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INCONFORMADO

Marx Beltrão cobra redução no preço 
dos combustíveis: “aumento vergonhoso"

“Os constantes reajustes dos combustíveis têm corroído a renda das famílias”, diz deputado

DEU NA ISTOÉ

Em reunião da Comissão de 
Defesa do Consumidor da Câmara 
dos Deputados, da qual é membro 
no Congresso Nacional, o depu-
tado federal Marx Beltrão defen-
deu que o colegiado foque suas 
ações em 2022 em um tema em 
especial: a escalada de aumento de 
preços dos combustíveis no Brasil. 
De acordo com Marx, „este 
Congresso e esta Comissão preci-
sam atuar com ênfase na busca por 
uma solução para este problema 
buscando amenizar o sofrimento 
da população. Do jeito que está, a 
situação a cada dia fica mais insus-
tentável‰, afirmou o parlamentar. 

„Quando juntamos 2021 e os 
cinco meses de 2022, nos já temos 
55% de aumento no gás de 
cozinha, 92% de aumento na gaso-
lina e 111% de elevação do diesel, 

o que é vergonhoso. Tais números 
absurdos fazem a inflação voltar 
com força em nossas vidas, prej-
udicando principalmente os trabal-
hadores brasileiros com menos 
poder de compra e mais fome, 
punindo a atividade econômica, 
castigando os empreendedores e 
fazendo com que as empresas no 
Brasil tenham uma brutal elevação 
de custos. A Petrobrás precisa 
mudar esta política infame de pari-
dade de preços com o dólar‰, afir-
mou Beltrão. 

Ainda de acordo com o depu-
tado, „os constantes reajustes dos 
combustíveis tem corroído a renda 
das famílias, pressionado o preço da 
cesta básica e tornado tudo muito 
mais caro. Repito: é inaceitável que 
continuemos com a atual política 
de preços da Petrobras. Na 

Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara, esse tema 
é um dos meus principais eixos de 
trabalho e minha proposta é que 
todos os atores do setor compare-
çam a esse colegiado, que é funda-
mental na defesa do direito do con-
tribuinte brasileiro, para prestar 
explicações e construir saídas. 
Nossa luta é firme para derrubar o 
preço e estabilizar a nossa econ-
omia‰. 

Marx Beltrão tem cobrado 
insistentemente do governo do 
presidente Bolsonaro a revisão da 
política tarifaria da companhia. Em 
março, em discurso em tom de crít-
ica no plenário da Câmara, em 
Brasília, o parlamentar demonstrou 
os lucros astronômicos da 
Petrobrás.  

„Esta empresa deve explica-

ções à. Este lucro todo foi alcan-
çado somente à custa do motorista 
brasileiro e alagoano, que já paga 
quase R$ 7 por um litro de gaso-
lina, já começa a deixar o carro em 
casa e já vê seu salário ser corroído 
com o alto custo dos combustíveis. 

Além do lucro de R$ 106 bilhões, a 
Petrobras realizou o pagamento de 
dividendos recordes de R$ 101,4 
bilhões a seus acionistas, referentes 
à alta lucratividade do exercício de 
2021. Volto  dizer: uma vergonha 
nacional‰, frisou à época.

“Acordo” seria para tirar o ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira da disputa ao governo

Suposta tratativa de Kassab com 
Renan Calheiros é fake news

„O presidente do PSD, 
Gilberto Kassab, até agora não 
disse quem seu partido vai apoiar 
para o Palácio do Planalto. Mas se 
optar pelo ex-presidente Lula 
(PT), Kassab pode tirar da pista o 
seu candidato ao Governo de 
Alagoas, o ex-prefeito de Maceió 
Rui Palmeira‰.  

É o que afirmou na sexta-
feira, 13, o colunista da IstoÉ 
Leandro Mazzini. No entanto, o 
que rola nos bastidores da política 
aqui em Alagoas é algo extrema-
mente diferente. Rui, como tem 
chances de ir ao segundo turno, 
está mais do que confirmado no 
pleito.  

Ainda segundo o jornalista: 
„é que o principal interlocutor de 
Kassab na costura com o PT, o 
senador Renan Calheiros (MDB-
AL), apoia o deputado estadual 
Paulo Dantas para o governo esta-
dual‰.  

Que continuou: „a situação 
de Palmeira pode ficar ainda pior 
porque Dantas tem tudo para 
assumir o comando do Estado a 

partir de domingo (15), quando 
será realizada eleição indireta 
para o cargo de governador tam-
pão, na Assembleia 

Legislativa.Dantas pode se caci-
far para a eleição de outubro e 
deixar o sonho de Palmeira de se 
tornar governador ainda mais 

distante‰. 
Até o momento, ninguém 

confirmou essa informação e a 
trata como fakenews. 
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Teca Nelma envia emenda de quase R$ 
500 mil para terceirizar serviços da saúde

Dinheiro é para ser destinado à Associação Pestalozzi, de comando de Tereza Nelma

No conceito político, o man-
dato de vereador é para fiscalizar 
com vistas ao bem coletivo. No 
entanto, esta premissa ganha out-
ros contornos quando o mandato 
se refere à vereadora Teca Nelma 
(PSD), que prioriza as suas emen-
das parlamentares, projetos de lei e 
indicações na Câmara de 
Vereadores de Maceió para a 
Associação Pestalozzi, historica-
mente sob o comando de sua mãe, 
a deputada federal Tereza Nelma 
(PSD). 

A Associação Pestalozzi de 
Maceió atua no município há 44 
anos e conta com 11 unidades em 
diversos bairros da cidade. Graças 
ao Portal da Transparência, os atos 
da vereadora que está em primeiro 
mandato podem ser comprovados 
e fica evidente a sua atuação para 
beneficiar quase exclusivamente a 
entidade que, no papel, é consider-
ada filantrópica.  

Basta uma pesquisa rápida 
para saber que a vereadora destinou 
quase Meio milhão de Reais para 
Associação Pestalozzi para „aprimo-
rar a atenção básica ambulatorial e 
hospitalar‰. Os recursos pretendi-

dos por Teca Nelma para a enti-
dade comandada por sua mãe 
devem ser transferidos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió. Os 
valores são superiores a R$ 100 mil. 
No total, as emendas chegam a 

quase meio milhão de reais. 
Teca Nelma, praticamente, 

realiza uma terceirização da saúde 
maceioense, já que as verbas são 
destinadas à entidade e seus benefi-
ciados. O dinheiro não contem-

plará quem precisa do atendimento 
público de saúde, como UPAs e 
outras unidades hospitalares de 
Maceió. É o que parece ser uma 
forma velada de campanha para a 
própria família. 
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BEM NA FITA

Índice de aprovação do governo 
de Renan Filho chega aos 62%

Pesquisa aponta que Alagoas e Ceará têm as gestões mais bem avaliadas do país

O deputado estadual Paulo 
Dantas (MDB) recebeu, na noite 
dessa quinta-feira (12), em sessão 
solene da Câmara Municipal, no 
auditório do IFAL, o título de cida-
dão honorário de Arapiraca. A sole-
nidade contou a presença de prefei-
tos, deputados e lideranças políticas 
de todo o estado. 

O requerimento que concedeu 
a honraria foi apresentado pelo 
vereador Zé Carlinhos. A proposi-
ção foi aprovada, por unanimidade 
de votos, no parlamento arapi-
raquense. 

„Ao aprovar o requerimento, o 
parlamento reconheceu o impor-
tante trabalho que o deputado Paulo 
Dantas realiza por Arapiraca e a 
toda a região do Agreste. Que a con-
cessão do título o motive, deputado, 

a trabalhar ainda mais pelo desen-
volvimento de nossa cidade. 
Parabéns‰, expressou o presidente 
da Câmara, Thiago ML. 

Ao receber o título,  Paulo 
Dantas disse estar muito feliz por ser 
agora um „filho de Arapiraca‰. O 
parlamentar agradeceu aos verea-
dores pela honraria e disse que o 
título lhe motivar a seguir trabal-
hando ainda mais pelo município. 

„Uma noite que com certeza 
ficará para sempre na minha memó-
ria. Recebi o título de cidadão hon-
orário da querida Arapiraca. Estou 
feliz por ser mais um irmão, um filho 
de Arapiraca, e toda minha felici-
dade será revertida em muito tra-
balho pela cidade, o Agreste e por 
nossa Alagoas‰, disse Dantas na 
solenidade.

RECONHECIMENTO

Deputado Paulo Dantas recebe título de 
cidadão honorário da cidade de Arapiraca

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Exata/OP apontou que 
Alagoas e Ceará possuem as ges-
tões mais bem avaliadas pela pop-
ulação em todo o país. Os dois 
estados estão empatados tecnica-
mente dentro da margem de erro, 
com 68,3% de aprovação da 
administração de Camilo Santana 
(PT), e 62,4% de aprovação para a 
gestão de Renan Filho (MDB). 

Os entrevistados respon-
deram a uma única pergunta no 
levantamento: „De maneira geral, 
você aprova ou desaprova o gov-
erno do seu estado?‰. As entrevis-
tas foram coletadas entre 22 de 
abril e 1À de maio de 2022, e não 
realizou perguntas de caráter elei-
toral, nem com fins de medição 
quantitativa de intenções de voto, 
apenas avaliação do recall das ges-
tões estaduais. Por isso, não preci-
sou de registro junto à Justiça 
Eleitoral. 

A pesquisa mostrou ainda 
que apenas 24,1% dos alagoanos e 

23,4% dos cearenses disseram 
desaprovar as administrações 
locais. Alagoas e Ceará foram os 
únicos estados em que a taxa de 
desaprovação ficou abaixo dos 
30%. O terceiro colocado no levan-
tamento foi o estado de Goiás, gov-
ernado por Ronaldo Caiado 
(União Brasil), que é candidato à 
reeleição, com aprovação de 59,1% 
e 32,1% de desaprovação. 

O ex-governador Renan 
Filho, que se afastou do cargo no 
dia 02 de abril passado para se 
habilitar a uma candidatura ao 
Senado, comentou o resultado da 
pesquisa da Exta/OP em suas redes 
sociais. „Recebi a notícia com 
muita alegria. É o reconhecimento 
da população ao nosso esforço de 
fazer Alagoas um estado melhor 
para todos nos sete anos em que 
estivemos na gestão‰, disse.  

O instituto fez 15.600 entre-
vistas telefônicas para números 
fixos e celulares em todo o País 
com o uso da tecnologia URA 

(Unidade de Resposta Audível, a 
mesma tecnologia largamente uti-
lizada em pesquisas quantitativas 

pré-eleitorais). Os dados foram 
pós-estratificados de acordo com 
as variáveis de gênero, idade e grau 

de instrução, de acordo com as 
regras do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

 O requerimento que concedeu a honraria foi apresentado pelo vereador Zé Carlinhos
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O dispositivo é fruto de um 
Acordo de Cooperação Técnica 
entre as prefeituras de Maceió e do 
Rio de Janeiro, idealizadora e cria-
dora do app. O aplicativo pode ser 
baixado no celular do usuário e 
permite que o passageiro solicite 

um táxi em qualquer lugar da 
cidade, todos os dias da semana. 

O acordo foi fechado em out-
ubro de 2021, entre representantes 
da Prefeitura do Rio de Janeiro e o 
prefeito JHC, em visita à capital 
fluminense.

Aplicativo pioneiro moderniza e 
equipara os táxis municipais aos 
atuais apps de transporte

Taxistas de Maceió estão se 
cadastrando em uma plataforma do 
Município, que permitirá aos 
usuári os pedir táxi através de aplica-
tivo. A plataforma terá informações 
sobre o motorista, valor da corrida, 
tempo previsto da viagem e ainda 
40% de desconto em cima do valor 
cobrado. Maceió adota o modelo já 
instalado na cidade do Rio de 
Janeiro. Na opinião da categoria, a 
novidade irá resgatar a profissão e 
melhorar os serviços ofertados.  

O cadastro começou dia 2 e 
termina neste dia 14 de maio. 
Marcos Paulo, 35 anos, taxista há 
13 anos, casado, pai de dois filhos, 

resiste na labuta e acredita na nova 
plataforma. Todos os dias, levanta 
cedo para oferecer o que para ele 
significa Âserviço de mobilidade efi-
cienteÊ. Na Praça Deodoro, no 
Centro da capital, ele recebe clientes 
e inicia sua jornada desafiadora: 
deixá-los em segurança, no tempo 
esperado e por um valor acessível.  

Muitos de seus colegas já 
aban donaram a profissão. A chega -
da dos famosos aplicativos de trans -
por te escanteou o táxi, deixando 
mui tos trabalhadores sem renda, 
com as bandeiras desligadas e 
depres sivos. A modernidade exe -
crou uma das profissões mais tradi-

cionais dos centros urbanos.  
Em Maceió, mais de 20% da 

categoria já não roda mais. De 
acordo com o taxista Marcos Paulo, 
a chegada dos aplicativos somada 
aos altos preços dos combustíveis 
diminuiu cerca de 70 a 80% de seus 
rendimentos.  

A concorrência desigual está 
sendo revista com a chegada do apli-
cativo institucional oferecido pela 
Prefeitura de Maceió. Um novo 
tempo que se instaura para os mais 
de dois mil taxistas que circulam 
pelas ruas de Maceió, é o que se 
aguarda com esta iniciativa do 
Município.  

„Essa novidade da Prefeitura 
es tá agitando a profissão. Nossa es -
pe rança é que ela resgate da profis-
são, para a gente voltar a ter o fluxo 
de antes e voltar a prestar um serviço 
de qualidade a população, como a 
gente sempre prestou‰, comenta o 
taxista.  

Entre as vantagens para o usu -
á rio estão a comodidade e a segu -
ran ça. Com o dispositivo da Pre fei -
tu ra, será possível pedir táxi pelo ce -
lu lar, acessar informações sobre o 
mo torista, consultar o preço, o tem -
po de espera e de chegada ao des-
tino.

Maceió inicia projeto que 
transformará o serviço de táxi
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

INSATISFEITO COM EQUATORIAL

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

GRANDE INFLUENCER

O nome dele é Carlinhos Monteiro, é do litoral 
norte e vem se destacando como um dos grandes 
influenciadores digitais falando de forma bem 
humorada da política alagoana. Além de estar se 
tornando esse ícone da internet, ele não abandonou 
as ações sociais que já fazia antes da fama, ajudando 
a quem mais precisa.

JORNALISTA ALAGOANA

Apresentadora e jornalista alagoana, Michelle Barros anunciou a 
saída da Globo após 12 anos de emissora. A notícia foi divulgada pelas 
redes sociais da jornalista, em um texto agradecendo os fãs e a emissora 
pelo tempo de casa.

MAIS DELEGADOS

O Governo de Alagoas divulgou o edital para provimento de 
vagas para delegado da Polícia Civil. Ao todo, são 80 vagas, sendo 40 
para convocação imediata e 40 para cadastro de reserva. O documento 
completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado.

Quem nunca sofreu de ansie-
dade em algum momento? 
Provavelmente, cada um de nós já 
experimentou essa emoção em 
algum momento de nossas vidas. É 
uma reação normal que nos prepara 
para enfrentar a pressão, mas é 
acompanhada de medos e estresse. 
No entanto, a ansiedade no tra-
balho pode nos trazer muitos prob-
lemas se não a administrarmos ade-
quadamente. 

Hoje vamos nos concentrar 
em um tipo específico de ansiedade: 
a ansiedade no trabalho. Não é em 
vão, segundo o Instituto Nacional 
de Estatística (INE), em Espanha, o 
stress ou a ansiedade no trabalho 
levam atualmente a 30% das baixas 
médicas. Vamos ver o que podemos 
fazer para acalmar a ansiedade no 
trabalho. 

A primeira dica é respirar, 
assim como quando nos sentimos 
nervosos, respirar quando a ansie-
dade no trabalho aparece é um dos 
métodos mais simples e eficazes 
para se acalmar. Quando a ansie-

dade aparece, começamos a respirar 
mais rápido e isso só a aumenta. Por 
isso, devemos fazer um esforço e 
tentar controlar nossa respiração, 
podemos até colocar em prática a 
conhecida respiração diafragmática 
que dizem que sempre funciona. 

A segunda dica é se movimen-
tar, ativar os músculos do corpo, 
essa é outra maneira de acalmar a 
ansiedade no trabalho, se movimen-
tando! Faça uma caminhada para 
relaxar, se afaste do que te causa 
ansiedade. Muitas vezes, tememos 
estar perdendo tempo quando para-
mos para respirar, relaxar, clarear a 
cabeça. No entanto, o contrário 
acontecerá. Voltaremos a trabalhar 
com a mente mais clara e com mais 
força para enfrentar toda a pressão a 
que somos submetidos. 

Terceira dica, procure alguém 
para conversar, não hesite em falar 
com alguém no escritório, um 
amigo ou ligar para aquela pessoa a 
quem você sempre pode confiar 
seus problemas. Isso o ajudará a 
desabafar e, acima de tudo, a se 

acalmar. Além disso, a pessoa com 
quem você fala pode lhe dar consel-
hos e fazer com que você veja a sit-
uação de maneira diferente. Muitas 
vezes, vemos os problemas como 
maiores do que realmente são. 
Conversar com alguém pode nos 
ajudar a vê-los como são, algo que 
apreciaremos. 

Quarta e última dica, peça 
ajuda, se realmente houver um 
projeto importante que você não 
pode resolver sozinho, porque há 
apenas 24 horas em um dia, peça 
ajuda! Certamente existem colegas 
que se oferecem para ajudá-lo, e 
muitos outros que já terminaram 
suas obrigações ou estão menos 
sobrecarregados de trabalho. 

Lembrando que existem vár-
ias outras formas de trabalhar a 
ansiedade no ambiente de trabalho, 
músicas clássicas para desacelerar, 
não ter pressa, sorrir de si mesmo 
etc. Fica a dica, a ajuda de um pro-
fissional nunca é demais, por este 
motivo sempre a busque quando for 
necessário. Łtima semana!!! 

“A ansiedade e o trabalho” 

De acordo com a pesquisa de intenções de voto do 
Instituto Paraná para o Governo do Estado, o pré-can-
didato Rodrigo Cunha aparece em primeiro lugar, com 
28,6%, seguido de Rui Palmeira, com 22,9%, e Paulo 
Dantas, com 17%. Os números apresentados pelos três 
principais pré-candidatos ao Governo de Alagoas 
demonstra que a disputa será bem acirrada. 

 Nesse primeiro momento na caminhada rumo ao 
Palácio dos Martírios, alguns fatores justificam a lider-
ança do pré-candidato Rodrigo Cunha: a forte estrutura 
política construída pelos os partidos que lhe dão susten-
tação; o apoio do prefeito da capital, JHC; a aliança com 
Arthur Lira, que faz o senador perder no voto do eleitor 
formador de opinião, porém ganha com a força política 
de Lira no interior. Outro fator a ser destacado é a pró-
pria origem do senador, Arapiraca, cidade que nunca 
elegeu um governador, e constitui o segundo colégio 
eleitoral do Estado. 

 Rui Palmeira, apesar de não ter uma grande estru-
tura política e nem a máquina municipal de Maceió e 
nem a do Estado a seu favor, apresenta números consis-
tentes nas intenções de voto para a disputa do pleito, 
revelando que tem capilaridade eleitoral para brigar pela 
principal cadeira do Palácio dos Martírios. 

 Vale ressaltar, que para Paulo Dantas entrar defi-
nitivamente nessa disputa, depende que o imbróglio 
jurídico da eleição do governador tampão seja resolvido, 

o que lhe permitirá ser eleito pelos seus pares. Dessa 
forma, o deputado corre contra o tempo, pois depois do 
dia 2 de julho, caso Dantas já esteja na condição de gov-
ernador tampão e candidato à reeleição, não poderá 
nomear, contratar,demitir e nem participar de eventos 
públicos de acordo com legislação eleitoral o que faz per-
der visibilidade. Se Paulo Dantas conseguir vencer esses 
obstáculos, certamente será um candidato competitivo, 
já que terá a máquina estadual a seu favor, o apoio da 
maioria dos 102 prefeitos do Estado, o clã dos Renans e 
de quase a totalidade dos deputados estaduais. 

 A disputa para o Governo do Estado está acir-
rada, e convém que aguardemos novos fatos e novas 
pesquisas para que saibamos como finalizará essa 
peleja.

Moradores de vários bairros da capital alagoana informaram que 
estão insatisfeitos com o serviço de energia elétrica oferecido pela 
Equatorial Energia. A reclamação é que a falta de energia, com con-
stantes quedas, causou transtornos à população de bairros na parte alta 
e baixa de Maceió.

Acirrada disputa para o Governo de Alagoas
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 

7

Levantar a cabeça
O ASA tem um bom início de Brasileiro da Série 

D. Em quatro jogos, são três vitórias, apenas uma der-
rota e a liderança de chave 4, com nove pontos. O time, 
no entanto, perdeu sábado para o Lagarto, por 4 a 0, e 
viu diminuir a distância para o vice-líder. Em ascensão 
no grupo, o Juazeirense chegou a oito pontos. O time 
arapiraquense enfrenta o CSE neste domingo em 
Arapiraca  na esperança de superar a decepção de seu 
último jogo. O adversário continua sem vencer e nem 
perder, só teve empate até agora.

Fracasso II
Após um bom início na equipe de Atenas, Mateus Vital caiu de rendimento em meio a preocupações com a 

adaptação da família no novo país. Aos poucos, foi conquistando espaço, mas não conseguiu se firmar como titular 
do Panathinaikos. Mesmo assim, jogou bastante. Até agora, atuou em 39 partidas, com três gols marcados e uma 
assistência.

Galo alagoano
O CRB tem compromisso neste  sábado a partir das 11h em Criciuma  contra o time da casa. Para esse 

embate o técnico Marcelo Cabo tem a chance de dar sequência à base que montou contra o Sampaio Corrêa. 
Ele tem apenas uma baixa. Não conta com o centroavante Anselmo Ramon, suspenso, mas tem o substituto. 
Gabriel Conceição comanda o ataque em Santa Catarina. O volante Yago levou uma pancada no tornozelo, mas 
o CRB informou que ele não preocupa e vai para o jogo. Uma formação provável  deve ser com:  Diogo Silva; 
Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Maicon; Fabinho, Richard e Gabriel 
Conceição.

Azulão catarinense

Dica astral
„Aqui no CSA tem vários líderes, tem alguns cap-

itães. Acho que a gente tem que procurar no dia a dia 
dar bons exemplos, levantar o astral daqueles que estão 
pra baixo. É lógico que quando a gente sai do jogo 
algum jogador que perde um gol, perde uma jogada, fica 
um pouco pra baixo, e acho que esse é o papel da gente 
mais experiente, levantar o astral desse pessoal pra poder 
dar continuidade no trabalho‰ comentários do atacante 
do CSA, Osvaldo na última quinta antes do treino no 
Nelsão.

Adversário do CRB
O meia Marcos Serrato, do Criciúma, adver-

sário deste sábado do CRB, comentou: "Nosso time 
vem jogando bem, estamos buscando o resultado a 
todo momento, mas faltam gols. Precisamos pensar 
mais em matar o jogo para as vitórias começarem a vir 
e embalar no campeonato,‰  O Tigre venceu apenas 
uma partida na competição nacional e está em fase 
preparatória para receber o CRB, lanterna, no 
sábado.

Adversário do CSA
O Operário/PR ainda não venceu fora de casa 

pela atual edição da Série B do Brasileiro. Em três 
jogos longe de seus domínios, o Fantasma somou ape-
nas dois pontos: dois empates e duas derrotas. Logo na 
estreia, a equipe do técnico Claudinei Oliveira empa-
tou com o Tombense, com um gol marcado por Felipe 
Saraiva já nos minutos finais. Depois, perdeu para o 
Náutico na pior partida do  time  na competição e vol-
tou a ficar em igualdade com o Sampaio Corrêa. Neste 
sábado à noite enfrenta o CSA no Rei Pelé.

Reviravolta
O Santos teve mais uma atuação convincente na  vitória sobre o Coritiba  por 3 x 0 na noite de Quinta-

feira na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Além de garantir a classificação para as oitavas de final, o Peixe 
embala em um momento decisivo para as pretensões do time na temporada. Quando olhou a tabela de maio, o 
técnico Fabián Bustos sabia que teria muito trabalho a fazer. Após uma campanha decepcionante no 
Campeonato Paulista, o Santos precisava dar uma resposta nas três competições restantes: Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Ganhando moral
Rogério Ceni fez experiências, trouxe variações e pode comem-

orar a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa 
Brasil. Depois de um jogo de ida sofrido, no qual o time precisou bus-
car um empate após uma desvantagem de dois gols, a volta foi mais 
segura: a vitória por 2 x 0 na quinta-feira,  sobre o Juventude, na 
Arena Barueri, e um lugar entre os 16 melhores do torneio.

Destaque
A importância de Raphael Veiga para o Palmeiras vai muito 

além dos gols e das cobranças de pênalti perfeitas. Líder técnico de 
uma equipe que está em evidência desde 2020, o meia-atacante do 
Verdão tem posição de destaque de várias outras maneiras. 

Ele é o atleta com mais gols em finais de campeonato (9), o 
maior artilheiro do elenco em clássicos paulistas (12) e nunca perdeu 
uma cobrança de pênalti com a camisa alviverde (21 durante o jogo e 
mais duas em disputas por pênaltis).

Estratégia
O triunfo do São Paulo diante do time gaúcho  veio com uma 

formação diferente. Com lições aprendidas em Caxias do Sul, especi-
almente na questão das bolas invertidas lado a lado, Rogério Ceni 
reforçou o sistema defensivo, escalou três zagueiros e liberou os alas 
para atacarem o Juventude.

Fracasso
Em pouco mais de oito meses na Grécia, Mateus Vital acumulou aprendizados, momentos de altos e baixos 

e alguns quilos de massa magra. Em final de contrato de empréstimo com o Panathinaikos, o meia de 24 anos 
concedeu entrevista exclusiva ao ge na qual fez um balanço de sua primeira experiência no futebol europeu e falou 
sobre a possibilidade de retorno ao Corinthians  clube com o qual tem vínculo até o fim de 2023.

Além de retornar ao G-4 da Série A depois de 12 anos, o Avaí também derrubou a marca da temporada 
de 2010, que até então havia sido o melhor início da equipe. Agora, com 10 pontos em cinco rodadas, o Leão 
da Ilha tem seu melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos. No início de 2010, a equipe azurra che-
gou a fazer oito pontos nos cinco primeiros jogos. No mesmo ano, na 14… rodada, venceu o Corinthians na 
Ressacada e terminou a rodada na 3… colocação. Neste domingo recebe o Juventude, time que nunca perdeu 
jogando na Ressacada.
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