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Comunicamos a prorrogação da validade do processo seletivo simplificado para

Profissional de Apoio I (Higienização) - PSS 01/2021 até 22/03/2022. Esta informação

também está divulgada na Seção 3 do Diário Oficial da União e no site do HCPA,

em “Concursos > Listagem de Chamadas de Candidatos para os Cargos do HCPA”.

PortoAlegre, 22 de setembro de 2021 Prof.ª Helena Ayako Sueno Goldani

CoordenadoradaComissãodeSeleção

VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NegativasenfáticasporDanielAlves

Esportes

Em seu contrato com o São Paulo, jogador de 38 anos tinha o astronômico salário de R$ 1,5 milhão por mês

Direção do Inter desmente veementemente rumores de interesse e proposta pelo lateral-direito

FABRÍCIO FALKOWSKI
fabricio@correiodopovo.com.br

D
aniel Alves está livre
no mercado desde que
o São Paulo rescindiu
o seu contrato, há uma

semana. Como só tem seis parti-
das jogadas no Campeonato Bra-
sileiro, pode escolher uma outra
equipe para encerrar a competi-
ção. Interessados, a princípio,
não faltam. Flamengo, Atlético
Mineiro e Fluminense seriam al-
guns deles. O Inter, também, se-
gundo informações vazadas em
São Paulo. Os dirigentes colora-
dos, entretanto, negam com vee-
mência qualquer tentativa de
contratar o lateral-direito.

Em tese, o Beira-Rio seria
um lugar recomendável para Da-
niel Alves, 38 anos, dar prosse-
guimento na sua carreira. Como
Renzo Saravia só tem contrato
até dezembro e o vínculo dificil-
mente será renovado pelo Porto
(dono dos direitos), Daniel assu-
miria, mais cedo ou mais tarde,
a titularidade sem muita concor-
rência. Com a camisa colorada,
teria a oportunidade de manter-
se competindo em alto nível e
ser convocado para a Copa do
Mundo do Catar, no final do ano
que vem, que é o seu grande ob-
jetivo neste momento.

Para o Inter, contudo, o negó-
cio parece não se encaixar. Da-
niel Alves é um jogador caro e ex-
periente. Apesar de ainda estar
em plena forma física, demonstra-
da quando liderou o time olímpi-
co do Brasil na conquista da me-
dalha de ouro em Tóquio, há um
mês, ele barraria a ascensão de
jogadores das categorias de ba-
se, que é uma bandeira de cam-
panha do presidente Alessandro
Barcellos, como Heitor.

A contratação de um jogador
como Daniel Alves iria na contra-
mão daquilo que os dirigentes,
entre os quais o próprio presi-

dente, pregam como necessário
para o saneamento financeiro
do clube. Na noite de segunda, o
vice de futebol, Emílio Papaléo
Zin, elogiou as qualidades de Da-
niel Alves, mas negou interesse
do Inter em sua contratação.

Desde o início da temporada,
o Inter mandou mais de duas de-
zenas de jogadores embora. As-
sim, conseguiu diminuir drasti-
camente a sua folha de paga-
mentos. Mesmo assim, em entre-
vista recente, Barcellos confir-
mou que o clube ainda atraves-

sa enormes problemas financei-
ros e que a meta é encerrar o
ano com déficit perto de zero e
sem pendências com os jogado-
res. Até agora, o objetivo vem
sendo cumprido.

No São Paulo, Daniel Alves,
considerado o jogador com currí-
culo mais vitorioso do futebol
mundial, tinha salário de R$ 1,5
milhão por mês. Nos últimos me-
ses, recebia apenas um terço
deste valor devido às dificulda-
des financeiras vividas pelo clu-
be do Morumbi. Para rescindir o

contrato do lateral, que iria até
dezembro de 2022, os dirigentes
propuseram o parcelamento da
dívida de cerca de R$ 15 mi-
lhões para pagamento ao longo
de 5 anos. Para jogar em qual-
quer outro clube, inclusive no In-
ter, ele teria que aceitar um con-
siderável rebaixamento salarial.

O prazo para a inscrição de
jogadores no Campeonato Brasi-
leiro se encerra na sexta-feira.
Portanto, se ficar no Brasil, Da-
niel Alves tem que definir o seu
futuro ainda nesta semana.
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