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Mordomia e tudo mais!

APROVADOS

Sonho da 1ª carteira 
motorista já é 
realidade para 
participantes do 
CNH Social

INFLAÇÃO

Lira diz que 
Câmara votará em 
breve mais projetos 
sobre preços de 
combustíveis e energia

DINHEIRO

Em ano eleitoral, 
PEC que unifica 
impostos não sairá 
do papel

CABO BEBETO

Deputado mentiroso 
destina R$ 5 milhões 

ilusórios para hospital da PM

Carentes de saúde pública, militares querem saber: cadê esse dinheiro ?

Militar tem feito corpo mole para garantir 
que PMs tenham aposentadoria digna

SÓ FACHADA

Deputado Cabo 
Bebeto não é capaz 
de lutar nem pela 
própria categoria
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Militar tem feito corpo mole para garantir que PMs tenham aposentadoria digna
SÓ FACHADA

Deputado Cabo Bebeto não é capaz 
de lutar nem pela própria categoria

Policiais militares de 
Alagoas enfrentam uma árdua sit-
uação nos tempos mais críticos 
para a saúde. Desde 2020, o 
Hospital da Polícia Militar não 
está funcionando e vem sendo 
alvo de críticas e investigações. 
Para se ter uma ideia, nesta 
semana, a União dos Policiais 
Militares de Alagoas (UPM-AL) 
emitiu uma nota informando que 
judicializou um processo 
cobrando o funcionamento do 
hospital da corporação. Os mili-
tares ainda questionam onde está 
uma verba de R$ 5 milhões desti-
nada para reformas da unidade 
hospitalar, dinheiro supostamente 
conseguido pelo deputado esta-
dual Cabo Bebeto. 

 
De acordo com a UPM, o 

funcionamento do centro médico 
para policiais e bombeiros é essen-
cial para um bom serviço dos mil-
itares à população. Os represen-
tantes explicam que, diariamente, 
a categoria enfrenta situações que 
ocasionam pânico, risco à vida e 
que exigem um preparo físico e 
psicológico para atender ocorrên-
cias. Segundo dados do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública 
de 2020, em 2019, 172 policiais 
militares foram mortos.  

 
Desse número, 62 agentes 

estavam durante o serviço. Já em 
2020, houve um aumento de 10% 
nos assassinatos dos agentes da 
segurança pública, totalizando 
198 policiais assassinados. Para a 
UPM, os números apenas eviden-
ciam a periculosidade do trabalho 
dos militares. „Destaca-se, ainda, 
que, apesar de haver variações 
conforme a conforme a local-
idade, a expectativa de vida de 
policiais e bombeiros, segundo 
estudos, é inferior à da população 
em geral. Isso significa que a 
menor longevidade é fato com-
provado. Além das situações 
cotidianas enfrentadas por esses 
trabalhadores, decorrentes do 
crescente aumento da violência 
urbana e de desastres, eles se 
deparam com estruturas de tra-
balho inadequadas‰, diz um tre-
cho da nota da UPM.

CABO BEBETO

Deputado mentiroso destina R$ 5 
mi ilusórios para hospital da PM

Carentes de saúde pública, militares querem saber: cadê esse dinheiro ?

O deputado Chico Tenório 
deu uma invertida em Cabo Bebeto 
durante discussão a respeito dos 
descontos salariais em militares 
reformados. A situação aconteceu 
nesta quarta-feira, 25.  Um projeto 

de Lei Complementar do Sistema 
de Proteção Social em Alagoas pro-
põe a fixar o índice de desconto 
previdenciário dos Militares 
Estaduais e pensionistas nos 
moldes da Lei Federal nÀ 
13.954/19 em 10,5% (dez e meio 
por cento). 

"Nós votamos pelo desconto 
dos aposentados, no entanto, o 
próprio governo reconheceu o erro 
e mandou para essa Casa desman-
char o que tinha feito. A mesma 
injustiça que se comentou com as 
professoras hoje está acontecendo 
com os policiais inativos. É lamen-

tável o que está acontecendo e, 
vossa excelência, passando por isso, 
está achando que está fazendo o 
possível.  

Temos que fazer o correto. 
Você é cabo da polícia, mas não 
vive do salário da polícia, vive do 
salário de deputado, que é muito 
bom‰.  

E continuou: „Hoje um 
cabo da Polícia Militar que sob-
revive da remuneração aposen-
tado passa dificuldade. Não con-
segue comprar remédio. Ainda 
mais com o aumento de água, 
entre outros. Vou continuar 

lutando para corrigir essa injus-
tiça‰. Ainda segundo Tenório, 
Bebeto não está fazendo o pos-
sível para ajudar a própria cate-
goria.  

„Hoje, você vive do salário 
de deputado, que é bom‰, desta-
cou.Disse ainda que o deputado 
militar teria „duas caras‰ após 
negociar o desconto com os gov-
ernantes e chegar no Plenário da 
Assembleia fazendo „dois jogos‰. 
„Você faz parte das comissões 
desta Casa e deixou tudo passar 
por debaixo do seu nariz‰, criti-
cou. 

Em fevereiro do ano passado, 
o bolsonarista e deputado estadual 
Cabo Bebeto (PL), publicou em 
suas redes sociais que destinou uma 
emenda orçamentária de R$ 5 mil-
hões para a reforma do Hospital da 
PM.  A publicação, datada em 8 de 

fevereiro de 2021, foi realizada após 
um encontro de Bebeto com o 
comandante-geral da PM, Coronel 
Wellington Bittencourt. Na publi-
cação, o deputado anunciou a 
emenda e outras medidas como 
cursos para o aperfeiçoamento dos 

militares e reforço do policiamento 
nos bairros do Pinheiro e 
Bebedouro. 

Após 1 ano e 2 meses, mili-
tares afirmam que a corporação não 
recebeu a verba que o deputado 
prometeu destinar e questionam 

onde está o dinheiro para a reforma 
do Hospital. O diretor de Saúde da 
PM, Coronel Silvio Brito, não se 
manifestou sobre a atual situação 
do Hospital e nem sobre o destino 
da verba de R$ 5 milhões, apresen-
tada pelo deputado Cabo Bebeto.

Verba, onde? 
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DINHEIRO

Em ano eleitoral, PEC que unifica 
impostos não sairá do papel

Difícil será convencer Estados e Municípios a renunciarem à arrecadação

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), disse após a aprovação da 
proposta que limita a alíquota de 
ICMS sobre combustíveis, gás 
natural, energia elétrica, comuni-
cações e outros produtos que a 
Casa analisará nas próximas ses-
sões mais propostas com o obje-
tivo de reduzir os preços desses 
produtos aos consumidores. 

De acordo com a Agência 
Câmara Notícias, Lira anunciou 
que os líderes partidários concor-
daram com a votação de projeto 
de lei que cria transparência 
sobre as regras de composição de 
preços praticadas pela Petrobras, 
propostas que buscam anular 
autorizações de aumento tarifário 
dadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), projeto 
que cria mecanismos para redu-
ção da tarifa de energia elétrica e 
proposta que impede a cobrança 
de ICMS sobre os adicionais 

cobrados dos consumidores na 
fatura de energia elétrica por 
conta das bandeiras tarifárias. 

Os preços dos combustíveis, 
e em menor escala da energia elé-
trica, têm sido fator importante 
na elevação recente da inflação, 
atualmente acima de 12% no 
acumulado de 12 meses. A alta 
dos combustíveis também tem 
impactado na popularidade do 
presidente Jair Bolsonaro e o 
presidente frequentemente 
aponta o ICMS cobrado pelos 
Estados como grande vilão da 
alta dos preços.  

No entanto, os preços 
desses produtos nas refinarias 
têm sido alvo de reajustes con-
stantes anunciados pela 
Petrobras, o que levou Bolsonaro 
a classificar o lucro da estatal de 
„estupro‰ e também provocou 
mudanças em curto espaço de 
tempo no comando da compa -
nhia.

INFLAÇÃO

Preços dos combustíveis têm sido fator importante na elevação recente da inflação

A proposta determina a extin-
ção quase todos os tributos atuais, 
como ICMS e IPVA, estaduais, 
ISS e IPTU, municipais, e IPI, 
PIS/Pasep e Cofins, federai). 
Imposto sobre exportações, con-
tribuições previdenciárias sobre 
folha de pagamentos, salário-edu-
cação e as Cide, também deixariam 
de ser cobrados. Além disso, as 
contribuições ao Sistema S seriam 
voluntárias. 

Eduardo Natal, mestre em 
direito tributário pela PUC/SP e 
sócio do escritório Natal & 
Manssur, entende ser essa, uma 
alternativa às PEC 45 e 110 que 
tramitam há alguns anos na 
Câmara e no Senado. „A proposta 
de unificação de tributos é similar 
às das outras duas PECs, e as difi-
culdades serão as mesmas‰, diz 
Natal. 

Para o tributarista, são três 
as principais frentes a serem 
superadas. „A primeira, e talvez a 
mais complicada, será convencer 
Estados e Municípios a renuncia-

rem à arrecadação que lhes é 
garantida pelo atual sistema em 
troca de um modelo menos buro-
crático.  

Depois, será a de fixar um 

prazo razoável para a migração 
do atual sistema para um novo 
modelo, e por último, mas não 
menos importante, atender os 
setores econômicos, em especial 

o de serviços, sem sobrecarregá-
los com aumento de carga tribu -
tária. Em ano de eleição, creio 
que não sairá do papel‰, conclui 
Natal.

Arthur Lira diz que Câmara votará em breve mais 
projetos sobre preços de combustíveis e energia

A primeira, e talvez a 
mais complicada, será 
convencer Estados e 
Municípios a renunci-
arem à arrecadação 
que lhes é garantida 
pelo atual sistema

“

”
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O Programa CNH Social é 
um dos mais queridos e procurados 
pelos maceioenses que precisam 
obter a primeira carteira de motor-
ista para assim terem mais chances 
na luta por um Âlugar ao solÊ do mer-
cado de trabalho. O programa cri-
ado pela Prefeitura de Maceió em 
dezembro de 2021, já tem seus pri-
meiros aprovados. 

Roseane Lúcia, de 25 anos, 
pas sou no teste prático do De -
tran/AL e é a mais nova motorista 
habilitada de Maceió. Ela foi a pri-
meira aprovada do programa CNH 
Social – programa que custeia todo 
o processo de aquisição da CNH.  

„Iniciei as aulas no mês 
março. Concluí todo o processo de 
provas teórica e prática e já estou 
com a minha carteira de motorista 
[categoria B]. Fiquei surpresa em 
ser a primeira aprovada do pro-
grama. No momento, estou desem-
pregada, mas acredito que com a 
CNH terei boas oportunidades no 
mercado de trabalho‰, crê a apro-
vada. 

Ela contou ainda que soube 
do programa nas redes sociais do 
prefeito JHC. „Assim que vi, corri 
para fazer a inscrição e valeu muito 
a pena. Realizei o meu sonho de ter 
minha carteira de motorista. Sem o 
programa não teria condições de 
pagar‰, ressaltou Roseane Lúcia.Os 
instrutores da Autoescola Alagoana 
- Tabuleiro ficaram muito felizes 
por saberem que Roseane passou 
nos testes e foi a primeira aprovada 
do programa da prefeitura.  

Evandro Oliveira foi o instru-
tor dela na parte téorica. „As aulas 
teóricas são tão importantes quanto 
as aulas práticas. É o pontapé inicial 
para conseguir a habilitação. Me 
senti feliz em saber que ela foi apro-
vada e muito mais por ser desse pro-
grama inovador que é o CNH 
Social, que está dando a oportuni-
dade de pessoas que não tinham a 
condição financeira, de conseguir 
sua primeira carteira. Agora, ela 
pode dizer que está habilitada e con-
cretizou o seu sonho‰, pontuou o 
instrutor.  

O instrutor das aulas práticas 
foi José Carlos Lopes. Ele é instrutor 
de autoescola há nove anos e falou 
também sobre o desempenho da 
aluna aprovada.   

„Ficamos muito contentes. O 
mérito não foi só meu, foi dela tam-
bém que foi uma excelente aluna, 
aplicada e esforçada, e passou na pri-
meira tentativa. Roseane vai ser uma 
boa motorista. Que esse programa 
continue e mais pessoas tenham essa 
chance como ela‰, disse o instrutor 
Lopes. 

A Marithyssa Agnes, de 32 
anos, foi a segunda aprovada do pro-
grama, na categoria A (moto) e tam-
bém comemora sua experiência no 
CNH Social.  

„Fiquei muito feliz em passar 
nas provas e de primeira, tanto na 
prá tica como na teórica. Esse pro -
gra ma é muito bom porque a gente 
po de obter a nossa carteira de graça. 
Al guns dos meus amigos não acredi -
taram na seriedade do programa, até 
que eu fiz a inscrição e consegui par-
ticipar. Agora, digo para eles que tive 
um atendimento ótimo do começo 
ao fim do programa. E quando 
souber de novas vagas, vou avisar 
para eles fazerem também‰, prome-
teu. 

A aprovada falou também das 
suas expectativas quanto a conseguir 
um lugar no mercado de trabalho, 
que é o objetivo do programa.  

„No momento, estou desem-
pregada, mas acho que com a car-
teira de motorista, a gente pode ocu-
par uma vaga no mercado de tra-
balho mais rápido, porque muitas 
vagas exigem a habilitação‰, disse 
Marithyssa Agnes. 

A diretora de Proteção Social 
Básica da Semas, Aline Pedrosa 
falou da emoção de ter os primeiros 
aprovados no programa. 

"O sentimento é de dever cum -
prido, ao ver as primeiras candi da tas 
da CNH Social com suas car tei ras 
em mãos. É ver de fato, o pro je to sair 
do papel e após aulas, exa mes e 
testes, se tornar um docu mento tão 
importante para o futuro dessas pes-
soas‰, confirma Pedrosa. 

Conforme a diretora e como 
mulher, ela se sente orgulhosa. „Em 
uma realidade que tantas vezes nós 
mulheres não ficamos em primeiro 
plano, isso é fantástico. A Proteção 
Social Básica tem muito orgulho de 
encabeçar esse projeto e continuare-
mos trazendo mais ações comple-
mentares para o povo de Maceió", 
destacou Aline Pedrosa.

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. Todo o pro-
cesso para aquisição da primeira 
CNH é gratuito. Na primeira edi-
ção do CNH Social foram selecion-

adas mais de 300 pessoas para par-
ticipar do programa. Então, nos 
próximos dias, mais alunos concre-
tizarão o sonho de ter sua primeira 
carteira de motorista nas mãos, 
assim como Roseane e Marithyssa.

Sonho da 1ª carteira motorista já é 
realidade para participantes do CNH Social

Prefeitura custeou gastos e aprovados começam a ter a tão sonhada carteira de habilitação

O programa
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E X P E D I E N T E

MARCELO BASTOS

A R T I G O

ATAQUES

ANDERSON DE ARRUDA MENEZES 

A R T I G O

SÃO TRABALHADORES
Os competentes funcionários da Secretaria de Habitação de 

Maceió, Adriano e Lara são exemplos de trabalho voltado para quem 
mais precisa na capital alagoana. No atendimento e resolução das 
questões voltadas ao déficit habitacional, eles têm surpreendido na 
luta em prol da população e no esforço de realizar o sonho da casa 
própria.

PROTESTOS
Dezenas de rodoviários fizeram um protesto na madrugada e iní-

cio da manhã desta sexta-feira (27), em frente à garagem da Empresa 
Cidade de Maceió, no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta da 
capital. Um grupo de ex-motoristas e ex-cobradores ateou fogo na cal-
çada, impedindo a saída de 150 ônibus.

VISITA IMPORTANTE
O prefeito de Maceió, JHC, conferiu o funcionamento do abrigo 

disponibilizado pela Prefeitura de Maceió para acolher, de forma 
digna, as pessoas afetadas com as fortes chuvas. As famílias foram 
encaminhadas pela Defesa Civil para receber o atendimento da 
Assistência Social.

O CRIA CONTINUA
O programa CRIA está mudando a realidade de milhares de mães 

e crianças em todo o estado. O governador Paulo Dantas, ao lado da 
primeira-dama Marina Dantas, que passa a coordenar o programa em 
Alagoas, reafirmou,durante uma reunião, o compromisso do governo 
com a iniciativa, que permanecerá sendo prioridade.

Um estado nervoso contínuo é 
ruim para o organismo como um 
todo. No entanto, os sinais mais 
visíveis são os efeitos do estresse na 
pele, primeira barreira defensiva do 
organismo. 

Apesar de os transtornos men-
tais serem cada vez menos estigma-
tizados, ainda não recebem a aten-
ção necessária das instituições. Isso 
leva muitas pessoas (especialmente 
aquelas que não têm recursos para 
acessar a saúde mental privada) a 
buscarem maneiras de gerenciar 
essas questões por conta própria. 

A pele é um dos órgãos mais 
delicados do corpo. Por esse motivo, 
é de se esperar que seja um dos pri-
meiros afetados quando o estresse se 
tornar normal em nossas vidas. 
Neste espaço você encontrará todos 
os sinais de que seu nível de cortisol 
está começando a afetar seu corpo. 

Você provavelmente já notou 
que, quando está estressado, a apa-
rência da pele se deteriora. E não é 
apenas que sua expressão é mais 
sombria ou que você tem olheiras 
quando dorme mal, mas também 
que a acne aparece mais facilmente 

ou as feridas cicatrizam mais lenta-
mente, entre outros efeitos. 

Todos esses sinais respondem 
a mecanismos químicos regulados 
por hormônios no sangue que, por 
sua vez, estão respondendo a um 
estado de alerta psicológico que 
dura muito tempo. Vamos ver 
alguns, mas lembre-se de entender o 
seu problema é o princípio para 
poder solucioná-lo, não deixe de 
procurar um profissional de saúde 
quando necessário. 

Acne – Foi demonstrado que o 
estresse psicológico piora a acne. ¤ 
medida que o nível de cortisol no 
sangue aumenta, a pele secreta mais 
gordura, de modo que o apareci-
mento de cravos e espinhas tende a 
aumentar. 

Dermatite atópica – A pele fica 
mais sensível em estados de estresse. 
Isso é „útil‰, pois os sentidos são 
aguçados em tempos de perigo, mas 
não continuamente. O círculo 
vicioso da coceira acaba compli-
cando a condição da pele, fazendo 
com que essa doença apareça. A 
dermatite se apresenta com vergões, 
eczema ou erupções cutâneas. 

Dermatite seborreica – 
Seguindo a linha anterior, na qual se 
comentava que o cortisol aumenta a 
produção de sebo na pele, também é 
possível encontrar uma dermatite 
produzida por esse fenômeno. 
Como na atópica, aparecem lesões 
na pele que são agravadas pelo coçar 
contínuo. 

Surtos de psoríase – A psoríase 
é uma doença crônica caracterizada 
pela aceleração do ciclo de vida das 
células da pele, que morrem prema-
turamente. No entanto, sabe-se que 
o estresse causa episódios mais 
frequentes. 

Sinais de envelhecimento da 
pele – Quando a pele detecta even-
tos estressantes do lado de fora, 
como temperatura ou pressão, ela 
envia sinais para o eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal, que desencadeia a 
liberação de cortisol e outros hormô-
nios que movem o sujeito para 
resolver o suposto problema. 

Fica a dica não substitua a 
ajuda profissional por métodos con-
hecidos e encontrados na internet. 
Quem cuida da mente cuida da 
vida! 

“O estresse e os efeitos visível na nossa pele” 

Resolvido o imbróglio jurí-
dico a respeito do governador tam-
pão, Paulo Dantas finalmente foi 
eleito pelos seus pares no dia, 15 
de maio, e assumiu o Governo de 
Alagoas. 

  A imprensa nacional 
atribuiu a vitória de Paulo Dantas 
ao senador Renan Calheiros, e 
destacou também que consistiu 
em grande derrota para o pres-
idente da câmara,  Arthur Lira. Na 
verdade, o vitorioso dessa engen-
haria política foi o presidente da 
Assembleia Legislativa, Marcelo 
Victor, que, agindo silenciosa-
mente, conseguiu arregimentar a 
ampla maioria dos deputados esta-
duais a favor de Dantas. 

  Uma das decisões mais 
acertadas nesse início do Governo 
de Paulo Dantas foi garantir 
George Santoro na secretaria da 

Fazenda, uma vez que foi o 
responsável em ajustar as contas 
públicas e permitir as realizações 
do Governo de Renan Filho. 
Mesmo assim, se o novo gestor de 
Alagoas não imprimir marca  pró-
pria a sua gestão, poderá ser ape-
nas uma peça de decoração a ocu-
par o Palácio da República dos 
Palmares. 

  Dessa forma, Paulo Dantas 
terá um tempo exíguo para criar as 

condições necessária de visibili-
dade, porém, com a caneta valiosa 
do governo a seu favor, com a con-
cordância da maioria da 
Assembleia Legislativa, com o aval 
do clã dos Calheiros e com  o 
amplo apoio dos prefeitos alagoa-
nos, certamente será um candidato 
competitivo e entrará na disputa 
para o Governo, em 2022, com 
grande possibilidade de vencer 
esse jogo. 

O delegado Leonam Pinheiro confirmou que é pré-candidato a 
deputado estadual, depois de sofrer ataques dos parlamentares estaduais 
sobre promoção pessoal nas redes sociais com o uso das atividades pol-
iciais. Deputados usaram a palavra na Assembléia Legislativa para falar 
que delegados usam redes sociais para se promoverem em relação ao 
trabalho na área policial.

Com a caneta na mão, Paulo Dantas 
entra no jogo para 2022
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Coluna Nos Acréscimos

Com Edmílson Teixeira 
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Brasil em Alta II
Com este resultado, o Brasil termina a pri-

meira fase com 100% de aproveitamento. Quatro 
jogos e quatro vitórias com 25 gols marcados e 
apenas 10 gols sofridos. Agora, os brasileiros 
enfrentarão o Chile na semifinal. Do outro lado, 
Paraguai e Venezuela fazem o outro jogo. Ambos 
com transmissão do sportv2 neste sábado a partir 
das 16h30. 

Preço salgado 
O meia campista Eric Ramires, do Bragantino atrai o interesse do Everton, da Inglaterra. O clube inglês 

chegou a fazer uma consulta ao Massa Bruta para saber o valor para uma possível contratação. Porém, a pedida 
do clube de Bragança Paulista foi considerada alta pelo Everton. Eric Ramires chegou  em 2020, emprestado 
pelo Bahia. Ao fim do contrato de empréstimo, O Bragantino exerceu a opção de compra e pagou R$ 12 milhões 
por 70% dos direitos econômicos do atleta.  

Placar histórico

Brasil em alta
Já classificado e com a liderança do grupo, o Brasil 

teve o jogo mais difícil contra o Uruguai, mas manteve 
o 100% no grupo B da Copa América de Futebol de 
Areia, que acontece em Assunção. Apesar de já elimi-
nado, os uruguaios são adversários tradicionais que já 
fizeram final de Copa do Mundo contra os brasileiros. 
Agora, a seleção comandada pelo técnico Marco 
Octavio enfrentará o Chile, neste sábado, pela semifinal. 

Duelo de peso II

Duelo de peso  

Salah deixou claro:  encara o  reencontro com o Real Madrid como uma revanche. Uma vingança pela der-
rota em 2018, quando deixou a final da Champions em Kiev ainda no primeiro tempo pelo Liverpool. E o que 
o lado espanhol pensa desse sentimento do egípcio? Em entrevista ao jornal ABC, o lateral-direito Carvajal man-
dou um recado ao rival. 

Mordomia e tudo mais!
Sorvete, fotos e muitas risadas. Foi uma tarde diferente para os 

jogadores da  Seleção Brasileira, que „turistaram‰ por Seul, capital da 
Coreia do Sul, nesta sexta-feira. 

Comandados por Neymar, que demonstrou animação e brincou 
bastante com os companheiros, os astros da Seleção passearam de 
ônibus por Seul e visitaram um dos pontos turísticos da cidade. 
Foram até Namsan Seul Tower, uma torre de 236 metros, com vista 
panorâmica para a capital sul-coreana. Na próxima quinta, tem amis-
toso contra a Coreia do Sul e na outra segunda, pega o Japão em 
Tóquio, preparativos para a Copa do Catar este ano.  

Aos poucos...
O  Vasco tem dançado conforme a música da Série B. Ainda não 

convenceu com uma atuação brilhante, mas ganha confiança com os 
resultados: na noite da última quinta-feira,  a vitória por 2 x 0 sobre o 
Brusque, em um São Januário lotado, levou o time à vice-liderança e 
deu moral para o desafio a seguir, talvez o maior até o momento, o 
jogo contra o Grêmio na próxima semana. 

ASA fogoso

O técnico Jota, do ASA, poderá contar com jogadores impor-
tantes no duelo com o Juazeirense, sábado,  no interior da Bahia, pela 
7… rodada da Série D. O zagueiro Cristian Lucca, o lateral-esquerdo 
Assis e o volante Jorginho, que cumpriram suspensão na última 
rodada, ficam à disposição do treinador. O jogo acontece no Estádio 
Adauto Moraes, em Juazeiro-BA, e vale pela sétima rodada do Grupo 
4 da Série D.  

Internacional
O presidente da Federação de Futebol do Chile, Pablo Milad, anunciou na tarde desta quinta-feira a con-

tratação do técnico argentino Eduardo Berizzo para dirigir a seleção chilena. O tempo de contrato ainda não foi 
revelado. O treinador chega para ocupar um cargo que está vago desde a saída, em abril, do uruguaio Martín 
Lasarte. 

Com o retrospecto recente de desafiar a matemática quando muitos julgavam „impossíveis‰, o Fluminense 
viveu uma noite de quinta-feira última, daquelas contra o Oriente Petrolero, no Estádio El Tahuichi, na Bolívia, 
pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nem mesmo o torcedor mais otimista imaginaria uma 
vitória tão elástica como 10 x 1, que acabou entrando para a história  como a maior goleada da competição. Para 
se classificar, o  Flu precisava meter seis gols de diferença e esperar um empate entre Unión Santa Fé que venceu 
o Júnior Barranquilla por 4 x 0.  

„Não sei se Salah ou Liverpool estão com vontade de se vingar. É verdade que quando você perde uma 
final da Champions League, você sempre quer ter uma segunda chance contra aquele mesmo time para vencê-
lo‰  disse o lateral. 

Investimento 

O Botafogo fará a substituição total do campo do 
Nilton Santos no fim do ano, conforme comunicado 
divulgado pelo clube nesta quinta-feira (26). Na oca-
sião, o clube decidirá se seguirá utilizando gramado 
natural ou se optará pelo formato híbrido - o mesmo 
implementado no Maracanã, que mistura fibras sintét-
icas à grama convencional. 

Investimento II

O planejamento envolve esperar a pausa nos 
jogos no fim da temporada para realizar uma obra 
maior à que vem sendo feita agora, cuja conclusão será 
até 6 de junho, para a partida contra o Goiás. O obje-
tivo da reforma no fim do ano, conforme o comuni-
cado, é "mudar as características do gramado, 
elevando o nível de qualidade". 
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