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Reforços Bons sinais

CORREU ATRÁS

Lira pede ao 
STF que decisão 
de cassação seja 
apenas do 
Congresso

Pedido foi feito 
no momento em 
que o deputado 
Daniel Silveira 
era condenado

POLÍTICA

Mamãe Falei, 
Valdemar e Collor:  
renunciaram 
para manter a 
elegibilidade

Para evitar a cassação 
de seus mandatos, 

parlamentares 
e ex-presidente 

optaram por renunciar

Renasce Salgadinho: Ligações clandestinas estão na mira da Prefeitura 

Rui diz que Arthur Lira 
está arrependido por 
apostar em seu candidato

Cunha disse que não fará campanha para Bolsonaro em Alagoas

Trajetória de 
Rui na política 
desbanca Cunha

Se os eleitores analisarem  
biografias, senador será 

derrotado logo no primeiro turno
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DISPUTA AO GOVERNO

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, que está 
no controle no controle do União 
Brasil, definiu que seu próximo 
objetivo é mandar também no PSD. 
A informação é do pré-candidato a 
governador e líder da legenda em 
Alagoas, Rui Palmeira, que afirmou 
que não vai se submeter à vontade e 
à truculência de Lira. 

O ex-prefeito acusa o depu-
tado federal de tentar enfraquecê-
lo nos bastidores. A amizade entre 
os dois, que ainda contava com 
Benedito de Lira, pai de Arthur, 
parece águas passadas. Rui disse 
que Lira está desesperado porque 

escolheu o candidato errado, em 
referência a Rodrigo Cunha, que se 
filiou ao UB em acordo com Lira, 
JHC e Davi Filho, o postulante do 
grupo ao Senado. 

Rui mandou Lira cuidar da 
sua eleição e avisou que a tomada 
do UB de Marcelo Victor e Nonô 
não vai acontecer no PSD. „Arthur 
controla dezenas de prefeitos, uma 
penca de partidos e bilhões do 
orçamento secreto. Mas garanto 
que ele não controla as minhas 
vontades, não me submeto ao 
senhor Arthur Lira. Sou candidato 
a governador, quer ele queira ou 
não", disse ele ao jornalista 

Wadson Regis, do AL1. 
As declarações foram confir-

madas por Tácio Melo.  Rui já 
confirmou o convite para ir ao 
União Brasil para ser o candidato 
de Lira ao Governo do Estado, 
mas recusou porque não concor-
dava com o arranjo que foi ofer-
tado. „Rechacei o convite porque 
não tinha a menor condição de 
fazer isso com o Gilberto Kassab, 
que me deu a mão no momento 
em que eu estava sem mandato e 
perspectiva. Seria candidato com 
ou sem o apoio do Lira‰, comple-
tou o pré-candidato. (Folha de 
Alagoas) 

Cunha disse que não fará campanha para Bolsonaro em Alagoas

Rui Palmeira diz que Arthur Lira está 
arrependido por apostar em Cunha

SEM COMPARAÇÕES

Trajetória de Rui na política 
desbanca Rodrigo Cunha

Rui Palmeira tem razão. 
Recentemente, ex-prefeito de 
Maceió disse, em entrevista, que 
o eleitor vai decidir seu voto a 
partir da biografia dos candida-
tos. Caso tenha razão, Palmeira 
estará à frente de muitos candida-
tos, entre eles, o senador Rodrigo 
Cunha. No Senado, Cunha tem 
colecionado um monte de nada 
para usar como campanha. Já 
Palmeira, em seus oito anos de 
mandato na Prefeitura de 
Maceió, terá conteúdo para 
explorar. 

O ex-prefeito tem do seu 
lado os avanços na habitação e a 
entrega de mais de 11 mil mora-
dias para famílias carentes, e que 
viviam em áreas de risco. Sem 
contar na área da saúde, constru-
ção de unidades de saúde, entrega 
de carros adaptados, além da 
reabertura e ampliação do 
Laboratório de Análises Clínicas 
(Laclim). 

No seu primeiro ano de 
administração, enfrentou a difi-
culdade em relação aos cinco 
meses em que o Executivo teve 

que atuar com 1/12 do orçamento 
de 2012, devido ao atraso da 
votação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA). Recebeu uma 
dívida de quase R$ 150 milhões 
da gestão anterior mas anunciou 
medidas, por meio de parcerias e 
melhorias na captação de recur-
sos municipais, para recuperar a 
economia da prefeitura. Realizou 
ajustes e regularizações contra-
tuais.  

Com o Decreto de 
Emergência na Saúde, em out-
ubro de 2013, a Prefeitura de 

Maceió conseguiu abastecer os 
postos com medicamentos e out-
ros itens essenciais, bem como 
iniciar a reforma de 20 unidades 
de saúde. Também foram 
nomeadas quase 900 pessoas que 
realizaram o concurso da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
2012. Em 2013 e 2014, a situ-
ação financeira dos municípios se 
agravou e Rui Palmeira reduziu 
os salários de secretários e super-
intendentes municipais, e o dele 
próprio, além de cargos de comis-
são em símbolo DA-6, em 30%, 

20% e 10%, respectivamente e o 
corte de servidores comissiona-
dos.  

Em 2014, executou o 
aumento do piso salarial dos pro-
fessores acima da meta estabele-
cida pelo Ministério da 
Educação, e realizou medidas 
inéditas no trânsito da capital, 
como a implantação da Faixa 
Azul na Avenida Fernandes 
Lima, uma das principais vias da 
cidade. Em 2020, enfrentou a 
pandemia investindo na saúde e 
em medidas de prevenção.

Se eleitor analisar biografias, Cunha será derrotado nas urnas
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CORREU ATRÁS

Lira pede ao STF que decisão de 
cassação seja apenas do Congresso

Pedido foi feito no momento em que o deputado Daniel Silveira era condenado

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) 
foi ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para pedir que a cassação de 
parlamentares julgados pela Corte 
seja de competência apenas do 
Congresso Nacional.  

„Requer-se seja dado provi-
mento ao presente Agravo 
Regimental, reformando-se a deci-
são agravada, para determinar o reg-
ular prosseguimento da Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental n.511.Passo seguinte, 
seja conhecida e julgada procedente 
a ADPF, para reconhecer que, 
diante das condenações penais tran-
sitadas em julgado, compete às 
Casas do Congresso Nacional 
decidir pela perda do mandato ele-
tivo, nos exatos termos do art. 55, 
VI, § 2À, da Constituição Federal‰, 

diz documento oficial enviado ao 
Judiciário e assinado pelo advogado 
da Câmara dos Deputados.  

O pedido do presidente da 
Câmara foi feito no momento em 
que o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) era condenado pelo STF, 
por dez votos a um, a oito anos e 
nove meses de prisão por ameaçar a 
Corte e os seus ministros em diver-
sas ocasiões. Entretanto, a assesso-

ria do presidente da Câmara afirma 
que o pedido não tem relação com o 
caso de Silveira, „mas com o pro-
cesso do Paulo Feijó‰. 

 O documento enviado ao 
STF também cita o caso de Feijó: 
„Arguição que utilize como pano de 
fundo o caso do ex-deputado fed-
eral Paulo Feijó defende prerrogati-
vas institucionais da Câmara dos 
Deputados‰.

POLÍTICA

Mamãe Falei, Valdemar e Collor: políticos 
que renunciaram para manter a elegibilidade

Para evitar a cassação de seus mandatos, parlamentares e ex-presidente optaram por renunciar

Com sua renúncia do cargo 
de deputado estadual, Artur do Val 
(União) tentará evitar a cassação de 
seu mandato e, com isso, não sofrer 
a perda da sua elegibilidade, 
podendo disputar as eleições deste 
ano. A estratégia não é nova e já foi 
utilizada por outros políticos no 
passado, como o ex-presidente 
Fernando Collor e o deputado fed-
eral e Valdemar da Costa Neto. 

No entanto, mesmo com a 
renúncia, o deputado, também 
conhecido como Mamãe Falei, 
pode ainda sofrer a perda de seus 
direitos políticos, segundo a advo-
gada especialista em direito eleitoral 
Maíra Recchia. Isso porque a Lei 
da Ficha Limpa, de 2010, torna 
inelegível o político que tenha 
renunciado ao mandato para 
escapar de processo de cassação. · 
O deputado Arthur do Val se liv-
raria da inelegibilidade se tivesse 
renunciado ao cargo antes de as 
representações contra ele terem 
sido recebidas pelo Conselho de 
Ética da Alesp. 

Renunciado agora, ele não 
pode concorrer a nenhum cargo ele-
tivo pelo prazo de oito anos (se for 
cassado) · afirma a especialista.  

No dia 3 de abril de 1990, 
Gustavo de Faria (Prona-RJ) foi o 
primeiro deputado federal eleito 
democraticamente a renunciar ao 
seu mandato. Ele vinha sendo acu-
sado de irregularidades financeiras 
durante sua gestão no Instituto de 

Previdência dos Congressistas 
(IPC).  O ex-presidente Fernando 
Collor renunciou ao cargo no dia 29 
de dezembro de 1992.  

Naquela data, faziam cerca de 
dois meses que um processo de 
impeachment havia sido instaurado 
contra o político alagoano no 
Senado, o que havia provocado seu 
afastamento do cargo. A renúncia 
era uma estratégia para evitar a ine-

legibilidade. No entanto, mesmo 
com a saída voluntária da 
Presidência da República, o 
Congresso Nacional votou pela 
perda dos direito políticos de Collor. 

 Um dos suspeitos no caso do 
Mensalão, o deputado federal 
Valdemar da Costa Neto, então 
presidente nacional do PL, renun-
ciou ao cargo em agosto de 2005. 
Ele admitiu que recebia dinheiro do 

Partido dos Trabalhadores como 
recursos de campanha não declara-
dos à Justiça Eleitoral.  Em 2013, 
Valdemar da Costa Neto renunciou 
pela segunda vez, após ter o man-
dado de prisão expedido pelo 
Supremo Tribunal Federal. Ele 
havia sido condenado a 7 anos e 10 
meses por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro no processo do 
Mensalão.
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Renasce 

Salgadinho: Ligações clandestinas 
estão na mira da Prefeitura 

Obras e palestras tentam dar fim ao problema que poluiu o riacho por tantos anos
A ligação clandestina acaba, de 

acor do com ele, lançando o esgoto 
no local impróprio e errado. „As 
con sequências ambientais são mui-
tas, como a contaminação do subso -
lo, contaminação dos corpos hídricos 
e acarretando também o surgi men to 
de diversas doenças. É preci so que a 
sociedade tenha consciência de que 
passou da pia, esgoto e pre cisa ter 
um destino correto‰, conclui o ger-
ente responsável pela obra, que pre-
tende devolver o Salgadinho balneá-

vel. 
Já o coordenador da Unidade 

Ges tora do Programa Maceió Tem 
Pres sa, que é responsável pelas o bras 
do Renasce Salgadinho, re cor da que 
o projeto é extenso e complexo. 

„Há intervenções desde revita -
li zação, requalificação de riachos até 
a educação ambiental. Não adianta a 
gente dar prosseguimento às o bras, 
se o serviço de combate às ligações 
clandestinas não for executado. Es -
tão interligados‰, diz Marcelo Maia. 

Maia lembra que atualmente o 
Salgadinho recebe, quase em sua 
totalidade, esgoto.  

„Fruto dessas ligações [clan -
des tinas]. Estamos trabalhando de 
ma neira conjunta, com todos os ór -
gãos para que aos poucos a socieda -
de entenda que esse tipo de prática é 
er rada. Além disso, também esta-
mos, por meio de palestras e oficinas, 
nas escolas da rede municipal, en -
sinando os pequenos ma ce io en ses, 
que residem na área desses riachos e 

córregos‰, reforçou o coordenador 
da UGP. 

O Renasce Salgadinho conta 
com mais de 20 intervenções previs-
tas na região – grande parte ocorren -
do atualmente. O programa inclui, 
principalmente, a implantação de 
jar dins filtrantes, tecnologia de baixo 
cus to e de fácil manutenção para tra -
tamento de esgoto. As obras 
contem plarão, além do Salgadinho, 
a requalificação ambiental dos ria-
chos do Reginaldo, Pau dÊArco, do 
Sapo, Gulandi e ˘guas Férreas. 

Cinco estações elevatórias e oi -
to barreiras de contenção de detritos 
estão sendo construídas, colocando 
em prática um dos braços do projeto 
de saneamento da região. Por conta 
destas obras, parte do trânsito das 
ruas do entorno e das avenidas da 
Paz e Humberto Mendes foi alterado 
– ou interrompido por algum perí-

odo. 
De acordo com a Prefeitura de 

Ma ceió, o esgoto que, atualmente, 
es corre sem limites nestes cursos de 
água e contamina o mar vai, enfim, 
ser direcionado ao Emissário Sub -
marino, eliminando o mau cheiro e o 
rotineiro acúmulo de lixo na foz, em 
Jaraguá, em dias de grande volume 
de chuva na cidade. 

Paralelos a estes serviços, out-
ras intervenções vão transformar a 
re gião e devolvê-la ao maceioense de 
ma neira segura. O programa vai de -
sas sorear o Salgadinho e reforçar as 
pa redes do canal com colunas. Ao 
lon go do trajeto, a meta é reurbani-
zar a área. Por isso, está prevista a 
cri ação de travessias, zonas de conví -
vio, com calçadas requalificadas, 
aces síveis e bem iluminadas, além da 
pavimentação asfáltica adequada das 
pistas.

O Programa Renasce 
Salgadinho tem trabalhado para 
acabar com as ligações clandesti-
nas, que poluem o histórico ria-
cho de Maceió. Em paralelo às 
obras, conhecimento e orientação 
são as estratégias para ajudar a 
população no trabalho do 

Município. 
Ligações clandestinas são as 

ligações de um imóvel à rede de 
água ou esgoto sem autorização 
ou registro na concessionária. A 
definição representa um dos mai-
ores problemas de Maceió e o 
Renasce Salgadinho vem combat-

endo. 
Patrick Leite é gerente 

socioambiental da Unidade 
Gestora do Programa Maceió 
Tem Pressa, que é responsável 
pelas obras do Renasce 
Salgadinho. Ele explica que as 
ligações clandestinas são um 

problema crônico da capital. „É 
comum que as pessoas associem 
que as galerias de drenagem 
podem receber as águas cinzas, 
que são provenientes das pias, 
tanques, máquina de lavar, e acre-
ditam que não vai gerar nenhum 
malefício ao meio ambiente, e não 

é desta forma‰, justifica o gerente. 
Ações educativas em comu-

nidades como a grota do São 
Rafael, Reginaldo II e no Vale do 
Reginaldo ocorreram para expli-
car a importância – e a necessi-
dade – do descarte correto e ade-
quado do esgoto, por exemplo.

Basta circular em Maceió 
que é comum encontrar canos 
jogando dejetos. Esta constata-
ção do gerente socioambiental da 
UGP revela o cenário adverso 
que o Renasce Salgadinho está 
enfrentando para devolver os 

bons tempos do principal riacho 
de Maceió. 

„Estas ligações deveriam 
estar sendo enviadas diretamente 
para a rede coletora de esgoto ou 
para um sistema de fossa sumi-
douro individual por residência. 

Essas águas quando são lançadas 
na galeria pluvial, elas chegam 
até os rios, mares e lagoas, pois o 
destino natural de toda drena-
gem é diretamente para um 
manancial natural‰, explica 
Patrick Leite.



MACEIÓ, 23/04 A 29/04 DE 2022 - ANO II - EDIÇÃO 061 - 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

CULTURA DE LUTO

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

DANDO DIGNIDADE

O amigo e secretário de habitação da cidade de Maceió, Eduardo 
Rossiter tem ajudado a transformar vidas de muitos maceioenses  aux-
iliando a conceder moradias dignas para as famílias que realmente pre-
cisam de um lar. Com a ajuda do prefeito JHC e do senador Fernando 
Collor, o líder Rossiter vem desempenhando um brilhante trabalho à 
frente da secretaria.

COMEÇOU OS PROCESSOS 

O senador Rodrigo Cunha (UB) foi condenado pela justiça elei-
toral por usar as redes sociais para caluniar e insultar o deputado esta-
dual Paulo Dantas e o senador Renan Calheiros. A decisão foi proferida 
pelo juiz eleitoral Ney Costa Alcântara de Oliveira, que acatou parcial-
mente a denúncia do MDB contra o pré-candidato ao governo de 
Alagoas.

QUEM PODE, PODE.

Um morador de um condomínio localizado na parte alta de 
Maceió colocou uma cadeira gigante no jardim de sua residência. O 
item é uma réplica do espaço criativo que vem conquistando 
maceioenses e turistas na orla da Praia de Ponta Verde, em Maceió.

Uma das principais con-
sequências do excesso de trabalho 
- e suas más condições - é a sín-
drome de burnout. No final do 
século XX, vários profissionais de 
saúde mental apresentaram as suas 
observações sobre os profissionais 
de diferentes setores relacionados 
a ajudar pessoas. Todos coincidi-
ram ao indicar sinais de desmoti-
vação, perda progressiva de ener-
gia, falta de interesse e esgota-
mento acompanhado de sintomas 
de ansiedade e depressão. 

Freudenberger escolheu a 
palavra Burnout, („ser queimado‰, 
„consumido‰ ou „apagado‰) para 
descrever os seus colegas da New 
York Free Clinic para viciados em 
drogas, aproveitando o fato de que 
ela também era usada para se refe-
rir aos efeitos do consumo crônico 
de drogas, assim consideradas na 
época. 

Além disso, esse termo tam-
bém era usado no jargão esportivo 
para falar das pessoas que não 
alcançavam os resultados deseja-
dos, apesar de terem feito um 
grande esforço. Também era 
usada coloquialmente por advoga-
dos que expressavam uma perda 

de responsabilidade e desinteresse 
clínico. 

Por fim, após muitas defini-
ções construídas em diferentes 
áreas profissionais ao longo das 
últimas três décadas, é possível 
definir o problema como um pro-
cesso contínuo que surge gradati-
vamente e se estabelece até provo-
car os sentimentos típicos da sín-
drome. 

Surge principalmente como 
consequência de eventos estres-
santes de natureza profissional, 
mas também de relações humanas 
trabalhador-cliente intensas e/ou 
duradouras. 

A OMS define o burnout 
como uma resposta ao estresse 
emocional crônico com três fatores 
incidentes, exaustão 
emocional/física, queda na produ-
tividade e notável despersonaliza-
ção que implica um sentimento de 
alienação com uma visão negativa 
dos outros. 

Aos olhos dos outros, esta-
mos diante de uma pessoa com um 
mau humor permanente e que é 
muito irritável com clientes ou 
colegas. Além disso, também apre-
senta falta de motivação e energia, 

o que tem como consequência um 
desempenho inferior que, por sua 
vez, afeta o conceito que a pessoa 
tem de si mesma e do que está ao 
seu redor de forma direta e 
indireta. 

Sabe-se que os profissionais 
propensos a sofrer desta síndrome 
são principalmente aqueles que 
têm tarefas diretamente relaciona-
das a terceiros. Ou seja, profes-
sores, médicos, policiais, bombei-
ros e profissionais relacionados ao 
atendimento ao cliente. 

Mas não são apenas as pes-
soas que trabalham com terceiros 
que são vulneráveis. Estudos 
recentes mostraram que o leque de 
profissionais pode se abrir quando 
o estresse laboral se relaciona com 
outros fatores, tais como cargos de 
muita responsabilidade, jornadas 
longas (entre 10 e 16 horas) ou 
também trabalhos repetitivos, 
monótonos e entediantes sem nen-
hum elemento motivador. 

A dica dessa semana é buscar 
ajuda profissional assim que você 
perceber esses sintomas de esgota-
mento emocional, lembre-se sem-
pre, quem cuida da mente cuida 
da vida. Łtimo final de semana! 

“Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento 
Profissional, é melhor ficar atento” 

Rodrigo Cunha foi um 
fenômeno nas eleições de 2014, 
quando configurou como o depu-
tado estadual mais votado com 
60.759 votos e voltou a impres-
sionar, quando nas eleições de 
2018 obteve 274.176 votos na 
frente do todo poderoso senador 
Renan Calheiros para a disputa do 
senado, sempre com um discurso 
de nova política, e foi nessa situ-
ação que o eleitorado de Alagoas 
acreditou no seu projeto político. 

Nas eleições de 2018, 
Rodrigo Cunha fugiu dos Liras 
como o diabo corre da cruz e agora 
surpreendentemente se tornaram 
amigos de infância  e estão unidos 
pelo projeto de poder. Dessa 

forma, o eleitorado ainda está pro-
cessando o contrassenso da saída 
do senador do PSDB para o União 
Brasil(junção do PSL e 
Democratas), partido este que rep-
resenta o que existe de mais retró-

grado na política do país. 
 Como reagirá o eleitor diante 

dessa aliança construída pelo sena-
dor, para o pleito de 2022, quando 
parece não ter sido consultado para 
essa decisão?

Rodrigo Cunha abandonou a nova política?

O Hospital Geral do Estado (HGE) confirmou a morte do rabe-
quista, acordeonista e compositor brasileiro Nelson dos Santos, de 81 
anos, o Seu Nelson da Rabeca. Ele deu entrada na unidade hospitalar 
com quadro infeccioso grave e esteve recebendo os cuidados multidis-
ciplinares na ˘rea Vermelha, porém não resistiu e veio a falecer deix-
ando a cultura alagoana de luto.
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Bons sinais

Assunto de milionário
Após a revelação de que é, ao lado de Serena Williams, investidor 

de uma das propostas de tentativa de compra do Chelsea, o piloto Lewis 
Hamilton falou abertamente sobre a situação pela primeira vez e se mos-
trou muito empolgado com a possibilidade de adquirir parte do clube 
londrino.  Chelsea é um dos maiores times do mundo.

Assunto de milionário II
„Quando eu ouvi sobre a possibilidade, eu fiquei tipo Âwow, isso é 

uma grande chance de fazer parte de algo grandiosoÊ. Sir Martin conver-
sou comigo no telefone e explicou os objetivos para a equipe caso ele vença 
a disputa, foi incrivelmente empolgante e completamente alinhado com os 
meus valores‰ destacou o piloto Lewis Hamilton.

Ritmo acelerado
O Atlético/MG confirmou o favoritismo diante do Brasiliense na Copa 

Brasil, venceu por 3 a 0 na ida da terceira fase e ampliou um longo retrospecto 
positivo em jogos em Belo Horizonte. Já são 39 partidas seguidas sem derrotas 
na capital mineira. Neste sábado, às 21h (de Brasília), no Independência, o 
Galo volta a campo. O time de Antonio Mohamed recebe o Coritiba, em jogo 
válido pela terceira rodada do Brasileirão. O  Atlético vem de triunfos diante 
do Internacional e do Athletico-PR, na competição.

Casa lotada
Flamengo e Palmeiras levaram 69.997 espectadores ao Maracanã, 

novo recorde do estádio, depois da reforma, e do Campeonato Brasileiro 
na era das novas arenas. Nem no Mineirão, nem na época de Jorge Jesus, 
o Brasileirão teve tantas pessoas sentadas nas arquibancadas. Foram 
64.816 pagantes. Não foi o recorde de pagantes, que ainda pertence a 
Flamengo 1 x 0 CSA (65.649), mas é o maior número de torcedores, 
porque aquela partida de 2019 teve 69.846 presentes. O número supera 
também o de presentes em Flamengo 5 x 0 Grêmio, semifinal da 
Libertadores de 2019 com 69.891.

Com dois troféus conquistados em 2022, o 
Palmeiras está entre os principais concorrentes aos 
títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do 
Campeonato Brasileiro desta temporada. Mas, com 
calendário apertado e um ritmo intenso de jogos, o 
Verdão terá de usar bem seu elenco, que hoje apre-
senta carências. Ademir, hoje no Atlético-MG, era 
um desejo para ocupar a função de atacante de lado 
canhoto, mas não houve acordo com o América-MG 
à época.

Peleja
Para o confronto contra a Macaca neste sábado em 

Campina, o técnico do CRB,  Marcelo Cabo não vai 
contar com o zagueiro Gilvan, que se recupera de uma 
entorse no tornozelo esquerdo e lesão no ligamento 
colateral medial, sofridas contra o Vasco, e o volante 
Claudinei, que sofreu uma entorse no joelho direito, na 
final do Alagoano. Além deles, o atacante Emerson 
Negueba está em transição após sofrer um estiramento 
de grau leve na posterior da coxa direita e será mais um 
desfalque para a 2… partida válida pela Série B.

Galo x  Macaca

Fôlego vibrante
O Retrô deu um grande passo para conquistar o 

seu primeiro título do Campeonato Pernambucano, 
com apenas seis anos de existência. Venceu o Náutico 
por 1 a 0 na ida, nos Aflitos, nesta quinta-feira, e joga 
por empate na Arena de Pernambuco, no próximo 
sábado. A vantagem, no entanto, é minimizada pelo 
técnico Dico Woolley, que prega manutenção de 
foco.

Primeiro compromisso
A estreia de Copertino  será neste sábado contra o Santa Cruz, às 16h no Recife pela Série D.  Copertino 

atuou como auxiliar de Luxemburgo e trabalhou em clubes como o Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e também no 
futebol chinês. O ASA foi o único time no Grupo 4 da Série D que venceu na rodada de abertura (1 x 0 em cima 
do Atlético/BA) e lidera, com três pontos.

Busca da classificação
O Cruzeiro-AL terá um confronto importante 

com o CSA na disputa por uma vaga na Copa do Brasil 
de 2023. Campeão da Copa Alagoas, o time arapi-
raquense vai enfrentar a equipe azulina em jogos de ida 
e volta. O primeiro duelo da seletiva será  neste sábado 
em Arapiraca, às 19h. A direção não mexeu na estru-
tura do elenco após a conquista da Copa Alagoas. A 
base campeã permanece, e o técnico Elenilson Santos 
comanda a equipe.

Reforços
O ASA já conta desde terça-feira com o técnico Maurício Copertino, apresentado na 

última terça. O novo comandante já solicitou a vinda do goleiro  Renan Rinaldi, de 29 anos, 
destaque no Campeonato Mineiro pela Caldense neste ano. Ele se apresentou na quinta-
feira, e chega como peça de reposição que o time arapiraquense foi buscar para a saída do 
goleiro Deola.

Finalmente
Diego Souza precisou de apenas um minuto para resolver o pro blema 

da falta de gols do Grêmio na Série B. A primeira vitória na competição após 
três jogos foi toda do centroavante, que construiu com seus pés - e a cabeça 
– o 3 x 1 sobre o Guarani  3 a 1 sobre o Guarani na tarde de quinta-feira, 
na Arena. Além de dar fim ao jejum do ataque em seu retorno depois de um 
mês afastado por lesão, o veterano alcançou marcas históricas. Virou artil-
heiro da Arena, com 46 gols, e  ultrapassou o ídolo Renato Gaúcho ultra-
passou o ídolo Renato Gaúcho, entre os goleadores do clube - 76 contra 74.

Sete jogos, três gols e duas assistências. O início de Alexandre Pato 
na atual temporada do Orlando City soa como um recomeço para o ata-
cante brasileiro. Depois de um primeiro ano prejudicado por uma artros-
copia no joelho direito, Pato  renovou contrato com o clube norte-ameri-
cano, mas também mudou sua atitude em relação ao futebol.
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