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Esporte

O América-MG divulgou em
nota, nesta quinta-feira, que conse-
guiu um efeito suspensivo para a
punição de perda de mando de cam-
po no Brasileirão. O clube mineiro
havia sido condenado após um tor-
cedor arremessar cerveja em um
árbitro assistente.
Com isso, a pena ficará suspensa

até o julgamento do recurso no Su-
perior Tribunal de Justiça Desporti-
va (STJD). Não há data para a defi-
nição do Pleno no tribunal.
Além da perda domando de cam-

po, oAmérica-MG pagaria multa no
valor de R$ 15 mil. Entretanto, o
Coelho já havia conseguido efeito
suspensivo que cancelava a multa, e
agora não precisará pagar a perda
do mando de campo.

CONVOCAÇÃODEEMPREGADO
Aempresa Raimunda dos Santos Ribeiro (Peixaria do Sr. Belo) situada

naAvenida Santa Tereza, 42- centro - Imperatriz - MA. Convoca a funci-
onária Soraya dos Santos, Silva, portadora da CTPS 622287 Serie 00348/
MA a retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitida
conforme artigo 482, Letra I, do Decreto Lei nº 5.482 da CLT
Imperatriz-MA 03 de agosto de 2022

América-MG consegue efeito suspensivo para
a perda de mando de campo no Brasileirão

Confira a nota completa doAmérica-MGO

América teve deferido, nesta quinta-feira, a solicitação oficial de reconsideração de efeito suspensivo para a
punição de perda de mando de campo devido a uma infração ocorrida na partida contra o Fluminense-RJ, no dia 15
de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, um recipiente de cerveja, vindo da arquibancada em que estava
a torcida americana, fora arremessado no árbitro assistente.
Em julgamento realizado pela 2ª ComissãoDisciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Clube

havia sido punido com a perda de ummando de campo no Campeonato Brasileiro e multa de R$ 15.000. Após recurso
em 1ª instância, o América conseguiu reverter a decisão de multa pelo incidente.
Nesta semana, o Departamento Jurídico também solicitou a reconsideração em decisão a perda do mando de

campo, sendo concedido o efeito suspensivo que contemplará a partida contra o Santos-SP, no dia 14 de agosto, às
18h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o América poderá contar com a presença de sua torcida e
realizar o próximo jogo normalmente na Arena Independência.

Divulgação/América

A quinta-feira do Impera-
triz foi bastante movimentada
como time Sub 19 desfilando,
pela manhã, no carro do Cor-
po de Bombeiros e receben-
do a confirmação do local da
estreia na Série B do Mara-
nhense de 2022.

Comemorando

Logo pela manhã, por vol-
ta das 10h, o timeSub19, cam-
peão da Copa Maranhão da
categoria, desfilou pelas prin-
cipais ruas da cidade no carro
do Corpo de Bombeiros co-
memorando a conquista iné-
dita do título e da vaga da
Copa São Paulo de Futebol
Juniors 2023.
Os campeões saíram do

Quartel dos Bombeiros, na
Rua Leôncio Pires Dourado,

Campeão, Sub 19 do Imperatriz desfile
no carro do Corpo de Bombeiros
Time profissional fará estreia na Série B no estádio de Açailândia

Palmeiras e São Paulo são o terceiro e quarto clube, respec-
tivamente, com contratações mais caras no país; Gabigol foi a
contratação mais cara da história do futebol brasileiro, seguido
por Giorgian de Arrascaeta e Alexandre PatoA janela de trans-
ferências está a todo vapor no Brasil, com diversas negociações
nacionais e internacionais chamando a atenção. Um levanta-
mento do Sambafoot identificou que, no país, o Flamengo e o
Corinthians são os times com as contratações mais caras - das
20 maiores negociações feitas, o primeiro clube é responsável
por oito, enquanto o segundo por cinco.Este ano, uma das con-
tratações nacionais quemais chamaram a atenção foi a de Ever-
tonCebolinha - oFlamengodesembolsou � 13milhões para com-
prar o ponta esquerda do Benfica. Essa foi a sexta contratação
mais cara do futebol brasileiro. Alémdisso, o rubro-negro lidera
a lista de comprasmais caras, tendo pago � 17,5milhões ao Inter
de Milão pelo Gabigol. Atualmente, o centroavante é avaliado
em � 26milhões.Confira a seguir uma comparação do desempe-
nho dos dois jogadores nos últimos três anos:

passando pela Euclides da
Cunha, Rua Ceará, Avenida
Getúlio Vargas, Rua Alago-
as,Avenida Dorgival Pinhei-
ro de Sousa, Rua Ceará,
Avenida Bernardo Sayão,
Rua Simplício Moreira, Rua
Urbano Santos UFMA e
Rua Coriolano Milhomem
encerrando em frente ao
estádio municipal Frei Epi-
fânio. Um trio elétrico, car-
ro da Sutran e vários veícu-
los de dirigentes, conselhei-
ros e torcedores acompa-
nharam os campeões.

Classificação

Após a conquista do título
da Copa Maranhão Sub 19, o
Sub 19 do Imperatriz, ainda,
jogou com o Bacabal, na tar-
de de quarta-feira, pela re-

pescagem do Campeonato
Maranhense Sub 19. O Ca-
valinho empatou em 1 x 1, no
tempo normal e conquistou a
classificação para a segunda
fase eliminando o BEC por 5
x 4, nos pênaltis. Em jogo
único, o Imperatriz enfrenta
o Tuntum, no sábado, no es-
tádio Rafael Seabra, na cida-
de de Tuntum. Quem vencer
passa para as quartas de fi-
nal. Em caso de empate, a
vaga vai ser decidida nas pe-
nalidades máximas.

Profissional

Enquanto isso, o timeprofis-
sional teve a sua estreia na Sé-
rieBdoMaranhense confirma-
da para Açailândia, no estádio
Pedro Maranhão, na próxima
quarta-feira (10), às 20h.

Com a queda da outra par-
te da cobertura do Frei Epifâ-
nio, o Corpo deBombeiros in-
terditou aquela praça esporti-
va e com isso o jogo não vai
poder receber o jogo do Ca-
valo deAço. Somente quanto
tirarem toda a estrutura que
caiu e a realização de uma
nova vistoria, o Frei Epifânio
poderá ser liberado para re-
ceber os jogos do Imperatriz.
O time teve repouso na

manhã de quinta-feira e, à tar-
de, realizou treino técnico e
tático no campo do DNER,
sob o comando do treinador
Dejair Ferreira. O departa-
mento de futebol está tentan-
do um jogo treino no sábado,
no PedroMaranhão, para que
os jogadores possam se adap-
tar ao gramado do estádio.
(Assessoria/SID)

Gabriel Dias/Assessoria/SID

Flamengo e Corinthians
estão no topo das
contratações mais
caras no Brasil

(Fonte: site www.sambafoot.com/br)

Marcelo Cortes / Flamengo

Já a maior compra do Corinthians foi Alexandre Pato, em
2013. Na ocasião, o clube pagou � 15 milhões ao Milan, mas,
apesar do alto valor gasto, o jogador não teve umbomdesempe-
nho e foi negociado com o São Paulo após um ano. Em 2005, o
Timão havia pago omesmo valor aoBoca por CarlosTévez, que
conduziu o time à vitória do Brasileirão.Além disso, o Corinthi-
ans é o clube que mais tem arrecadado com bilheteria este ano
e, considerando apenas os jogos como mandante, já levantou
mais de R$ 48 milhões, vendendo mais de 702 mil ingressos.
Palmeiras, Flamengo e São Paulo vêm atrás do Timão (nessa
ordem).Os quatro clubes commaiores investimentos atualmen-
te são: Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.Confira a
seguir as 10 contratações mais caras do Brasil:
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