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Canarinha em alta Escapar da guerra

DISPUTA

Briga no Pros é cheia de reviravolta; situação prejudica reeleição de senador 

Isolado, senador Fernando Collor 
corre o risco de ficar sem legenda

GI ALAGOAS
População pode esperar conteúdo de qualidade 

com união de empresários do setor

Grande Imprensa 
se reúne em AL 

para enfrentar os 
novos desafios

DINHEIRO
Empresa irá gerar empregos 

e fonte de renda para famílias

Chegada da Natura é 
marco do novo ciclo de 
desenvolvimento de AL, 
diz Renan Filho

Proposta é levar lazer e cidadania aos moradores recuperando entorno da Lagoa Mundaú

Vergel do Lago ganha “Rua Aberta” com 
parque lagunar dedicado à recreação
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GI ALAGOAS

Empresários da chamada 
pequena imprensa – ou imprensa 
alternativa – que atuam no ramo do 
jornalismo impresso em Alagoas 
estão juntos. Desta união surgiu a 
Grande Imprensa (GI), responsá-
vel pela edição nos finais de semana 
de mais de 20 mil exemplares. Uma 
tiragem que supera de longe os 
exemplares do jornal mais antigo de 
Alagoas para a leitura tradicional 
do sábado e domingo. 

A Grande Imprensa vem 
forte para os próximos dias e não se 
resume à soma da tiragem dos jor-
nais, mas a inovações na forma de 
apresentação dos produtos. Um 
site específico para a GI trará todo 
o material no formato de pdf para 
veiculação. Ou seja: terá notícias 
para todos os gostos reunidas num 
só lugar. 

O assunto vinha sendo matu-
rado há alguns meses e, o tempo foi 
necessário não só para formatar a 
ideia como para reunir os veículos 
certos para o GI. Ou seja: foi um 
assunto bem pensado e seletivo na 
escolha dos participantes. A histó-
ria de cada veículo pesou bastante 
para que ele fosse selecionado. 
Integrantes hoje a Grande 
Imprensa os semanários: A 
Notícia; Tribuna do Sertão; O Dia 
Alagoas; Rede Repórter; Primeira 
Edição e Jornal de Arapiraca. 

Os representantes desses veí-
culos mais o jornalista/blogueiro 
Edmilson Teixeira se reuniram 
ontem para traçar os próximos pas-
sos a serem dados pelo GI. A pop-
ulação alagoana pode esperar um 
conteúdo verdadeiro, sem espaço 
para fake news, sem espaço defesas 
gratuitas ou perseguições pagas. 

Assim como no mundo 
inteiro precisa de inovações para 
resistir e manter o seu espaço na 
concorrência desleal com a tecnol-
ogia e as famosas redes sociais que 
nada mais é que alto propaganda 
daqueles que tentam se esconder 
dos crimes de corrupção, desvio de 
verbas públicas, rachadinhas entre 
outros. 

O GI tem o objetivo principal 
de tornar grande aquilo que sem-
pre foi tido e reconhecido em 
Alagoas como pequeno. 
Principalmente pelos anunciantes, 
públicos ou privados. 

O GI terá uma linguagem 
única em seus veículos. Em geral, 
pautas discutidas e aprovadas pelos 
seus representantes. O desafio é 
grande e motivador para o fortale-
cimento do jornal impresso em 
Alagoas que, assim como no 
mundo inteiro precisa de inovações 
para resistir e manter o seu espaço 
na concorrência desleal com a tec-
nologia.

População pode esperar conteúdo de qualidade com união de empresários do setor

Grande Imprensa se reúne em Alagoas 
para enfrentar os novos desafios

Ao centro: Wellington Sena, do A Notícia; 
À direita: Vitor Cansanção, do Rede Repórter, 

e Vladimir Barro, do Tribuna do Sertão 
À esquerda: Deraldo Francisco, do O Dia Alagoas, 

e o ilustre e renomado blogueiro, Edmilson Teixeira
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DISPUTA

Briga no Pros é cheia de reviravolta; situação prejudica reeleição de senador 

Isolado, senador Fernando Collor 
corre o risco de ficarsem legenda

Uma batalha cheia de lances 
e revezes nos últimos dias. Foi o 
que transformou a disputa pelo 
comando do PROS em Alagoas. 
De um lado, o senador Fernando 
Collor que corre o risco de ficar 
sem legenda nesta eleição, se per-

manecer no partido devido a judi-
cialização da legenda tanto em 
nível estadual, como nacional.  

Do outro, Marçal Fortes e 
Adeilson Bezerra, eleitos diri-
gentes da agremiação no ano pas-
sado. O imbróglio partidário tam-

bém se arrasta na cúpula nacional 
onde o atual presidente Marcus 
Holanda trava uma batalha com 
Eurípedes Junior pelo comando 
da sigla. 

Em Alagoas a direção desti-
tuída encabeçada por Marçal 

Fortes acredita na reversão da 
decisão do Juiz Alexandre Lenine 
Pereira que deu na quinta-feira 
(31) novamente a Collor o 
comando do partido. 

Entre indas e vindas pelo 
controle do partido em Alagoas já 

se conta três para cada lado. 
„Temos elementos fáticos e jurídi-
cos suficientes fundamentando 
nosso recurso e voltaremos ao 
comando da sigla‰, disse Adeilson 
Bezerra, um dos dirigentes do 
PROS. 

OPOSTOS

Fato faz com que senador tente conquistar presidência partidária

Líderes do Pros apoiam Renan 
Filho; Collor será prejudicado

Isolado, Fernando Collor 
caminha para uma sinuca de bico. 
O senador que busca a reeleição 
em outubro tem alternativas parti-
dárias no cenário político-eleitoral 

como o Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e o Partido 
Liberal (PL), mas teria receio de 
levar uma rasteira de Arthur Lira 
mais à frente, pois as convenções 

só ocorrem a partir de 5 de agosto. 
Se decidir ficar no PROS 

poderá ficar sem legenda para a 
próxima eleição, caso a direção 
sob o comando de Marçal Fortes e 

Adeilson Bezerra saia vencedora. 
A direção destituída comandada 
por Fortes/Bezerra explica que o 
projeto deles é outro.„Votamos 
em Renan Filho e sendo assim, 

em que pese todo o respeito ao 
estadista e ex-presidente da 
República, não podemos nos des-
viar do que já planejamos politica-
mente‰, finalizou.
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FUTURO GOVERNADOR

Deputado também marcou presença em entrega de título da Carlinhos Maia

Paulo Dantas participa de entrega 
de pacote de investimentos a Murici

O governador Renan Filho 
autorizou, na manhã de quinta-feira 
(31), um pacote de investimentos 
para Murici, no Vale do Mundaú. 
Ele assinou convênios que vão 
garantir a construção de 400 
unidades habitacionais, de um 
Complexo Nutricional, adequação 
do retorno da rodovia BR-104 e 
para a construção de uma passarela. 
Fez, ainda, a entrega de equipamen-
tos do programa Fortalece Alagoas. 

„É uma grande satisfação 
voltar a Murici e trazer uma série de 
investimentos. Eu, em virtude das 
obrigatoriedades da legislação eleito-
ral para me tornar apto a disputar o 
pleito de 2022, vou me afastar do 
mandato. Mas, me afasto com dois 
sentimentos. Primeiro, com o sen-
timento de gratidão aos alagoanos 
pelo carinho e mensagens de incen-
tivo. E, em segundo lugar, com o 
sentimento de dever cumprido‰, 
declarou Renan Filho, em sua terra 
natal, Murici, ao lado do deputado 

estadual Paulo Dantas. 
Para a construção das 400 

casas, o Governo de Alagoas, através 
da Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), vai investir R$ 58,6 mil-
hões. A obra garantirá, também, os 
serviços de pavimentação e instala-
ção das redes elétrica e de abasteci-
mento de água. 

„Dia especial em Murici. Par -
ticipei da inauguração do maior 
Cen tro de Distribuição da América 
La tina da Natura & CO., que vai 
aten der as regiões Nordeste e Nor te, 
gerando aproximadamente 1.200 
empregos diretos. Quando es tiver 
em pleno funcionamento, o Cen tro 
de Distribuição será o ma i or fatura-
mento entre empresas pri va das em 
Alagoas, sendo responsável por 6% 
do PIB do nosso es ta do. Logo em 
seguida, entregamos equi pamentos 
do Fortalece Ala go as e assinamos 
convênios para a cons trução de 
casas populares, con clusão da rodo-
via que liga Mu ri ci a cidade de 

Capela, como também a assinatura 
da ordem de ser vi ço para a constru-
ção do retorno e da passarela sobre a 
rodovia BR-104, facilitando a tra-
vessia dos tra ba lhadores do Centro 
de Dis tribuição que residem em 
Murici‰, publicou Dantas nas redes 
sociais. 

Também na quinta-feira, o 
penedense Carlinhos Maia recebeu 
das mãos do governador Renan 
Filho, o título de imperador do 

turismo de Alagoas, por todo o seu 
trabalho de divulgação das belezas 
do estado que corriqueiramente tem 
registrado ocupação máxima hote-
leira. Durante a solenidade, reali-
zada no Palácio dos Palmares, o 
governador Renan Filho, acompan-
hado do secretário de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Marcius Beltrão, e do 
deputado Paulo Dantas, concedeu a 
honraria ao empresário e digital 

influencer, que falou sobre o assunto 
em seu Instagram. 

„Que honra! Acabei de 
receber o título de Imperador do 
turismo de Alagoas (minha terra) 
Vocês não têm ideia do que é ser 
homenageado dentro do seu lar!! 
Muito feliz. Obrigado governo do 
estado e a toda Alagoas, todo meu 
amor‰, escreveu Carlinhos Maia, 
dono dos stories mais vistos do 
mundo.

O governador Renan Filho 
participou, na manhã desta quinta-
feira (31), da inauguração do novo 
Centro de Distribuição da Natura 
&Co, localizado no município de 
Murici, a 53 km de Maceió. O 
empreendimento conta com incen-
tivos fiscais e locacionais do 
Governo do Estado. Quando estiver 
em operação, o que deve ocorrer nos 
próximos meses, a unidade vai gerar 
1.200 empregos diretos e outros 
3.600 indiretos.  

A unidade atenderá estados do 
Nordeste e Norte do Brasil. Vai 
operar com produtos Natura e 
Avon, podendo chegar a 3.300 pedi-
dos separados em um único dia. Sua 
estrutura conta com área de 49.000 
m² e capacidade total de armazena-
gem de 17 mil posições porta-pallet. 
Uma planta de energia solar aten-
derá parte da demanda elétrica do 
local.  

„A chegada da Natura em 

Alagoas representa o coroamento de 
um trabalho sério e persistente que 
fizemos na nossa gestão fiscal, na 
melhoria da infraestrutura e na con-
strução de uma política verdadeira-
mente atrativa para investidores. 
Nos últimos sete anos, criamos as 
bases para que o Estado pudesse dar 
um salto no desenvolvimento. O 
Centro de Distribuição em Murici é 
um marco dessa transformação, que 
representa mais empregos, novas 
oportunidades de crescimento pro-
fissional para os nossos jovens e mais 
geração de riquezas para o nosso 
Estado‰, afirmou Renan Filho.  

A executiva da Natura, Ana 
Costa, falou das tratativas entre a 
empresa e o Governo do Estado 
que possibilitaram a instalação do 
Centro de Distribuição em 
Alagoas.  

"Esse é um grande Centro de 
Distribuição e de integração das 
marcas Avon e Natura. Buscamos 

uma infraestrutura num lugar 
estratégico e Alagoas tinha essa 
característica. Em conversa com o 
Governo do Estado, manifestamos o 
interesse e Alagoas abriu as portas 
com várias formas de como fazer um 
incentivo de entorno e também para 
que a gente se estabelecesse aqui de 
forma pública e transparente", 
declarou Ana Costa. 

Centros - Além de Murici, a 
Natura &Co possui mais nove 
Centros de Distribuição no Brasil, 

situados em: Cabreúva (SP), 
Canoas (RS), Castanhal (PA), 
Jaboatão dos Guararapes (PE), 
Matias Barbosa (MG), São Paulo 
(SP), Uberlândia (MG) e dois em 
Simões Filho (BA). Também há 
dois Hubs Logísticos, um em 
Cabreúva e outro em Itupeva (SP).  

A empresa TPC (do Grupo 
JSL) foi o operador logístico sele-
cionado para atuar em parceria no 
novo Centro de Distribuição. As lid-
eranças que coordenarão o dia a dia 

no local iniciaram o treinamento em 
janeiro, com visitas de integração a 
outros Centros de Distribuição de 
Natura &Co. E a equipe operacional 
está, desde fevereiro, recebendo trei-
namentos na própria planta de 
Murici.  

Prestigiaram a cerimônia o 
presidente da Assembleia Legislativa 
de Alagoas, Marcelo Victor; o depu-
tado estadual Paulo Dantas, e o 
deputado federal Isnaldo Bulhões, 
dentre outras autoridades.

Chegada da Natura é marco do novo ciclo de 
desenvolvimento de Alagoas, diz Renan Filho

HOSPITAL DA CRIANÇA
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EU AMO A LAGOA

A expectativa entre o grupo de 
meninos que brincavam no canteiro 
central da via principal da orla lagu-
nar era grande enquanto o cami -
nhão cheio de brinquedos de 
madeira era descarregado na ave-
nida na terça-feira (29).  

Sentados na grama recém-
plantada, eles viam chegar o escor-
rega, a gangorra e o balanço, que 
farão parte do projeto integrado 
denominado parque lagunar, desti-
nado aos moradores do Vergel do 
Lago e toda a região. 

A novidade faz parte da revita -
li zação da orla da Lagoa Mundaú 
por meio do projeto „Eu Amo a La -
goa‰, e é uma área fechada para o 
trân sito que a partir de agora é desti -
na da para brincadeiras, encontros e 
atividades esportivas dos moradores 
todos os dias. É a mesma ideia da 
„Rua Aberta‰ da Ponta Verde, que 
nasce em novo local, na periferia, 
voltada para famílias antes despro-
vidas de áreas de convivência e lazer. 

„Se na orla da Ponta Verde 
existe a Rua Aberta, a orla lagunar 
também não poderia deixar de ter 
esse espaço, principalmente agora, 
passando por essa reurbanização e 
requalificação‰, ressaltou o gerente 
da Zeladoria Municipal, Fábio 
Palmeira, um dos envolvidos no 
projeto. 

O espaço terá uma pintura no 
chão que vai integrar os brinquedos 
distribuídos por todo o trecho de 
avenida com aproximadamente 800 
metros. Também será instalada 
grama sintética e aplicada areia da 
praia, para deixar o lugar mais agra-
dável para a população. E ao longo 
da área, também serão instalados 
bancos de madeira. 

„Aqui seria uma pista de trân -
si to, mas como vão ter os prédios, o 
que pensamos? Em transformar essa 
área em um parque lagunar, onde as 
pes soas possam vir fazer piqueni -
que, brincar, praticar esportes. Que -
re mos ocupar não só o canteiro, mas 
to da a área, onde crianças e adultos 
es tarão protegidos e podem cami -
nhar tranquilamente‰, explicou a ar -
quiteta da Zeladoria, Adriana Codá. 

A Rua Aberta da Lagoa foi 
implantada bem ao lado do residen-
cial Parque da Lagoa, onde são con-
struídos 56 prédios para abrigar 
1.700 famílias. Além delas, mora-
dores de toda a região lagunar pode-
rão desfrutar do espaço.

Proposta é levar lazer e cidadania aos moradores recuperando entorno da Lagoa Mundaú

Vergel do Lago ganha “Rua Aberta” com 
parque lagunar dedicado à recreação

Quem já aproveita são os pri-
mos Mardoqueu e Andriel 
Oliveira. Enquanto colhiam 
brinco-de-viúva nas árvores do 
canteiro central revitalizado, 

viram chegar os primeiros 
brinquedos que farão parte do 
parque lagunar. Sentaram e cha-
maram alguns amigos para não 
perder nenhum detalhe da novi-

dade. „Achei muito bom. Eu tô 
vindo brincar sempre, já brinquei 
de bola, de correr. Antes até brin-
cava, mas tinha muita pedra, 
lixo‰, conta Andriel.

Para a criação do parque 
lagunar, a área passou por revitali-
zação, assim como é feito em toda 
a extensão da orla, desde o bairro 
da Levada até o Trapiche. Essa é a 
quarta etapa do projeto ÂEu Amo a 
LagoaÊ, que passou por limpeza, 
reformas na calçada e ciclovia, 
recebeu novo asfalto, melhorias no 
canteiro com aplicação de grama e 
areia da praia, reforço na ilumina-
ção e outros serviços. 

De acordo com o gerente da 
Orla Lagunar, Carlos Fragoso, a 
região foi encontrada com muito 
lixo e buracos, mas por meio de 
um trabalho conjunto de secretar-
ias municipais, aliado ao diálogo 
com a população, a etapa foi con-
cluída em pouco mais de 20 dias. 
Foram retiradas cerca de 10 tone-
ladas de lixo do local. 

Simultaneamente, a 
Prefeitura realiza a revitalização da 
segunda e terceira etapas do 
projeto, onde serão reformadas três 
quadras esportivas e criadas mais 
duas áreas de convivência. 
Atualmente, as áreas passam por 
limpeza, reposição de meio-fio, 
pintura de faixas e de ciclovia e 
outros serviços. Na primeira etapa, 
foi instalado um balanço gigante de 
madeira e um parquinho sustentá-
vel. 

Maria Cícera, marisqueira há 
20 anos, diz que tem achado a 
lagoa cada vez mais bonita. Ela 
passa diariamente pelo local para 
trabalhar e aprova as intervenções 
realizadas. „Antes, o povo não 
podia nem passar por aqui pela cal-
çada, era cheio de sujeira, não 
podia fazer uma caminhada, não 
podia fazer nada. Agora, o povo tá 
pra lá e pra cá direto, de noite, é 
tão bonito as pessoas correndo. 
Coisa linda, melhor que a Ponta 
Verde‰, brinca. 

Até o Sivaldo Bezerra, que 
trabalha na limpeza da região, tem 
o que comemorar com as obras do 
Município. Ele foi contratado há 
pouco mais de um mês, e agora é 
um dos responsáveis pelo serviço 
na orla lagunar. „Em outros tem-
pos, não era tão bonito quanto está 
ficando agora. Minha área de tra-
balho vai ser aqui‰, diz.

Revitalização

Sivaldo Bezerra tem o que 
comemorar com as obras do Município

Maria Cícera diz que tem achado a 
lagoa cada vez mais bonita
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

MAIS UM DOUTOR
O líder político e nosso colunista social Willames de Melo se 

formou no curso de direito. A solenidade de colação de grau aconteceu 
em uma famosa casa de eventos da cidade de Maceió. Um evento pres-
tigiado por muitos amigos e familiares. Foi um marco na vida do 
mesmo. O novo operador de direito está pronto para ajudar a justiça 
alagoana.

ENCERRA ATENDIMENTO COVID

Com a diminuição de novos casos e mortes pela Covid-19 em 
Alagoas, o Hospital da Mulher Dr.… Nise da Silveira (HM), que foi uma 
importante unidade de referência para o tratamento de pacientes 
acometidos com o novo coronavírus, retomou seu perfil assistencial ini-
cial, voltando a ser uma unidade para atender, exclusivamente, as mu -
lheres alagoanas.

PL SOB NOVO COMANDO
O deputado estadual Cabo Bebeto e o vereador Leonardo Dias 

assumiram o comando do PL em Alagoas. Agora, os dois têm traçado 
estratégias para garantir uma legenda que represente o presidente Jair 
Bolsonaro no Estado. O deputado estadual Cabo Bebeto disse que „na 
terra dos Calheiros, Bolsonaro não pode ficar sem palanque‰.

Dormir bem é fundamental 
para a saúde física e mental. Por 
isso, é importante adotar hábitos 
que contribuam para uma boa 
higiene do sono. 

Existe uma grande variedade 
de hábitos que podem contribuir 
para uma boa higiene do sono; 
entre estes, a adaptação do quarto 
torna-se essencial. Embora muitos 
o ignorem, a ordem, uma cama 
confortável e até mesmo a ilumina-
ção contribuem para um bom des-
canso. 

Mas por que é tão importante 
dormir bem? Bem, embora muitos 
o ignorem, o sono desempenha um 
papel importante na manutenção 
do bem-estar. Não só permite recar-
regar o corpo com energia, mas 
também intervém nas funções cog-
nitivas, emocionais e físicas. Devido 
a isso, é importante ter um espaço 
adequado para o descanso, com um 
ambiente que promova a transição 
da vigília para o sono. 

A insônia e a dificuldade em 
manter o sono podem ser causadas 
por muitos fatores. Preocupações, 
ansiedade, uso de dispositivos 
móveis, consumo de substâncias 
estimulantes e cochilos excessiva-
mente longos podem reduzir a qual-
idade do descanso. Da mesma 
forma, dormir em um quarto 
bagunçado e desconfortável é prej-
udicial. Se o corpo e a mente não 
puderem relaxar neste espaço, será 
difícil adormecer pelo tempo reco-
mendado (entre 7 e 8 horas por 
dia). O que fazer? 

O ponto de partida para 
promover uma boa higiene do sono 
no quarto é manter tudo em ordem. 
Criar um ambiente limpo, minimal-
ista e agradável favorece a sensação 
de prazer, relaxamento e descanso 
visual. 

Afaste os dispositivos eletrôni-
cos, é comprovado que o uso de 
aparelhos tecnológicos (telefones 
celulares, computadores, televisores 

etc.) antes de dormir afeta prob-
lemas como a insônia. Embora os 
mecanismos não sejam totalmente 
claros, algumas hipóteses sugerem 
que seu uso na cama altera a produ-
ção de melatonina – hormônio do 
sono – ou cria campos eletromag-
néticos que afetam o repouso. 

Então, se o objetivo é dormir 
melhor, o ideal é evitar o uso desses 
elementos pelo menos 30 minutos 
antes de dormir. Na medida do pos-
sível, eles devem ser deixados fora 
do quarto. 

É comprovado cientifica-
mente que o sono é fundamental 
para o nosso corpo trabalha para 
manter o equilíbrio do sistema 
imunológico, endócrino, neurológ-
ico e de diversas outras funções. 
Desta forma um bom sono pode 
produzir um maior equilíbrio no 
nosso corpo. 

Fica a dica, cuidar do sono é 
fundamental para se ter uma boa 
saúde. Łtima semana! 

“Dormir bem é fundamental, você tem dormido bem?” 

A aliança política do pres-
idente da Câmara Federal Arthur 
Lira e do presidente da Assembleia 
Legislativa Marcelo Victor perdu-
rou por muitos anos. Nas eleições 
para prefeito de Maceió, em 2020, 
estiveram juntos em apoio à candi-
datura do deputado estadual Davi 
Davino Filho, que obteve naquele 
pleito uma excelente votação, 
ficando em 3° lugar. 

Com a renúncia do vice-gov-
ernador Luciano Barbosa, eleito 
prefeito de Arapiraca em 2020, as 
eleições de 2022 em Alagoas serão 
atípicas, pois com a saída de Renan 
Filho do cargo de governador para 
disputa do senado da República, 
caberá à Assembleia a escolha do 
governador tampão. Essa atribui-
ção, que cabe ao legislativo, só 
aumentará o poder do presidente 
Marcelo Victor, que lidera a mai-
oria dos deputados que muito pro-
vavelmente elegerá o deputado 
Paulo Dantas como governador 
tampão. 

Consolidando cada vez mais o 
seu poder junto aos seus pares na 
Casa de Tavares Bastos, Marcelo 
Victor filiou-se aos Democratas 
para, logo em seguida, assumir o 
comando do União Brasil (junção 
do PSL com os Democratas), par-
tido esse que terá a maior cota dos 
bilhões do fundo eleitoral. 

Ao longo do ano de 2022, 
Marcelo Victor distanciou-se de 
Arthur Lira e aproximou-se do gov-
ernador, a passos largos, vale ressal-
tar que a indicação do vice-govern-
ador na reeleição do deputado Paulo 
Dantas, caso seja eleito tampão, 

caberá a Renan Filho. Diante desse 
fato, a aliança política de Arthur e 
Marcelo, criou uma fissura e con-
sequente rompimento entre eles, 
visto que o principal inimigo político 
de Lira é o clã dos Calheiros. 

Dessa forma, como con-
sequência desse rompimento polít-
ico, Marcelo Victor, perde o 
comando do União Brasil para 
Arthur Lira e se filia junto com os 
seus pares, ao MDB dos Calheiros. 

O primeiro round da luta foi 
vencido por Arthur Lira e quem 
dará o nocaute final, só o resultado 
das urnas dirá.

Arthur Lira e Marcelo Victor, 
quem ganha essa briga?

A Prefeitura de Rio Largo, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, anunciou a realização de 
Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 
profissionais. Conforme a publicação, no Diário Oficial dos 
Municípios, as informações sobre o edital – a exemplo dos cargos ofer-
tados, número de vagas e salários - só serão disponibilizadas na referida 
secretaria, localizada na Rua Napoleão Viana, S/N, Galeria Napoli – 
Antônio Lins de Souza, Rio Largo.
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Virou moda

Novidade
Dois dos destaques do Gauchão se encontram pela última vez na 

final do Campeonato  neste sábado em lados opostos. Falcão e Bitello li -
deram o meio-campo de Ypiranga e Grêmio, respectivamente, com cara -
cterísticas e posições semelhantes nos esquemas de cada time. O duelo 
que será na Arena, a partir das 16h30, coloca frente a frente dois „motor-
zinhos‰ da competição. Enquanto Falcão vai para sua terceira final, está 
como protagonista, Bitello, dois anos mais novo, faz sua primeira decisão 
no profissional como revelação.

Alívio no bolso
Com o fim do Campeonato Carioca para o Botafogo, terminou também 

uma sequência de prejuízos para abrir o estádio Nilton Santos. O baixo in -
teresse na competição e a média de 4,4 mil pessoas por partida fizeram o clu -
be só abrir o cofre para tirar dinheiro dele, já que a arrecadação nas bilhe te -
rias foi inferior às despesas em todos os sete jogos em casa pela competição.

Capítulo final

A negociação do CSA com Kieza chegou ao fim. Na tarde de quarta-feira última, o presidente do clube, 
Omar Coêlho, falou com o a imprensa, quando descartou a contratação do atacante do Náutico. „A negociação 
está encerrada. Nós tínhamos conversas avançadas, mas as coisas não funcionaram como estavam sendo acor-
dadas e decidimos por dar a tentativa de contratação por encerrada‰, disse.

Em noite sagrada
Um passo fundamental para a 

con sagração definitiva, logo na me -
lhor noite da temporada. O São Pau -
lo  repetiu as melhores qualidades 
apre sentadas durante esta evolução 
do trabalho de Rogério Ceni e parou 
a melhor equipe da América do Sul, 
o bicampeão da Libertadores. Pois 
com intensidade do início ao fim, rit -
mo vertical e uma atmosfera favorá-
vel, o Tricolor fez 3 x 1 no Palmeiras 
na última quarta e se aproximou do 
bicampeonato  do Paulistão.

A vitória do Flu sobre o Fla por 
2 a 0, na última quar  ta, no primeiro 
jogo da final do Cam  peonato 
Carioca, não se trata ape  nas de uma 
grande vantagem que apro  xima o 
Tricolor de um troféu que não apa-
rece nas Laranjeiras há 10 anos. 
Repetindo a analogia de Abel Braga 
durante a coletiva após o du  elo, o 
resultado vem para cicatrizar as feri-
das abertas das últimas par ti das, 
especialmente a eliminação pa ra o 
Olimpia e a derrota para o Bota fo go.

Ar de alívio Canarinha em alta
A Fifa divulgou o seu ranking 

atualizado e confirmou os potes para 
o sorteio dos grupos da Copa do 
Mundo. Pela pri  meira vez desde 
agosto de 2017, o Bra  sil está no 
topo. A Seleção ultrapassou a 
Bélgica e deve ir para o Mundial do 
Catar na liderança da lista. A Itália é 
a única seleção do Top-10 que não 
estará na Copa. No Top-20, Suécia 
e Colômbia são as ausências, e o País 
de Gales ainda aguarda a repesca-
gem para tentar confirmar sua vaga.

Clássico 
Uma reunião entre dirigentes, 

Polícia Militar e Federação 
Alagoana de Futebol (FAF) 
decidiu na quarta que as torcidas 
de CRB e CSA podem ir ao 
Estádio Rei Pelé nos dois jogos das 
semifinais do estadual. O encontro 
foi realizado na sede da FAF, em 
Maceió. Neste sábado, às 17h, o 
CRB é mandante do clássico, mas 
serão disponibilizados também 
1.200 ingressos para os torcedores 
do CSA.

Escapar da guerra
A triste guerra da Ucrânia re -

sul tou na vinda do jogador Maycon 
pa ra ser novamente jogador do Co -
rin thians. Nesta quinta-feira, o 
Sha khtar Donetsk, da Ucrânia, 
anunci ou o empréstimo do volante 
ao Ti mão. Ele será cedido até o fim 
do ano. O clube ucraniano já havia 
aceitado, um dia antes, liberar 
Maycon. Faltava o anúncio. O 
Corinthians aguarda trâmites finais 
para também comunicar a contra-
tação.

Arrumação
O Vasco  tem quatro reforços encaminhados para a disputa da Série 

B e busca pelo menos mais três nomes no mercado antes da estreia contra 
o Vila Nova, no dia 8 de abril, às 19h, em casa. Por sinal, a diretoria estuda 
a possibilidade de mandar o confronto no Maracanã.  

Um dos grandes nomes do futebol português oficializou de vez a sua 
relação com o futebol paraibano. O lusobrasileiro Deco, ex-meia do 
Barcelona e da Seleção Portuguesa, agora é um dos donos do  CSP. O 
clube é o primeiro da Paraíba a adotar o modelo de Sociedade Anônima 
de Futebol (SAF).

Alagoano 2022 
Na quarta-feira à noite, o atacante Marcinho entrou no segundo tempo com uma 

missão especial em Murici. Estava predestinado. Não apareceu tanto no jogo, viu o 
ASA jogar mais recuado na parte final do jogo e até perder um jogador expulso, 
Marcos Antônio, mas foi letal no último lance. Assis cruzou da esquerda e o atacante 
apareceu na área para marcar de cabeça. Antes, Xande, para o Alvinegro, e Soares, 
para o Alviverde, também fizeram gols. Assim, o ASA venceu o Murici por 2 a 1, fora 
de casa, na abertura das semifinais do Alagoano, e ficou mais perto da decisão, bas-
tando empatar neste domingo no Fumeirão.
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