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ALIMENTOS FRESCOS E SAUDÁVEIS

Alimentação na rede escolar 
ganha em qualidade e 

quantidade com novo edital

OPINIÃO

Arthur Lira defende transformação do 
Auxílio Brasil em programa permanente

Cancelamento do réveillon 
tem mais a ver com política 
do que saúde, diz analista

SENADO

Projeto destina R$ 2,8 bilhões 
para cota extra de auxílio 
emergencial a pai solteiro

Cartão CRIA 
no valor de 
R$ 150 será 
pago já neste 
mês de 
dezembro

DINHEIRO



MACEIÓ, 04/12 A 10/12 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 041 - R$ 2,00 2
OPINIÃO

Cancelamento do réveillon tem mais a ver 
com política do que saúde, diz analista

O avanço da variante 
łmicron na ˘frica e na Europa 
chamou atenção do mundo inteiro 
pela agressividade da nova cepa. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) classificou que a variante 
apresentava Ârisco muito altoÊ para 
o mundo. Mesmo antes da nova 
cepa ser confirmada no Brasil, gov-
ernadores de diversos estados 
começaram a debater sobre a reali-
zação ou não das tradicionais festas 
de réveillon. 

Atualmente, com 3 casos de 
łmicron confirmados no Brasil, 
mais de 10 cidades brasileiras can-
celaram as festas de fim de ano. 
Fortaleza, no Ceará, foi a primeira 
delas e o governador Camilo 
Santana (PT), emitiu a decisão de 
que no estado estão proibidas as 
realizações de grandes eventos de 
ano novo. „A atuação do govern-
adores estaduais, principalmente 
Camilo Santana do Ceará e Flávio 

Dino do Maranhão, durante a pan-
demia, se pautou muito em defend-
er a saúde do povo de seus estados 
e encabeçaram grupos de trabalhos 
com outros governadores a fim de 

promover o bem comum‰, afirma o 
publicitário e especialista em mar-
keting político, Janiel Kempers. 

De acordo com ele, parte das 
ações políticas realizadas no perí-

odo da pandemia foram feitas 
visando o pleito eleitoral de 2022. 
„O que vimos, foi uma troca de far-
pas entre alguns governadores e o 
presidente da república, Jair 

Bolsonaro que, por outro lado, gas-
tou mais tempo revidando os 
ataques do que propriamente ten-
tando minimizar os efeitos da 
COVID 19‰, opina. 

Janiel conta que a quebra de 
expectativa da população sobre a 
possível volta dos eventos aconte-
ceu devido a liberação parcial das 
atividades que gerou uma comem-
oração antes do problema ser con-
trolado definitivamente. „Agora os 
estrategistas por trás dos líderes 
políticos estudam o que é pior: can-
celar tudo ou liberar, o que tem 
mais peso?‰, questiona o especial-
ista. 

Para ele, em meio a decisões 
políticas bagunçadas para suprir as 
expectativas da eleição do ano que 
vem, quem pode sair perdendo é o 
povo. „Nesse jogo político para 
2022, pouco se vê de fato, sobre o 
risco que a saúde pública corre‰, 
pontua.
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Arthur Lira defende transformação do 
Auxílio Brasil em programa permanente

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que apoia a transform-
ação do Auxílio Brasil em um pro-
grama permanente. A mudança 
foi aprovada nesta quinta-feira (2) 
pelo Senado, durante a votação da 
PEC dos Precatórios (Proposta de 
Emenda à Constituição 23/2021), 
que volta para análise da Câmara 
dos Deputados.Lira também se 
manifestou favoravelmente à 
sugestão do Senado de criar uma 
comissão permanente de avalia-
ção e gestão dos precatórios. 

"As duas propostas, se 
vierem, serão muito bem-vindas. 
O programa permanente tem 
apoio da Câmara, sempre teve, 
sempre buscamos isso", afirmou. 
A declaração foi feita em entre-
vista à GloboNews.Ele lembrou 
que a Câmara dos Deputados só 
não tornou o programa perma-
nente por causa da falta de uma 
fonte orçamentária, que viria da 
reforma do Imposto de Renda 
(PL 2337/21), ainda em votação 
no Senado.  

"Como não votou, não tem a 
fonte orçamentária para criar o 
programa fixo e temos o tempo-
rário. Se o Senado decidir na PEC 
dos Precatórios que o auxílio será 
permanente e apontar a fonte, a 
Câmara votará com tranquili-
dade", afirmou.A PEC dos 
Precatórios poderá abrir mais 
recursos para o Auxílio Brasil, ao 
limitar o pagamento de despesas 
judiciais e mudar o cálculo do teto 
de gastos.Arthur Lira ainda espera 
que a comissão sugerida pelo 
Senado dê maior clareza sobre os 
precatórios para entender o prob-
lema que, na sua avaliação, "não é 
normal".  

"Ninguém sabe quanto é. 
Um dia falam que é R$ 3 trilhões, 
outro dia falam que é R$ 4 tril-
hões. De onde é que vem, como é 
que nascem, como crescem, o que 
está por trás disso?", questionou. 
"Precatório só existe no Brasil, 
porque em todo lugar você tem um 
débito e paga. Aqui você escalona 
o débito e depois ele vai lhe consu-
mindo", disse. 

O presidente da Câmara 
destacou a importância do auxílio 
para combater os efeitos da crise 
provocada pela pandemia de 
Covid-19.  

"O governo veio com o 
socorro para 20 milhões de famílias 
que passam fome, que estão indo 
na lata do lixo para pegar ossos", 
disse. "A pandemia machucou 
muito. Aqueles que estão lá 
embaixo precisam desse 
auxílio."Lira voltou a defender a 
reforma do Imposto de Renda. 
"Quando você mexe no bolso, nin-
guém gosta. O projeto tem o con-
ceito de diminuir a carga nas pes-
soas jurídicas e taxar quem recebe 
grandes fortunas no Brasil", desta-
cou."A gente está com um teto de 
gastos e não cumprimos o nosso 
dever, enquanto Brasil, de fazer 
todas as reformas. Quando se apro-
vou o teto de gastos, precisava da 
reforma trabalhista, previdenciária, 
tributária e administrativa. 
Fizemos duas e pedaços de outra. 
E elas estão em um caminho mais 
lento", disse.

SENADO

Proposta enviada ao 
Congresso Nacional pelo Poder 
Executivo (PLN 43/21) abre cré  d -
i to especial de R$ 2,794 bilhões 
para pagar auxílio emergencial a 
pessoas em situação de vulnerabi -
lidade por causa da pandemia de 
Covid-19. O objetivo é pagar, 
neste mês de dezembro, uma cota 
complementar aos homens mono-
parentais, que são os pais solteiros 
ou chefes de família que criam os 
filhos sozinhos, sem cônjuge, com-
panheira ou companheiro. 

Em 2020, apenas mulheres 
monoparentais receberam o paga-
mento de cota dupla do auxílio 
emergencial. Para obter o benefí-
cio, a trabalhadora deveria estar 
inscrita no Cadastro Ðnico ou 
então preencher formulário em 
plataforma digital até 2 de julho de 
2020. Neste ano, o Congresso 

decidiu estender a cota comple-
mentar para os homens monopar-
entais (Lei 14.171/21). 

Como o cadastro pelo aplica-
tivo ou site da Caixa não permitia 
que os homens marcassem a opção 
de chefe de família, será verificado 
se o beneficiário de cota simples 

não tem cônjuge ou companheira, 
se há pelo menos uma pessoa 
menor de 18 anos de idade na 
família, e se não houve concessão 
de benefício de cota dupla para 
outra beneficiária ou marcação de 
chefe de família por outra pessoa 
no mesmo grupo familiar. 

O pagamento de dezembro 
se rá apenas para quem se cadastrou 
pe lo aplicativo ou site. Homens 
mo no parentais beneficiados pelo 
pro gra ma Auxílio Brasil ou inscri-
tos no Ca dastro Ðnico receberão a 
cota com plementar somente nos 
primeiros meses de 2022. No total, 

o Mi nis tério da Cidadania estima 
benefi ciar 1,283 milhão de famílias 
de ho mens monoparentais. Para 
isso, se rão necessários mais R$ 779 
mi lhões para os atendidos pelo 
Auxílio Brasil. 

O Ministério da Cidadania 
decidiu dividir os pagamentos 
porque a Caixa manifestou ser nec-
essário escalonar o público-alvo, 
para não prejudicar a capacidade de 
atendimento das agências. Os recur-
sos para pagamento da cota comple-
mentar do auxílio emergencial serão 
transferidos de dotações do Bolsa 
Família. O Ministério da Economia 
afirma que a execução do programa 
não será prejudicada porque o can-
celamento teve como base projeções 
de gastos até o fim do ano. Por 
causa do auxílio emergencial, houve 
uma sobra de R$ 9,5 bilhões de 
recursos do Bolsa Família.

Projeto destina R$ 2,8 bilhões para cota 
extra de auxílio emergencial a pai solteiro
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Uma tonelada de alimentos 
frescos e saudáveis na merenda do 
aluno da rede pública de ensino de 
Maceió. Essa é a garantia do pre-
feito JHC, que neste edital de aqui-
sição de alimentos, bateu a meta do 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) na agricultura 
familiar. A meta do Governo 
Federal é 30% para a compra de ali-
mentos do pequeno agricultor; 
Maceió alcançou 41%.  

„Isso representa um volume 
em compras de R$ 8 milhões junto 
aos pequenos agricultores de 
Alagoas. Isso valoriza as culturas 
locais‰, dimensionou o secretário 
municipal de Educação Elder Maia. 
O investimento será aplicado em 
kits de alimentação de agricultura 
familiar para os estudantes da rede, 
agregando com outras iniciativas da 
gestão no combate à fome, como o 
Bolsa Escola Municipal (BEM) e a 
garantia do café da manhã para 
todos os alunos da rede. 

A medida beneficia direta-
mente 2 mil famílias de produtores 
ru rais dos municípios de Jacaré dos 
Ho mens, Coruripe, União dos Pal -
mares, Pilar, Santana do Mundaú, 
Ibateguara, Branquinha, Atalaia, 
Joaquim Gomes e Maragogi. A 
aquisição distribuirá 1,2 toneladas 
de alimentos para todos os 53 mil 
estudantes da rede municipal de 
educação. O foco natural deste 
montante de valor financeiro injeta 
em cooperativas de trabalhadores 
rurais um importante incentivo à 
produção, ainda durante uma crise 
sanitária que afeta a economia. 

Os mais de 53 mil alunos da 
rede municipal de educação, um 
recorde de matriculados obtido 
pela gestão por meio de políticas 
públicas como o Bolsa Escola 
Municipal (BEM), serão contem-
plados com quatro remessas de kits 
de alimentos da agricultura familiar 
oriundos da chamada pública. 
Serão duas entregas em dezembro 
e duas em janeiro, com banana, 
abacaxi, laranja lima, batata doce e 
leite em pó. 

O prefeito JHC fala em 
orgulho em poder entregar uma 
merenda decente e rica em 
nutrientes para a criançada.  

„Muitos agricultores vivem 
dis so, sustentam sua família com a 
agri cultura, e aqui vemos a beleza 
de entregar um alimento rico, com 
to dos os nutrientes, da nossa terra, 
da nossa Alagoas. Isso é democra -
ti zar os recursos do município e 
com partilhar com quem mais pre -
ci sa, são duas mil famílias impac ta -
das diretamente‰, afirmou o pre-
feito. 

Coordenadora do setor de 
ali mentação e nutrição escolar da 
Se cretaria Municipal de Educação 
(Se med), Anna Carla Luna diz que 
nunca uma gestão havia atin gi do a 
porcentagem mínima pre co nizada 
por lei, de no mínimo 30%. „Está 
sendo um marco para a prefeitura 
essa compra, pois ul tra passamos 
até a porcentagem mí nima e com 
produtos de grande qua lidade, 
todos dos pequenos pro dutores do 
nosso estado, que são premiados 
nacionalmente‰, afirma.

„A Prefeitura de Maceió é 
uma das poucas prefeituras que rea -
li zam audiências públicas, que le -
vam em consideração a produção e 
a capacidade de produção. E a gen -
te estava muito ansioso, para a assi -
na tura do contrato. Além disso, es -
ta mos falando de dois mil agriculto -
res que vão reinvestir na sua roça, 
plan tar mais, administrar seu meio 
fi nanceiro, e movimentar o local 
que ele está que é a zona rural. 
Além do ganho nutricional que os 
alu nos vão ter‰, emendou o peque -
no agricultor. 

Para o agricultor José Paulo 
da Silva, do município de Bran -
quinha, ser contemplado pela com-
pra dos alimentos é gratificante. Ele 
explica que os pequenos produtores 
produzem, mas não têm mercado. 

ALIMENTOS FRESCOS E SAUDÁVEIS

Vale lembrar que a merenda 
maceioense tem chamado atenção 
no âmbito nacional. Ela foi 
destaque na IX Jornada de 
Atualização Técnica de fiscais do 
Sistema CFN/CRN, promovido 
pelo Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN). A vivência 
da capital alagoana foi destaque no 
debate sobre as normativas em 
relação à alimentação escolar, mais 
precisamente, sobre a resolução NÀ 
6/2020 que dispõe sobre o atendi-
mento da alimentação escolar aos 
alunos da educação básica no 
âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

Referência

Alimentação na rede escolar ganha em 
qualidade e quantidade com novo edital

Prefeitura 
ultrapassa meta 
e 53 mil alunos 

são beneficiados 
com alimentos 
frescos; 2 mil 

agricultores 
alagoanos têm 

aquisição 
garantida

Conforme explicou Joselito 
Filho, membro de uma das cooper-
ativas contempladas com a compra, 
o momento se traduz em um passo 
importante para a agricultura famil-
iar do Estado. De acordo com ele, 
Maceió é um dos poucos municíp-
ios que seguem à risca a resolução 
do PNAE.
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O governador Renan Filho 
anunciou nesta sexta-feira (03) que 
as beneficiárias do cartão CRIA já 
receberão a nova parcela no valor 
de R$ 150 a partir deste mês de 
dezembro. Mais de 100 mil famílias 
já recebem o benefício, que é desti-

nado aos cuidados com a primeira 
infância em Alagoas, formando o 
maior programa estadual de trans-
ferência de renda do Brasil. 

O aumento no valor do 
repasse mensal havia sido divulgado 
no último dia 29, durante o evento 

em comemoração ao alcance de 
100 mil beneficiárias. A injeção de 
recursos vai fomentar, especial-
mente, o pequeno comércio dos 
municípios e será um auxílio extra 
para as famílias neste final de ano. 

„É uma forma do Governo do 

Estado colaborar com quem mais 
precisa e que tem criança pequena. 
O programa CRIA – Criança 
Alagoana, agora vai ajudar ainda 
mais as famílias com o valor de R$ 
150,00 reais. Por isso, é importante 
que secretários de assistência social, 

prefeitos e  beneficiários divulguem 
essa novidade para que todos 
fiquem sabendo que o Cartão 
CRIA agora, em dezembro, vai 
repassar R$ 150 reais‰, disse o gov-
ernador. 

A meta do governo é alcançar 
180 mil beneficiárias e garantir uma 
melhor alimentação para gestantes 
e crianças de até 6 anos de idade. 
Esse número corresponde à quanti-
dade de famílias que possuem 
membros na faixa etária da primeira 
infância e que vivem na pobreza ou 
extrema pobreza em Alagoas. 

O cadastro para recebimento 
do benefício permanece aberto nos 
Centros de Assistência Social de 
todas as cidades alagoanas, nas 
Centrais Já e nas tendas volantes 
montadas em vários bairros de 
Maceió. Para ingressar no pro-
grama, as famílias precisam estar 
inscritas no CADÐNICO e apre-
sentar os documentos pessoais dos 
responsáveis e das crianças. No 
caso das gestantes, é preciso apre-
sentar a caderneta da gestante.

DINHEIRO

Cartão CRIA no valor de R$ 150 será 
pago já neste mês de dezembro
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

MUITAS FELICIDADES
Os parabéns vão para a professora Nalva Lira, que está de 

idade nova neste mês de dezembro. A educadora é exemplo de ded-
icação a rede de ensino nos municípios de Maceió e Rio Largo onde 
desempenha com êxito suas funções.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES A R T I G O

OPERAÇÃO IMPORTANTE
A Polícia Federal deflagrou a Operação LOBOS II, a qual desar-

ticulou um grupo de criminoso que utilizava a darkweb para a difusão 
de material de abuso sexual infantil.Trata-se de uma ação de grande 
relevância no combate a este tipo de atividade criminosa, em razão do 
volume de material produzido e da periculosidade dos alvos. O estado 
de Alagoas foi um dos alvos da operação. 

SENDO INVESTIGADAS
As prefeituras de Japaratinga e de Porto Calvo estão sendo inves-

tigadas, por meio de um inquérito civil público do Ministério Público 
Estadual (MPE), devido ao não pagamento dos salários dos servidores 
no mês de dezembro de 2020.

INVESTIMENTO NA SAÚDE
O Governo Federal divulgou portaria no Diário Oficial da União 

(DOU) que irá enviar para Alagoas um aporte financeiro de mais de R$ 
15 milhões para cerca de 300 leitos de municípios alagoanos, como 
Arapi raca, Maceió e Coruripe. O valor é destinado a estruturar leitos 
das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Tipo II Adulto e Pediátrico, 
bem como para leitos para atendimento exclusivo dos pacientes com 
Covid-19.

Ser amável é ser tolerante, 
atencioso e empático consigo mesmo 
e com os outros. Descubra todos os 
benefícios dessa atitude. 

A bondade é uma qualidade 
que todos nós valorizamos e aprecia-
mos nos outros. Amamos estar perto 
de pessoas positivas, compreensivas 
e amáveis que nos tratam com res-
peito e consideração. No entanto, 
esse também é um recurso raro e 
difícil de encontrar. Por que é tão 
difícil ser amável? Talvez porque não 
paramos para refletir sobre a impor-
tância disso. 

Na verdade, raramente ouvi-
mos um pai dizer que um dos seus 
ob jetivos é que o filho seja amável. 
Nem nós, adultos, fazemos um es -
for ço para trabalhar essa característi -
ca. Estamos mais focados no su ces -
so, riqueza ou status quando, na re a -
lidade, são esses fios que tecem as re -
lações humanas que têm o maior im -
pacto positivo em nossas vidas. Por -

tanto, hoje queremos lembrá-lo de 
como é maravilhoso ser amável. 

A bondade é um dos cinco 
gran des traços de personalidade de fi -
nidos após uma extensa pesquisa psi -
cológica. Vários autores constataram 
que os diferentes tipos de perso na -
lidade podem ser classificados ba si -
camente em cinco dimensões (aber -
tura à experiência, extroversão, res -
ponsabilidade, gentileza e neuroti-
cismo) e de acordo com o grau em 
que cada indivíduo as apresenta. 

Assim, a bondade é definida 
co mo a tendência da pessoa a ser al -
tru ísta, amigável, atenciosa e confi-
ante. Pessoas gentis são tranquilas e 
calmas, humildes e simples; elas sen-
tem uma grande empatia pelos sen-
timentos dos outros e estão dispostas 
a ajudar e fazer com que as pessoas 
ao seu redor se sintam confortáveis. 

Como qualquer elemento da 
personalidade, isso se apresenta em 
um grau diferente em cada um de 
nós. Seja por herança genética, por 
fatores ambientais e educacionais ou 
por uma mistura de ambos, a ver-
dade é que nem todos somos igual-
mente amáveis. No entanto, pode-
mos trabalhar para nos desenvolver 
neste aspecto e, assim, alcançar os 
benefícios que isso nos proporciona. 

A dica dessa semana é buscar 
ser amável e verdadeiro, pois a ener-
gia que depositamos no muto volta 
pa ra nós potencializa. Łtima 
semana! 

“A amabilidade poderá abrir portas” 

As eleições de 2022 estão por 
vir e os dois maiores representantes 
do quadro atual da política de 
Alagoas, Renan Filho e JHC, viv-
erão um dilema até o dia 2 de abril, 
em que terão de decidir em perma-
necer no cargo ou renunciar. 

Existe uma situação bastante 
diferente entre Renan Filho e JHC: 
enquanto  o governador está finali-
zando os seus oito anos de governo 
com muitas realizações para apre-
sentar, o prefeito de Maceió estará 
apenas com 15 meses de gestão e 
com poucas realizações para apre-
sentar e, além disso, perderá dois 
anos e nove meses do seu mandato. 

Caso as eleições ocorressem 
ho je, Renan Filho e JHC seriam vi -
to riosos, segundo as pesquisas, com 
la rga vantagem para os demais 
concor rentes: Renan Filho seria o 
pró ximo senador e JHC o futuro go -
ver nador. 

O governador Renan Filho es -
tá percorrendo todas as regiões do 
Es tado e  inaugurando obras e dis -
cur sando para grandes plateias. Re -

cen temente reativou o Governo Pre -
sen te na região Norte, com a partici-
pação de muitos políticos e aprovei -
tan do a ocasião para inaugurar o 
Hos pital do Norte e lançar o início 
das obras do aeroporto de Ma ra go -
gi. Todas as suas realizações são am -
plamente divulgadas em suas redes 
sociais, demonstrando que ele é can-
didatíssimo ao cargo de senador em 
2022, independentemente se terá ou 
não a máquina estadual a seu favor. 

O prefeito JHC tem uma linha 
de atuação muito parecida com a do 
governador Renan Filho, pois utiliza 

também maciçamente as suas redes 
sociais para divulgar as suas realiza-
ções, mesmo que  algumas delas 
tenha sido iniciadas em gestões pas-
sadas, como a Ecovianorte, rebati-
zada pela sua gestão como Rota do 
Mar e o Residencial Parque da 
Lagoa. Caso o prefeito continue a 
constatar que as pesquisas lhe são 
amplamente favoráveis para o 
Governo do Estado, certamente ele 
não deixará o cavalo selado passar. 

Relembrando um famoso pro-
grama de TV: Renan Filho e JHC, 
no fim vocês decidem.

Governador Renan Filho ou prefeito JHC, 
quem renunciará no dia 2 de abril de 2022?
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 
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A derrota por 3 x 0 para o 
Grêmio na última quinta-feira, 
manteve o São Paulo ainda ao 
alcance do Bahia, o 17À colocado e 
dentro da zona de rebaixamento. 
Com 45 pontos, na 12… posição, o 
São Paulo está cinco pontos à 
frente dos baianos, com seis pontos 
a serem disputados até o fim do 
Campeonato Brasileiro. Para se li -
vrar de vez do risco da degola sem 
depender de outros resultados, o 
São Paulo precisa vencer o 
Juventude na próxima segunda-
feira – com 48 pontos, não será 
mais alcançado.

Na degola

A atuação do árbitro ala-
goano Denis Ribeiro Serafim no 
empate por 2 a 2 entre 
Chapecoense e Flamengo, pela 30… 
rodada do Brasileiro, custou uma 
punição silenciosa. Ele saiu das 
escalas na reta final deste 
Brasileirão. No dia 8 de novembro, 
Denis atuou ao lado dos assistentes 
alagoanos Esdras Mariano e 
Brígida Cirilo na Arena Condá e 
teve o trabalho muito questionado 
pelo Flamengo. O time carioca 
alega não ter marcado um pênalti e 
por ter confirmado um impedi-
mento de Babigol. 

Na geladeira

Campeão da  B

Merecidamente

Tinha que ser 50 anos depois. 
Meio século, que separam gerações, 
um verdadeiro abismo entre décadas, 
mas a espera cria ansiedade, segura o 
grito, constrói angústia para a explo-
são final. O Atlético-MG é o cam-
peão brasileiro de 2021. O Atlético 
alcança o objetivo mais perseguido 
desde que Dadá parou no ar em 
1971. Desde que Jota Júnior (ou foi 
Vilibaldo Alves) chorou ao vivo na 
Rádio Itatiaia em pleno Maracanã.

Merecidamente II

Ao vencer de virada o Bahia (3 
a 2) nesta quinta-feira, quando per-
dia por 2 x 0, o Galo chegou a um 
patamar inalcançável na tabela dos 
pontos corridos. Lá está: 81 pontos 
em 36 jogos. Melhor defesa, não é o 
melhor ataque, mas tem o artilheiro 
da competição, Hulk e  comandado 
pelo técnico mais importante da 
existência do CAM, feitos um para 
o outro (e Cuca irá completar a pro-
messa de Telê em 1971).

Enderson Moreira quer ficar no Botafogo, e o Botafogo quer que Enderson fique. O contrato, inclusive, 
previa a renovação automática caso o treinador conquistasse o acesso. E ele foi além: liderou arrancada histórica 
para ficar com o título da Série B. Mas isso não basta para a permanência. O professor quer garantias de que 
terá condições de dar sequência ao trabalho que considera como um dos mais importantes da carreira.

Rindo a toa

Xodó da torcida do Brusque  
Edu , artilheiro da Série B deste 
ano, curte as férias em São 
Gonçalo, no Rio de Janeiro, ao 
lado da família. E, entre um cari -
nho e outro de amigos e parentes, 
faz um trabalho de fisioterapia no 

joelho de olho na próxima tem-
porada. A meta é "estar zerado 
para 2022". Dos 44 gols que a 
equipe catarinense marcou na 
Série B, 17 foram de Edu. O 
camisa 9 foi responsável por mais 
de 40% das bolas nas redes 

adversárias e teve papel funda-
mental na permanência em um 
campeonato considerado um dos 
mais difíceis nos últimos 10 anos 
por causa dos participantes, 
como Vasco, Botafogo, Cruzeiro 
e Coritiba.

„A renovação já é uma coisa 
prevista, mas eu preciso ter uma 
conversa muito clara, determinante 
para aquilo que o Botafogo quer 
também. Qual é o caminho agora? 
Não é ficar de qualquer forma. Eu 
quero ficar com um projeto, com 
alinhamento de ideias, sabendo pra 
onde a gente vai, o que a gente vai 
poder fazer, quero participar efeti-
vamente da construção dessa nova 
equipe‰ Enderson Moreira.

Argumento

O técnico Daniel Barboza assumiu o time sub-20 do CRB durante a Copa Nordeste e conquistou duas vitó-
rias. Primeiro bateu o Confiança-PB fora de casa, por 2 a 1, e na última quarta venceu o Santa Cruz, no Estádio 
da Ufal, por 2 a 0. Após o jogo, Barboza enalteceu o elenco, sobretudo pela  classificação para as semifinais do 
regional sub-20, com 13 pontos. O CRB vai fazer um jogo eliminatório contra o Vitória ou o Bahia na próxima 
fase.

Galinho no Nordestão

O zagueiro Matheus Felipe foi o primeiro titular do CSA a se despedir da torcida neste final de ano. 
Negociado com o Athletico-PR desde a semana passada, ele fez até um gol na vitória contra o Brasil de Pelotas 
por 4 a 0, no último domingo, pela Série B. O acesso não veio por pouco, mas o zagueiro, de 23 anos, disse estar 
com a sensação de dever cumprido em Alagoas. Em contrapartida, o CSA deu enorme visibilidade ao atleta.

Último adeus!

 „Com o elenco desse ano, a 
gente estima que pouco mais de 
50% venha a renovar. Não tenho 
o número certo. Estamos em pro-
cesso de renovação com diversos 
atletas. Nós vamos fazer uma 
coletiva de imprensa na semana 
que vem (provavelmente na próx-
ima quinta) para apresentar a 
contratação de novos atletas‰ 
Mário Marroquim, presidente do 
CRB.

Planejamento

O novo técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, foi apresentado oficialmente pelo clube inglês nesta 
sexta-feira. O alemão comandará o time interinamente até o final da temporada, para depois assumir uma função 
de consultor pelos próximos dois anos. Em sua primeira entrevista coletiva, ele enalteceu a principal estrela do 
grupo, o português Cristiano Ronaldo. „O que vi de Cristiano Ronaldo é que ele está mais do que comprometido 
pelo time. Ele ainda é um jogador que pode facilmente fazer a diferença. Você sempre deve adaptar o seu estilo 
ou ideias aos jogadores que têm não o contrário‰ comentou o técnico.

Coisa de inglês

O alagoano da cidade de 
Campo Alegre, Thallyson, é o novo 
reforço do time paulista Santo 
André para a temporada de 2022. 
Com seus 30 anos,  Thallyson pas-
sou pela  base do CSA; depois 

defendeu  ASA, Flamengo, Red 
Bull, Ceará, Fortaleza, Ferroviária, 
Novorizontino, Guarani e Vitória, 
além de passagem pelo futebol da 
Bélgica e recentemente no 
Azerbaijão.
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