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Ficou invocada

ILEGALIDADE

Denúncia relata como 
funcionam promoções de 
‘cartas marcadas’ na PM

ELE VEM AÍ!

Quando Ciço passou pela Assembleia foi acusado de participar da Máfia das Taturanas

Cícero Almeida volta ao jogo político 
mirando as “mordomias” da ALE

Renan Filho 
nunca construiu 
um candidato 
pra chamar de 
seu

SEM CUSTOS

Sonho da carteira de motorista está mais 
perto para alunos do programa CNH Social
Mais de 300 alunos do programa estão tendo aulas teóricas e práticas nas autoescolas 

Militares “professores” passam à frente 
de PMs que arriscam a vida nas ruas

SEM SUCESSOR
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ILEGALIDADE

Militares “professores” passam à frente de PMs que arriscam a vida nas ruas

Denúncia relata como funcionam 
promoções de ‘cartas marcadas’ na PM

NOME INCORPORAÇÃO ASPIRANTE 
MACIEL PANTALEÃO SILVA 15/01/1991 17/12/1993 
PEDRO JORGE BUARQUE MOURA 19/02/1993 30/11/1995 
ALEX DI MARTELLA ORSI 14/02/1993 30/12/1995 
CARLOS JOSÉ AZEVEDO SANTOS 19/02/1993 30/11/1995 
KLINGERMÁRIO SILVA ARAÚJO 15/01/1991 17/12/1993 
RENILTON RODRIGUES DANTAS 15/01/1991 17/12/1993 
RODRIGO DE ARAUJO AMORIM 19/02/1993 06/12/1995 
JOSE DANIEL DE LIMA NETO 18/03/1997 19/12/1999 
EVERALDO LIZIARIO DOS SANTOS JUNIOR 19/02/1993 30/11/1995 
OLEGÁRIO MARQUES PAES JUNIOR 19/02/1993 30/11/1995 
MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS 04/03/1996 18/12/1998 
ALEXANDRE EMANUEL FERREIRA COSTA 24/01/1992 09/12/1994 
PAULO EUGÊNIO DA SILVA FREITAS 29/11/1989 30/11/1995 
FERNANDO GLÁUCIO SANTOS LIMA 24/01/1994 20/12/1996 
ANTÔNIO MARCOS DA ROCHA LIMA 24/01/1992 09/12/1994 
WAGNER RICARDO COUTINHO RÊGO 19/02/1993 20/12/1996 
JORGE FRANCELINO TENORIO 24/02/1992 09/12/1994 
ANAXIMANDRO TENÓRIO DE SÁ 19/02/1993 30/11/1995 
CICERO BARROS DE LIMA 24/01/1994 20/12/1996 
JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE COSTA 04/03/1996 18/12/1998 
THAYRONILSON EMERY DOS SANTOS 07/03/1997 19/12/1999 
CLAUDIO JOSE DA SILVA 24/01/1992 09/12/1994 
DIOGENES RAMOS DE MAGALHAES JUNIOR 19/02/1993 30/11/1995 
JADILSON LUÍZ DE GOUVEIA LEITE JÚNIOR 19/02/1993 30/11/1995 
MARCELO DA ROCHA NOGUEIRA 19/02/1993 30/11/1995 
ROBERTO SANTOS JÚNIOR 09/02/2001 12/12/2003 
ELIEZER ROOSEVELT MENDONÇA LISBOA 08/02/1994 20/12/1996 
ASSIS SANTOS NOBRE 25/01/1993 20/12/1996 
RAIMUNDO JOSE DE FREITAS LESSA 08/01/1992 30/11/1995 
MARIO CESAR NUNES PALMEIRA 01/01/1992 30/11/1995 

A última relação dos próx-
imos candidatos a coronel fechado 
na Polícia Militar vem gerando 
uma nova guerra interna entre os 
oficiais superiores. Na relação pub-
licada no Boletim Geral Ostensivo 
(BGO) fazem parte da lista dos 
novos cardeais da PM oficiais 
recrutas que mal completaram 
interstício para serem promovidos. 

Segundo denúncia ao A 
Notícia, os conhecidos recrutas 
que não deveriam configurar no 
quadro de acesso nem tão cedo tra-
tam-se dos tenentes coronéis 
Emeri, irmão do subcomandante 
geral Thulio Emeri e do tenente 
coronel Roberto Junior, outro 
recruta que desde ca pitão vem 
conseguindo promoções na justiça. 

„Ele atropela a antiguidade 
dos outros tenentes coronéis pron-
tos para serem promovidos, chega 
a ser imoral e ilegal as manobras 
que são feitas na comissão de pro-
moção de oficiais onde os que 

fazem o papel de instrutores na 
academia de polícia e no Centro 
De Formação e Aperfeiçoamento 
De Praças (Cefap) são contempla-
dos com vasta pontuação e os 
operacionais que vivem arriscando 
a vida no policiamento são esqueci-
dos‰, disse uma fonte à reporta-
gem.  

„A manobra é pesada e só 
entra na relação para dar aulas 
quem é peixe pois assim tem mais 
pontos na promoção,  tal situação é 
ina dmissível já que a função princi-
pal da PM é policiamento 
Ostensivo e não ser professor‰, 

acrescentou. Diante tal situação, o 
clima vai ficando pesado entre os 
mais antigos e os mais novos. 

„E aí, fatalmente aumentam 
as ações na justiça em busca do 
direito à justa promoção. Por outro 
lado, também gera uma falta de 
ética e atrapalha no gerenciamento 
da corporação‰, finalizou disponi-
bilizando uma tabela. „São os 30 
tenentes coronéis mais antigos da 
PMAL.  

Observe o ano que entrou e o 
ano que se formou, tem aspirante 
de 1999 que já é tenente Coronel 
igualado a aspirantes 93,94 e 95‰.

A manobra é pesada e 
só entra na relação para 
dar aulas quem é peixe 
pois assim tem mais 
pontos na promoção,  tal 
situação é inadmissível 
já que a função principal 
da PM é policiamento 
Ostensivo e não 
ser professor”

“

”
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ELE VEM AÍ!

O sumido da polícia voltou! O 
ex-prefeito de Maceió, Cícero 
Almeida, foi anunciado como o mais 
novo candidato a querer ocupar uma 
vaga na Assembleia Legislativa 
(ALE), dessa vez concorrendo pelo 
PP, presidido em Alagoas pelo 

deputado federal Arthur Lira. O 
anúncio foi feito nas redes 

sociais pelo próprio pres-
idente estadual da sigla. 
Esse é o 11À partido ao 
qual Cícero Almeida se 
filiou ao longo de sua 
carreira política, que teve 
início em 2000. Não é à 
toa que é famoso por sua 
infidelidade partidária.  

Embora tenha um 
longo histórico de filiações, 

essa não é a primeira vez 
que o ex-gestor se filia ao 

PP. Cícero Almeida já 
integrou a sigla 

quando foi prefeito 
de Maceió pela 

última vez. 
Depois que 

deixou o 
muni-

cípio, já tentou retornar algumas 
vezes ao cenário político com um 
mandado, mas não obteve sucesso 
nas urnas. Porém, a infidelidade na 
política vai além do partido. Pode-se 
considerar que ele é infiel com o 
povo, já que foi acusado diversas 
vezes de corrupção e desvio de din-
heiro público. 

„Ciço‰ é um dos envolvidos na 
chamada Operação Taturana. Ele 
teria participado da parte que inves-
tiga empréstimos irregulares contraí-
dos junto ao Banco Rural. Como 
prefeito de Maceió, um outro escân-
dalo: a Máfia do Lixo. Tratava-se de 
um esquema de favorecimento a 
empresas de coleta do lixo por parte 
de Almeida quando prefeito entre 
2005 e 2012. O esquema foi denun-
ciado em 2005 pelo então vereador 
Marcos Alves, falecido em 2011. 

O prejuízo aos cofres públicos 
foi estimado em R$ 200 milhões. 
Investigações realizadas pelo 
Ministério Público Estadual nos 
anos de 2005 e 2006 concluíram 
que, ao invés de realizar licitação 
para contratação da 
empresa encarre-
gada da 

coleta de lixo na cidade, a prefeitura 
forjou a renúncia da Construtora 
Marquise S/A ao contrato vigente e 
fabricou uma emergência para justi-
ficar a celebração de contrato com a 
Viva Ambiental e Serviços Ltda. 

Almeida também foi conde-
nado por improbidade administra-
tiva devido a irregularidade consta-
tada no convênio celebrado para 
realização do Carnaval de 2008 em 
Maceió. A Justiça determinou perda 
da função pública, suspensão dos 
direitos políticos por 5 anos e proibi-
ção de contratar com o poder púb-
lico. No entanto, ele recorreu da sen-
tença. A ação, impetrada pelo 
Ministério Público Estadual, tem 
como alvo o contrato firmado entre a 
Fundação Cultural Cidade de 
Maceió e a organização não govern-
amental Núcleo de Cultura Afro-
Brasileira Iyá Ogum-té, para a reali-
zação do carnaval de 2008.  

O contrato, que de acordo com 
a denúncia foi firmado "sem a obser-
vância das formalidades legais", esta-
belecia o montante de R$ 
194.407,92 para que a entidade 

prov-

idenciasse toda a infraestrutura do 
evento. Só que dias antes da festa, 
em 24 de janeiro daquele ano, foi 
assinado um aditivo que aumentou 
em 158,1% o valor final repassado, 
totalizando R$ 501.907,92 (um 
acréscimo de R$ 307.500,00). Isso 
sem a realização de licitação. 

Em fevereiro deste ano, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
afastou a multa de R$ 402 mil 
imposta pelo PRTB ao ex-prefeito 
de Maceió por desfiliação partidária 
no exercício do mandato de depu-
tado federal. O imbróglio começou 
há cerca de sete anos, em 2015, 
quando o então deputado federal 
Cícero Almeida deixou o PRTB, 
partido pelo qual tinha sido eleito em 
2014, migrando para o PSD, em 
uma ruidosa „separação‰ 
envolvendo denúncias feitas por 
Almeida contra o presidente do 
PRTB à época, Levy Fidelix. 

Conforme divulgado pela 
assessoria de Comunicação do STJ, 
o PRTB alegou que o estatuto parti-
dário prevê o pagamento da multa, 
no valor de 12 vezes o salário, pelo 
membro que se desligar da sigla no 
curso de mandato eletivo. Já a defesa 

de Almeida argumentou que a 
cobrança só seria possível se ele 

tivesse assinado formulário 
específico, exigido de 

todos os candidatos, 
concordando com 

o pagamento.

Quando Ciço passou pela Assembleia foi acusado de participar da Máfia das Taturanas

Cícero Almeida volta ao jogo político 
mirando as “mordomias” da ALE
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O programa criado pela 
Prefeitura de Maceió em dezembro 
de 2021 veio para facilitar o acesso 
de quem mais precisa ao mercado 
de trabalho. A importância da pri-
meira Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), sem custos, 
ajuda e muito nesta inclusão. A edi-
ção inicial do CNH Social está com 
pouco mais de 300 selecionados 
passando pelas fases necessárias 
para a retirada do seu passaporte 
para o emprego. 

A iniciativa é voltada para pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade, inscritas no Cadastro Ðnico, 
que dificilmente teriam a condição 
financeira de conseguir uma carteira 
de motorista. Os participantes 
podem optar pelo Curso de 
Formação de Condutores nas cate-
gorias carro ou moto. 

As aulas foram iniciadas em 
janeiro deste ano e os alunos estão 
muito empolgados com a oportuni-
dade que estão tendo de ter a pri-
meira CNH. Jackeliny Lins, de 21 
anos, é caixa de pizzaria e já está 
finalizando as aulas teóricas na 
autoescola e contou como está 
sendo a experiência de participar do 
programa. 

„É simplesmente maravil-
hoso, pois a gente junta dinheiro 
para tentar tirar a CNH e acaba gas-
tando no caminho. Então, quando a 
Prefeitura chegou dizendo que nós 
conseguiríamos fazer sem custo 
algum, eu corri logo e me inscrevi. 
Fico feliz por ter sido contemplada 
por esse programa social‰, contou a 
caixa. 

De acordo com o IBGE, exis-
tem cerca de 13,9 milhões de 
desempregados no país. Alagoas 
registrou uma taxa média de deso-
cupação de 14,5% no último tri-
mestre de 2021. O programa tem 
justamente este propósito de dimi -
nuir o vácuo entre as pessoas e os 
postos de trabalho.  Jackeliny Lins 
entende que vai acontecer com ela.  

„Eu pretendo fazer entregas 
no meu tempo vago, já que optei na 
categoria A- Motos. Vai me ajudar 
bastante, até para me locomover ao 
lugar onde trabalho‰, disse a oti-
mista Jackeliny Lins.  

O diretor da Autoescola 
Alagoana, uma das 12 participantes 
do programa, falou um pouco do 
impacto do CNH Social nas autoes-
colas.  

Mais de 300 alunos do programa estão tendo aulas teóricas e práticas nas autoescolas 

Antes das aulas teóricas na 
autoescola, os alunos passaram por 
um Curso de Qualificação com o 
Sest/Senat. O processo inicial abor-
dou noções de transporte rodoviário, 

de carga e de passageiros, além de 
logística, atendimento ao público, 
postura no ambiente de trabalho e 
relações interpessoais. Tudo para 
que os candidatos cheguem com 

uma preparação melhor no mercado 
de trabalho.   

O programa também oferece 
transporte com o cartão Vamu, da 
Superintendência Municipal de 

Transportes e Trânsito (SMTT), 
que custeia o embarque nos ônibus 
do Sistema Integrado de Mobilidade 
de Maceió (SIMM) e garante o 
acesso dos alunos às autoescolas.

Caminho facilitado

Sonho da carteira de motorista está mais 
perto para alunos do programa CNH Social

„Estamos participando de um 
projeto pioneiro da Prefeitura de 
Maceió e de causa social. 
Queremos parabenizar ao prefeito, 
JHC, visto que esse programa abre 
portas ao mercado de trabalho para 
as pessoas mais carentes, dando 
autonomia e abrindo um leque de 

opções enorme. É muito bom ver 
todos os alunos assistindo as aulas e 
empolgados com a oportunidade 
que lhes foi dada‰, disse Theo 
Vasconcelos. 

O programa CNH Social é 
uma iniciativa de sucesso em 
Maceió. Até o setor de Projetos da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 
da Prefeitura de Macaé, no Rio 
Janeiro, mostrou interesse em con-
hecer o programa. 

De acordo com o secretário 
adjunto da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas), Moacir 
Teófilo, a missão do programa 

CNH Social é gerar novas oportu-
nidades e mudar vidas. „É muito 
gratificante ver nossa população 
aderindo e participando desse 
projeto da gestão JHC. Em breve 
teremos mais vagas sendo disponi-
bilizadas para a população‰, desta-
cou Moacir. 

“Eu pretendo fazer 
entregas no meu 
tempo vago, já que 
optei na categoria A- 
Motos. Vai me ajudar 
bastante, até para me 
locomover ao lugar onde 
trabalho”, disse a oti-
mista Jackeliny Lins.  

Secretário adjunto da 
Semas, Moacir Teófilo, 
a missão do programa 
CNH Social é gerar novas 
oportunidades e mudar 
vidas. “É muito gratificante 
ver nossa população 
aderindo e participando 
desse projeto da gestão JHC. 



MACEIÓ, 26/03 A 01/04 DE 2022 - ANO I - EDIÇÃO 057 - R$ 2,00 6

O jornal REDE REPÓRTER é uma publicação semanal 
Endereço para correpondência: 

REDACAO@REDEREPORTER.COM.BR 

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião deste jornal.

Vitor Cansanção 
Diretor Geral 

vitor@skyconnect.com.br 
MTE 1841/AL

WWW.REDEREPORTER.COM.BR

E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

FIM DE GOVERNO
O governador Renan Filho (MDB) comunicou, durante a 

entrega de comenda de moção de reconhecimento das universidades 
em Alagoas, que vai deixar o Governo do Estado para disputar uma 
vaga no Senado Federal nas eleições 2022.

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 
A R T I G O

NOVO GESTOR
A escola municipal Walter Dória, localizada no bairro Brasil Novo 

no município de Rio Largo, recebeu um novo gestor geral para fazer 
parte da equipe diretiva da unidade. Trata-se do Sr.José Júlio, que vem 
para somar junto à equipe já existente. Júlio tem muita experiência em 
gestão escolar desde que ficou quase uma década à frente da maior 
escola da rede municipal de Rio Largo, a Escola Judith Paiva, além de 
outras da cidade.

ENTRE E SAI EM PARTIDOS
Até o dia 2 de abril muita coisa pode acontecer nas composições 

políticas no estado. Até mesmo o MDB que recebeu reforço de alguns 
deputados por orientação do presidente da Assembleia Legislativa, 
Marcelo Victor, que recentemente perdeu o União Brasil para o grupo 
do deputado Arthur Lira. Nos bastidores se comenta que o MDB pode 
ganhar com isso, mas leais auxiliares do governador Renan Filho, a 
exemplo de Alexandre Ayres e Rafael Brito, encontrarão dificuldades 
para se elegerem.

SOB COMANDO DE RUI 
Nomes como da deputada federal Tereza Nelma, dos vereadores 

por Maceió, Joãozinho, Alan Balbino e Samyr Malta, além do ex-pre-
feito de Rio Largo, Toninho Lins, compõem a lista do PSD-AL na dis-
puta eleitoral deste ano. A ideia da sigla que está sob o comando do ex-
prefeito de Maceió Rui Palmeira em Alagoas é a formação de „chapas 
competitivas‰ na briga pelas cadeiras na Assembleia Legislativa de 
Alagoas (ALE) e também na Câmara dos Deputados. A dor, o sofrimento, dizem, é algo inerente ao 

ser humano. Pode ser o preço de estar vivo, ou um 
teste constante para extrair força da fraqueza e seguir 
em frente. Ainda ninguém chegou a uma conclusão 
clara sobre isso. Mas existe. 

Dor física, dor existencial, sofrimento⁄ é difícil 
saber qual deles pode ser o mais intenso. Mas às 
vezes, ambos podem andar de mãos dadas. As depres-
sões muitas vezes afundam a pessoa em intensas dores 
musculares e esqueléticas que agravam ainda mais a 
doença. Na fibromialgia, por exemplo, segundo espe-
cialistas, ambas as dimensões, a física e a psíquica, 
podem andar de mãos dadas. 

O sofrimento pode alcançar a todas as pessoas. 
A qualquer momento e por qualquer motivo, ele pode 
nos pegar. É curioso ver como as pessoas o enfrentam 
de diferentes maneiras e conseguem manter uma 
qualidade de vida adequada, para mitigar o sofri-
mento dessas correntes invisíveis que às vezes nos 
imobilizam. 

A dor não durará para sempre, essa é uma reali-
dade que os médicos nos explicam. Devemos ter em 
mente que a própria dor tem um propósito: nos dizer 
que há algo errado. Essa pontada que imobiliza nosso 
braço pode indicar que estamos prestes a sofrer um 
infarto do miocárdio, ou aquele bombeamento em 
nossas têmporas está nos alertando que estamos can-
sados e saturados de estresse. 

A dor é um indicador, mas como tal, não terá 
uma persistência continuada. O cérebro geralmente o 
envia em etapas de intensidade diferente no caso de ser 
de origem física. No caso de tal condição ser psicoló-
gica, dependerá em grande parte de nós mesmos para 
podermos enfraquecê-la. Enfrentando sua origem. 

É necessário atitude para assumir e enfrentar a 
dor, uma das melhores maneiras de atenuar a reali-
dade da dor é, sem dúvida, entender sua origem e 
pensar que o alívio finalmente virá. A atitude com que 
lidamos com isso será fundamental. 

É difícil nestes casos falar, por exemplo, da força 
do otimismo, mas há muitos exemplos em que a força 
de vontade de uma pessoa permitiu que uma doença 
fosse muito mais curta, ou chegasse a uma boa resolu-
ção.  

O desânimo, a negatividade ou a depressão 
influenciam no aumento da dor e no fato de termos 
que recorrer a um analgésico, por exemplo. Devemos 
buscar um propósito, um objetivo, uma ilusão. Seja 
uma depressão, uma enxaqueca ou um momento de 
desespero e tristeza, tudo pode ser mais bem enfren-
tado se injetarmos uma dose de otimismo, a autoes-
tima bem reforçada e o desejo de continuar vivendo os 
dias com energia, fará muito mais por nós do que 
qualquer vitamina ou analgésico. 

A dica dessa semana é enfrentar a dor e encon-
trar um sentido para ela. Uma ótima semana! 

“Enfrentando a dor e encontrando um sentido” 

Renan Filho, nas eleições  para prefeito de 
Maceió em 2016,  não tendo um candidato em poten-
cial no seu grupo político para a disputa do pleito, 
teve que importar para o PMDB o ex-prefeito Cícero 
Almeida, para se contrapor à reeleição de Rui 
Palmeira. No lançamento da candidatura de Almeida, 
o governador foi enfático ao destacar que " Cícero 
tem experiência, já foi testado e aprovado pela pop-
ulação de Maceió e tem apoio de uma ampla aliança 
que vai lhe dar densidade política para governar". 
Com uma campanha mal conduzida no primeiro 
turno, Almeida foi o segundo colocado, tendo sido 
quase ultrapassado na reta final pelo candidato JHC. 
No segundo turno, Rui Palmeira ganha com uma 
larga vantagem sobre Cícero Almeida, impondo uma 
derrota a Renan Filho. 

Nas eleições de 2020, Renan Filho, mais uma 
vez, não tinha no seu grupo político um candidato 
com densidade eleitoral para disputar a prefeitura de 
Maceió. Dessa forma, estabeleceu uma aliança com 
Rui Palmeira em apoio à candidatura de Alfredo 
Gaspar. Com isso, Gaspar passou para o segundo 
turno do pleito, sendo derrotado por JHC. 

Finalizando os oito anos do seu  Governo, mais 
uma vez, Renan Filho não dispõe de um candidato 

com potencial eleitoral para sucedê-lo. Se não tivesse 
rompido com o ex-vice-governador e atual prefeito de 
Arapiraca, Luciano Barbosa, não estaria refém do 
candidato da Assembleia, Paulo Dantas. Tal rompi-
mento foi surpreendente e causou uma fissura na 
estrutura governamental com resultados danosos até 
o presente momento. 

Mais uma vez, a história se repete e Renan Filho 
não terá um candidato pra chamar de seu nas eleições 
de 2022.

Renan Filho nunca construiu um 
candidato pra chamar de seu
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

7

Fim de 
papo

Mais um capítulo da CBF
A CBF finalmente tem um presidente eleito: Ednaldo Rodrigues, de 

68 anos, vai comandar a entidade pelos próximos quatro anos (23 de 
março de 2026), com direito a disputar uma reeleição. A eleição ocorreu 
na quarta-feira, no Rio, mesmo diante da polêmica criada pelo alagoano 
Gustavo Feijó, um dos vices da entidade, que teve a ousadia de entrar com 
uma ação na Justiça, para impedir o pleito. Por sinal, a decisão do juiz 
Henrique Gomes de Barros da 1… Vara Cível de Maceió, foi justamente 
para suspender a eleição.

Argumento
Sobre a eleição, a CBF alega que há uma decisão da Justiça do Rio de 

Ja neiro determinando que ocorresse a eleição, mas ainda tentava derrubar a 
li minar na quarta pela manhã. A Comissão Eleitoral argumentou que não foi 
no tificada da decisão da Justiça alagoana e por isso manteve a realização. Ed -
nal do Rodrigues recebeu 137 dos 141 votos possíveis. Das 27 federações, ape -
nas a alagoana não compareceu (totalizando 78 votos). Foram ainda 40 vo tos 
dos 20 clubes da Série A (peso 2) e outros 19 da Série B (peso 1) - so men te 
a Ponte Preta não votou por conta de uma irregularidade na procuração.

Cena hilariante
Uma possível homenagem a dois ídolos do Flamengo terminou em 

confusão em Juiz de Fora/MG no último domingo. Um   „louco‰  torce-
dor do Flamengo, um jovem de 21 anos alegou ter sido agredido pela 
companheira, de 20, por ele ter supostamente sugerido dar o nome de 
„Gabriel De Arrascseta‰ ao filho que está prestes a nascer. Uma viatura da 
PM foi até o local.  A vítima contou à Polícia que levou um golpe com um 
copo na cabeça após sugerir batizar o filho com o nome, em homenagem 
ao atacante Gabigol e ao meia Arrascaeta.

Finalmente
Após cinco anos de espera, o 

Sport está, enfim, de volta às semi-
finais da Copa do Nordeste. 
Classificou-se com a vitória sobre o 
CSA  em meio a um dilúvio no Rei 
Pelé na última terça-feira. O placar 
no tempo normal foi de 0 x 0, 
deixou o time alagoano para trás ao 
vencer nas cobranças da marca 
penal.  Uma mudança de ares na 
Ilha do Retiro após uma sequência 
de frustrações e eliminações pre-
coces no campeonato regional.

O presidente do CSA, Omar 
Coêlho, confirmou o nome de mais 
um centroavante que entrou no 
radar do clube. A direção estuda a 
contratação de Kayke, ex-Flamengo, 
Santos e Fluminense, que atual-
mente defende o Al Orooba, dos 
Emirados ̆ rabes Unidos. „ Estamos 
analisando a possibilidade de sua 
repatriação. Todo bom jogador 
interessa ao CSA  porque buscamos 
ter um bom plantel para colocar à 
disposição do Mozart‰, disse.

Mira internacional Baiano
Sem os tradicionais clubes he -

ge mônicos, Bahia e Vitória na final 
do Campeonato Baiano, eliminados 
pre cocemente da competição, a fase 
se mifinal do estadual 2022 começa 
nes te final de semana.  Em Feira, o 
Ba hia local pega o Atlético de Ala go -
i nhas, isso neste sábado e no domin -
go jogam em Vitória da Conquista, o 
Ba rcelona de Ilhéus contra o Ja cui -
pense. No ano passado o título tam-
bém ficou no interior, tendo como 
campeão o Atlético de Alagoinhas.

Partiu China
Durou apenas três meses a 

passagem de Zé Renato no Sampaio 
Corrêa. Anunciado ainda no mês de 
dezembro do ano passado, para 
assumir a função de diretor execu-
tivo de futebol, o profissional de 44 
anos foi desligado do clube na noite 
de terça-feira. O motivo da saída, 
segundo o clube em anúncio nas 
redes sociais, é que Zé Renato acer-
tou seu retorno para a China, onde 
irá trabalhar com projeto de head 
scout no futebol do país.

Copa Alagoas
Aliança e Cruzeiro-AL se 

enfrentam neste sábado  às 16h45 
do próximo sábado no Estádio Rei 
Pelé, quando vão decidir a Copa 
Alagoas. De acordo com o regula-
mento, em caso de empate no 
tempo normal, a decisão vai para os 
pênaltis. O campeão da Copa 
Alagoas garante vaga na Série D de 
2023 e vai disputar a seletiva da 
Copa do Brasil com o terceiro colo-
cado do Alagoano.

Determinação
Na terça-feira à noite o ASA anunciou que o meia-atacante Valdívia e o goleiro 

Deola não fazem mais parte do elenco. Valdívia, de 29 anos, voltou ao clube nesta 
temporada, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. Disputou oito jogos e fez 
um gol. Deola, de 38 anos, até se destacou, fez bons jogos, mas entrou em rota de 
colisão com a diretoria após fazer duras críticas sobre atraso de salário e alimenta-
ção do elenco. Fez 12 partidas neste ano e atuou pela última vez no dia 5 de março, 
contra o CSE, pelo estadual.

Ficou invocada
Presidente do Palmeiras, Leila Pereira afirmou na quarta-feira que 

seu clube não tenta mais a contratação do centroavante Pedro, do 
Flamengo. A mandatária do Verdão garantiu que o clube desistiu da nego-
ciação depois da primeira recusa do Rubro-Negro em liberar o jogador. 
„Acabou. Essa conversa acabou porque o clube ( Flamengo) não tem inter-
esse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada‰ desabafou.

O Avaí  anunciou a rescisão de contrato com Jô e Lourenço na última terça-feira. A decisão foi tomada após 
os jogadores estarem presentes em uma festa em São José, na Grande Florianópolis, onde houve um tiroteio. A 
Polícia Civil descartou o envolvimento dos atletas. Lourenço já estava em fim de contrato, sem renovação enca-
minhada. Já o atacante Jô, que ainda tinha vínculo, mas estava na Justiça em busca de um rompimento para ir 
ao Athletico, também deixou o clube.

Situação 
delicada

Lembra-se do Paraná?  Aquele que da Série A do Brasileirão despencou para a Série D (Quarta Divisão) 
do futebol brasileiro. Pois bem, esse ano ele foi rebaixado para a Segunda Divisão do Paranaense. E como se não 
bastasse, essa semana o time recebeu uma pena rígida por conta da briga entre a torcida e os jogadores na Vila 
Capanema, em 26 de fevereiro. O TJD-PR definiu a perda de oito mandos de campo e uma multa de R$ 15 mil 
pelo episódio lamentável no Campeonato Paranaense. A confusão aconteceu após a derrota por 3 x 1 para o 
União, que resultou no rebaixamento.
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