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Sonho Contaminado Verdão na cola

SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE

Governo estadual: 41% dos eleitores 
do Sertão votariam em Paulo Dantas

INVESTIMENTO 

Tijolo e cimento dão 
forma à CMEI Cidade 
Sorriso e obra avança

RETOMADA

Marx destina 
R$ 4,7 milhões 
para obra da 
fábrica de leite 
da CPLA em 
Batalha

Avanços também foram apresentados 
ao presidente do Detran

SAÚDE 

 Ipaseal amplia contrato 
com Diagnose e inclui 

exames para o servidor
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TORNEIO NACIONAL

Equipe alagoana de ginástica rítmica 
se destaca em Porto Alegre-RS

A ginasta Isabella Tenório consagrou-se 
campeã nacional geral do nível 1

A equipe alagoana de ginástica 
rítmica se destacou, em recente tor-
neio nacional da modalidade, na 
cidade de Porto Alegre-RS, ocor-
rido no período de 04 a 07 de 
novembro. 

O Clube Arena conquistou 5 
medalhas no evento, sendo uma em 
conjunto e 4 em individuais! 

A ginasta Isabella Tenório 
consagrou-se campeã nacional geral 
do nível 1, na categoria pré infantil, 

conquistando 4 medalhas no total, 
sendo a ginasta mais medalhada do 
estado no evento e a única alagoana 
a conquistar dois ouros. 

A ginasta Betina Campello foi 
medalhista de prata em mãos livres, 
na categoria pré infantil nível 2, 
numa disputa emocionante sob 
muitos aplausos! 

Para finalizar a participação, o 
conjunto pré infantil foi vice cam-
peão nacional, sendo o único con-
junto alagoano a ser medalhista no 
evento! 

As ginastas do conjunto já tin-
ham sido campeãs regionais em 
setembro, conquistando a vaga para 
o nacional! 

Agora se preparam para com-
petir o campeonato brasileiro de 
conjuntos no fim deste mês, a fim 
de poderem ganhar experiência e 
disputar mais uma significativa 
medalha para alavancar a ginástica 
de Alagoas! 

O Clube Arena foi o clube ala-
goano que mais ganhou medalhas 
no torneio nacional 2021!

CONFRATERNIZAÇÃO

Pig Pork na Ponta Verde realiza 
festa com muito samba e alegria

Após superar um ano tão difí-
cil e cheio de acontecimentos ines -
pe rados como esse de 2021, onde 
mui ta gente foi vítima de tribula-
ções com parentes e amigos ou co -
nhecidos, chegou a hora então de 
agradecer por ter superado todos 
esses obstáculos da forma mais 
alegre que existe. Comemorando. 

Isso mesmo. E para comem-
orar com muita intensidade e emo-
ção, vem aí a Confraternização do 
ano. Um novo modelo de festa 
coletiva onde várias turmas de ami-
gos, sejam de trabalho, faculdade 
ou colégios irão se juntar para cele-
brar o tão esperado fim de 2021. 

Agora se imagine em um 
ambiente alegre e festivo que irá 
iniciar suas comemorações relem-
brando os maiores sucessos de 
Chiclete com Banana, Asa de 
águia, Netinho e tantos outros can-
tores da música axé de 1980. O 
artista alagoano Paulinho Guitarra 
como é conhecido, através de uma 

viagem musical ao Maceió Fest, 
fará você relembrar do melhor do 
nosso carnaval fora de época. 

E para a comemoração ficar 
completa, que tal relembrar o 
maior grupo de samba de Alagoas 
que revolucionou as noites alagoa-
nas com os seus maiores sucessos 
desde 1992 quando suas apresen-
tações eram disputadíssimas e que 
até hoje nos trazem recordações 
maravilhosas dos momentos de 
alegria que vivemos nos anos 90. 
Sim, e nós vamos relembrar o 
sucesso desse grupo com uma 
apresentação do próprio grupo, O 
Sirrose. 

Zé Carlos, Negro Mir e Luiz 
Gatto, voltarão a se apresentar, 
acompanhados dos melhores músi-
cos de samba aqui de Alagoas no 
sábado, 04 de dezembro no restau-
rante Pig Pork na Ponta Verde, 
para um público de sorte e esti-
mado de 200 pessoas. 

A Confraternização do ano 

terá início às 17 horas com a 
viagem musical do Axé 80 e pros-
seguirá as 18 horas com o samba 
do Grupo Sirrose. Tudo isso 
regado de muita alegria, emoção, 
reencontro dos amigos, cerveja gel-
ada e tira gosto de boteco, cuja 
porção individual, já está incluído 
no ingresso de R$60,00 por pes-
soa, em mesa de 04 lugares. Ou 
seja, cada mesa escolherá 04 petis-
cos de boteco dentre uma lista que 
será apresentada em cardápio. 

Agora é se preparar para não 
conter a emoção e extravasar as 
alegrias nas comemorações com os 
amigos de uma vida na 
Confraternização do Ano. Sábado, 
04 de dezembro, a partir das 17 
horas, no restaurante Pig Pork na 
Ponta Verde, o mesmo onde acon-
teceu com sucesso o Samba na 
Calçada e que já estará aberto as 
16 horas para receber a todos os 
que desejam se encontrar e con-
fraternizar. 

Para maiores informações o 
ZAP 9 9981 4018 de Dinho Lopes 
está a sua disposição com os desejos 

de um grande encontro, uma grande 
festa e uma grande confraternização. 
Sim, a Confraternização do Ano.

A ginasta Betina Campello foi medalhista de prata 
em mãos livres, na categoria pré infantil nível 2
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SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE

Governo estadual: 41% dos eleitores 
do Sertão votariam em Paulo Dantas

O deputado estadual Paulo 
Dantas surpreendeu ao aparecer em 
segundo lugar no resultado geral de 
pesquisa de opinião sobre a eleição 
de governador realizada pelo 
Ibrape, isso mesmo sem ser muito 
conhecido em todas regiões do 
estado, um déficit que deverá ser 
foco durante a campanha eleitoral. 

O instituto disponibilizou o 
resultado por região. No corte 
regional, os candidatos têm desem-
penho distintos. O senador Rodrigo 
Cunha, por exemplo, lidera em 
Maceió, mas aparece em segundo 
em outras regiões. 

No Sertão, área de atuação de 
Paulo Dantas, o deputado consegue 
colocar uma vantagem de 28 pontos 

percentuais sobre Cunha. Ele teria 
três vezes mais votos que o tucano 
na região se a eleição fosse hoje. 

A pesquisa aponta, na avalia-
ção do diretor do Ibrape, 
Francivaldo Diniz, para uma polar-
ização entre o deputado e o sena-
dor, caso confirmada a disputa 
entre os dois em 2022. O levanta-
mento traz cenários similares aos 
divulgados recentemente por outro 
instituto, que fez pesquisa apenas 
em Maceió, com a simulação de 
disputa entre três nomes: Rodrigo 
Cunha, Paulo Dantas e Jó Pereira. 

A Gazetaweb divulgou, na 
terça-feira (08/11), pesquisa do 
Ibrape numa simulação de primeiro 
turno eleitoral, em que se apresen-

tam os nomes do deputado estadual 
Paulo Dantas (MDB), do senador 
Rodrigo Cunha (PSDB), e da depu-
tada estadual Jó Pereira (MDB). 

No resultado geral, Cunha fica 
com 30%, Dantas 18% e Pereira 
7%. Indeciso 26% e 19% de branco 
e nulo. O intervalo de confiança da 
pesquisa estimada é de 95%, com 
margem de erro máxima de 3% 
para mais ou menos. 

Já no corte regional, Paulo 
Dantas tem a preferência de 41% 
dos eleitores do sertão. O senador 
Rodrigo Cunha aparece em 
segundo lugar na região, com 13%, 
seguido de Jó Pereira com 3%. 
Indecisos 25% e 18% de brancos e 
nulos. (Com agências) O deputado estadual Paulo 

Dantas surpreendeu ao aparecer 
em segundo lugar no resultado 
geral de pesquisa de opinião sobre a 
eleição de governador realizada 
pelo Ibrape, isso mesmo sem ser 
muito conhecido em todas regiões 
do estado, um déficit que deverá ser 
foco durante a campanha eleitoral. 

O instituto disponibilizou o 
resultado por região. No corte 
regional, os candidatos têm desem-
penho distintos. O senador Rodrigo 
Cunha, por exemplo, lidera em 
Maceió, mas aparece em segundo 
em outras regiões. 

No Sertão, área de atuação de 
Paulo Dantas, o deputado consegue 
colocar uma vantagem de 28 pontos 
percentuais sobre Cunha. Ele teria 
três vezes mais votos que o tucano 
na região se a eleição fosse hoje. 

A pesquisa aponta, na avalia-
ção do diretor do Ibrape, 
Francivaldo Diniz, para uma polar-
ização entre o deputado e o sena-
dor, caso confirmada a disputa 
entre os dois em 2022. O levanta-
mento traz cenários similares aos 

divulgados recentemente por outro 
instituto, que fez pesquisa apenas 
em Maceió, com a simulação de 
disputa entre três nomes: Rodrigo 
Cunha, Paulo Dantas e Jó Pereira. 

A Gazetaweb divulgou, na 
terça-feira (08/11), pesquisa do 
Ibrape numa simulação de primeiro 
turno eleitoral, em que se apresen-
tam os nomes do deputado esta-
dual Paulo Dantas (MDB), do 
senador Rodrigo Cunha (PSDB), e 
da deputada estadual Jó Pereira 
(MDB). 

No resultado geral, Cunha 
fica com 30%, Dantas 18% e 
Pereira 7%. Indeciso 26% e 19% 
de branco e nulo. O intervalo de 
confiança da pesquisa estimada é 
de 95%, com margem de erro máx-
ima de 3% para mais ou menos. 

Já no corte regional, Paulo 
Dantas tem a preferência de 41% 
dos eleitores do sertão. O senador 
Rodrigo Cunha aparece em 
segundo lugar na região, com 13%, 
seguido de Jó Pereira com 3%. 
Indecisos 25% e 18% de brancos e 
nulos. (Com agências) 
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O deputado federal Marx 
Beltrão (PSD) destinou R$ 4,7 mi     -
 l hões em recursos para a obra de 
retomada da unidade de beneficia-
mento de leite da Cooperativa de 
Produção Leiteira de Alagoas 
(CPLA) em Batalha.  A volta do 
funcionamento da fábrica é uma 
das esperanças para a retomada 
econômica na região. Na quinta-
feira (11), Beltrão visitou as obras 
da unidade ao lado do deputado 
estadual Paulo Dantas (MDB) e do 
secretário de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Aquicultura 
(Seagri) Maykon Beltrão. 

„Estamos trabalhando para 
levar um produto de qualidade a 
quem mais precisa em Alagoas por 
meio deste lindo trabalho feito pelos 
produtores de leite e pela 
Cooperativa. Por isso destinei R$ 
4,7 milhões para a construção de 
uma parte da fábrica da CPLA, em 
Batalha, no Sertão alagoano. Junto 
ao deputado estadual Paulo Dantas 
e ao secretário de Agricultura de 
Alagoas Maykon Beltrão  traremos 
a tão sonhada fábrica de beneficia-
mento de leite para este município, 
beneficiando a população e gerando 
muitos empregos‰, destacou Marx 
Beltrão.

O investimento total no 
empreendimento é orçado em 
cerca de R$ 50 milhões, sendo 
revertidos para a reestruturação e 
a modernização do parque indus-

trial da unidade de 29,375 m². A 
expectativa com o funcionamento 
é que a produção ultrapasse os 
160 mil litros de leite processados 
por dia.  A unidade terá uma área 

de concentração e secagem do 
leite e uma queijaria automati-
zada. O mix de produtos e sub-
produtos a serem produzidos no 
local contempla leite me pó, leite 

em pó desnatado, manteiga, leite 
condensado, queijo mussarela, 
composto lácteo em pó doce de 
leite confeiteiro e sobremesa lác-
tea.

RETOMADA

Marx destina R$ 4,7 milhões para obra 
da fábrica de leite da CPLA em Batalha

O Centro de Diagnóstico por 
Imagem – Diagnose – passa a ofe-
recer aos usuários do plano Ipaseal 
Saúde os exames de endoscopia e 
colonoscopia. O termo aditivo ao 
contrato foi assinado, nesta quinta-
feira (11), pelo diretor-presidente 
do Ipaseal, Adeilson Bezerra; pela 
diretora executiva da Diagnose, 
Júlia Nolasco e o responsável téc-
nico, Francisco Chagas. 

A Diagnose, que faz parte da 
rede credenciada ao plano, coloca à 
disposição dos pacientes uma 
equipe médica altamente qualifi-
cada. Além de uma completa estru-
tura tecnológica, com aparelhos de 
alta definição que permitem ampliar 
em até 200 vezes a imagem, o que 
aumenta as possibilidades de dia-
gnóstico.

Mais trabalho 
 
O diretor-presidente do 

Ipaseal Saúde, Adeilson Bezerra, 
apresentou ao presidente do Detran 
Alagoas, Adrualdo Catão, os avan-
ços da nova gestão do plano de 
saúde. Entre eles, a inclusão do 
Hospital Alvorada para urgência e 
emergência de baixa e média com-
plexidade e o convênio com a Santa 
Casa para procedimentos de alta 
complexidade e atendimento pelos 
médicos da Santacoop. 

Além do credenciamento de 
novas clínicas, contribuindo para 
diminuir o tempo de espera de con-
sultas e exames. São ações e inves-
timentos que melhoram a qualidade 
dos serviços e reforçam a parceria 
entre o Ipaseal e o Detran Alagoas.

SAÚDE 

 Ipaseal amplia contrato com Diagnose 
e inclui exames para o servidor

Avanços também foram apresentados ao presidente do Detran
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INVESTIMENTO 

Os investimentos em Edu ca -
ção na parte alta da capital de Ala go -
as estão transformando fisicamente 
os bairros para transformar vidas em 
um futuro breve. A Prefeitura de 
Maceió está erguendo o Centro 
Municipal de Educação Infantil no 
Conjunto Cidade Sorriso I e a per-
formance da obra está impecável. 

A estrutura completa tem mais 
de 2,3 mil m² para atender 188 cri-
anças, em dois turnos (matutino e 
vespertino), sendo 94 pequenos em 
tempo integral. Segundo o secretário 
municipal de Educação, um dos 
pontos fortes desta unidade é sua 
localização. Elder Maia explica que 
o CMEI Cidade Sorriso deve acol-
her a demanda de diversas escolas de 
seu entorno na parte alta, como do 
Village, por exemplo. 

Crianças de zero a cinco anos 
serão beneficiadas com o CMEI. 
Fabiana da Silva, mãe do pequeno 
Caleb Rayan, de 2 meses, vê através 
da construção da creche, uma esper-
ança para sua vida e de seu filho. 

„A construção desse CMEI 
representa algo muito importante, 
pois já tenho quatro filhos e será um 
imenso prazer tê-lo na creche para 
voltar a trabalhar. Não tenho nin-
guém para tomar conta dos meus fil-
hos, então quando vou trabalhar 
tenho que pagar alguém para ficar 
com eles, principalmente o Caleb‰, 
disse Fabiana da Silva.  

Para Sandra Monteiro, outra 
mamãe ansiosa pela unidade diz que 
a obra vem como uma bênção para 
a comunidade. 

„Tenho três filhos e isso aqui é 
uma bênção, porque há necessidade 
de tirar as crianças da situação de rua 
e colocar num equipamento como 
esse. Aqui tinha uma creche, mas 
não era suficiente para as necessi-
dades. Então, colocávamos em out-
ros bairros, e havia a dificuldade de 
transporte, porque nem sempre as 
mães têm condições de se deslocar 
para outros bairros. Esse é um 
momento importante para nós‰, 
comemorou Sandra.

Tijolo e cimento dão forma à CMEI 
Cidade Sorriso e obra avança

Estudantes vão contar com infraestrutura adequada para o ensino
Os alunos contarão com play-

ground, jardim, salas administrativas, 
de atividades, professores e reuniões. 
A estrutura que está em construção 
dispõe ainda de fraldários, sala de 

amamentação, sanitários, lactário, 
copa, salas multiuso, entre outros 
equipamentos que vão garantir con-
forto para servidores e estudantes. 

„Maceió está entre as capitais 

com o menor número de alunos 
matriculados nessa etapa, que é a 
mais importante da vida educacional 
de um aluno. Somente 1% dos alu-
nos dos CMEIs estudam em tempo 

integral aqui na capital. A criança que 
permanece na escola o dia todo se 
torna um adulto mais capaz, mais 
acolhedor e mais preparado para o 
mercado de trabalho‰, reforçou o 

secretário Elder Maia. 
A obra está orçada em R$ 1,7 

mi lhão e o cronograma de conclusão 
de oito meses está sendo cumprido à 
ris ca. 

Unidade vai atender a bairros da parte alta de Maceió
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

DEPUTADA PREMIADA
A deputada estadual Cibele Moura recebeu o Prêmio Selma 

Bandeira por sua atuação e dedicação em prol da mulher alagoana. 
Esse prêmio homenageia mulheres éticas e batalhadoras como foi a 
deputada e médica Selma.

FERIADO DA OCUPAÇÃO
A ocupação hoteleira 

média no estado será de 
aproximadamente 92%, 
segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH) de Alagoas, 
por conta da celebração da 
Proclamação da República, 
que acontece na próxima 
segunda-feira (15).

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

TRANSPARÊNCIA NO ORÇAMENTO
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 

propôs mudanças nos recursos orçamentários das emendas de relator 
- o chamado "orçamento secreto" - para torná-las mais transparentes. 
Decisão do parlamentar vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) 
formar maioria para manter a suspensão do orçamento, originalmente 
ordenado pela ministra Rosa Weber.

ATENDIMENTO PELO WHATSAPP
A Vigilância Sanitária de Maceió disponibilizou um novo canal 

direto de comunicação para que os maceioenses possam exercer seus di-
reitos como cidadãos e consumidores. A partir de agora, qualquer situ-
ação de inconformidade com a legislação sanitária no município – a 
exemplo dos flagrantes de estabelecimentos com alimentos impróprios 
para o consumo humano e instalações em condições insalubres – poderá 
ser informada também pelo Whatsapp, através do número (82) 98705-
0730.

Dos nove deputados federais, quem renova o mandato?

Algumas pessoas estão emo-
cionalmente exaustas devido a uma 
sobrecarga de exigências ou um acú-
mulo de experiências difíceis. 
Outros chegam emocionalmente 
esgotados à vida adulta devido a 
uma infância traumática. 

O esgotamento psicológico é 
um estado angustiante que muitas 
pessoas sofrem sem saber. O indi-
víduo pode estar esgotado emocion-
almente, mas acredita que tudo é 
devido a um trabalho não muito rec-
ompensador ou a relações sociais 
não muito fluidas. Isso pode até ser 
verdade, mas também é possível que 
o oposto esteja acontecendo. Você 
está sofrendo de uma fadiga emo-
cional que não permite que o res-
tante funcione. 

Estar esgotado emocional-

mente significa estar sem forças. Isso 
acontece quando você vive de forma 
automática, sem pensar ou sentir 
muito e agindo o tempo todo como 
se tudo o que acontecesse com você 
fosse imposto. Como se a sua vida 
não lhe pertencesse e isso não lhe 
importasse. 

Em alguns casos, a pessoa 
chega emocionalmente esgotada à 
vida adulta. Se a sua família é disfun-
cional, você provavelmente precisou 
investir muita energia na tentativa de 
se adaptar e entender um ambiente 
adverso. Estes são alguns dos sinais 
que podem ajudá-lo a identificar se 
você é vítima de fadiga emocional. 

Quando alguém está emocion-
almente esgotado, também se per-
cebe impotente ou incapaz. A pessoa 
fará tudo ao seu alcance para se con-

vencer de que nenhum esforço será 
suficiente para alcançar algo. Isso 
também irá depreciar a conquista: 
por que estabelecer metas, se no 
final tudo continua igual? 

O sentimento de impotência 
alimenta a fadiga emocional que é 
experimentada. É como se para 
fazer alguma coisa fosse necessária 
uma tonelada de energia. Uma ener-
gia que a pessoa não tem. Dessa 
forma, tudo parece distante e difícil. 
É por isso que uma pessoa emocion-
almente esgotada geralmente opta 
pela passividade. 

A dica desta semana é 
entender os seus limites e os sinais 
do seu corpo. Lembre-se, não 
somos máquinas e não precisamos 
demonstrar que somos. Łtima 
semana!! 

“Esgotamento físico e suas dificuldades” 

Arthur Lira (PP) foi o segundo 
colocado para deputado federal nas 
eleições de 2018, com 143.858 
votos, sua força política em Alagoas, 
e agora como presidente da Câmara 
Federal, deverá ser o deputado fe -
deral mais votado no pleito de 2022. 

Marx Beltrão (PSD) na eleição 
de 2018, foi o terceiro colocado para 
deputado federal, com 139.458 vo -
tos. Dois fatores contribuíram para a 
excelente votação que ele obteve 
naquele pleito: o comando de várias 
prefeituras da região Sul do Estado e 
os dois anos que esteve à frente do 
ministério do Turismo do Governo 
Temer. Com a sua derrota sofrida 
nas eleições municipais na região Sul 
do Estado, em 2020, é bem provável 
que não venha obter o mesmo 
desempenho eleitoral em 2022. 

Sergio Toledo (PL) foi o 
quarto colocado nas eleições de 
2018, para deputado federal, com 
98.201 votos. O deputado, além do 
poder econômico que possui, tem 
uma base forte de prefeitos e verea-
dores, para renovar seu mandato no 
pleito de 2022. 

Nivaldo Albuquerque (PTB) 
foi o quinto colocado nas eleições de 
2018, com 84.956 votos. A força 
política do seu pai, o deputado esta-
dual Antônio Albuquerque, que li -

dera dezenas de prefeitos e centenas 
de vereadores no interior de Alagoas, 
será o fator determinante para a sua 
reeleição em 2022. 

Isnaldo Bulhões (MDB) foi o 
sexto colocado nas eleições de 2018, 
para deputado federal, com 71.847 
votos. Quatro fatores serão prepon-
derantes para a sua reeleição em 
2022: a condição de líder da ban-
cada do MDB na Câmara Federal, o 
apoio dos Calheiros, sua grande base 
eleitoral na região do sertão e a força 
da chapa a ser montada pelo MDB 
para a disputa do próximo pleito. 

Severino Pessoa (sem partido) 
foi o sétimo colocado nas eleições de 
2018, para deputado federal, com 
70.413 votos. Com uma atuação 
quase inexistente na Câmara Federal 
e a derrota sofrida por sua esposa, 
Fabiana Pessoa, para a prefeitura de 
Arapiraca nas eleições municipais de 
2020, tais fatos, serão fatores desfa-
voráveis à renovação do seu man-
dato em 2022. 

Paulão (PT) foi o oitavo colo-
cado nas eleições de 2018, para 
deputado federal, com 60.900 votos. 
Com o fim das coligações e com o 
limite de apenas dez candidatos para 
disputa das nove vagas para a 
Câmara Federal, será muito difícil 
para o Partido dos Trabalhadores 

atingir o quociente eleitoral e restará 
ao deputado Paulão, a alternativa da 
Federação Partidária ou aposta nas 
sobras de vagas. 

Tereza Nelma(PSDB) foi a 
nona colocada das nove vagas em 
disputa, para deputada federal, nas 
eleições de 2018, com 44.207 votos. 
A coligação da qual fez parte 
(PSB/PSDB/PP) contribuiu para a 
sua eleição. Caso participasse da 
coligação do MDB, teria sido a ter-
ceira suplente, pois Ronaldo Lessa, 
naquela coligação, foi o primeiro 
suplente com 55.474 votos e 
Givaldo Carimbão, com 54.620 
votos, foi o segundo suplente. 

Pedro Vilela (PSDB) nas elei-
ções de 2014, foi o terceiro mais 
votado para deputado federal, com 
119.582 votos. Dois fatores foram 
fundamentais para a sua expressiva 
votação: o apoio do seu tio e gover -
nador naquele pleito, Teotônio 
Vilela Filho, e uma estrutura milion-
ária de campanha. Já nas eleições de 
2018, Pedro já não tinha mais o seu 
tio no comando da máquina esta-
dual e realizou uma campanha mod-
esta, fatos esses que determinaram 
inexpressiva votação para deputado 
federal, com 37.203 votos, o que 
ainda o fez conquistar uma primeira 
suplência na sua coligação. 
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

Na mira da Taça

Ameaçado

A mesmice do Vasco virou melancolia e há o risco 
de aumentar para omissão. No resultado de 3 a 0 para o 
Vitória/BA,  a quarta derrota consecutiva, o time foi 
humilhado em campo e definitivamente não tem mais 

nenhuma chance matemática de conquistar o acesso à 
Série A. São 11 pontos distantes do G-4 e a vexatória 
nona posição faltando três rodadas para o término do 
Brasileirão.

Sonho Contaminado

7

A derrota para o América-MG 
por 3 x 2 na quarta-feira no Recife, 
afundou ainda mais o Sport na zona 
de rebaixamento - em 18À lugar, está 
seis pontos atrás da primeira equipe 
fora, o Bahia. Agora, com mais seis 
partidas a disputar, o Rubro-negro 
precisa executar uma arrancada que 
só o Fluminense de 2009 conseguiu 
fazer na Série A para evitar a queda.

Na degola
Naquela edição de 2009 do 

Brasileiro, o Fluminense estava na 
lanterna após 32 partidas disputadas 
e somava os mesmos 30 pontos do 
Sport hoje . Tinha 99% de risco de 
rebaixamento. A permanência era 
improvável, mas o Tricolor venceu 
cinco de seis partidas (empatou a 
última) e salvou-se com 46 pontos - 
em 16À lugar.

Na degola II

Na mira da Taça II

Na verdade sonhar é de graça. Mas para realizar exige suor, dedicação, 
sacrifício, qualidade e, também, humildade. O Atlético-MG não é campeão 
brasileiro. Porém, está perto de ser. Os 58 mil torcedores na quarta-feira 
sabem disso. É impossível ignorar a proximidade do feito. As comemora-
ções, após os 3 a 0 diante do Corinthians, trazem respostas positivas de um 
time diferenciado que está preste a comemorar o título maior do Brasileirão.

Cirurgia

Sobre o técnico Allan Aal, 
além dele cumprir suspensão por 
ter recebido um cartão vermelho no 
jogo contra a Ponte Preta, ele  pas-
sou por procedimento cirúrgico no 
joelho esquerdo na terça-feira. O 
treinador reage bem e segue sob os 
cuidados do Departamento Médico 
do clube. Allan Aal, de 42 anos, foi 
operado pelo médico Sérgio 
Canuto, em Maceió, e submetido a 
uma tenoplastia de patela esquerda.

Feminino na jogada

Teve início na quinta e ter-
mina neste sábado em Maceió, um 
seminário focado no projeto CBF 
Social. Trata-se da segunda vez que 
o evento acontece na capital ala-
goana, a fim de incentivar as meni-
nas da terra de Marta. As atividades  
estão sendo realizadas no 
Complexo Esportivo da Ufal. A ini-
ciativa da CBF, em parceria com a 
Federação Alagoana de Futebol, a 
prefeitura de Maceió e a Ufal. 

Dominante no Mineirão, com 13 vitórias seguidas, o Atlético não deu 
chances para o Corinthians sequer chegar perto de um empate. Logo no 
começo, Diego Costa contou com uma reação tardia e equivocada de Cássio 
para balançar as redes, e a partir de então dominar a partida. Com um meio 
de campo sem Jair e Nacho, o Atlético soube se impor. Principalmente com 
uma linha defensiva bem postada, dois zagueiros de bom jogo aéreo e anteci-
pação. O Corinthians praticamente não assustou Everson.

Galo alagoano
O técnico Alan Aal estava suspenso na quarta e quem comandou o CRB contra 

o Londrina foi o auxiliar Anderson Valiñas. Em campo, o time venceu por 1 a 0 e 
se manteve na luta pelo acesso. “Não gostei muito da apresentação no primeiro 
tempo, percebi certa ansiedade da equipe, mas vi os jogadores darem uma boa 
resposta na etapa final” disse Anderson.  No fim, ele demonstrou ter muita confi-
ança no acesso, afinal, o CRB ainda tem três jogos pela frente no Brasileiro.

 O Palmeiras teve uma de suas melhores exibições neste Brasileiro ao   
golear o Atlético/GO, na quarta-feira, no Allianz Parque, pela 31… rodada. 
Com desempenho que faz lembrar a arrancada no primeiro turno, quando a 
equipe liderava a competição, o Verdão chegou à sexta vitória seguida fazendo 
um grande jogo, especialmente no ataque. Já questionada em outros momen-
tos pela dificuldade para criar, a equipe de Abel Ferreira está crescendo nesse 
sentido. Muito por conta do quarteto na frente, com Raphael Veiga, Gustavo 
Scarpa, Dudu e Rony.

Verdão na cola

Lá na Inglaterra o Aston Villa anunciou nesta 
quinta-feira a contratação de Steven Gerarrd como novo 
técnico da equipe. ̧ dolo do Liverpool, o ex-jogador de 41 
anos chega para o lugar de Dean Smith, demitido no 
último fim de semana, e com um contrato de duas tem-
poradas e meia.

Grã Bretanha
Gerrard começou a carreira de técnico nas catego-

rias de base do Liverpool em 2017. No ano seguinte, ele 
assumiu o comando do Rangers e foi campeão escocês na 
última temporada de forma invicta e deixou o time na 
atual como líder da liga nacional. Ao todo, foram 190 par-
tidas com 123 vitórias.

Origem

A situação não anda boa para o Coritiba que roda-
das atrás era tido como favorito até para conquistar o título 
de Série B. Na quinta o time desandou diante do Goiás ao 
ser derrotado por 2 x 1 em Goiânia. Pois com 61 pontos, 
o time alviverde desperdiçou mais uma chance de chegar 
ao número mágico, de 64 pontos. Foi a segunda derrota 

seguida, a três jogos do término da competição. O 
Coritiba chegou ao sexto jogo sem vitória fora de casa, 
com três derrotas e três empates. A equipe já tinha perdido 
a liderança para Botafogo, na rodada passada, e agora a 
distância para o quinto colocado, CRB, caiu para quatro 
pontos.
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