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DEPUTADO PROBO DANIEL SILVEIRA JÁ GASTOU R$ 3,4 MILHÕES DOS COFRES PÚBLICOS, SEM CONTAR O SALÁRIO

RETORNO

CAMPEONATO ALAGOANO...
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Último treino do CRB, antes da estreia no Campeonato contra o Coruripe

3

Camarim do 

Campus (II): papo de 

Mácleim Carneiro 

com Arriete

Vilela e Adriana

Guimarães

CASOS DE VARIANTE DA COVID-19 e crescimento no número de infectados por dia assustam autoridades de saúde

MP ADMITE O TOQUE DE
RECOLHER EM ALAGOAS

Se adotar o mesmo proce-
dimento para o cancelamento 
do Carnaval no Estado, o 
Ministério Público Esta-

dual deve adotar medidas 
mais rígidas no decorrer da 
semana. A Força Tarefa do 
MPE não descarta a orien-

tação para o toque de reco-
lher em algumas cidades de 
Alagoas. Isso deverá ser moti-
vado pelo registro de dois 

casos de variante da Covid-19 
em Alagoas e ainda com base 
no crescimento assustador no 
número de pessoas infectadas 

por dia pelo novo coronaví-
rus. Em Anadia, onde ocorreu 
um dos casos, já foi decretado 
o toque de recolher. 4

Ao lado do secretário Alexandre Ayres, da Saúde, o governador Renan Filho anuncia a abertura dos leitos de UTI em Alagoas e a preocupação com a Covid-19

INTERNAÇÃO

Governo vai abrir mais 70 leitos de UTI
O Governo do Estado vai 

abrir mais 70 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
pacientes da Covid-19. A aber-
tura será concluída até o final de 
março e, com os 230 leitos já exis-

tentes, serão 300 vagas nas UTIs 
em unidades de saúde esta-
duais, filantrópicas e privadas 
contratualizadas em Alagoas. 
Na sexta-feira (19), a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 

chegou a 64%. As autoridades 
de saúde se confessam bastante 
preocupadas com o registro 
dos dois casos da nova variante 
(agora já são 11 estados) bem 
como com o crescimento no 

número de pessoas infectadas 
todos os dias em Alagoas. Na 
semana que passou, o número 
de infectados pelo novo corona-
vírus em Alagoas se aproximou 
dos 800 casos.
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Os servidores da Educa-
ção, incluindo os da Uneal, 
passam a receber os seus salá-
rios dentro do mês trabalhado 
já na próxima semana, dia 26. 
A informação foi reforçada 
pelo governador Renan Filho 
em uma transmissão ao vivo 
na sexta-feira (19). Desen-
volvido pela Seplag, o novo 
cronograma de pagamento foi 
dividido em etapas e, ao final 
de abril, terá contemplado 
todos os servidores estaduais.

EDUCAÇÃO

Servidores
receberão
salário no
dia 26

O Sine Maceió está com 108 
vagas de emprego. Dessas, 80 
são para operador de telemarke-
ting, 12 vagas para vendedores 
e 16 para diversas áreas. Quem 
quiser se candidatar para alguma 
destas vagas e atender aos requi-
sitos solicitados deve enviar o 
currículo e o nome da vaga desti-
nada para o endereço eletrônico: 
imosine.semtabes@gmail.com.

AO TRABALHO!

Sine Maceió 
disponibiliza 
108 vagas 
de emprego
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Desde muito 
p e q u e n o s 
c r e s c e m o s 

ouvindo nossos pais dizendo: 
“se quiser ser alguém na vida, 
estude”. Este é um discurso 
principalmente das classes 
menos favorecidas, que acre-
ditam fielmente que só se tem 
uma vida melhor financei-
ramente falando, se o sujeito 
nasce rico ou vence através dos 
estudos.

A maioria de nossa popu-
lação é carente, submissa, 
subalterna, desfavorecida, 
manipulada, monopolizada, 
segregada pelos poderes 
dominantes. Os pais que tive-
ram uma vida difícil, precária 
e sem oportunidades de cresci-
mento financeiro e econômico, 
almejam para seus filhos uma 
vida menos sofrida, diferente 
de tudo o que eles viveram. 
Então apostam na educação, 
no ensino, na aprendizagem. 
O problema é que em uma 
sociedade capitalista, a igno-

rância faz parte do controle 
social. Quanto menos conhe-
cimento tiver um sujeito, mais 
fácil dominá-lo. Essa mesma 
sociedade marginaliza seus 
membros, dificultando suas 
possibilidades de trabalho e 
engajamento social. A falta 
de emprego, o difícil acesso 
a educação ou a dificuldade 
de permanência na escola por 
diversos fatores sociais e pesso-
ais limitam a ascensão através 
da aquisição do conhecimento.

Em uma família de 4 
irmãos, P. é a única menina. 
Nascida no interior do Estado, 
filha de pais agricultores, alfa-
betizados funcionalmente. 
Cresceu ouvindo seus pais 
frisarem que o pobre só tem 
vida melhor através do estudo. 
Para ajudar no sustento da 
família, os três irmãos, desde 
muito pequenos começaram 
a trabalhar no campo. P era 
a filha mais velha e desde 
muito criança demonstrava 
interesse pelo ato de estudar. 

Aos 7 anos foi enviada para a 
casa da avó materna na capital 
do Estado para ter oportuni-
dade de estudar, visto que no 
interior onde morava acesso 
a escola era quase inexistente. 
P cresceu longe dos pais e dos 
irmãos. Sofria a ausência de 
sua família, mas queria vencer 
na vida através dos estudos. 
Dedicou-se completamente 
ao ato de estudar. Logo termi-
nou o ensino fundamental e 
médio. Mas como sua família 
era muito pobre e carente de 
recursos financeiros, precisou 
trabalhar desde os 12 anos 
como ajudante em uma sapa-
taria. Tudo o que ganhava era 
entregue a sua avó para ajudar 
no sustento da casa. Mas os 
estudos eram sua prioridade. 
Prestou vestibular e passou 
no curso de Pedagogia. Ficou 
super feliz, pois viu a ali uma 
oportunidade de vencer na 
vida, conforme seus pais 
haviam lhe ensinado. Termi-
nou o curso universitário com 

êxito, mesmo tendo sofrido 
dificuldades em adquirir 
material, passagem de ônibus 
e até alimentação. Concluiu 
o curso com maestria. Pres-
tou concurso público para 
professora na rede estadual e 
foi aprovada.E 10 anos depois 
prestou concurso para a rede 
municipal, obtendo exce-
lente êxito. Prometeu para si 
mesma que sempre ajudaria 
seus pais no que fosse possí-
vel, pois graças a eles, ela 
pôde seguir em frente e reali-
zar seus sonhos. P fez duas 
especializações. Ultimamente 
está tentando o mestrado. 
Para um aluno ingressar 
num programa de mestrado 
público e gratuito não é nada 
fácil. Principalmente para o 
aluno de escola pública que 
precisou sempre conciliar 
trabalho e estudo. Sem contar 
que o número de vagas dispo-
níveis para os cursos stricto 
sensu é totalmente restrito. P 
tem dois filhos. O que ouviu 

e aprendeu com seus pais e 
com a vida sobre educação e 
estudo tem passado para seus 
filhos. Ela sempre enfatiza 
que o estudo é imprescindível 
na vida do ser humano, prin-
cipalmente para ter sucesso 
profissional. Seu filho mais 
velho sempre foi estudioso. 
É motivo de orgulho para a 
família. Se formou em nutri-
ção e fez pós graduação em 
vigilância sanitária. Passou 
em 1º lugar em um concurso 
público no interior do Estado. 
Seu filho menor, de 08 anos 
também está desenvolvendo 
o gosto pelos estudos. Conclui 
que desde os primórdios da 
existência o conhecimento 
é instrumento de poder, de 
ganância e de priorização. Para 
ter acesso a ele é necessária 
uma verdadeira luta pessoal e 
social. Contudo, acredita que 
sem conhecimento, sem perse-
verança não há perspectiva 
de dias e vida melhor para os 
menos favorecidos.

O funil do conhecimento

Os  g r e g o s 
c u n h a r a m 
uma expres-

são, depois adotada pelos 
romanos, para classificar 
os povos estrangeiros e não 
“civilizados”, chamavam 
a estes de bárbaros. Assim, 
além fronteira do império 
estavam, de acordo com essa 
visão estereotipada, povos 
cruéis, rudes, grosseiros, inci-
vis. Utilizando deste conceito 
e fazendo um paralelo com a 
realidade política brasileira é  
possível enquadrar muitos de 
seus membros nessa classifi-
cação greco-romana. Assim, 
quando se verifica o compor-

tamento de um parlamen-
tar com ataques violentos e 
grosseiros contra o sistema 
democrático e seus represen-
tantes, de imediato sugere-se 
que este pertença a algum 
bando selvagem e não a um 
parlamento constituído sob 
a égide do direito e da civi-
lidade. O deputado federal 
pelo Rio de Janeiro, Daniel 
Silveira está muito mais para 
este tipo de personagem do 
que para um congressista. 
Após destilar todo o ódio 
represado pela extrema 
direita, em vídeo divul-
gado em suas redes sociais, 
Silveira teve a prisão decre-

tada por ordem do STF. No 
vídeo o parlamentar ameaça 
os membros da Corte e faz 
apologia à Ditadura. 

Sua ascenção ao estrelato 
da “grosseria” teve início 
quando em campanha, nas 
últimas eleições, demons-
trou o quão agressivo pode 
ser ao depredar uma placa 
que homenageava a verea-
dora assassinada Marielle 
Franco. A atitude repulsiva 
de Daniel Silveira lhe deu 
visibilidade nacional, o que 
lhe permitiu embarcar na 
onda bolsonarista de apelar 
para ações truculentas, mobi-
lizando significativa parcela 

da extrema direita. É dessa 
forma, sempre interpretando 
personagens com vínculos 
ao dantesco e grosseiro, que 
estes pretensos defensores da 
moral e dos bons costumes 
buscam ocupar espaço no 
cenário político. Agressivi-
dade, desrespeito aos direitos 
humanos, incitação ao ódio e 
a violência, essas são as únicas 
linguagens que possuem.  

Desrespeitar a boa convi-
vência, atropelar as regras 
que impõem civil idade, 
são apenas detalhes dessa 
turma que quer impor a todo 
custo seu “código” de mau 
conduta, como se normal 

fosse a linguagem da violên-
cia. Daniel Silveira é, dessa 
forma, um estrangeiro em 
um ambiente de civilidade. 
Não conhece a linguagem da 
política e da justiça. Seu histó-
rico como policial militar já 
demonstra que foi  adepto da 
transgressão e da desordem, 
lembrando em muito outro 
grande personagem da repú-
blica atual. Traço comum dos 
representantes da extrema 
direita que vazios, truculen-
tos  e ignorantes tão somente 
buscam atingir interesses 
pessoais disfarçados de 
reinvindicações em prol da 
comunidade.

Bárbaros



“
Ariel Cipola
Repórter

O 
d e p u t a d o 
f e d e r a l  – 
bolsonarista 

- pelo estado do Rio de Janeiro, 
Daniel Silveira (PSL), foi preso 
em flagrante na noite da terça-
-feira passada. Após divul-
gar nas suas redes sociais um 
vídeo, em meio a xingamen-
tos, estimulando a agressão 
física a ministros do STF e a 
defesa do AI-5 – o mais severo 
ato institucional da ditadura 
militar – o ministro Alexan-
dre de Moraes determinou a 
prisão do deputado, que veio 
a ser avalizada no dia seguinte 
por toda a Corte. 

Daniel Silveira se elegeu 
em 2018, surfando na onda da 
nova política, onde o discurso 
sempre foi o de desqualificar 
todo o sistema democrático, e/
ou, aqueles que o compõe. Na 
visão dele e de seus correligio-
nários, nos três poderes, só tem 
vagabundos usurpadores do 
dinheiro público, exceto eles. 
Mas, após um levantamento 
feito pelo O Dia Alagoas no 
portal da transparência da 
Câmara Federal, foi consta-
tado que quando o assunto 
é dinheiro público, Daniel 
Silveira, também não abre 
mão das regalias do cargo. 

Em pouco mais de dois 
anos ,  em seu  pr imeiro 
mandato como deputado 
federal, Silveira já custou 
aos  cofres  públ icos  R$ 
3.398.325,43. Os valores 
correspondem ao CEAP (Cota 
para o Exercício da Atividade 
Parlamentar) que custeia as 
despesas do mandato como 
passagens aéreas, aluguel de 
veículos, gasolina, alimenta-
ção, entre outros. E também 
com a verba de gabinete: cada 
deputado tem R$ 111.675,59 

por mês para pagar salários 
de até 25 secretários parla-
mentares, que trabalham para 
o mandato em Brasília ou nos 
estados de origem dos parla-
mentares. Eles são contratados 
diretamente pelos deputados, 
com salários de R$ 1.025,12 a 
R$ 15.698,32.   

Vale ressaltar que os mais 
de R$ 3 milhões que saíram dos 
cofres públicos para custear o 
mandato do deputado Daniel 
Silveira, não foi contabilizado 
o seu salário, que atualmente 
é de “apenas” R$ 33.763,00. 
Outro fato curioso, é que os 
deputados, apesar de terem 
direito, não são obrigados a 
gastar os valores correspon-
dentes ao CEAP e a verba de 
gabinete, mas Silveira gastou 
em 2019 cerca de 95,85% do 
que tinha a sua disposição 
de verba pública. Já em 2020, 
chegou a 97,02%, em 2021 o 
portal da transparência só 
mostra o mês de janeiro. 
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Silveira brigou agente do Instituto Médico Legal que pediu o uso da máscara  quando foi fazer exame de corpo de delito 

Sair ou permanecer preso: a Câmara decide
O deputado continua 

preso – até o fechamento 
desta edição – e aguarda um 
desfecho entre seus pares da 
Câmara Federal que podem, 
ou não, ajudá-lo a sair do 
cárcere. 

O ministro mais antigo da 
Corte em atividade, o decano 
Marco Aurélio Mello decla-
rou que não aceita a ideia de 
negociar com a Câmara um 
acordo que leve ao relaxa-
mento da prisão de Silveira. 
“Esse cachimbo eu não fumo” 
disse o magistrado ao colu-
nista da Folha de São Paulo, 
Josias de Souza. 

O presidente da Câmara, 

d e p u t a d o  A r t h u r  L i r a 
(PP-AL) passou a Quarta-
-Feira de Cinzas na busca 
de um entendimento em 
troca da soltura de Silveira. 
Os deputados da linha de 
frente dessa articulação se 
comprometeriam em agili-
zar um possível julgamento 
de Silveira no Conselho de 
Ética, podendo suspender 
seu mandato ou até mesmo 
cassá-lo. Mesmo assim, para 
o ministro decano, um acordo 
desse tipo “desqualificaria o 
Supremo, última trincheira 
da cidadania”.

Ainda na opinião do 
ministro Marco Aurélio, a 

agressão de Daniel Silveira 
ao STF e a própria democra-
cia é uma “visão totalitária de 
uma corrente do populismo 
de direita”. 

O decano finaliza fazendo 
um questionamento e afir-
mando que esse fato não foi 
um fenômeno isolado: “Que 
acordo faríamos? Um acordo 
para passar a mão na cabeça 
desse rapaz? O Supremo 
não pode fazer acordo. Há 
algo que aprendemos com os 
nossos pais: o exemplo vem 
de cima. Ele – Silveira – talvez 
tenha desejado fazer uma 
gracinha para o presidente da 
República”.

Deputado bolsonarista gasta 
o teto das verbas públicas

NA ONDA DA NOVA POLÍTICA,  Daniel Silveira é um campeões de gastos e defende ataque (inclusive físico) aos poderes

Mesmo em ano 

de pandemia 

e atividades 

virtuais, Silveira 

gastou quase 

100% da CEAP



Ricardo Rodrigues
Especial para O Dia Alagoas

“G
ostei da 
crônica, 
v o u 

escrever uma matéria sobre 
ela”. Foi o que prometi logo 
após ler “Me sinto um ET”, de 
Anna Sales, que se espalhou 
pelas mídias sociais. Interes-
sante, a crônica ‘viralizou’ 
exatamente na mesma semana 
da confirmação da chegada 
de uma variante brasileira do 
coronavírus em Alagoas.

Fui ouvir o Ministério 
Público Estadual (MPE). 
Afinal, é a instituição que 
defende os direitos do povo. 
Além disso, a Secretaria de 
Saúde do Estado acabara de 
confirmar a contaminação 
de duas mulheres pela nova 
variante do coronavírus. A 
resposta foi a seguinte: a Força 
Tarefa de Combate à Covid-19 
vai se reunir, no início desta 
semana, para decidir o que 
fazer.

Das duas uma: ou o MPE 

sugere o toque de recolher, 
a partir das 22 horas, como 
fez o Ceará, ou o número de 
casos da Covid-19 continu-
ará a crescer. De acordo com 
infectologistas ouvidos pela 
imprensa, essa nova variante 
do coronavírus – que já 
chegou em onze Estados, 
incluindo Alagoas – provoca 
os mesmos sintomas, mas é 
muitos mais contagiosa que a 
Covid-19. 

Aí onde mora o perigo, 
porque as pessoas estão 
relaxando cada vez mais as 
medidas sanitárias e a proba-
bilidade de contaminação se 
multiplica. Para reduzir, só 
com medidas de força ou de 
impacto. Por isso, recorro à 
cronista que se sentiu uma 
‘extraterrestre’, ao perceber 
que só ela estava de máscara 
em uma praia do nosso 
Estado. Exageros à parte, ela 
tem toda razão. 

Ou as  pessoas  usam 
máscara e param de se aglo-
merar, ou a Covid-19 vai 
recrudescer. 

PREFEITURA DE ANADIA FECHA
COMÉRCIO E SUSPENDE AULAS
Após a confirmação da 

nova variante brasileira do 
coronavírus em Anadia, no 
interior de Alagoas, o prefeito 
Celino Rocha (PP) decretou 
o fechamento de todos os 
estabelecimentos comerciais, 
igrejas, escolas e a suspensão 
de eventos sociais no muni-
cípio durante 15 dias a partir 
da quinta-feira e o prazo pode 

aumentar se o número de 
casos continuar aumentando. 

A secretária de municipal 
de saúde, Sônia Mascarenhas, 
disse que a idosa cumpriu o 
período de isolamento social, 
se recuperou, mas continua 
sob observação. 

“Os sintomas tiveram 
início em 19 de janeiro apre-
sentando tosse, coriza, mialgia 
e moleza. No dia 25, foi reali-
zada a coleta para pesquisa 

de SARS-CoV-2 por RT-PCR, 
que confirmou a infecção. 
Seguimos monitorando todos 
os pacientes que testam posi-
tivo e aqueles que viajaram ou 
tiveram contato com pessoas 
que estavam fora do Estado”, 
explicou.

VIÇOSA TAMBEM 
ESTUDA NOVAS MEDIDAS 
A prefeitura de Viçosa 

deve se posicionar sobre novas 
medidas de distanciamento 
social, no início desta semana. 
Uma mulher de 36 anos que 
mora na cidade foi diagnosti-
cada com a nova cepa. 

Segundo a Sesau, a paciente 
viajou no dia 22 de janeiro de 
2021 para Manaus e lá teve 
contato com parentes gripa-
dos, no entanto sem confirma-
ção positiva para Covid-19. 
De volta a Alagoas, ela apre-
sentou os sintomas da doença 
e teve material recolhido para 
exames. Foi quando a Fiocruz 
confirmou a infecção por essa 
variante brasileira surgida no 
Amazonas.

C
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Variante do coronavírus chega 
à AL e preocupa autoridades

FORÇA TAREFA DO MP se reúne esta semana para decidir se sugere ou não toque de recolher em cidades com mais casos

Sesau pede reforço nas medidas sanitárias
Foi por entrevista cole-

tiva, na quinta-feira passada, 
que a Secretaria Estadual da 
Saúde (Sesau) confirmou a 
chegada da variante brasileira 
do coronavírus ao Estado, 
com a contaminação de duas 
mulheres alagoanas. Surgida 
no Amazonas e denominada 
de P1, essa variante brasileira 
já foi detectada em pelo menos 
11 Estados. Além dela, circula 
pelo país a variante britânica 
da Covid-19. Essa, até agora, 
ainda não chegou em Alagoas.

Antes da fala do secretário, 
alertando para o recrudesci-
mento da pandemia, a Secreta-
ria Estadual da Saúde já havia 
divulgado uma Nota Técnica, 
logo após ter recebido o resul-
tado positivo para dois casos 
dessa variante no Estado. O 
parecer foi emitido pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
do Rio de Janeiro, responsável 
por examinar as amostras de 
material biológico colhido das 
pacientes alagoanas.

As mulheres contaminadas 
com nova variante da Covid-19 
residem em Anadia e Viçosa. A 
paciente de Viçosa tem 36 anos 
e viajou para Manaus (AM) 
em janeiro, onde permaneceu 
por quatro dias. Ao retornar 
da viagem, ela apresentou os 
sintomas do coronavírus. 

O segundo caso é de uma 
idosa de 64 anos, que não 
viajou para o Amazonas e não 
teve contato com nenhuma 
pessoa de qualquer outro 

Estado brasileiro. Isso mostra 
que a nova variante P1 do coro-
navírus está em circulação em 
Alagoas.

“Essa nova variante do 
Amazonas nos chama a 
atenção por ter uma maior 
transmissibilidade, mas sem 
nenhuma confirmação de que 
os casos sejam mais graves ou 
letais. Com uma transmissão 
maior, isso significa que o vírus 
deva infectar mais pessoas, 
caso a população não mante-
nha as medidas de proteção”, 
explicou o secretário Alexan-
dre Ayres.

P r e o c u p a d o  c o m  o 
aumento do número de mortos 
em Alagoas, que praticamente 
dobrou do começo do ano 
para cá, o secretário fez um 
apelo à população para que 
redobre os cuidados. Segundo 
ele, é imprescindível evitar 
o aumento da ocupação dos 
leitos na rede pública hospi-
talar, caso contrário teremos 
problemas de superlotação, 
como já vem ocorrendo em 
alguns hospitais particulares. 

“Não existe motivo para 
pânico com o surgimento dessa 
nova variante, mas o povo 
alagoano deve ter a consciên-
cia de manter o distanciamento 
social, evitando as aglomera-
ções, fazendo o uso de máscara 
ao sair de casa, além de conti-
nuar com a higienização das 
mãos com água, sabão e o uso 
do álcool em gel”, recomentou 
Ayres.

Ayres destaca a necessidade do isolamento social ,mãscaras e higiene das mãos
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Inércia momesca
No início da pandemia um fato que nos 
chamou a atenção foi o grande número 
de atividades e ações virtuais (Lives) 
que as instituições, clubes, associa-
ções, universidades abertas e outras 
derivantes promoviam. Agora, com 
mais de um ano de pandemia, o desta-
que lamentavelmente seria o esmae-
cimento gerontológico que está sendo 
verificado com a falta de eventos remo-
tos. Que para nós é algo preocupante. 
As principais justificativas elencadas 
para a inércia são as mais diversas e 
esdrúxulas. As relatadas foram a apatia 
do idoso com as novas tecnologias 
eo fraco poder financeiro e social do 
segmento. Por exemplo, neste período 
carnavalesco que passou foi muito dife-
rente do São João. No período junino 
o que não faltou foi Live com título 
forró dentidicasa. Sem comprovação 
das alternativas de justificativas para 
esta nova situação, ressaltamos que 
a indiferença por parte das entidades 
estimuladoras de sensibilidade e cons-
cientização pode germinar num estado 
de relaxamento quanto às investidas 
para o combate de propagação e 
contaminação daCovid-19. 

+ Maldade
Se formos avaliar as ações que 
o governo federal (desde 2018), 
destinou para o segmento idoso do 
país, a balança certamente pesaria 
para o lado negativo.Que lembre-
mos, o único destaque positivo 
que este governo promoveu foi a 
lei que estabelece a prioridade dos 
oitentões+ perante as demais faixa-
setárias. Porque leis que criam um 
favorecimento falso para os que 
adquiremempréstimos consignados 
são atribuídas como faca de dois 
gumes.Mas, duas macros maldades 
impostas por este governo já basta-
riam citar para creditar o título da 
nota:em junho de 2019, o governo 
(de forma autoritário e desumana)
inviabilizou o CNI (Conselho Nacio-
nal dos Idosos) e tornou-o, em uma 
propriedade governamental. Agora, 
na semana passada,o governo 
aprontou mais uma maldade, sendo 
que o programa Estratégia Brasil 
Amigo da Pessoa Idosa foi a bola da 
vez para sofrer impopulares interfe-
rências.

Fundação Getulio Vargas seleciona 11  professores
A Fundação Getulio 
Vargas (FGV), através 
de sua conveniada 
em Alagoas, a FAN 
- Faculdade de Negó-
cios, abriu processo 
seletivo para contra-
tação de professores 
executivos que irão 
ministrar aulas no Programa de Pós FGV em Administração de Empresas.
Inscrições seguem até 26 de fevereiro, com vagas destinadas a executivos 
mestres em áreas correlacionadas à Administração de Empresas, em todas suas 
esferas, como TI, direito, contabilidade e outras.  
A inscrição pode ser feita através do link: encurtador.com.br/rwzA0. Os interes-
sados devem enviar para ngp@ofm.com.br a carta de motivação; o currículo, a 
didática e a produção acadêmica, além de constar o link para o CV Lattes); os 
históricos escolares; e os diplomas da graduação e MBA FGV.

Credenciamento de profissionais de arte e cultura
O Sesc Alagoas está convo-
cando artistas e profissionais 
de arte e cultura que preten-
dem prestar serviços para a 
instituição em 2021. Os inte-
ressados poderão participar de 
chamada pública destinada ao 
credenciamento deste público 
específico, no período de 24 
de fevereiro a 15 de março. 
As inscrições serão realizadas, 
virtualmente, pelo www.sesca-
lagoas.com.br.
A chamada pública é desti-
nada a possíveis contrações de 
artistas e profissionais de arte e 
cultura que residem em Alagoas e atuam nas linguagens artísticas desenvolvidas 
no Sesc Alagoas (artes visuais, artes cênicas, audiovisual, música e literatura). 

“É o menor 
número de 

inadimplentes, 
em 

valores 
absolutos, 

dos últimos 9 
anos da capital 

alagoana”
Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio AL), 
sobre a queda da inadimplência do 
maceionse. Matéria no thaciasimone.
blogspot.com .
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Este alerta é um trecho de uma matéria editado pela 
geriatra Maisa Kairalla, que contextualiza o seguinte: 
“Não se engane pensando que, por estarmos vacinados, 
podemos retomar a socialização sem cuidado algum. 
Até que tenhamos alcançado um percentual de 70-80% 
de nossa população vacinada, é preciso seguir com a 
cautela. O que isso significa? Que mesmo após comple-
tar o ciclo das duas doses ainda não será momento de 
baixar a guarda e abrir mão do distanciamento social, 
do uso da máscara, da higiene das mãos etc. A meu ver, 
os hábitos de etiqueta respiratória serão um legado da 

pandemia e persistirão mesmo após a Covid-19 estar 
dominada. Nestes tempos duros, relembramos algo que 
se ensina muito na infância, mas é frequentemente igno-
rado na vida adulta: a higiene frequente das mãos. Se 
não teremos a vida normal com a chegada da vacina, o 
que muda para os idosos em 2021? Ora, este é o ano 
da esperança. Esperança materializada na prevenção 
contra uma doença que pode ser tão grave. Dito isso, 
encorajo todos os idosos brasileiros a se vacinarem 
assim que houver oportunidade. Proteja-se e faça sua 
parte na batalha contra o vírus”.

Como sinal de novos tempos, a discórdia‘nem todo aposen-
tado é idoso e nem todo idoso é um aposentado’ caiu por 
terra. O desacordo era usado para retificar as menções 
populares e conflitosas que taxavam o aposentado como 
uma pessoa idosa.As mudanças para essa citação e para 
as regras de aposentadoria que entraram em vigor em 
2019. E com a progressão do que ficou estabelecido pela 
Lei, a partir do início deste mês de fevereiro de 2021, todo 
pretendente a uma aposentadoriaterá de optar por uma das 
três possibilidades oferecida pelo INSS (Instituto Nacional de 
Previdência Social): por idade mínima progressiva o homem 
precisa ter 61 anos +6meses; por idade: mulheres 60 anos 

+6meses e homens 65 anos; por pontos: ter 60 anos de 
idade será fundamental na pontuação exigida. No entan-
toum fato nos chamou a atenção: antesda nova lei, entre o 
dia da assinatura da concessão da aposentadoria eo dia de 
aniversário dos 60 anos do beneficiário existia um tempo 
de transição gerontológica.Mesmo não sendo reconhecido 
pela ciência e nem institucionalizado, esse período agora 
foi extinto. A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual 
vai ser a nova característica biopsicossocial desses novos 
idosos aposentados?Pelo que imaginamos, muitos não 
terão nem o gostinho de serem identificados como aposen-
tados, pois já serão idosos.

Vacina não é passaporte para a vida normal!

Aposentados ou idosos...

CAFÉ&NEGÓCIOS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

THÁCIA SIMONE - thaciasimone@gmail.com

Curso em Mediação e Conciliação Extrajudicial
A Câmara Amani , 
p r ime i r a  c âma ra 
privada de Concilia-
ção, Mediação e Arbi-
tragem, credenciada 
junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado 
de Alagoas, realiza, 
nos dias 13, 19 e 20 
de março, sua primeira Capacitação em Mediação e Conciliação Extrajudicial. 
Podem participar da capacitação, todos os profissionais que possuem curso 
superior, advogados e estudantes universitários. As diretoras técnicas da Câmara 
Amani, Rita Régis e Marizângela Melo, são instrutoras do curso, além dos profis-
sionais Moacyra Rocha e Marcello Vasconcelos. O curso será 100% online, as 
inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.camaraamani.com.
br. Garanta já a sua vaga!

IBGE abre vagas temporárias para o Censo 2021
O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Esta-
tística (IBGE) publicou 
na quita (18) o edital 
para o concurso do 
Censo  Demog rá -
f i c o  2 0 2 1 . S e r ã o 
o fe rec idas  vagas 
temporár ias  para 
recenseador, agente 
censitário supervisor e agente censitário municipal.
Para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, 
as inscrições vão até 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as 
inscrições podem ser feitas pelo site da banca de avaliação Cebraspe.
Já para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de feve-
reiro e vão até 19 de março. A taxa de inscrição é R$ 25,77 e a inscrição 
também pode ser feita pelo site do Cebraspe. O salário previsto para agente 
censitário municipal é R$ 2.100; para agente supervisor é R$ 1.700. Já a 
remuneração do recenseador será por produção.

PODERGrisalho Francisco Silvestre
silvestreanjos@bol.com.br

Vacímetro

É a expressão que titulamos o planejamento (governo federal) 
embromático e problemático que temos como campanha de 

vacinação para o grupo prioritário das pessoas idosas. Determinado 
por diversos níveis etáriose outros critérios o grupo de prioridade 
foramas pessoas idosas das ILPIs (Instituições de Longas Perma-
nência de Pessoas Idosas),alguns profissionais da saúde e povos 
indígenas. Portanto, a vacinação destinada às pessoas de idades 

avançadas vem se arrastando desde o dia 17 de janeirocom muitas 
e diversas especulações, sensacionalismos e outros sentimentos 
conjunturais. O histórico deste “vacímetro” iniciou-se após os mora-
dores das ILPIs, seguindo um escalonamento por idade que dos 
mais velhos aos mais jovens. O planejamento em todos os municí-
pios brasileiros seguiu com aplicação nos nonagenários e octoge-
nários, depois vem os 75+, a população entre 70 e 74 anos, seguida 

por quem tem entre 65 e 69 e fechando com os que possuem entre 
60 e 64. Assim sendo, ese tudoocorrer dentro de uma normalidade 
programável, tínhamos a expectativa que seria concluída a aplicação 
da primeira dose do imunizante (são duas) para o grupo senil, até o 
final de março. Mas, como já está havendo notíciasdeque em alguns 
capitais já estão faltando imunizantes(Rio de Janeiro, Salvador e 
Cuiabá), com a falta, a história ganha novos capítulos.
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NA MÍDIA
A Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Covid-19 está a passos de 

tartaruga, isso é visível a olho nu. Até 

agora apenas 2% da população rece-

beu a primeira dose e menos de 1% 

recebeu a segunda dose da vacina. 

Enquanto os casos de infecções e 

mortes por Covid aumentam e são 

detectadas novas variantes no país, 

o governo federal deixa claro qual é a 

sua prioridade. O presidente Bolsonaro 

acaba de editar quatro decretos que 

ampliam o acesso a armas e munições.

IN DESTAQUE | O treinador de 

atletas Jackson Oliveira, já está 

a todo vapor na grande Maceió 

para mais uma edição do 

campeonato de fisiculturismo. 

Atletas e fãs fiquem atentos!

FASHION | Este cronista Jailthon Sillva, viveu momentos incríveis no luxuoso Makai Resort in 

Aracaju/SE, durante o período de Carnaval sem festas. Vale a pena conhecer esse paraíso!

PODEROSOS | Sempre antenada quando o assunto 

é “micropigmentação”, a bela Fabiana Silva está 

ministrando cursos com as técnicas mais avançadas de 

2021 em micropigmentação em lábios e sobrancelhas, 

onde posa nesse click com o seu blogueirinho Iyan Kaio, 

ambos artistas na City de Arapiraca. #aplausos

TODA ELA | A luxury influencer digital Claudia 

Métne, usa um belíssimo look azul que 

traz tranquilidade e harmonia no 

long dress em algodão com um 

degradê esplendoroso do 

renomado stylist @atelie.alespo

TIM TIM | Um brinde +QESPECIAL 

para a aniversariante mais festeja 

da City de Taquarana Neusene 

Pereira, que festejou in família 

seu aniversário ontem, 

dia 20. Parabéns, prima!



Erick Balbino

Colaborador

O trabalho de 
testagem da 
p o p u l a ç ã o 

desenvolvido pela Prefeitura 
de Arapiraca, através da Secre-
taria Municipal de Saúde, e 
pelo Governo do Estado, tem 
feito com que o combate ao 
coronavírus em Arapiraca 
seja destaque.A taxa de letali-
dade da doença na Capital do 
Agreste está entre as menores 
em Alagoas. 

De acordo com o Boletim 

Epidemiológico da Secretaria 
de Estado de Saúde (Sesau), 
publicado na quarta-feira 
passada, Arapiraca apresenta 
uma taxa de letalidade de 
1,35%. Em outras palavras, 
uma morte é registrada a cada 
74 casos confirmados.Para 
exemplificar melhor, a média 
de todo o Estado de Alagoas, 
segundo o levantamento, é de 
2,3%. Em Maceió, a taxa de leta-
lidade é ainda maior, 2,7%.

Arapiraca, conforme Bole-
tim Covid-19 Estadual, apre-
senta a maior taxa de incidência 
do estado. E isso é, também, 

reflexo da ampla testagem da 
nossa população, além da difi-
culdade de mantermos o isola-
mento social, problemática 
vivenciada em todo o Estado 
e também no Brasil.“Quem 
mais testar a sua população, 
possivelmente estará entre os 
que apresentam maiores taxas 
de incidência”, afirma o coor-
denador de Monitoramento, 
Análise e Informação em Saúde 
de Arapiraca, o enfermeiro e 
sanitarista Evandro Melo.

“Uma das maiores lutas 
da Prefeitura de Arapiraca é, 
também, minimizar a subnoti-

ficação de casos da Covid-19, 
pois assim conseguimos ter 
um panorama cada vez mais 
próximo da realidade, permi-
tindo a adoção de medidas 
mais assertivas e oportunas no 
enfrentamento desta pande-
mia”, continuou o coordena-
dor.

“Já foram realizados mais 
de 25 mil testagens em nossa 
população entre Testes Rápi-
dos, Sorologias ECLIA e Testes 
RT-PCR (coletas Swab). Isso 
significa dizer que já testamos 
quase 11% da nossa população, 
e esse é um dado expressivo. 

Mas, é muito importante deixar 
claro que precisamos manter o 
uso de máscara, higienização 
frequente das mãos, e evitar 
aglomerações, pois a pande-
mia segue em alta em Alagoas 
e precisamos poupar vidas”, 
finalizou o coordenador.

Arapiraca conta, atual-
mente, com uma Unidade 
Sentinela mantido pela prefei-
tura, e com um Centro de Tria-
gem mantido pelo Governo de 
Alagoas. Ambos dispõem de 
atendimento e testes para toda 
a população que apresentar 
sintomas da doença.

Idosos com 83 anos ou mais garantiram a imunização contra o coronavírus No Sesc Arapiraca, doses estão disponíveis para idosos e profissionais de Saúde

Trabalho integrado 
garante imunização 
sem aglomerações

Outro trabalho que vem 
sendo desenvolvido em Arapi-
raca é o processo de vacinação 
sem filas e aglomerações. As 
primeiras doses dos imuni-
zantes começaram a ser apli-
cadas em 21 de janeiro. Neste 
momento, fazem parte do 
grupo prioritário os profissio-
nais de Saúde das unidades 
Sentinela, Centros de Triagem 
e Hospitais de Arapiraca, além 
de profissionais da Atenção 
Básica e Atenção Especializada 
com idades a partir de 50 anos, 
ou que estejam afastados das 
atividades por comorbidades.
Também estão recebendo as 
doses da vacina os idosos com 
idades a partir de 83 anos. 

A imunização está acon-
tecendo no Sesc Arapiraca, 
bairro Santa Edwiges. Como 
Arapiraca tem boa cobertura 
do Programa de Saúde da 
Família, as próprias Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) estão 
realizando o cronograma para 
evitar as filas e aglomerações.

O serviço funciona de 
domingo a domingo, das 8h 
às 18h. Paralelamente, equi-
pes volantes estão vacinando 
idosos acamados ou que 
possuam outros problemas de 
locomoção, além dos idosos 
que moram na zona rural.
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Arapiraca: taxa de letalidade por 
Covid está entre menores de AL

TESTAGENS, VACINAÇÃO E ATENDIMENTOS estão fazendo a diferença na saúde da população da Capital do Agreste

Carnaval com vacinação contra o coronavírus
Há quem tenha aprovei-

tado o período para feste-
jar, outros para descansar. 
Já a Prefeitura de Arapiraca 
resolveu dar continuidade ao 
processo de vacinação contra 
a Covid-19 de idosos e profis-
sionais de saúde que fazem 
parte do grupo prioritário.

Entre o Sábado de Zé 
Pereira e a Quarta-feira de 
Cinzas, cerca de 250 idosos 
receberam a primeira dose 
da vacina. De acordo com a 
coordenadora de Doenças 
Imunopreveníveis de Arapi-
raca, a enfermeira Mônica 
Suzy, os idosos acima de 85 

anos estão recebendo a Astra-
Zeneca/Oxford, e os idosos 
entre 83 e 84 anos, assim como 
os profissionais de Saúde, 
estão recebendo a Coronavac/
Butantan.

“Nossa vacinação de 
Carnaval foi um sucesso. 
Todos os dias nós recebemos 
uma média de 50 idosos aqui 
no Sesc Arapiraca para poder 
receber a primeira dose da 
vacina”, disse a enfermeira.

Por  ser  Carnaval ,  os 
idosos que chegavam ao Sesc 
para se vacinar eram recebi-
dos com festa. Teve marchi-
nha de carnaval, serpentina 

e muito amor.
“Tentamos ao máximo 

tornar a vacinação ainda 
mais humanizada para que 
os idosos se sentissem à 
vontade. É o mínimo que a 
gente pode fazer depois de 
um ano de isolamento social”, 
continuou Mônica Suzy.

Até o momento, Arapiraca 
já vacinou aproximadamente 
1.600 idosos que fazem parte 
do grupo prioritário, mas o 
trabalho continua, todos os 
dias, das 8h às 18h, no Sesc 
Arapiraca.

Neste momento, a vaci-
nação é destinada, neste 

momento, a idosos com 
idades a partir dos 83 anos, 
profissionais de saúde da 
linha de frente da Covid-19, 
e profissionais de Saúde da 
Atenção Básica ou Atenção 
Especializada com idades a 
partir de 50 anos ou que este-
jam afastados de suas funções 
por causa de comorbidades.

Os arapiraquenses que 
fazem parte do grupo prio-
ritário de vacinação devem 
levar um documento com 
foto, comprovante de resi-
dência e o Cartão Nacional de 
Saúde (CNS), que deve estar 
atualizado.



Se você tem se perguntado qual 
a real importância do seguro 

residencial saiba que a contratação 
desse serviço é capaz de proteger não 
apenas seu imóvel, como também sua 
família e seus bens de consumo.
A maior parte dos seguros residen-
ciais oferecidos no mercado conta 
com coberturas relacionadas a danos 
elétricos, incêndios, roubos e furtos, 
explosões, responsabilidade civil, 
impacto de veículos, quebra de vidros 
e mais uma série de situações.
Além disso, a maioria das Cias de 
seguros oferece serviços de repa-
ros elétricos, de eletrodomésticos e 
muitos outros serviços de manuten-
ção. Com preços mais acessíveis e 
profissionais responsáveis e real-
mente qualificados.
Se ainda não está convencido das 
vantagens do seguro de casa confira 
algumas situações que podem mudar 
o seu pensamento. Então, continua 
a leitura de nossa coluna e fique por 
dentro do assunto!

1. É fácil de cotar e adquirir
A cotação pode ser feita online, sem 
que haja necessidade de você sair da 
sua casa.
É só pesquisar em nosso site (jara-
guaseguros.com.br), preenchendo 
o formulário com os seus dados e 
depois aguardar as propostas com o 
seguro residencial.
Quando verificar as opções disponí-
veis já pode escolher a que deseja e 
solicitar a contratação de forma online 
ou por telefone.
Pronto, depois disso a sua casa estará 
protegida e você não teve nenhum 
trabalho para isso.

2. Possui valores acessíveis
Se o problema é dinheiro não é neces-

sário se preocupar muito, isso porque 
o seguro residencial pode ser adqui-
rido com preços bastante acessíveis.
Como existem diversas opções que 
contemplam coberturas diferentes, 
pode-se optar por uma proteção 
básica e que pode custar em torno de 
R$ 210,00 por ano.
O valor é baixo e ainda pode ser parce-
lado em diversas vezes, assim esse 
não será um investimento que pesará 
no orçamento.

3. Coberturas diversas
Existem coberturas básicas e outras 
adicionais, sendo que as últimas 
podem ser incluídas conforme cada 
cliente solicitar.
E possível estar protegido contra diver-
sas situações e ter acesso às cober-
turas para as situações mais comuns 
como roubo, incêndios e problemas 
elétricos.
Uma vantagem é que muitas segurado-
ras permitem a personalização, dessa 
forma se contrata apenas as cobertu-
ras que são consideradas essenciais, 
sendo esse mais um dos motivos para 
ter um seguro residencial.

4. Acesso a serviços de assistência
É comum ter acesso a serviços de 
assistência que visam atuar de forma 
preventiva e corretiva.
São diversos deles que disponibilizam 
mão de obra para situações em que 
haja problemas hidráulicos, elétricos, 
de chaveiro e outros.
Os profissionais que realizam esses 
reparos são selecionados pela segura-
dora o que garante um pouco mais de 
tranquilidade para recebê-los em sua 
casa.

5. Indenização rápida
Se acontecer algum incidente que 
esteja coberto pelo seguro, não existe 
uma grande burocracia para o paga-
mento da indenização.
Após comunicar à seguradora sobre o 
ocorrido, é solicitado o envio de alguns 
documentos e pronto, você receberá 
a indenização para que providencie 
o reparo e assim não tenha prejuízos 
financeiros.
A indenização, dependendo do que 
foi contratado, pode ser usada para 
reconstruir a residência e repor bens.

6. Opções para diversos tipos de 

residência
Existem seguros residenciais para dife-
rentes residências.
Há aqueles que são destinados ao local 
de moradia fixa e outros para casas de 
veraneio que são usadas com menos 
frequência.
Quem possui um negócio em casa 
também encontra alternativas para 
combinar um seguro residencial com o 
negócio e assegurar tudo o que precisa, 
inclusive o home office.

7. Viaje com mais tranquilidade
Quando se vai viajar por muitos dias 
existe o receio de deixar a casa sozinha 
por muito tempo e algo acontecer.
Se possuir o seguro residencial poderá 
ir com mais tranquilidade, pois saberá 
que se acontecer qualquer coisa, o seu 
imóvel e bens estarão protegidos.

8. Possibilidade de obter descon-
tos progressivos
Quem possui o seguro residencial há 
algum tempo vai obtendo descontos 
com o passar dos anos.
As seguradoras oferecem uma espécie 
de bônus para que você possa conti-
nuar a proteger o seu imóvel sem que 
isso pese no bolso.

9. Cobertura de custos adicionais
Muitas seguradoras contam com 
coberturas que oferecem o pagamento 
de hospedagem em hotel para toda a 
família, caso ocorra algum sinistro em 
que seja mais recomendado a desocu-
pação do imóvel para a realização de 
reparos.

10. Apartamentos possuem segu-
ros mais em conta
De maneira geral, apartamentos 
contam com valores mais baratos na 
contratação do seguro residencial.

Isso acontece porque de acordo com a 
visão das seguradoras, esses imóveis 
correm menos riscos de serem rouba-
dos ou furtados.
Além disso, mesmo que outros tipos 
de danos aconteçam, as chances de o 
seguro residencial do morador ser acio-
nado são pequenas, considerando que 
todos os condomínios são obrigados a 
contratar um seguro para o prédio.
Agora já conhece alguns motivos para 
ter um seguro residencial e entendeu 
que o seu lar não pode mais ficar 
desprotegido.

Conclusão
Em suma, existem muitos benefícios no 
seguro residencial, entre eles o primeiro 
que vale a pena ser mencionado é que 
geralmente essa proteção custa cerca 
de 1% do valor do imóvel. Ou seja, o 
preço acaba sendo muito menor do que 
se imagina.
Além disso, as coberturas disponíveis 
no mercado vão muito além da prote-
ção apenas contra roubo e furto ou 
desastres naturais.
A maioria das seguradoras possui 
atualmente uma cobertura conhe-
cida como responsabilidade civil que 
oferece cobertura para danos físicos e 
materiais a outras pessoas, que não da 
sua família, que venham a se machu-
car ou sofrer alguma perda dentro da 
sua casa. Aproveite que está ciente dos 
motivos para ter um seguro residencial 
e faça uma cotação para o seu imóvel.
Espero que o artigo tenha esclarecido 
as suas dúvidas sobre seguro para 
estagiário! Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” todas as 
quintas feiras na rádio 98,3 FM, a 
partir das 7h30 e, na TVMAR (Canal 
525 NET), a partir das 9h. Participem 
com suas perguntas! Até a próxima se 
Deus quiser! Um grande abraço!
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‘Grandes’ começam Alagoano 
com as estratégias diferentes

BICAMPEÃO DA COPA ALAGOAS, ASA quer estar na Final do Alagoano; Alvinegro é o mais bem preparado na disputa                                            

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário 

S
e em “tempos 
n o r m a i s ” ,  o 
calendário do 

futebol brasileiro já é apertado, 
em período de pandemia a 
situação piora. Por conta da 
crise sanitária e da extensão da 
temporada 2020, a temporada 
2021 para o futebol ficou mais 
curta. E o cenário de início de 
ano é o mesmo do ano passado. 
O CSA praticamente não teve 
pré-temporada. Jogou Alago-
ano, Copa do Nordeste, Copa 
do Brasil e a Série B. Encarou 
ainda nessa reta final a fase 
classificatória para o Nordes-
tão. O CRB foi na mesma 
pegada e ainda mais longe na 
Copa do Brasil. O ASA chega 
mais um ano ao Estadual com 
o status de bicampeão da Copa 
Alagoas. 

Geovane, volante do CSA, 
falou sobre o período de prepa-
ração para 2021 e ainda comen-
tou com muito otimismo sobre 
as ambições do clube: “Tive-

mos pouco tempo de descanso, 
mas já estamos concentrados, 
fazendo uma boa preparação, 
aproveitando ao máximo esse 
tempo. Vai ser um ano difícil, 
mas queremos fazer uma boa 
temporada, reconquistar o 
título alagoano, tentar chegar 
à final da Copa do Nordeste e 
ir mais longe possível na copa 
do Brasil”.

A diretoria maruja renovar 
contrato com alguns jogado-
res. Alguns reforços chegaram 
ao Azulão. O volante azulino 

garante que as peças que 
chegaram vão contribuir para 
formar um time competitivo.  
“Chegaram atletas de quali-
dade e vamos montar uma 
equipe muito forte. Quem está 
chegando agora precisa enten-
der o estilo de jogo do Mozart 
e se enturmar o mais rápido 
possível para fazermos uma 
boa temporada”, disse.

Para o volante, o fato de o 
clube manter a comissão técnica 
é mais um ponto positivo para 
2021. No ano passado, Mozart 

chegou depois de três treina-
dores diferentes. Encontrou o 
CSA na zona de rebaixamento 
e levou à briga pelo acesso. 
Agora o treinador participa da 
montagem do elenco.

“O Mozart é um treinador 
inteligente, atualizado. Ele tem 
um estilo de jogo muito claro, 
basta nos adaptarmos. Desde 
a chegada dele, ele mostrou a 
qualidade, tanto é que chega-
mos ao fim da temporada 
brigando pelo acesso. Agora 
o Mozart tem a possibilidade 
de montar a equipe, aplicando 
sua filosofia de jogo”, comple-
tou o jogador. 

O Azulão vai disputar os 
primeiros jogos do Alagoano 
com os atletas do sub-23, a 
mesma equipe que disputou a 
Copa Alagoas. Os profissionais 
estão concentrados e treinando 
no Centro de Treinamentos do 
Retrô-PE.

No Galo, nada de mandar 
a equipe da base. Quem vai 
começar a temporada é o time 
principal. De acordo com o 
técnico Roberto Fernandes, 

essa foi a melhor maneira de 
começar o ano encontrada pela 
comissão técnica e pela direto-
ria.

“Nós entendemos que é 
melhor começar com o que 
temos de melhor, mas ao longo 
da temporada nós devemos 
ter algumas mesclas para 
fazer que a equipe como um 
todo chegue nesse primeiro 
momento de decisão no 
melhor da sua condição. Esse 
é o objetivo final”, disse o trei-
nador.

Já o bicampeão da Copa 
Alagoas ainda sonha alto. O 
troféu deu ao elenco do ASA 
mais confiança para o Campe-
onato Estadual, mas a direto-
ria tem outros objetivos. De 
acordo com o vice-presidente 
alvinegro, Higor Rafael, o 
Fantasma quer chegar à final 
do Alagoano para tentar 
buscar as vagas na Copa do 
Nordeste e na Copa do Brasil 
de forma direta. Depois disso, 
o intuito é avaliar o elenco e 
fortalecer para ir em busca do 
acesso à Série C.

Vai começar com os mesmos problemas

Entra ano e sai ano, os problemas são os mesmos a 
cada início de temporada: gramados ruins, vestiários 

acanhados, iluminação falha, péssimas acomodações 
nas cabines de rádio e TV. Claro que não são em todos os 
estádios, mas, com certeza, em boa parte deles, especial-
mente em Olho D’Água das Flores, Palmeira dos Índios e 
Murici. Todo ano é a mesma conversa: “vamos fazer tudo, 
deixar tudo bonitinho e em condições”. É o que os diri-
gentes dizem. Para enganar um bando de bestas, pintam 
tudo, às vezes até lambuzam o ambiente, enviam fotos 
para impressionar, porque sabem que os estádios, mais 
cedo ou mais tarde, serão aprovados pela FAF.
Os dirigentes da FAF fazem vistorias, repetem as visitas, 

relacionam as necessidades, mas, pela falta de outros 
locais para jogos, terminam cedendo depois da segunda 
ou terceira rodada da competição. Ninguém foi pego de 
surpresa. Desde agosto do ano passado todos já sabiam 
da participação no Campeonato Alagoano deste ano. Um 
acordo feito em 2020 garantiu que não haveria o rebai-
xamento. Portanto, só o Desportivo Aliança, clube que 
conquistou a Segunda Divisão, seria a novidade em 2021, 
juntamente com os outros oito clubes já participantes. 
A desculpa será que, a mudança de alguns prefeitos e 
a pandemia do coronavírus não foi possível promover a 
melhora. Pergunto: e os outros anos, qual foi a desculpa 
para não fazer a melhoria?

O campeonato começa neste final de semana com quatro 
jogos, onde em cada rodada um time folga na tabela. No 
sábado, CSA X Murici, em Maceió; Coruripe X CRB, em 
Coruripe. No domingo, ASA X Jacyobá; CEO X Aliança. 
Nessa primeira rodada a folga é do CSE. A próxima rodada 
está confirmada para o meio de semana, sendo que nesta 
primeira fase serão apenas jogos de ida. A partir daí a 
Federação vai confirmando os jogos de acordo com a 
combinação entre a tabela do estadual e a da Copa do 
Nordeste, que já começa no próximo sábado (27). O CSA 
recebe, no estádio Rei Pelé, o Treze de Campina Grande, 
enquanto no dia 1º de março o CRB vai até o Ceará, para 
enfrentar o time do Fortaleza.

Time A do CSA faz pré-temporada no CT do Retrô/PE; Alagoano já começou

Sub-20 ou time alternativo?
Fazendo a pré-temporada no CT do Retrô, em Camaragibe, na 
Grande Recife, a comissão técnica do CSA já decidiu que não 
usará seus jogadores contratados para essa temporada. Por sinal, 
dos brasileiros repatriados do Exterior, nenhum vai ser regularizado 
agora, pois a janela de transferência só abre no dia 1º de março. Os 
outros, ainda sem boas condições físicas, vão aprimorar na tempo-
rada e esperar os jogos da Copa do Nordeste. Então, vai jogar com 
que time na abertura do Campeonato Alagoano? Com os meninos 
da base e alguns chamados reservas do profissional. É o jeito.

Bem mais forte
Do lado do CRB, por ter renovado os contratos de um maior número 
de jogadores e ter feito a sua pré-temporada no CT Presidente 
Marcos Barbosa, na Barra de São Miguel, o grupo está mais forte 
para começar a temporada. Para todas as posições o técnico 
Roberto Fernandes tem titular e reserva, inclusive regularizados 
junto ao BID da CBF, no trabalho feito pelo supervisor Marcos Lima 
Verde. O CRB vai enfrentar o Coruripe, no Gerson Amaral, e a direto-
ria garante que ainda vai reforçar o time, especialmente no ataque 
e nas laterais. O atacante Daniel Amorim, que tinha renovado seu 
contrato, não interessa mais ao CRB e deverá rescindir seu contrato 
ou ser emprestado.

Demais clubes profissionais
Além de CRB e CSA, o Campeonato Alagoano de profissionais 
terá mais sete clubes participando da competição 2021. Ainda de 
Maceió o Desportivo Aliança, que tem como origem a cidade do 
Pilar, mas vai jogar no campo da UFAL, no Tabuleiro do Martins; 
ASA de Arapiraca; CSE de Palmeira dos Índios; CEO de Olho 
D’Água das Flores; Murici de Murici; Coruripe de Coruripe; e 
Jacyobá, que é de Pão de Açucar, sem estádio, vai jogar no campo 
do CEO, que ainda não foi liberado pela FAF para a realização de 
jogos. Essa é a rivalidade entre cidades que vamos encontrar na 
competição.

Quem vem mais forte?
Se for para levar em consideração que o ASA conquistou o bicam-
peonato da Copa Alagoas, seria apontado como o favorito para 
brigar pelo título da competição. Se for para olhar quem jogou o 
melhor futebol na Copa Alagoas, o Coruripe pode ser esse time a 
incomodar os chamados grandes, CSA e CRB. Na verdade, inde-
pendentemente das condições de cada um, os dois vão, mais um 
ano, brigar pelo título, em 2021. Com a formação de times para 
brigar por boas campanhas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro, CSA e CRB levam vantagem em mais um 
Campeonato Alagoano.

l Pense numa eleição cheia de conversa é essa marcada 
para o CRB, no dia 5 de março. Só tem um candidato – Mário 
Marroquim – e ninguém sabe quem manda. Sobre a eleição, 
fala Kennedy Calheiros, presidente do Conselho Delibera-
tivo do clube. No futebol, quem está contratando é Thiago 
Paes, com apoio de um conselho de gestor, e quem é o atual 
presidente é Marcos Barbosa, que disse estar só esperando 
a hora de ir embora;
l O prazo final de Marcos Barbosa é 31 de março. Até lá 
quem manda: Barbosa, que não quer nem saber de contra-
tações e pagamento de folha salarial ou os que estão lá 
dentro, mas, oficialmente, não decidem na gestão atual do 
CRB? Não entendo porque o Marcos não entrega logo e vai 
embora, já que não quer mais saber de ser diretor. Segundo 
ele, agora, é só torcedor do CRB e vai ajudar, financeira-
mente, quando possível;
l A dúvida é: por que o novo presidente não é logo acla-
mado no dia 5 de março e é empossado? Por que a direto-
ria não é logo anunciada e assume os departamentos que 
serão profissionalizados, como diz Mário Marroquim? Por 
que o CRB não anuncia logo o seu planejamento financeiro 
e de gestão para que não venha a ter problema no futuro? 
São perguntas carentes de respostas.

ALFINETADAS...
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Capacitor de fluxo: a fisionomia do caudilho cabano

1

“Quebro um silêncio 
intelectual de vários lustros 
em minha terra, guardado 
com reserva de criatividade 
e desempenho no espaço da 
cultura, para vir falar e ser 
parte desta velha Casa alago-
ana...” e por aí segue. Assim 
o etno-historiador alagoano 
Dirceu Lindoso (1932-2019) 
iniciou, no salão nobre do róseo 
e vetusto casarão do nosso 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de Alagoas (Ihgal), à rua 
do Sol com a ladeira do Britto, 
o seu discurso de posse como 
associado honorário — Uma 
cultura em questão: a alagoana 
(1981).

Era noite de plena terça-
-feira, dia 26 de agosto de 
1980. O modelo de entrada 
fornecera-lhe um livrinho de 
Gilberto Freyre (1900-87) Uma 
cultura ameaçada: a luso-
-brasileira (1940), fruto de uma 
conferência do grande antro-
pólogo-sociólogo pernambu-
cano no Gabinete Português 
de Leitura, a qual assim prin-
cipiava: “Quebro um silêncio 
quase de religioso da Trapa, 
guardado, no Brasil, há três 
anos e com risco de parecer às 
vezes insensível a gentilezas 
de patrícios e amigos meus [...] 
para vir falar hoje nesta velha 
casa portuguesa de Pernam-
buco” etc.

Não que eu desejasse 
quebrar silêncio. Afinal, os 
silêncios são sempre sagrados 
(embora os meus vizinhos de 
edifício discordem). Tal como 
Freyre receava, em Ingleses no 
Brasil (1948), “que algum aven-
tureiro me arrebate da mão um 
assunto há anos namorado por 
mim” — almejo anunciar um 
projeto que acalento desde em 
menino publicar, sem veneta, 
sim zelo, no respeitante à histó-
ria alagoana, no seu mais de 
meio milênio. Nesse trabalho 
investigativo, no qual conju-
gam-se carinho, responsabili-
dade e maturar, o que me move, 
numa boa ansiedade, ao lado 
de seus capítulos, pequenos 
ensaios por pouco não macha-
dianos, é o repertório iconográ-
fico do miolo. A notícia também 
constitui um ato de recíproca e 
grata generosidade entre mim 
e Lia (ou Ismélia da Penha 
Balduce Tavares, viúva de 
Lindoso e sua musa dês aquela 
outonal tarde, na imperial 
Petrópolis, quando se fez verão: 
“Seguiu-me na vida como um 
raio de sol segue um camelo 
no deserto. [...] seus louros 
cabelos, cujos cachos eram a 
brisa da cidade. E aí houve o 
inevitável”), dado que, poucos 
dias atrás, prometi-lhe matar 
a feminina curiosidade, após 
a sua cessão de uma cópia do 
livrinho de poesias lindosianas 
Mínimas coisas (1981; 1998).

2

Não há muito, geri um 
plano de vitalização intelec-
tual e estrutural (“50 anos em 
2”) do nosso querido APA 
(Arquivo Público do Estado 
de Alagoas). Enquanto, sem 
medrar, desenterrava os seus 
milhares de embaralhados 
metros lineares de documen-
tário, metido maçarocamente 
em caixas de supermercado, 
dei com um cartão pequeno, no 
qual se podia ver um sexagená-
rio pelo tempo vergastado. Os 
cabelos desgrenhados, todos 
em neve, um tanto agastados 
e em processo de rarefação. 
Os zigomas salientíssimos, 
na face escaveirada à Ramón 
Valdés. A gravata de fita. O 
colete e a casaca escuros. Pálido 
semblante pelo cárcere a que o 
submeteram em Fernando de 
Noronha, e durante onze anos 
de ostracismo sem o devido 

processo legal, e sob a sanção 
terrível  durante a viagem no 
brigue Canopo à base de lanci-
nantes vestes molhadas, expos-
tas ao sol sequencialmente, 
feita de couro cru, a provocar 
hemoptises. Um meio-sorriso 
ensaia a troça. E eis que, sob a 
ptose, os seus olhos, a um triz 
de serenos, refletem algo ainda 
do altaneiro caudilho. Resta a 
perplexidez da insolúvel teoria 
criminológica, porque, à exce-
ção das narinas dilatadas, nem 
um neolombriosiano de plan-
tão apodará o mulato, mestiço 
como o Brasil, “semibranco”, 
conforme o relato de um seu 
contemporâneo, típico caso 
de degenerescência moral. A 
legenda da imagem? “Vicente 
de Paula”. 

3

É pena que a maioria dos 
grão-mestres cá da província 

em tema que tal não gozou da 
ventura de contemplar o rosto 
do chefe supremo dos cabanos, 
Vicente Ferreira de Paula (c. 
1791-c.1863 ou 1868).

Em A guerra dos cabanos 
(1965), Manoel Correia de 
Andrade (1922-2007), o abri-
dor de caminhos para o trata-
mento exclusivo, honroso, 
justo, factual e sério da Caba-
nada (1832-50), sublinhou bem 
a necessidade de se lhe rever 
a personalidade vocacionada 
à liderança, mesmo parco em 
recursos materiais (até ao final 
da longeva vivência de seten-
tão), durante a longa e tetraló-
gica revolta “sui generis”, rico 
episódio em contradições qual 
a própria realidade ideal-social 
dos homens, porquanto a um 
só tempo absolutista-regres-
sista e popular-revolucionário, 
a levar em consideração os 
seus característicos: a extensão 
da área, a duração das lutas, 

o contingente mobilizado e a 
inquietação situacional.

Nos seus Os guerrilheiros 
do imperador (1978), de Décio 
Freitas (1922-2004), encontra-
mos uma linha metateórica 
de discussão. A elegância 
das sentenças e o tom probo, 
“adicto à causa dos domina-
dos”, dividem espaço com o 
paladar das máximas e a tenta-
ção ao romanesco. O debate se 
eleva ao plano epistêmico das 
ciências sociais: “Não é ques-
tão de exumar cadáveres, mas 
de estudar seres muito vivos”.

No seu já clássico de 
nascença entre nós, A utopia 
armada: rebeliões de pobres 
nas matas do Tombo Real 
(1983), Dirceu daria continui-
dade à postura ético-partidária 
nesse universo de reconstitui-
ção dos fatos regionais. Trata-
-se de um estudo de dimensão 
larga, a devassar metodologias 
estamentais, numa dicção 
culturalista a jeito dos rodeios 
reiterativos de Freyre, mas de 
ferramentas heurísticas sincré-
ticas, se não síntese à Hegel, 
decerto cruzamento lógico de 
dívida genésico-linguística 
a Claude Lévi-Strauss. É um 
nosso Louis Althusser de Barra 
Grande em matéria de ruptu-
ras interpretativas, mas com 
sabor poético e, de óbvio, sem 
radicalismos estruturalizantes.

De sorte feliz, ainda temos 
entre nós dois remanescen-
tes. Luiz Sávio de Almeida 
(1942-), com a reveladora tese 
de doutoramento Memorial 
biográfico de Vicente de Paula, 
o capitão de todas as matas: guer-
rilha e sociedade alternativa na 
mata alagoana (2008), centra 
fogo na documentação primá-
ria, tanto quanto pretendeu 
fazê-lo o cartorial grão-senhor 
da pesquisa alagoana, Moacir 
Medeiros de Sant’Ana (1932-
), pois entre cujos projetos de 
livros, anunciados pelo menos 
a contar do final dos anos 1960, 
esteve A guerra dos Caba-
nos em Alagoas, para o qual 
chegou a reunir farto manan-
cial inédito.

4

Uma vez, Dirceu Lindoso 
escreveu uma crônica, aí 
perdida em páginas amare-
lecidas de jornal. Lamen-
tava que a raça humana não 
tivesse conhecido um dinos-
sauro sequer, restando-lhe 
por contento a paleontologia. 
Já imaginaram, então, fiéis à 
metáfora, vermos os cenhos 
de dom Pero Sardinha? E de 
Zumbi (não o da plástica de 
Parreiras)?  De Aqualtune, 
Dandara, “tio” Ganga Zumba, 
Calabar, Antônio Timóteo, dos 
irmãos Moraes, dos pedros Ivo 
e Nolasco Maciel, João Ferro, 
dos tios Marcelina e Salu, de 
Chico Foguinho?



O Detran do Distrito 
Federal abriu no dia 15 as 
inscrições para a solicitação 
da CNH Social, que é emitida 
de forma gratuita. Os interes-
sados em aderir ao Programa 
Habilitação Social devem 
fazer a inscrição pelo site 
portal.detran.df.gov.br até 16 
de março de 2021. Em 2021, 
serão oferecidas 5.000 vagas, 
sendo 3.000 na modalidade 
Estudante Habilitado e 2.000 

na modalidade Cidadão 
Habilitado. O órgão de trân-
sito informa que 20% das 
vagas são reservadas para 
beneficiários de programas 
sociais da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes), 
20% para beneficiários de 
programas sociais assistidos 
pela Secretaria de Justiça e 
Cidadania (Sejus) e os 60% 
restantes serão destinados 
aos beneficiários do Projeto 

Formação Profissional, assis-
tidos pelo Detran. Os procedi-
mentos e critérios de seleção 
constam da Instrução nº 
56/2021, publicada no DODF 
de 1º de fevereiro de 2021. Na 
primeira fase de inscrição, 
basta acessar o portal, selecio-
nar a modalidade desejada e 
inserir os dados. O candidato 
receberá então a confirmação 
de inscrição pelo e-mail infor-
mado. 

Alguns diretores e gerentes 
da rede Toyota tiveram seu 
primeiro contato com o Corolla 
Cross nos dias 11 e 12 deste 
mês. O Autos Segredos apurou 
que a marca lançará seu inédito 
SUV médio em live marcada 
para 11 de março. Como é de 
praxe, a marca deverá fazer 
uma pré-venda de lançamento 
e as vendas de fato começarão 
no fim de março e começo de 
abril, algumas revendas inclu-
sive já adiantam que entre-

garão as primeiras unidades no 
começo do quarto mês do ano. 
Segundo o site Mobiauto, a 
pré-venda terá 1.200 unidades 
em série especial. As versões 
do novo Toyota Corolla Cross 
2022 serão as mesmas do sedã, 
entretanto, segundo o Mobi-
auto, a Altis e Altis Premium 
serão exclusivas do motor 1.8 
Hybrid. As versões GLI e XEI 
terão somente motorização 2.0 
Flex. Em relação à segurança, 
o novo Toyota Corolla Cross 

2022 também seguirá o padrão 
do sedã e virá equipado com 
sete airbags, freios ABS com 
BAS e EBD, câmera de ré 
com linhas de distância com 
projeção na central multimídia, 
sistema ISOFIX para fixação de 
cadeirinhas no banco traseiro 
com ancoragem de três pontos, 
controle de estabilidade (VSC), 
tração (TRC) e assistente de 
partida em rampa (HAC), 
entre outros. 
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Fevereiro começa 
com queda de 
20% nas vendas 
de veículos leves
Fevereiro começou 
com significativo 
aprofundamento da 
retração nas vendas 
de veículos leves já 
registrada em janeiro. 
Na primeira quinzena do 
mês, com 10 dias úteis, 
foram registrados 82.479 
emplacamentos de 
automóveis e utilitários, 
o que representa queda 
de 20% sobre o mesmo 
intervalo de fevereiro de 
2020, segundo dados 
obtidos pela Autoinforme.

Motor Nissan 
é adotado no 
lançamento 
da Mitsubishi 
Outlander
O Mitsubishi Outlander 
andava um pouco 
esquecido: foi em 2015 
que recebeu no exterior a 
última reestilização. Mas 
a marca japonesa, hoje 
parte do mesmo grupo de 
Nissan e Renault, enfim 
revela sua quarta geração 
com um redesenho 
completo e nova 
plataforma, a mesma 
do Nissan Rogue/XTrail.
Seu estilo ficou bastante 
ousado na frente, com 
as formas típicas da 
fase atual da marca dos 
três diamantes, e o SUV 
cresceu em 5cm em 
largura e 4cm no entre-
eixos. O interior oferece 
sete lugares em três 
fileiras como padrão, 
uma exclusividade na 
categoria.

ACONTECE 
esta semana

FORD ANUNCIA 
QUE IRÁ VENDER 
SOMENTE CARROS 
ELÉTRICOS NA 
EUROPA EM 2030
A Ford anúncia que em 
cinco anos, meados de 
2026, a Ford Europa diz 
que 100% de seus veículos 
de passageiros serão zero 
emissão - o que significa que 
sua linha europeia consistirá 
de modelos híbridos plug-in 
ou totalmente elétricos. E em 
2030, a empresa afirma que 
todas as vendas de veículos 
de passageiros no Velho 
Continente serão de modelos 
100% elétricos.

Dia 11 de Março a Toyota vai 
apresentar o novo Corolla Cross

Detran do Distrito Federal abre 
inscrição para CNH gratuita

LANÇAMENTO

CNH SOCIAL

Harley-Davidson 
anuncia novo 
ManagingDirector 
para o Brasil e 
América Latina
A Harley-Davidson anuncia 
John Klein como novo 
ManagingDirector para o 
Brasil e América Latina em 
2021. O executivo atuava 
como diretor de vendas 
para América Latina para a 
Harley-Davidson Financial 
Services desde 2011 e 
tem vasta experiência, 
assim como conhecimento 
completo sobre como opera 
o negócio de distribuição 
automotiva. Com formação 
em Administração de 
Empresas e Marketing, 
Klein foi o responsável por 
desenvolver o projeto da 
Harley-Davidson Financial 
Services na América 
Latina., que se tornou um 
negócio lucrativo.

RODASDUAS
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Envie crítica e sugestão para ndsvcampus@gmail.com

Dois
dedos

de
prosa

Este é o segundo texto de Mácleim Carneiro preparado para o Camarim de Campus. Trata-
-se de dois bons papos com Adriana Guimarães e com Arriete Vilela. 
Agradecemos a colaboração do Mácleim e tenham uma boa leitura!
Abraço,

Sávio de Almeida

Camarim do Campus (II): papo 
de Mácleim Carneiro com Arriete 

Vilela e Adriana Guimarães
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ARRIETE VILELA 

Esta será uma entrevista 
atípica,  em relação 
às demais. Primeiro, 

porque será bem curta. 
Segundo, porque, mesmo 
sendo resumida, seu conte-
údo é imenso, pela capaci-
dade de síntese e da verve 
poética da minha querida 
Arriete Vilela. Certa vez, 
Arriete se autodefiniu como 
uma lapidadora de palavras. 
Tal afirmativa se confirma 
em seus conceitos, quando 
ela define bem a importância 
da comunhão entre profissão 
e vocação. De quebra, ainda 
cita pérolas como: “O que 
faz realmente um artista é o 
talento e o investimento que 
o artista faz nesse talento”. 
Nessa entrevista, é substan-
cioso e intenso o pensamento 
dessa mulher, que já se tornou 
mais um ícone da literatura 
alagoana. Portanto, a partir 
de agora, um pouquinho do 
tanto que é e faz ser Arriete 
Vilela a consagrada escritora 
alagoana.

ENTREVISTA

Arriete Vilela

Eu gostaria de começar 

tirando uma dúvida. Todo mundo 
conhece você como a grande 
escritora alagoana, que se chama 
Arriete Vilela. Você tem algum 
parentesco com os Vilela de 
Viçosa? Você nasceu em Viçosa 
ou não?

Não. O Vilela de Viçosa, 
do Teotonio Vilela, é um ramo 
dos Vilelas. Então, um ficou 
em Viçosa e o outro foi para 
Marechal Deodoro, de onde 
eu sou. Eu nasci em Mare-
chal Deodoro e o meu Vilela 
foi feito por mim com muita, 
muita poesia. 

Na verdade, essa questão 
de ligar você a Viçosa, além do 
sobrenome, é também pela verve 
criativa dos viçosenses dentro 
da literatura. Então, quando se 
fala Arriete Vilela, e você sendo 
a escritora que é, uma referência 
da literatura alagoana, então se 
remete também a Viçosa. Mas, 
definitivamente, não tem nada a 
ver, não é?

Não. Não tem nada a ver. 
Sou de Marechal Deodoro, 
mas somos primos.

Como é para você essa histó-
ria de sentar e escrever um livro? 
Como é esse exercício? Tem a 
coisa da inspiração?

Olhe, Mácleim, eu sou de 

uma fidelidade à literatura... 
Eu só tive um caminho e 
sempre digo que tive o privi-
légio de poder conciliar a lite-
ratura como profissão e como 
vocação. Profissão, porque 
hoje sou professora aposen-
tada da Ufal. Toda minha 
vida dei aula e ainda hoje 
dou aula de literatura, tenho 
cursos de leitura e produção 
de texto. E, como vocação, 
porque desde menina eu tive 
o privilégio, a sorte de desco-
brir que possuía esse talento. 
Um talento em que eu sempre 
acreditei e investi. E investi 
com o melhor da minha alma 
nesse talento. Quando você 
fala em inspiração, eu me 
lembro sempre de uma frase 
de Pablo Neruda, que ele diz: 
“Quando a inspiração chegar, 
que me pegue trabalhando”. 
Então, eu acredito nisso. O 
que faz realmente um artista 
é o talento e o investimento 
que o artista faz nesse talento. 
Como escritora, de que forma 
eu invisto nesse talento? 
Com muita leitura! Desde 
menina eu sempre li muito e 
sempre li os melhores livros. 
Tive também essa sorte, esse 
discernimento, eu sempre 
entendi que a vida é muito 
curta para a gente desperdi-

çar com o que não vale a pena. 
Então, sempre li os clássicos 
e invisto nesse talento estu-
dando a língua portuguesa, 
que é um patrimônio nosso 
espetacular, e com muita 
observação, com uma vivên-
cia, com muito trabalho, 
muita disciplina. Eu tenho, 
realmente, uma dedicação 
muito grande à literatura. 

Eu me lembro que, certa vez, 
conversando com você, você se 
auto-definiu como uma lapida-
dora das palavras. Como isso 
funciona de forma prática? 

Hoje eu tenho uma vida 
muito disciplinada para 
escrever. Geralmente, faço 
o texto de primeira vez, mas 
depois eu retrabalho, retra-
balho, sou muito cuidadosa. 
Sempre digo: consulte o 
dicionário. Eu fico lambendo 
a cria por muito tempo, mas 
não a ponto de tirar do meu 
texto a emoção. Você sabe o 
momento que tem que parar. 
Eu não sou descuidada e sou 
zelosa. Uma vírgula fora do 
lugar já me incomoda. Sou, 
realmente, uma mãe muito 
cuidadosa.

Você credita, por exemplo, a 
esse seu zelo o fato de você ser 

uma escritora tão estudada nos 
meios acadêmicos? 

De certa forma sim. Isso 
me lisonjeia, isso me dá uma 
alegria muito grande, porque, 
inclusive, há duas disserta-
ções de Mestrado: uma sobre 
Grande Baú Infância e uma 
outra sobre Fantasia e Avesso, 
que é um livro que já entrou 
no vestibular da Ufal durante 
três anos. Este livro já me deu 
quatro prêmios nacionais, 
que eu recebi na Academia 
Brasileira de Letras, já está 
na quarta edição. Agora, esse 
meu mais recente livro, Lãs 
Ao Vento, já tem uma profes-
sora trabalhando como objeto 
de estudo de uma dissertação 
de mestrado e eu acho que 
é todo um conjunto. O meu 
livro é bem trabalhado, é 
bem escrito, é um livro que os 
temas são bons para a escrita, 
como para o estudo. Não que 
isso me leve a escolher temas 
com essa intenção, mas acho 
que é todo um contexto que 
faz com que as pessoas gostem 
do que eu escrevo, porque eu 
tenho leitor dos mais variados 
níveis e isso é muito bom. 

O Lãs Ao Vento é o seu 
primeiro romance, não é isso?

É o primeiro romance.

Mácleim Carneiro

Campus: Vida Cultural de Alagoas

Arriete Vilela e Mácleim Carneiro Arriete Vilela
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ADRIANA GUIMARÃES

Um metro de renda 
Singeleza demora 
pelo menos um mês 

para ser produzido, com 
uma média de cinco horas de 
trabalho diário. A escassez da 
produção e outras dificulda-
des, quase fizeram com que a 
tradicional renda fosse extinta 
de Alagoas. Foi para evitar 
que esse risco acontecesse, que 
a arquiteta e mestra da Ufal, 
Adriana Guimarães Duarte, 
à época, tambémarquiteta do 
Pró-Memória, em 2007, nos 
concedeu esta entrevista e nos 
contou como foi à luta, para 
registrar a Singeleza como 
patrimônio imaterial, para que 
as pessoas conheçam e preser-
vem esse segmento da nossa 
cultura. Aqui, saberemos do 
passo a passo desse processo, 
seus desafios e resultados que, 
no fundo, é decorrência do 
esquecimento.

Lembro-me bem do entu-
siasmo da Adriana Guima-
rães, ao falar sobre este projeto 
tão significativo, que, ao longo 
dos anos, tem sido premiado 
e se mostrado exitoso pelos 
resultados alcançados até hoje.
Sinceramente, é muito bom 

quando podemos partilhar um 
pouco do trabalho transforma-
dor, desenvolvido por todos 
que não deixaram morrer a 
renda Singeleza e que aqui foi 
tão bem traduzido pela compe-
tência e lucidez da Adriana 
Guimarães. 

ENTREVISTA

Adriana Guimarães

Quero começar por uma coisa 
bastante elementar e que, de certa 
forma, gera alguma confusão na 
interpretação das pessoas. Por 
exemplo, o projeto Bordado Bico 

Singeleza tem o bordado como 
resultado da execução do saber 
de uma pessoa. No entanto, foi 
tombado como patrimônio imate-
rial. Ser um patrimônio imaterial, 
mas resultando num material 
palpável, como é que se explica 
isso?  

Ele tem como objetivo 
divulgar um tipo de bordado 
que, por conta dessa eminên-
cia de perda, nós desenvol-
vemos esse projeto para que 
através de oficinas outras 
artesãs pudessem aprender 
um bordado peculiar, muito 

característico da cidade de 
Marechal Deodoro, porque 
depois do projeto nós desco-
brimos que ele existe também 
em outros municípios, como 
Água Branca por exemplo, 
mas lá, apesar dele ser confec-
cionado da mesma forma, 
ele tem outro tipo de aplica-
bilidade. Então, o que é esse 
imaterial? Na verdade, o patri-
mônio imaterial é a valorização 
do conhecimento, ou seja, de 
um saber, de um saber fazer. 
Na verdade, a singeleza ainda 
não foi registrada, porque o 
patrimônio imaterial não é 
tombado exatamente, porque 
não é algo palpável. Então, 
a gente chama o registro do 
patrimônio imaterial. A ideia, 
no início do projeto, era fazer 
o registro do Bico Singeleza, 
enquanto patrimônio Imate-
rial do Estado de Alagoas. Na 
verdade, a ideia era nacional. 
Então, a gente queria que o 
Singeleza fosse um patrimô-
nio nacional e aí a gente foi 
procurar informação junto ao 
Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), 
do que era necessário para 
que esse registro fosse feito, já 
tendo conhecimento, através 
da Josemary, que é uma profes-

sora da Universidade Federal 
de Alagoas que também traba-
lha com o patrimônio, de que 
apenas uma pessoa na cidade 
de Marechal Deodoro confec-
cionava. Através da pesquisa 
que ela desenvolveu para o 
Mestrado, posteriormente, um 
Doutorado. Ficou muito claro 
isso de que ninguém mais na 
cidade sabia, conhecia. Umas 
pessoas já tinham ouvido falar, 
aprenderam quando eram 
crianças, mas se viram desmo-
tivadas ou desestimuladas 
por conta do apelo comercial 
que não existia mais. E aí, no 
Iphan, nós ficamos sabendo 
que um dos pré-requisitos para 
o registro é de que houvesse a 
continuidade. Então nós terí-
amos que garantir, primeiro, 
a continuidade da fabricação 
desse tipo de bordado para 
que depois a gente tentasse o 
registro enquanto patrimônio 
imaterial. Eaí surgiu a ideia 
das oficinas, para que a gente 
pudesse repassar esse conheci-
mento, detido apenas nas mãos 
da Dona Marinita, que foi a 
guardiã da sabedoria durante 
tantos anos, e assim outras 
artesãs pudessem aprendê-lo, 
comercializá-lo e aí garantir a 
fabricação.

Mácleim Carneiro

Campus: Vida Cultural de Alagoas

Adriana Guimarães
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E como foi todo esse processo 
de passagem do bastão, vamos 
dizer assim?

Já conseguimos 15 artesãs, 
com o Projeto Rebordando, e 
agora a nossa próxima batalha 
é conseguir a comercializa-
ção, para que essas artesãs se 
sintam motivadas a continuar 
fabricando, e aí a gente não 
tenha mais a eminência de 
perda.

Nesse processo todo, Dona 
Marinita ainda era viva? Vocês 
chegaram a registrar imagens 
dela por exemplo?

Sim. O projeto tem como 
resultado, além de outras 
coisas, um vídeo onde se ensina 
a fazer o bordado e contêm 
imagens da Dona Marinita. Ela 
faleceu em dezembro do ano 
passado [2006] e nós conse-
guimos a aprovação desse 
projeto, que tem financia-
mento do Banco do Nordeste.
Quinze dias após o faleci-
mento de Dona Marinita, nós 
recebemos a notícia de que o 
projeto tinha sido aprovado no 
BNB de Cultura, edição 2007. 
Mas muito já tinha sido feito, 
antes da morte dela. Inclusive, 
coisas que vieram a beneficiá-
-la. Por exemplo, ela ganhou 
o Prêmio Gustavo Leite de 
Artesã do Ano, no ano passado 
[2006]. Isso tinha um valor em 
dinheiro, que ela conseguiu 
melhorar um pouco as condi-
ções da casa onde ela morava e 
o próprio reconhecimento, que 
a gente percebeu depois, que 
ela passou a ter.  

E só ela fazia?
Em Marechal, só ela. Na 

época em que a gente começou 
o projeto, a gente não sabia se 
existia singeleza em outros 
lugares do estado de Alagoas e 
do Brasil. A gente tinha, inclu-
sive, um outro projeto que não 
conseguiu caminhar em para-
lelo, mas que a gente ainda 
pretende desenvolver, que é 
fazer o mapeamento da singe-
leza no Brasil e tentar desco-
brir de onde ele veio. Com a 
divulgação da Dona Marinita, 
a imagem dela, porque ela era 
muito cativante, então ela saiu 
muito nos jornais e na mídia de 
uma forma geral, a gente ficou 
descobrindo que existia em 

Água Branca, também. Só que 
em Água Branca ele é feito em 
pedacinhos maiores, enquanto 
em Marechal ele só é feito como 
bico e como renda. 

E no resto do país?
A gente recebeu alguns 

e-mails, depois dessa divulga-
ção, e um pessoal de São Paulo e 
do interior de Minas, de Sabará, 
entrou em contato com a gente 
e lá eles têm um ponto seme-
lhante, que chama renda turca. 
Mas é confeccionado com 
outros tipos de agulha, outros 
tipos de linha. Uma outra coisa 
muito original, muito peculiar 
da singeleza, é que ela é feita 
com talo de coqueiro e linha 
pra pipa e agulha, somente. 
Em Água Branca, eles faziam 
tradicionalmente, no lugar do 
talo do coqueiro, o espinho do 
mandacaru. Então, como as 
regiões fazem adaptações para 
o artesanato.

Nessas outras regiões também 
se chamava bico singeleza? E de 
onde vem esse nome tão bonito?

Pois é, nós não descobri-
mos ainda porque se chama 
singeleza. Apesar de depois 
de conhecer o ponto achar que 
não poderia ser melhor. E, nos 
outros estados, a gente conhe-
ceu a renda turca, que tem um 
dos pontos que se parece com 
a singeleza. A renda turca a 
gente já acredita que talvez a 
origem do ponto tenha sido lá, 
mas nada confirmado.

E em que situação atual está o 
projeto com relação ao registro?

O Rebordando o Bico 
Singeleza está sendo finalizado 
agora, esse que tem o financia-
mento do Banco do Nordeste. 
A gente já está na parte de pres-
tação de contas e esse material, 
fruto do projeto, vai ser agora 
transformado num dossiê e 
nós vamos encaminhar ao 
Iphan nacional, para que seja 
analisado e aí sim a gente vai 

saber se já estamos, digamos 
assim, no caminho para o 
registro, enquanto patrimônio 
imaterial.   

Você estava me falando que 
não adiantava nada dizer para as 
pessoas preservarem e continua-
rem a fazer o bico singeleza se não 
tiver a questão comercial. Produ-
zir para quê? Produzir para quem? 
Se não tiver esse viés muito bem 
fechado não adianta, as pessoas 
não irão se interessar. Como foi 
que vocês solucionaram essa 
questão?

Bem, uma coisa que a gente 
já tinha identificado era que 
não adiantava, como você 
acabou de falar, só pedir que as 
pessoas produzissem ou expli-
car para elas que era impor-
tante que outras pessoas, além 
da Dona Marinita, aprendes-
sem um tipo de bordado pecu-
liar. Então, no projeto já estava 
previsto um módulo, uma 
espécie de módulo teórico, um 
módulo educativo onde eu e 
a professora Josy pudéssemos 
passar um pouco dessa nossa 
visão sobre a preservação do 
patrimônio. Então, antes da 
oficina iniciar, nós falávamos 
um pouco sobre a importân-
cia de uma guardiã, que foi 
a Dona Marinita, que ficou 
durante muito tempo, mesmo 
sem que as pessoas tivessem 
conhecimento da existência 
desse bordado, ela continuou 
fazendo, e que elas precisa-
vam se apropriar disso, que é 
a questão do pertencimento, 
que a gente tem falado muito 
hoje, no âmbito do patrimônio. 
Mas que esse pertencimento 
também tem um retorno e que 
esse retorno, além do retorno 
da identidade, da preservação 
da memória, da valorização 
e tudo mais, eles podiam ter 
também um retorno finan-
ceiro. É um tipo de artesanato 
que ainda poderia ter aplicabi-
lidade hoje. Então, nós pensa-
mos em desenvolver um tipo 

de produto que pudesse ser 
mostrado para essas artesãs e 
aí pedimos a ajuda e a parce-
ria, numa colaboração muito 
legal, da Caleidoscópio, que 
é uma oficina de artes que 
trabalha com esses tipos de 
bordados, elas já fazem um 
trabalho muito bonito com a 
renascença bordada. Então, 
nós pedimos que elas desen-
volvessem algumas peças com 
pedacinhos do bico e da renda, 
que a Dona Marinita já tinha 
confeccionado, para que as 
artesãs pudessem ver o tipo de 
aplicabilidade que elas teriam 
hoje, que elas poderiam vir 
além de manter, de preservar 
um patrimônio como esse, elas 
também poderiam aumentar a 
renda da família. Então, gerar 
emprego e renda também era 
importante para a gente, no 
âmbito social. 

Mas para chegar ao ponto de 
ter uma comercialização é neces-
sário que, digamos assim, se tenha 
uma linha de produção, não é? 
Para chegar a essa linha de produ-
ção vocês criaram uma oficina. 
Como foi esse processo? 

A primeira coisa foi iden-
tificar que ele caiu no esque-
cimento e deixou de ser 
comercializado porque era 
feito... o bico e a renda eram 
aplicados sobre enxovais, 
anáguas, então isso tudo 
deixou de ser confeccionado.

Inclusive ninguém usa mais 
anágua hoje... (risos)

Então, era identificar outras 
maneiras de se usar a singe-
leza. E outra coisa era que essa 
comercialização pudesse... 
a gente precisa dizer para o 
Iphan que há uma continui-
dade, uma constância de fabri-
cação. Então, a gente precisava 
formar mão de obra, porque 
assim que a singeleza come-
çou a ser divulgada, a gente já 
tinha demanda. Um estilista 
de Recife queria compra um 

pedaço do bico e da renda para 
confeccionar vestidos e a gente 
não tinha porque era só a Dona 
Marinita que confeccionava 
e ela, pela idade e também 
pela delicadeza do bordado, 
ela precisava de muito tempo 
para comercializar poucos 
centímetros.  Então, mais do 
que nunca, a gente percebeu 
que era necessária uma oficina 
onde a gente pudesse ter uma 
formação de mão de obra que 
atendesse a uma demanda 
que já estava existindo, além 
da gente tirar um trabalho tão 
bonito do esquecimento.

O vídeo que o projeto gerou é 
um documentário ou é um vídeo 
onde as pessoas, que terão acesso 
a ele, terão a oportunidade de 
aprender a executar o trabalho?

Bem, como o foco do projeto 
é divulgar o produto, além de 
formar essas artesãs, o produto 
da oficina do Projeto Rebor-
dando é também um manual, 
um folder onde nós temos 
um pouquinho sobre a histó-
ria do projeto, um pouquinho 
sobre a história da artesã e da 
importância do repasse desse 
conhecimento, e um passo a 
passo onde as pessoas possam, 
através do manual, aprender 
nas escolas, em casa... E o vídeo 
também, da mesma forma. Ele 
também conta um pouquinho 
da história e ele também ensina 
a fazer. Então, lá no menu tem 
um ícone passo a passo e aí a 
gente vai vendo através de 
imagens a monitora da oficina, 
que foi a Dona Benedita Jatobá, 
já que a Dona Marinita já havia 
falecido. Então, nós temos 
esses dois produtos, o vídeo e 
o manual, que têm um alcance 
muito maior.

E quem tiver interesse de ter 
esse material onde encontrar? 
Está sendo comercializado, está 
sendo distribuído?

Ele vai ser distribuído, 
agora no mês de agosto 
[2007]. Vai haver uma espé-
cie de fechamento do curso, 
onde as artesãs vão receber os 
certificados, as camisetas, que 
também foram produzidas 
para o projeto, que tem escrito 
atrás: “guardiãs do saber” e 
nós vamos também distribuir 
esses vídeos e manuais.


