ser 
candidato à reeleição. 

A grande questão que não 
quer calar: Renan Filho é candi-
dato ao senado contra Collor ou 
permanecerá no cargo até o final 
do mandato e apostará todas as 
fichas na eleição do ex-presidente 
Lula e, assim conquista a possibili-
dade de vir a ser Ministro? 

Se as eleições fossem hoje, o 
atual governador Renan Filho gan-
haria, segundo as pesquisas, com 
larga vantagem para o segundo 
colocado, que hoje é o atual sena-
dor Collor.  

A grande dúvida de Renan 
Filho seria deixar o mandato de 
governador nas mãos dos seus 
adversários políticos e sem a 
máquina do Estado a seu favor, o 
que desfavorece grandemente as 
suas pretensões. 

Se Renan Filho não vier dis-
putar a única vaga para o senado, 
permite ao senador Collor uma sit-
uação confortável, já que não exis-
tem outros concorrentes com 
grande densidade eleitoral. 

Se os Calheiros não tivessem 
rompido com o ex-vice-govern-
ador Luciano Barbosa, que ao 
longo da história sempre foi um 
fiel escudeiro da família, hoje a 

candidatura de Renan Filho para o 
senado seria um passeio. 

Ainda há um tempo até as 
eleições de 2022, o que permite 
que muitos fatos relevantes ven-
ham a ocorrer e consequente-
mente o atual cenário político 
poderá mudar completamente. 
Agora, o que nos resta é aguardar 
os próximos capítulos dessa dis-
puta. 

MARCELO BASTOS

A R T I G O

APOIO EM QUEDA 
Dados de uma pesquisa Datafolha divulgada,indicam que o apoio 

ao presidente Jair Bolsonaro vem diminuindo. Entre os evangélicos, que 
tradicionalmente integram a base mais sólida, 29% avaliam o desem-
penho dele como ótimo ou bom · a aprovação chegou a ser de 40% 
em janeiro, o que representa uma queda de 11 pontos percentuais no 
período.

UM VENCEDO
O jovem e grande líder, Pedro Henrique é considerado pelos 

familiares e amigos como um grande vencedor, além de um grande 
milagre da vida. Pedrinho como é conhecido na região de Satuba e 
Rio Largo venceu a batalha contra uma grave enfermidade e deu 
exemplo a muitos que Deus existe e faz o impossível acontecer.

ORÇAMENTO 2022
O Governador Renan Filho 

en caminhou à Assembleia Legis la -
tiva de Alagoas (ALE) para apre ci -
ação dos deputados estaduais o 

Pro jeto de Lei Orçamentária Anu -
al – LOA, que estima a receita e fi -
xa a despesa do Estado de Alagoas 
pa ra o exercício financeiro de 2022. 

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

A procrastinação é um com-
portamento que quase todo mundo 
adota em algum momento. No 
entanto, para alguns, torna-se um 
problema grave.  

A procrastinação não é um 
comportamento comum para 
todos. Talvez todos tenham incor-
rido nesses adiamentos indefinidos 
em algum momento, mas a verdade 
é que, em algumas pessoas, este é 
um comportamento crônico.  

A procrastinação nomeia as 
situações em que uma atividade ou 
problema  deve ser abordado e adi-
ado. Frequentemente, busca-se 
substituir aquela atividade ou situ-
ação por outra mais agradável , em 
geral, mais irrelevante. Dessa 
forma, algo que é importante não é 

abordado ou concluído e fica „para 
depois‰. Esse „depois‰ nunca 
chega. 

Uma pesquisa realizada em 
cinco empresas de Santa Catarina 
constatou que grande parte dos 
funcionários, mais precisamente 
48% demonstram sérios problemas 
para administrar o tempo, e outros 
36% possuem diversos pontos prej-
udiciais na administração do 
tempo.  

Os resultados dos gestores, 
não se mostraram diferentes, o 
excesso de trabalho aparece como 
principal causador da procrastina-
ção. Junta-se a este, a „falta de 
tempo‰, seguida da necessidade de 
optar por atividades mais impor-
tantes, deixando outras de lado, e o 

surgimento de novas tarefas. 
Entendermos nossos limites e 

dificuldades é primordial para 
avançarmos rumo a uma mudança, 
se você tem dificuldade com a pro-
crastinação vai algumas dicas; pri-
meiro dê o primeiro (micro)passo 
para deixar de procrastinar, é fun-
damental querer mudar; segundo 
gerencie suas emoções, não apenas 
seu tempo, não busque o equilíbrio 
total, mas trabalhe as suas emoções 
e terceiro nomeie o problema, 
assim você vai entender se é pro-
crastinação mesmo ou outra coisa 
como por exemplo falta de capaci-
tação para fazer o que é pedido. 

A dica de hoje é mudar, 
porque quando eu mudo tudo 
muda. Łtima semana! 

UNIVERSIDADE DIGITAL
O Ministério da Educação (MEC) planeja criar uma universi-

dade federal digital para, segundo o ministro Milton Ribeiro, ampliar 
o acesso dos estudantes de todo o país à rede pública federal de en-
sino.

ADOLESCENTES VACINADOS 
Maceió vai continuar a vacinação contra a Covid-19 em adoles-

centes de 12 a 17 anos sem comorbidades, mesmo após orientação do 
Ministério da Saúde (MS) para suspender a aplicação das doses nesse 
público. A decisão do Município ocorreu baseada em recomendação da 
Anvisa, Conass e do Conasems, e dos conselhos de saúde.

Quem ganha a única vaga para 
o senado em 2022 em Alagoas?

Por que adiamos coisas importantes 
e procastinamos decisões
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

O técnico António Oliveira 
comentou sua saída do Athletico 
nesta semana. O comandante 
disse que "nada compra sua digni-
dade" ao entregar o cargo na 
semana passada, negou rusgas 
com o meia Jadson e acredita que 
o bicampeonato da Sul-
Americana seja mais viável para o 
clube. Disse que iria ficar até o 
final da temporada e cumpriu com 
o compromisso de estar nas deci-
sões das Copas.

Compromisso esgotado

Enquanto Sport e Santa Cruz amargam as zonas de rebaixamento 
das Séries A e C, o Náutico tenta voltar a brigar pelo acesso na Série B. 
Desde que teve interrompida a maior invencibilidade registrada na era dos 
pontos corridos da Segundona , com 14 rodadas sem perder, o Timbu só 
conseguiu um triunfo - contra o CSA, por 1 a 0, em Maceió.

Declínio

Em 37 partidas durante toda a temporada, na Terceira Divisão, o 
Santa venceu apenas sete vezes. O aproveitamento de 27,93% é o pior de 
todos os 107 anos de história do clube coral, que está prestes a disputar a 
Quarta Divisão após 10 anos. Com duas rodadas pela frente, precisa de 
seis pontos e de uma combinação de resultados negativos envolvendo 
Floresta e Jacuipense.

Declínio II

O Fortaleza tem uma premiação maior, de R$ 17,2 milhões, porque 
ele é o único semifinalista que vem desde a primeira fase da Copa do 
Brasil. Com isso, o time cearense - diferente dos outros três clubes - rece-
beu R$ 990 mil na primeira fase e R$ 1,07 milhão na segunda fase.

Tá milionário

7

O Manchester City conse-
guiu abrir a campanha na Liga dos 
Campeões 2021/22 com uma vitó-
ria animada sobre o RB Leipzig 
por 6 x  3, na última quarta-feira, 
mas o técnico Pep Guardiola não 
ficou plenamente satisfeito com a 
partida. Depois do triunfo, o 
comandante fez uma pequena 
reclamação aos fãs da equipe, 
dizendo que gostaria de ter visto o 
estádio City of Manchester 
lotado.

Lamentação

Praga no futebol pernambucano

Uma dívida milionária, esti-
mada em R$ 18 milhões, foi a 
razão do fim da passagem do 
atleta Daniel Alves pelo Morumbi 
15 meses antes do previsto. A esti-
mativa do clube é de uma econ-
omia de R$ 27 milhões com o que 
ainda restava do vínculo, como 
bônus, metas e salário até o fim de 
2022.

Ponto final II
O São Paulo e o lateral Daniel 

Alves finalizaram o acordo nesta 
quinta-feira para a rescisão do con-
trato do jogador, que terminaria 
apenas em dezembro de 2022. O 
atleta agora pode se transferir para 
outro clube, inclusive do Brasil – 
ele tem apenas seis jogos no 
Brasileiro, justamente o limite para 
trocar de equipe.

Ponto final

O momento não é bom para os três principais clubes do futebol per-
nambucano. Desde o início do mês de agosto, Sport, Náutico e Santa 
Cruz vêm colecionando números negativos e vivem momento de baixa em 
suas respectivas divisões do Campeonato Brasileiro. Em 22 jogos disputa-
dos pelo "Trio de Ferro" neste período, quatro vitórias foram apenas 
somadas.

O técnico Allan Aal exaltou o empenho do CRB  na busca pelo 
empate por 1 a 1 com o Vasco, pela 24… rodada da Série B. Na coletiva, 
ele reconheceu que o time não teve uma atuação inspirada nesta quinta e 
destacou a importância do ponto conquistado no Rei Pelé. O gol de 
Renan Bressan saiu apenas nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo. 

Lamentação
Garantidos na semifinal da Copa do Brasil, Atlhetico, Fla men go  abo-

canharam R$ 15,1 milhões só em premiações no torneio. Tam bém classi-
ficado, o Fortaleza ul trapassou os R$ 17,2 milhões. A pró xima fase terá 
Athletico x Fla men go e Atlético-MG x Fortaleza. O Athletico eliminou o 
Santos com du as vitórias por 1 a 0. O Fla aplicou 6 a 0 no agregado contra 
o Grê mio (4 a 0 na ida, 2 a 0 na vol ta). O Galo também venceu as du as 
partidas contra o Fluminense (2 a 1 e 1 a 0). E o Fortaleza ganhou do São 
Paulo por 3 a 1 após 2 a 2 na ida.

Copa graúda
O CSA não vence há quatro 

rodadas da  Série B e precisa mostrar 
serviço fora de casa. Neste sábado, o 
time encara o Londrina, às 16h30, 
no Estádio do Café, e pode ter um 
retorno importante à equipe. 
Recuperado de uma lesão na poste-
rior da coxa esquerda, o centroa-
vante Dellatorre viajou e disputa 
posição com Bruno Mota. O meia 
Renato Cajá, recuperado de lesão, 
treinou normalmente com o elenco e 
também deve aparecer na equipe. 
Ele desfalcou o time nas duas últi-
mas rodadas, e o atacante Marco 
Túlio ganhou a posição.

Briga de azulinos

A abertura do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão está mar-
cada para este sábado. Sete clubes se inscreveram para disputar uma vaga 
na elite do futebol estadual: Agrimaq Pilarense, Dimensão Saúde, 
Dínamo, Cruzeiro, FF Comercial, Miguelense e Zumbi. Neste sábado, 
Dínamo e Agrimaq Pilarense se enfrentam às 15h, no Estádio da Ufal. 
Domingo tem Miguelense x Dimensão Saúde e Zumbi x Cruzeiro. O FF 
Comercial folga

Começa neste sábado

Demorou 24 rodadas, mas, enfim, o Vasco 
atuou como time grande na Série B. Ao impor 
um estilo de jogo, ainda incipiente dado a 
somente quatro dias de trabalho, o técnico 
Fernando Diniz apontou caminhos para uma 
melhora de rendimento na luta pelo acesso à 

Série A. A equipe carioca controlou o jogo até os 
46 minutos do segundo tempo, quando uma vitó-
ria que parecia certa virou empate. Erros bobos 
no Rei Pelé nesta quinta-feira determinaram o 1 
a 1 com o CRB e, mais uma vez, custaram pre-
ciosos pontos.

Boa aparência
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