
MACEIÓ, 25/12 A 31/12 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 044 - R$ 2,00 - WWW.REDEREPORTER.COM.BR
Raposa Situação delicada

ECONOMIA

Renan Filho assina decretos tributários que 
beneficiam comércio e setores produtivos

Obras transformam realidade 
das famílias maceioenses

RUAS NOVINHAS

Ciclovia, Rota do Mar, Parque da Mulher 
e Programa Mais Asfalto levam mudanças 

a diversos bairros da capital 

RÉVEILLON: 

Celebridades escolhem Destino 
Patacho para celebrar virada de ano

Fiuk, Carol Macedo e Giulia Be escolhem o Réveillon Destino Patacho para celebrar a virada do ano 

FOCO NAS URNAS

Renan Filho 
seria eleito 
senador se 
as eleições 

fossem hoje

Aliado de Bolsonaro, Collor amarga 
o segundo lugar em levantamento



MACEIÓ, 25/12 A 31/12 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 044 - R$ 2,00 2
FOCO NAS URNAS

Renan Filho seria eleito senador 
se as eleições fossem hoje

Aliado de Bolsonaro, Collor amarga o segundo lugar em levantamento

Se as eleições fossem hoje, o 
governador Renan Filho seria 
eleito senador por Alagoas, deix-
ando Fernando Collor a ver nav-
ios. É o que diz o levantamento do 
instituto Paraná Pesquisas, que 
divulgou diversos dados sobre as 
eleições do ano que vem nesta 
quinta-feira, 23. Conforme a pes-
quisa estimulada, 38,8% dos elei-
tores votariam em Filho. Já Collor 
aparece em segundo lugar com 
vinte pontos a menos: 18,7%. A 
surpresa é o vereador e delegado 
Fábio Costa, que quase encosta no 
ex-presidente impichado com 
15,3%. Já o vice-prefeito Ronaldo 
Lessa só tem 9,1% das intenções 
de voto. 

Em um segundo cenário, sem 
considerar Fábio Costa, Renan 
Filho ainda aparece em primeiro 
lugar com 43,9%. Fernando 
Collor permanece em segundo 
com 21,5% e Lessa com 12%. A 
pergunta feita para o eleitores foi: 
Se as eleições para Senador do 
Estado de Alagoas fossem hoje e os 
candidatos AGORA fossem esses, 
em quem o(a) Sr(a) votaria?. 

Quanto ao governo do 
estado, surpresas devem vir das 
urnas. Em simulações, o Instituto 
Paraná Pesquisas mostrou os 

números entre Rodrigo Cunha, 
Renato Filho, Paulo Dantas e Jó 
Pereira. Já no cenário geral, os elei-
tores ouvidos votaram na seguinte 
maneira: Rodrigo Cunha com 
32,2%, Renato Filho 15,%, Paulo 
Dantas 12,8% e Jó Pereira 7,7%. 

Ainda  na Paraná Pesquisas, 
sobre as eleições presidenciais, 
Lula aparece com 50,9% enquanto 
o presidente Jair Bolsonaro tem 
23%. 

Para a realização desta pes-
quisa foi utilizada uma amostra de 
1520 eleitores, sendo esta estratifi-
cada segundo sexo, faixa etária, 
grau de escolaridade e nível eco-
nômico. O trabalho de levanta-
mento de dados foi feito através de 
entrevistas pessoais com eleitores 
com 16 anos ou mais em 34 muni-
cípios, entre os dias 16 a 21 de 
dezembro de 2021, sendo audita-
das simultaneamente à sua realiza-
ção, 20,0% das entrevistas.  

Tal amostra representativa 
do Estado de Alagoas atinge um 
nível de confiança de 95,0% para 
uma margem estimada de erro de 
aproximadamente 2,5% para os 
resultados gerais. Para a seleção da 
amostra utilizou-se o método de 
amostragem estratificada propor-
cional. 
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Renan Filho assina decretos tributários que 
beneficiam comércio e setores produtivos
O governador de Alagoas, Re -

nan Filho, assinou, na manhã desta 
quar ta-feira (22), um pacote de de -
cretos tributários durante solenidade 
na Associação Comercial de Ma ce ió. 
Os benefícios fiscais atendem a di -
versas demandas do comércio e de 
ou tros segmentos produtivos alagoa-
nos. Um dos decretos divide o Im -
pos to sobre Circulação de Mer ca do -
ri as e Serviços (ICMS) referente às 
ope rações de venda realizadas no 
mês de dezembro em três parcelas 
men sais e consecutivas, sem juros ou 
multa. O benefício é concedido des -
de 2015 e garante aos comerci an tes a 
possibilidade de restituírem se us 
estoques com o reforço de cai xa. 

„Isso reforça o caixa das 
empresas no início do ano e facilita a 
formação de novo estoque para o 
ano vindouro‰, destacou o govern-
ador. A primeira parcela no percent-
ual de 34% do valor total do ICMS 
deve ser recolhida até o dia 7 de 
janeiro; a segunda, de 33% do total, 
até 9 de fevereiro e a terceira, último 
percentual de 33%, até 9 de março 
de 2022. A medida é válida para os 
varejistas regularmente inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do 
ICMS do Estado de Alagoas 
(Caceal) que estejam participando 
da Campanha Natal Premiado até o 
dia 31 de dezembro. 

Dois outros são voltados à 
remissão de crédito tributário, con-
siderando os pilares do programa 
Contribuinte Arretado, que visa 

estimular o contribuinte do ICMS à 
adimplência. O primeiro trata da 
anistia da multa decorrente da 
entrega fora do prazo e da retificação 
dos arquivos concernentes às 
Declarações de Atividade do 
Contribuinte (DAC), abrangendo 
registros ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2020. „Para alguns deve-
dores de pequena monta, mas que 
ficam com os nomes negativados, o 
Estado está fazendo uma remissão 
para dar a esses devedores uma 
oportunidade de reiniciar transações 
com o mercado de crédito. Isso tam-
bém é importante porque abre a 
possibilidade da retomada de alguns 
negócios que estão em dificul-
dades‰, ressaltou Renan Filho. 

"Estamos fazendo a nossa 
parte colaborando com o setor pro-
dutivo alagoano, sobretudo nesse 
período de pandemia, que foi muito 
difícil para os empresários‰, acres-
centou o secretário de Estado da 
Fazenda, George Santoro, que par-
ticipou da solenidade. Já o segundo 
decreto refere-se remissão e anistia 
de crédito tributário de pequeno 
valor relativo ao imposto sobre oper-
ações relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestações de servi-
ços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação – 
ICMS, passível de pagamento na 
forma do Simples Nacional 
(Convênio ICMS 169/17) e para ser 
extinto deverá ser inferior R$ 
2.000,00. 

Outro se refere ao setor ataca-
dista de medicamentos, drogas e 
correlatos, considerando um pleito 
antigo da categoria quanto a ajustes 
que eram necessários para aperfei-
çoar a legislação. A principal 
mudança no decreto é atribuir à 
condição de substituto tributário 
aos atacadistas locais ainda que as 
operações sejam realizadas por 
estados signatários – contribuintes 
que têm convênios e protocolos 
com Alagoas. 

Em regra, quando um estado 
signatário envia para Alagoas, ele é 

o substituto tributário da operação. 
Como há um benefício fiscal para 
os atacadistas de medicamentos, 
fica transferida a condição de 
responsável pelo pagamento da 
substituição tributária ao atacadista 
local, possibilitando mais segurança 
jurídica. 

Por último, foi autorizado sa -
nar pendências relacionadas ao 
ICMS por meio de um novo Pro -
gra ma de Recuperação Fiscal (Pro -
fis), de forma totalmente digital e 
com condições especiais de juros e 
multas. Este compreenderá fatos 

geradores até 30 de abril de 2021. 
Os interessados poderão 

parcelar o débito fiscal consolidado 
em até 60 vezes com valor mensal 
fixo e redução de 60% das multas, 
juros e demais acréscimos legais. 
Quem optar pelo pagamento em 
parcela única terá redução de 95% 
das multas e dos juros; já quem 
escolher quitar em até 10 vezes terá 
desconto de 90% nas multas e nos 
juros. Para os parcelamentos em até 
20 parcelas consecutivas, a redução 
é de 75% das multas, juros e 
demais acréscimos.

“Isso facilita a formação de novo estoque para o ano vindouro”, destacou Filho
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As festas acontecem na Praia 
Patacho, em Alagoas, local paradisí-
aco queridinho das celebridades 

Conhecida como um dos des-
tinos mais queridinhos pelos famo-
sos em 2021, a Praia do Patacho, 
em Alagoas, foi escolhida pela can-
tora Giulia Be como o local para 
comemorar a chegada do ano novo. 

Outra celebridade que deu o 
que falar em 2021 foi o cantor e ator 
Fiuk, que também estará presente 
no Réveillon Destino Patacho ao 
lado da empresária Thaisa 
Carvalho. 

A atriz Carol Macedo, que dá 
vida a modelo internacional Rose na 
novela „Quanto Mais Vida Melhor‰ 
da Rede Globo, também escolheu 
celebrar o ano novo na Praia do 
Patacho junto com o noivo, o pro-
dutor Rafael Eboli. 

O Réveillon Destino Patacho é 
uma experiência multicultural que 
oferecerá um roteiro com apresenta-
ções de DJ Âs internacionais e 
nacionais, gastronomia local, moda 
conceitual e muito mais. A progra-

mação acontecerá do dia 27 de 
dezembro até a virada do ano. 

Inspirado na Odisseia de 
Homero, todos os dias os famosos, e 
os convidados, poderão encontrar 
muita cultura e experiência. Além 
das festas que serão responsáveis 
pelas atividades noturnas, eles pode-
rão conhecer as belezas naturais do 
local que são um show à parte, com 
passeio de jangada para as piscinas 
naturais ou de buggy pelas praias da 

região. 
Para os momentos de des-

canso, os famosos vão se hospedar 
na Pousada Villa Morena. O local é 
conhecido por seus luxuosos e 
exclusivos bangalôs, além da estru-
tura completa de bar, piscina 
externa e vista para o mar. 

 
LINE-UP INTERNACIONAL 
 
O line-up será comandado por 

mais de 10 DJs internacionais e 
nacionais. Nomes como 
Whomadewho, AudioFly, Themba, 
Sebastien Leger, Facundo Mohrr 
comandam as festas. Dividido em 
cinco dias, o público poderá curtir 
ao som de nomes reconhecidos em 
todo o mundo no cenário da música 
eletrônica. 

Para a virada do ano, a atração 
principal virá de Nova Iorque, trata-
se de The Martinez Brothers, dupla 

americana composta pelos irmãos 
Stevie Martinez Jr. e Chris 
Martinez, reconhecidos mundial-
mente na cultura eletrônica. 

„Queremos oferecer ao púb-
lico uma experiência completa, em 
todos os sentidos, desde a gastrono-
mia até as festas, por isso, trouxemos 
nomes de grande relevância no 
cenário musical para somar ainda 
mais no nosso reveillon‰, comenta 
Sérgio Feitosa, idealizador do 
Destino Patacho. 

Com formato para uma cele-
bração mais reservada e intimista, 
além disso, existirá um serviço de 
concierge para acompanhamento 
dos grupos com o intuito o melhor 
de Patacho. 

O Réveillon Destino Patacho 
chega como uma plataforma ampla 
de desenvolvimento sociocultural da 
região. 

SERVIÇO – Destino Patacho 
Data: 27 a 31 de dezembro 
Local: Praia do Patacho 
Ingressos: https://bileto.sym-

pla.com.br/event/68430

RÉVEILLON: 

Celebridades escolhem Destino 
Patacho para celebrar virada de ano

Fiuk, Carol Macedo e Giulia Be escolhem o Réveillon Destino Patacho para celebrar a virada do ano 



MACEIÓ, 25/12 A 31/12 DE 2021 - ANO I - EDIÇÃO 044 - R$ 2,00 5

2021 está sendo de 
obras de ponta à ponta 
em Maceió. A Prefeitura dispõe de 
intervenções em todos os bairros. 
Localidades tomadas por buracos 
estão ga nhando um banho de asfalto 
com o programa Mais Asfalto, da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, por exemplo. Mais 
de 200 mil pessoas podem pisar em 
rua novinha, ao sair de casa. 

No Conjunto Village Cam pes -
tre II, 17 ruas são beneficiadas com 
o programa. Os moradores, por sua 
vez, acompanham o avanço das in -
ter venções e comemoram a chegada 
das ações. Mais de 81% da obra já 
foi executada e a previsão é que os 
serviços finalizem no final do mês de 
fevereiro. 

„Fico emocionada em ver as 
má quinas passando na minha rua 
por que quando eu cheguei para 
morar aqui, há mais de 31 anos, só 
tinha barro e buraco, então só em a 
gente ver o sonho se realizando, 
sinto um privilégio muito grande.  

Vamos ter mais liberdade de 
an dar por essas ruas e não vamos 
ma is nos preocupar com a poeira 
den tro de casa e nem com lameiro‰, 
re latou, emocionada, a moradora do 
Vil lage Campestre, Maria das Ne -
ves, de 66 anos.Ainda na parte alta, 
os conjuntos Mutirão, na Chã da Ja -
quei ra, e Eustáquio Gomes de Mel -
lo, na Cidade Universitária, também 
foram contemplados com as obras.  

„Vai ficar para os meus netos, 
que antes chegavam da escola com a 
calça toda melada de lama e agora 
tudo isso acabou. Agora, eles vão 
para escola com os sapatos limpin-
hos e sem lama. Não vai ter lama e 
nem mais poeira e quem ganha é a 
gente‰, disse Maria Nazaré, mora-
dora do Mutirão. 

Já na parte baixa, 5 mil mora-
dores da Rua Novo Horizonte, na 
Grota do Ari, foram contemplados 
com as melhorias. Também rece-
beram recapeamento as avenidas 
Comendador Gustavo Paiva e 
Brigadeiro Eduardo Gomes de 
Brito, em Cruz das Almas. 

A Rota do Mar, principal via 
que liga o Complexo Benedito 
Bentes ao Litoral Norte, segue avan-
çando para os detalhes finais. Com 
mais de 80% de via pavimentada, os 
investimentos aplicados na obra já 
proporcionam mais mobilidade 
urbana à região e beneficia cerca de 
100 mil pessoas. 

Os maceioenses que circulam 
pela Avenida Fernandes Lima, no 
Farol, já conseguem ver o andamento 
e celeridade da obra de implantação 
da ciclovia. Com três frentes de tra-
balho, a Seminfra está dando contin-
uidade ao equipamento, localizado 
no canteiro central de uma das prin-
cipais avenidas da cidade, que benefi-
ciará 200 mil ciclistas e proporcionará 
desenvolvimento e mobilidade 
urbana. Hoje, 15 colaboradores 
fazem parte da equipe de execução. 
Mais de R$ 2,4 milhões estão sendo 
investidos. 

As obras do Parque da Mulher, 
na Jatiúca, também estão à todo 
vapor. O espaço multifuncional terá 
parquinho infantil, quadra poliespor-
tiva, bicicletário, ciclovia, espaços 
para FoodTruck, espaço cultural, 
estacionamento, faixa de passagem 

elevada, além de ampla área verde. 
No total, 755 metros de praça serão 
entregues aos 50 mil moradores e vis-
itantes. 

A moradora Maria Cristina está 
ansiosa pela conclusão da obra e diz 
que é muito gratificante ver o avanço 
da obra diariamente. 

„Todos os dias eu observo o 
andamento da obra. A cada dia a 
gente vê que uma nova etapa está 
ficando pronta e deixando o nosso 
bairro ainda mais bonito. É motivo de 
uma alegria muito grande ver o nosso 
sonho, aos poucos sendo realizado‰, 
informou a senhora de 53 anos, que 
mora em frente à praça desde os três 
anos, quando se mudou com os pais. 

Em 2021, a Seminfra finalizou 
as obras de contenção na encosta da 
Grota Bom Jesus, no Benedito 
Bentes II. Mais de R$ 2 milhões 

foram investidos na barreira de con-
tenção. Tecnicamente falando, a con-
tenção da encosta Bom Jesus se faz 
em um solo ÂgrampeadoÊ com con-
creto projetado, com área total de 
concreto de 2.427.27m². Mais de 400 
moradores foram beneficiados. 

„Ajudou bastante a obra da 
contenção da barreira. Os moradores 
estão se sentindo mais seguros, pois 
com essa obra não ocorre mais desli-
zamentos. Antes da obra era muito 
perigoso, pois todas as vezes que cho-
via, a gente que mora aqui na comu-
nidade não tinha um segundo de paz. 
Ficávamos a noite toda acordados e 
preocupados. Agora, tudo isso aca-
bou‰, confirmou Rosivan Fernandes, 
de 29 anos, líder comunitário local. 

A Infraestrutura também 
executou obras de recuperação da 
ponte sobre o Riacho do Silva, local-

izada na Travessa Marquês de 
Abrantes, no bairro de Bebedouro. A 
reforma, que era aguardada há mais 
de 40 anos pelos moradores, durou 
cerca de 25 dias e já leva mais con-
forto e segurança à população.  

O acesso foi reconstruído em 
material de concreto, substituindo as 
madeiras que estavam desgastadas. 
Ana Maria da Silva mora na local-
idade há 60 anos e conta que já teve 
dois acidentes.  

„Vi muitos prefeitos prome-
terem que fariam a ponte, mas nunca 
cumpriram. A ponte só tinha duas 
tábuas e eu já cheguei a cair duas 
vezes. Não tinha segurança. Mas 
agora tudo melhorou, graças a Deus e 
ao prefeito JHC que, com sua equipe, 
construiu um novo acesso para mim e 
meus vizinhos‰, comemorou a mora-
dora.

Obras transformam realidade 
das famílias maceioenses

RUAS NOVINHAS

Ciclovia, Rota do 
Mar, Parque da 

Mulher e Programa 
Mais Asfalto levam 

mudanças a diversos 
bairros da capital 
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

INDICAÇÃO APROVADA
O vereador Bello (PSD), do município de Satuba na região met-

ropolitana, conseguiu aprovar na sessão da Câmara a sua indicação 
que propõe a desapropriação do terreno central localizado no bairro 
Recantos de Satuba que inicialmente seria para construir um centro 
comercial prometido pela construtora que realizou a venda e constru-
ção do empreendimento (Condomínios Recantos), mas o espaço 
nunca foi utilizado para nada e  encontra-se abandonado. Agora, 
poderá ser aproveitado pelo poder executivo para construir equipa-
mentos públicos que possam beneficiar a população.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

DE OLHO NO PALÁCIO
O ex-prefeito de Maceió é pré-candidato a deputado federal, mas 

está de olho mesmo é no Palácio dos Palmares.Rui Palmeira intensificou 
conversas com várias lideranças nos últimos dias e está encomendando 
pesquisas para testar sua viabilidade como candidato a governador, espe-
cialmente na grande Maceió. Para interlocutores do ex-prefeito, ele teria 
como diferencial a boa avaliação e o „recall‰ na capital.

A SAGA BRK CONTINUA
Moradores do conjunto Eustáquio Gomes, no bairro Cidade Uni-

versitária, fecharam os dois sentidos do trecho da BR-104 e protestaram 
contra a falta d'água na região. Segundo os moradores, a falta de água é 
constante e as demandas já foram encaminhadas para a distribuidora 
BRK, responsável pelo abastecimento da região. Porém nada foi resol-
vido.

PESO CERTO

Os mercados públicos de Maceió receberam novas balanças para 
comparação dos pesos de produtos adquiridos pelos consumidores. A 
novidade visa garantir a transparência no atendimento, uma vez que será 
possível se dirigir à administração dos equipamentos para verificar se ex-
iste discrepância de valores da pesagem. Inicialmente, cinco mercados 
foram contemplados, nos quais circulam milhares de maceioenses todos 
os dias.

Embora esteja marcado em 
pra ticamente todos os calendários 
do mun do, ninguém a vivência da 
mes ma forma. Para muitas crianças, 
ele re presenta a ilusão: a de se juntar 
com sua família, a de poder escrever 
uma carta com desejos (sejam ou 
não concedidos), a de acreditar que 
o mundo é bom porque as pessoas 
ao seu redor também acreditam nis -
so. 

Na verdade, com o tempo, a 
maioria dos adultos experimenta 
um pequeno sentimento de nostal-
gia, como o eco do primeiro amor, 
que reflete o desejo de revivê-lo 
como crianças. Vamos acompanhá-
las em sua ilusão e nos tornaremos 

pequenos novamente por alguns 
momentos. Vamos mostrar a elas 
como pode ser lindo escrever uma 
carta para Papai Noel e uma carta 
de coisas que queremos oferecer. 

Para outras pessoas, o Natal é 
a épo ca em que mais sentem falta 
das pes soas que se foram, das pes-
soas que se sentaram à mesa no ano 
pas sa do e que já partiram. Seus 
senti men tos devem ser respeitados e 
acom panhados, pois não é exata-
mente de alegria que eles precisam, 
mas de se sentirem compreendidos 
e confortados. 

Muitas vezes, estas pessoas 
não se permitem sentir assim, sen-
tem que estão desconectadas com o 

espírito destas férias, quando nada 
existe mais puro do que os seus ver-
dadeiros sentimentos. Na verdade, 
esse é um bom momento para os 
acompanhar, assim a solidão que 
sentem provavelmente diminuirá. 

Talvez o Natal seja só uma 
data no calendário, luzes ou músi-
cas natalinas, mas quando é para 
dar, oferecer ou acompanhar, a des-
culpa não é só boa, mas é muito 
bonita. Que queiramos um 
momento especial de paz e amor 
não significa que não o queiramos 
no resto do ano, mas sim que quer-
emos um lugar para dar cor e valor 
a estes valores, que são sem dúvida 
extraordinários. 

COMO O NATAL AFETA AS NOSSAS EMOÇÕES? 

A trajetória política de José 
Oliveira Costa iniciou-se em 1974 
quando ele foi eleito o deputado fed-
eral mais votado de Alagoas com 
40.278 votos das seis vagas em dis-
puta pelo MDB. Estávamos vivendo 
no período da ditadura militar, onde 
naquela eleição o eleitor só votava 
para deputado estadual, federal e 
senador. O cargo de governador era 
nomeado pelo Presidente da 
República. Das dezoito vagas para a 
Assembleia Legislativa, a Arena, par-
tido do governo, elegeu doze e o 
MDB que representava a oposição 
elegeu seis. Das seis vagas para depu-
tado federal a Arena elegeu quatro e 
o MDB dois. Teotônio Vilela 
(Arena) foi o senador eleito para a 
única vaga em disputa com 140.989 
votos (59,71%). O escolhido pelo 
presidente da República Ernesto 
Geisel para o governo do Estado foi 
Divaldo Suruagy (Arena). 

Nas eleições de 1978, José 
Costa era um dos nomes mais cogi-
tados para ser candidato ao Senado 
pelo MDB, porém foi candidato à 
reeleição a deputado federal, sendo 
eleito com a segunda maior votação 
de 54.522 votos das sete vagas em 
disputa. Nos seus dois primeiros 
mandatos na Câmara Federal, Costa 
se destacou pela defesa da liberdade 
de presos políticos durante a dita-
dura militar. 

José Costa, nas eleições de 

1982 seria pela terceira vez candida -
to a deputado federal, porém Teo tô -
nio Vilela, que seria candidato pelo 
PM DB ao senado, desistiu de sua 
can didatura por motivos de saúde. 
José Moura Rocha que seria candi -
da to ao governo passou a ser o can-
didato ao Senado e José Costa o can -
di dato ao Governo (PMDB), tendo 
si do o segundo colocado com 
206.856 votos (44,51%). Seu vice 
foi Zeca Torres. Vários foram os fa -
to res determinantes para sua derro -
ta, entre eles a existência de uma  mi -
ría de de casuísmo que o partido do 
go verno (PDS) foi beneficiado, co -
mo por exemplo o voto vinculado, o 
qual obrigava o eleitor  a escolher 
can didatos de um mesmo partido 
pa ra todos os cargos em disputa, sob 
pe na de anular seu voto, engessando 
a eleição beneficiando por demais a 
si tuação. A partir daí a oposição lan-
çou uma campanha em que orienta -
va o eleitor a votar até nos candidatos 
pro porcionais da situação, desde que 
dei xasse em branco para o governo 
(ca beça de chapa), o que foi batizado 
de „voto camarão‰. Faltava à oposi-
ção uma estrutura política mais orga -
ni zada. Em muitos interiores de Ala -
go as não havia diretório político do 
PM DB, o que gerou prejuízo na vo -
ta ção no interior. Além desses fato -
res adversos à oposição, o partido da 
si tuação (PDS) ainda tinha a seu al -
cance a máquina do governo federal, 

estadual e também tinha a ampla 
maioria das prefeituras a seu favor. 
Apesar de todas estas situações des-
favoráveis que a oposição enfrentou 
nas eleições de 1982, a diferença a 
favor do governo foi de apenas 11%. 

Depois da redemocratização do 
país, a eleição de 1985 foi a pri me ira 
eleição direta em Maceió após 1965; 
então por vinte anos todos os pre feitos 
que sucederam Divaldo Su ruagy 
foram nomeados. Naquela elei ção, 
José Costa foi eleito vice-pre fei to de 
Maceió, tendo como cabeça de chapa 
o deputado federal Djalma Fal cão 
(PMDB). As eleições aconte ce ram no 
dia 15 de novembro e Djal ma foi 
eleito com 56.174 votos (41,40%). 
Costa renunciou ao cargo no início de 
seu mandato para candi da tar-se a 
uma vaga na Assembleia Na cional 
Constituinte nas eleições de 1986. 

Nas eleições de 1986, José 
Cos ta foi eleito, pelo PMDB, a de -
pu tado constituinte com 46.199 vo -
tos, ficando em 3À lugar das nove va -
gas em disputa. Costa foi um parla-
mentar muito atuante e de muito 
des taque na Assembleia Nacional 
Cons tituinte. Pronunciou-se a favor 
da estabilidade no emprego, da jor-
nada semanal de 40 horas, do turno 
ini nterrupto de seis horas, do direito 
de greve, aviso prévio proporcional, 
das férias com um terço a mais no 
salário, entre outros pontos a favor 
da classe trabalhadora.

José Costa - um parlamentar brilhante!
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O CRB foi ao mercado e trouxe o atacante Richard em definitivo. Revelado pelo Internacional, o jogador, 
de 22 anos, fechou contrato até 2023. A diretoria regatiana aposta no potencial do atacante e vê Richard como 
um grande ativo. Versátil, ele atua pelas pontas, mas sabe também flutuar por dentro. Passou pelo futebol por-
tuguês e fez parte da Seleção Brasileira Sub-20. O atacante atuou na Série B do Campeonato Brasileiro por Vila 
Nova e Ponte Preta. Neste ano, disputou 27 partidas pelo time de Campinas e deu uma assistência. 

Galo alagoano

Ricardo Graça não é mais jogador do Vasco. Na quinta-feira, a diretoria confirmou a venda do zagueiro 
de 24 anos para o Jubilo Iwata, do Japão. Revelado no clube carioca, o jogador deixa São Januário com 114 
jogos disputados e cinco gols. Após a realização de exames médicos, o contrato de quatro anos será assinado.

Fim de papo

Leão atento
O Sport tem seu primeiro 

reforço confirmado para a tempo-
rada 2022. Trata-se do volante 
Nicolás Watson, de 23 anos, que 
atuou no Instituto do Córdoba, da 
Segunda Divisão argentina, nos últi-
mos quatro anos. Ele é um pedido 
do técnico Gustavo Florentin   e se 
junta ao elenco na reapresentação, 
no início do próximo mês.

Raposa
Sob nova gestão do futebol e o investimento prometido por Ronaldo 

Fenômeno, o técnico Vanderlei Luxemburgo passa por avaliação de seu 
trabalho e projeto para 2022. O treinador, entretanto, segue o planeja-
mento inicial traçado e aguarda o primeiro contato da gestão do 
Fenômeno. Na quarta-feira, o time efetuou o pagamento da parcela única 
do valor acordado com o Brusque pela contratação do atacante Edu. O 
valor acertado entre as partes é de R$ 600 mil e foi pago à vista.

Intacto
Campeão da Copa do Brasil e Brasileiro 2021, o Atlético/MG tem, 

sem dúvida, um dos melhores elencos da atualidade do país. Na janela de 
transferências, surgem interesses por parte de atletas do Galo. Mas o pres-
idente Sérgio Coelho garante: até o momento, não há nenhuma proposta 
oficial na mesa da diretoria.

Cara nova
O ASA  divulgou imagens dos novos uniformes para a temporada de 

2022. A estreia da nova camisa será, provavelmente, contra o CEO na 
rodada de abertura da Copa Alagoas, dia 19 de janeiro. Foram lançados 
os uniformes 1 (listrado) e 2 (branco com uma barra preta na horizontal), 
do goleiro, de treino, passeio e da comissão técnica.

Em alta
A Fifa divulgou na manhã de 

quinta-feira o último ranking de 
2021. Pelo quarto ano consecutivo, 
a Bélgica liderou a lista, mas o 
Barasil  o segundo colocado, vem 
logo na cola, com uma pequena dif-
erença de 2,1 pontos. Atual campeã 
mundial, a França completa o 
"pódio", que se mantém inalterado.

Pandemia
O jogo deste domingo entre 

Liverpool e Leeds, válido pela 19… 
rodada do Campeonato Inglês,  foi 
adiado após cinco novos casos de 
infecção por Covid-19 no Leeds, 
entre jogadores e funcionários do 
clube. De acordo com o comuni-
cado do Leeds, esses casos foram 
assintomáticos.

O Sergipe  realizou na 
quarta-feira em Aracaju, seu 
segundo jogo-treino deste mês, 
como parte da preparação para a 
temporada de 2022. Dessa vez, 
Gipão perdeu por 1 a 0 para a 
equipe Sub-20 do CRB. Dudu 
marcou para o time alagoano 
aos 43 minutos do segundo 
tempo.

Contra a garotada

Situação delicada

O Coritiba tenta segurar o lateral-direito Natanael. O jogador de 19 anos teve destaque na Série B do Brasil 
e recebeu recentemente sondagens de Grêmio, São Paulo e Fortaleza. Revelado nas categorias de base do Coxa, 
Natanael tem contrato até o final de 2025. Pelo menos até agora, a diretoria alviverde tem recusado as propostas 
que tem aparecido pelo lateral.

O zagueiro Lucas Dias teve seu contrato prorrogado com o  CSA. Agora, o vínculo do jogador com o clube 
vai até 30 de novembro de 2023.  Lucas, de 26 anos, chegou ao CSA  em 2019 e, ao todo, atuou em 15 partidas. 
No começo de 2021, ele defendeu o São Caetano e voltou para o clube alagoano em maio.

Renovação

Sobre Natanael  do Coritiba, o Grêmio chegou a estudar uma troca e até a compra do atleta, mas não evo-
luiu. O São Paulo  fez uma consulta. Já o Fortaleza  tentou envolver dois jogadores em uma troca pelo lateral. 
O  jogador também tem sido procurado pelo futebol europeu. Natanael é considerado pelo Coritiba um dos 
jogadores do elenco que mais pode render em uma futura negociação, e também tecnicamente na Série A.

Provocações
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