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Em reunião ocorrida na 
sexta-feira (26), o governador 
Renan Filho e o prefeito de 
Maceió, João Henrique Caldas-
-JHC, acompanhados de suas 
equipes, descartaram o fecha-
mento do comércio em Maceió 
e Alagoas. Eles concordam 
em evitar medidas drásticas 

de fechamento da economia. 
No entanto, alertam que vão 
intensificar ações de fiscaliza-
ção mais rígida para conter o 
avanço da pandemia. Renan 
Filho disse que o Governo do 
Estado vai ampliar leitos e 
estuda suspender a realiza-
ção de cirurgias eletivas para 

concentrar os esforços da rede 
de saúde no enfrentamento à 
pandemia. Com 66% dos leitos 
de UTI ocupados na capital, o 
prefeito de Maceió disse que a 
situação é de alerta. João Henri-
que Caldas afirmou que o 
fundamental, neste momento, 
é fortalecer o sistema de saúde.

EDITORIAL: AVANÇO DA PANDEMIA PODE FORÇAR ESTADOS A ADOTAREM O ‘LOCKDOWN’; AINDA VAI RESISTIR
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Na linha de frente, enfermeira é vacinada para enfrentamento à pandemia

O que pensa a 
bancada alagoana

A quarta remessa de vaci-
nas contra a Covid-19 contém 
37.400 doses para o Estado. 
Com isso, mais alagoanos 
estarão protegidos contra 
o novo coronavírus. Foram 
enviados para Alagoas os 
imunobiológicos da Astra-
Zeneca/Fiocruz, com 24 mil 
doses, e 13.400 da Corona-
vac (Sinovac/Butantan). Já 

o quantitativo de doses da 
CoronaVac (Sinovac/Butan-
tan) será aplicado, exclusiva-
mente, nos trabalhadores da 
saúde, dando continuidade 
a vacinação desses profis-
sionais. Com essa quarta 
remessa, Alagoas irá alcan-
çar o percentual de 50,9% do 
público estimado de traba-
lhadores da saúde.

Mais de 50% 
serão vacinados

PEC DA IMPUNIDADE

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

EM DOIS MESES MERCADO

JHC reduz 
gastos e 
entrega 
obras em 
Maceió

Procon 
fiscaliza os
postos de 
combustíveis 
em Maceió
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Ex-prefeita 

de Chã Preta 

é condenada 

por 

apropriação 

indébita

GOVERNADOR quer ampliar número de leitos e suspender cirurgias eletivas

DESCARTADO 
O ‘FECHA TUDO’

Renan Filho e JHC  

se reuniram 

e evitaram, 

por enquanto, 

o ́ lockdown´

em Maceió
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I
nício de 2021. Mês 
de fevereiro. O 
carnaval atípico já 

passou. Mesmo com as reco-
mendações de não aglomerar, 
as famílias brasileiras fizeram 
seus carnavais particulares 
em suas casas, sítios, fazen-
das, ruas... O coronavírus 
ficou esquecido ou sem muito 
crédito nessa época do ano. 
E aconteceu o que as autori-
dades de saúde e sanitárias 
previam: um aumento nos 
casos de contágio e transmis-
são do vírus. Sem contar com 
a propagação da variante do 
coronavírus em alguns Esta-
dos e Municípios brasileiros. 
E a falta ou escassez da vacina 
para imunizar toda a popula-
ção, de todas as faixas etárias, 
também tem sido um desafio 
cotidiano para se superar.

Em nosso Estado, as esco-
las da rede privada já voltaram 

a funcionar, de forma híbrida, 
como costumam afirmar. As 
escolas da rede pública ainda 
estão se organizando interna-
mente para o provável retorno 
no mês de março. A expec-
tativa é que os estudantes 
iniciem o ano letivo de 2021 de 
forma híbrida ou remota, mas 
ainda não tem nada definido 
oficialmente. O coronavírus 
continua se propagando. 
Grande parte da população 
ainda não se conscientizou da 
gravidade devastadora desse 
vírus. Encontramos muitas 
pessoas circulando em diver-
sos ambientes sem nenhum 
tipo de proteção ou preocu-
pação com sua própria saúde, 
muito menos dos demais.

Justificando ter condições 
sanitárias para receber os 
estudantes nesse período difí-
cil de pandemia mundial, as 
escolas privadas de Alagoas 

iniciaram seu ano letivo. 
Tapete sanitizante, higieni-
zação das mochilas escolares 
na entrada do portão escolar, 
crianças e funcionários com 
máscaras, uso de álcool em 
gel...tudo muito “bonitinho”. 
A maior parte das escolas 
privadas está assegurando 
que o retorno está sendo com o 
ensino híbrido. Infelizmente, a 
maioria entende como Ensino 
Híbrido aula em tempo real, 
ou seja, em uma turma de 30 
estudantes, 15 estão na sala 
tendo aula presencialmente 
com a professora, e os outros 
15 estudantes estão em casa 
acompanhando a aula pela 
internet. Lamentável engano! 
Isso não é ensino híbrido! Sem 
contar que muitas escolas não 
oferecem uma internet de 
qualidade para a transmissão 
da aula, ficando a cargo da 
professora fotografar o que 

foi escrito na lousa, postar 
no grupo de WhatsApp para 
que o aluno transcreva em 
seu caderno. Como podemos 
ver, há uma divulgação equi-
vocada de que simplesmente 
utilizar uma câmera em sala 
de aula para transmitir a aula 
presencial para quem está em 
casa é ensino híbrido, não é. 
Constatamos que é comum 
esquecer que o ensino híbrido 
pressupõe a coleta e análise 
de dados para personalização 
do ensino, uma das premissas 
do modelo. Ou seja, é impres-
cindível que o professor e a 
gestão escolar conheçam bem 
o que é ensino híbrido, quais 
são os seus modelos e como 
aplicá-los, de acordo com o 
contexto.

Diante de uma reali-
dade desta, supomos que na 
verdade o que importa são 
os lucros financeiros e não a 

verdadeira e adequada apren-
dizagem. E como a maioria da 
população não se informa, não 
questiona, não reflete sobre os 
fatos que estão à sua volta, 
as coisas vão simplesmente 
acontecendo, onde o monopó-
lio continua imperando.

 Seria ético que os 
gestores, tanto das escolas 
públicas quanto das escolas 
particulares, demonstrando 
profissionalismo e compro-
misso educacional, garantis-
sem a formação continuada, 
promovendo ações elucida-
tivas sobre os conceitos de 
ensino híbrido, inclusive, 
caso necessário, buscar ajuda 
externa, indicando possibili-
dades de formação docente 
que façam sentido para as 
práticas que a escola deseja 
desenvolver,respeitando os 
estudantes que estão à mercê 
do que a escola lhes oferece.

Idas e vindas da vida escolar

A 
j u l g a r 
pelos últi-
mos acon-

tecimentos, o país passa 
pelo seu pior momento 
desde o início da pande-
mia.  Especialistas avaliam 
que o colapso do sistema de 
saúde deverá acontecer em 
breve. Muitos, inclusive, 
destacam a necessidade 
de um lockdown nacional. 
Diante da situação o gover-
nador da Bahia, Rui Costa, 
arriscou um prognóstico 
terrível. Sua previsão é 
que em duas  semanas a 
pandemia vai levar o país 
ao caos. O pessimismo do 
governador é compreensí-

vel, pois Salvador, é uma 
das 17 capitais brasileiras 
onde as taxas de ocupação 
de UTIs vêm batendo recor-
des, com lotação de pelo 
menos 80%. Essas capitais 
refletem o caos nos Esta-
dos.  Maceió, por enquanto, 
ainda não faz parte deste 
“grupo de risco”, onde o 
sistema de saúde pública 
está em vias de colapso. E 
para manter esse “status”, 
e evitar o estrangulamento 
do sistema, o governador 
Renan Filho,  anunciou 
em coletiva,  no último 
dia 25, a possiblidade do 
Estado adotar lockdown. 
O governo só adotará esse 

recurso em última circuns-
tância.  

Os já consagrados uso 
de máscaras e distancia-
mento social, como armas 
para o enfretamento do 
Covid-19, ainda são despre-
zados por parcela signifi-
cativa da população. Basta 
um passeio nos diferen-
tes bairros da capital para 
se constatar como muitos 
minimizam a ferocidade do 
coronavírus. Mesmo diante 
das informações corrente 
do ataque de novas cepas, 
inclusive em Alagoas, a 
aglomeração e a dispensa da 
máscara, ou quando muito 
seu uso inadequado, parece 

seduzir parcela da popu-
lação a se identificar como 
incrédula e/ou negacionista. 
É a constatação de que o 
povo ainda não percebeu o 
tamanho da tragédia. Todo 
esse cenário de caos tem no 
seu nascedouro a falta de 
planejamento e de gestão 
das autoridades, principal-
mente, na esfera federal.  

A negação da força 
destruidora do vírus, a 
aposta por tratamento 
preventivo que não tem 
respaldo na c iência ,  o 
desestímulo ao uso de 
máscara, o incentivo à aglo-
meração, dentre devaneios 
ideológicos e apelo a teorias 

de conspiração, pavimenta-
ram o percurso que levou 
o país a registrar até o 
momento mais de 250 mil 
mortes. Como prova de que 
adotando postura contraria 
as mencionadas, Alagoas 
manteve-se,  dentro de 
uma faixa de segurança, 
ao adotar no início da 
pandemia as orientações 
das autoridades sanitárias. 
Assim, o alerta do governa-
dor, ao mesmo tempo que 
causa temor no comércio, 
lembra também que foi 
graças a medidas impopu-
lares que o Estado evitou 
até o momento o pior para 
sua população.

Cuidados ou lockdown?



Ariel Cipola
Repórter

Em  m e i o  a 
mais de 250 
m i l  m o r t e s 

provocadas pela pandemia, 
uma média de óbitos diários 
recorde (acima de 1500 
óbitos), falta de vacina, infla-
ção em alta e cidadãos sem ter 
o que comer, por falta do auxí-
lio emergencial, o Congresso 
Nacional, através da Câmara 
dos Seputados, prioriza se 
blindar contra possíveis 
prisões, assim como aconte-

ceu com o deputado bolsona-
rista Daniel Silveira (PSL-RJ).

Mesmo com a negação do 
presidente da Câmara Fede-
ral, Arthur Lira (PP-AL), a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) da Imunidade, 
ou da “impunidade”, foi 
agilizada no Congresso em 
resposta à prisão em flagrante 
do deputado Daniel Silveira, 
determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes e chan-
celada pelos plenários do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e da Câmara na semana 
passada. Após a Câmara dar o 

aval à prisão de Silveira, agora 
tenta impedir que isso venha 
a se repetir, numa espécie de 
“bate e assopra”.

Em suma, a proposta da 
PEC amplia a “blindagem” 
dos parlamentares – deputa-
dos e senadores – reduzindo 
a possibilidade de prisão em 
flagrante. O texto prevê, por 
exemplo, apenas uma puni-
ção disciplinar no Conselho de 
Ética aos deputados que quise-
rem se espelhar em Daniel 
Silveira, com discursos excessi-
vos – para não dizer de ódio - e 
impede o afastamento judicial 

cautelar de congressistas. Pela 
PEC, o parlamentar que for 
preso em flagrante por crime 
inafiançável ficará sob custó-
dia da Câmara ou do Senado, 
e não mais da Polícia Federal 
(PF), como no caso de Silveira.

Na terça-feira passada, a 
admissibilidade da proposta 
da PEC, que avalia se o texto 
segue preceitos constitu-
cionais, recebeu o aval de 
304 deputados, enquanto 
apenas 154 votaram contra 
em primeiro turno. Por regra, 
uma PEC necessita de 308 
votos para ser aprovada na 

Câmara, em votação em dois 
turnos, para ser encaminhada 
ao Senado. 

Na quinta-feira da semana 
passada, sem conseguir o 
apoio suficiente para o avanço 
da proposta, coube ao presi-
dente da sessão, deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM), a 
decisão de adiar a votação sob 
risco de derrota em segundo 
turno no plenário da Câmara. 
Uma nova sessão foi marcada 
para sexta-feira passada. (Até 
o fechamento desta edição a 
votação em plenário ainda 
não tinha iniciado).
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Tereza Nelma é a nova coordenadora da bancada de Alagoas na Câmara Paulão:”Não podemos aprovar a PEC para salvar mandato de deputado preso”

Fundo partidário seria o motivo das desavenças
O deputado federal Paulão 

acompanhou a decisão do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) que recomendou voto 
contrário à PEC. Ele destaca 
ainda ser contra devido ao 
“açodamento da medida”, 
que por ser uma PEC, deve-
ria passar primeiro por uma 
comissão extraordinária ou 
especial, ou no mínimo passar 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Ele afirma 
ainda que a Proposta partiu 
da Presidência da República 
para tentar salvar seu aliado 
– Daniel Silveira.

“ E s t a m o s  l i d a n d o 
com uma PEC, que é uma 
mudança na Constituição, 
não se pode ser feito de 
afogadilho. Além disso, a 
gente não pode fazer uma 
PEC para salvar o mandato 
de um deputado preso do Rio 
de Janeiro atendendo a um 
pedido do presidente Bolso-
naro. Modificações poderão 
ser feitas sim, é importante 
manter a independência dos 
Poderes, não se pode ter uma 
superposição de um Poder 
sobre o outro, então tudo que 
for necessário para se manter 

a harmonia entre os Pode-
res é importante. Agora, o 
grande questionamento hoje 
é o método, a forma, o açoda-
mento que foi feito para que 
essa PEC pudesse ser apro-
vada, portanto nossa posição 
é contrária”, destaca Paulão.

XPXPXPXPX
O  r e c é m - e m p o s s a d o 

deputado,  Pedro Vi le la 
(PSDB-AL), se disse contrá-
rio ao texto da PEC do jeito 
que está. Para ele o momento 
não é conveniente para esse 
debate, mas destaca também 

que essa posição pode ser 
regulada caso seja de inte-
resse público. 

“Sou contrário ao texto 
original por entender que há 
um alargamento indevido 
da prerrogativa de foro, e 
também por entender que 
este não seria o momento 
ideal para esse debate, porém 
o texto da relatora tem avan-
çado bastante e, a depender 
do resultado final, essa posi-
ção pode ser modulada se 
o relatório apresentado for 
do interesse da sociedade”, 
disse Vilela.

Tereza Nelma defende 
que cargo não coloca 
pessoa acima da lei

A nova coordenadora 
da bancada de Alagoas da 
Câmara Federal,  Tereza 
Nelma (PSDB-AL), entende 
que os direitos e garantias 
constitucionais que envolvem 
um mandato parlamentar, 
como também respeitam suas 
limitações, e compreende 
que o cargo de deputado não 
significa estar acima da Cons-
tituição Federal e, sobretudo, 
do Estado Democrático de 
Direito.

 “Um cargo eletivo não 
deve servir de carta branca 
para ameaças ao Estado 
Democrático de Direito, 
burlar a legislação, desres-
peitar a probidade pública ou 
cometer crimes. Um mandato 
é uma procuração popular 
para que possamos exercer 
nosso trabalho de acordo 
com o interesse coletivo da 
população. Sou contra essa 
proposta da forma que está e 
do jeito que foi apresentada, 
sem debates, sem discussões, 
sem justificativas plausíveis 
para tanta pressa em sua vota-
ção, porque abre precedentes, 
muito arriscados para nossa 
política”, diz Nelma.

Congresso prioriza votação de 
‘blindagem’ de parlamentares  

LEGISLATIVO Mortes por Covid-19, falta de vacinas, inflação, desemprego e fome foram assuntos deixados para depois



Ricardo Rodrigues
Com informações das 
agências de notícias

Ma i s  u m a 
d e r r o t a 
na Justiça. 

Desta vez a ex-prefeita Rita 
Tenório (PMN) foi condenada 
por improbidade adminis-
trativa, acusada de desviar 
recursos da prefeitura de Chã 
Preta. Ela já estava com os 
direitos políticos cassados, 
por outro processo na Justiça, 
agora teve os bens indisponí-
veis e terá que devolver aos 
cofres públicos cerca de R$ 
110 mil, além de pagar uma 
multa estipulada em R$ 10 
mil. 

Esposa  do deputado 
estadual Francisco Tenório 
(PMN) e mãe da vereadora 
por Maceió Olívia Tenório 
(MDB), a ex-prefeita nega 
as acusações e diz que vai 
recorrer da sentença. Para 
o deputado Chico Tenório, 
houve um grande equívoco 
quanto à prestação de contas 
dos empréstimos consigna-
dos, mas tudo será devida-
mente esclarecido, dentro 
do processo judicial, com a 
defesa da ré. 

A decisão da Justiça de 
indisponibi l izaros bens 
de Rita Tenório é devido à 
condenação por improbidade 
administrativa. A ex-prefeita 
é acusada de não repassar aos 
bancos os valores descontados 
dos servidores municipais, 
referentes aos empréstimos 
consignados. Ou seja, os 
valores eram descontados 
dos salários dos servidores, 
mas não eram repassados aos 
bancos.

Com isso, a prefeitura 
de Chã Preta na gestão de 
Rita Tenório ficou devendo 
à Caixa Econômica Federal e 
ao Banco do Brasil, os valores 
dos empréstimos pelos servi-
dores, o que configura, para a 
Justiça, apropriação indébita 
e improbidade administra-
tiva. É como se a prefeita, de 
forma ilegal, tivesse ficado 
com o dinheiro ou utilizado 
os recursos descontados dos 
servidores em outras despe-
sas. 

Por conta disso, os funcio-
nários que tomaram dinheiro 
emprestado ficaram inadim-
plentes e tiveram problemas 
com cadastrados negativados 
junto aos órgãos de prote-
ção ao crédito, não podiam 
comprar nem tomar mais 
dinheiro emprestado e tive-
ram que pagar mais uma vez 
por uma dívida que já havia 
sido descontada de seus salá-

rios pela prefeitura de Chã 
Preta.  

A decisão judicial, conde-
nando Rita Tenório, foi profe-
rida no dia 10 de fevereiro pela 
juíza Juliana Batistela Guima-
rães de Alencar, mas só divul-
gada na semana passada. 
Além desse processo, Rita 
Tenório já havia sido conde-
nada em outra ação pelo 
mesmo motivo: improbidade 
administrativa. Apesar de 
negar as irregularidades, as 
provas são fortes contra ela.

Em 2019, a ex-prefeita foi 
condenada por denúncias 
referentes à dispensa de licita-
ção. Nessa ação em particular, 
a juíza Joyce Araújo dos Santos 
fixou pena de suspensão dos 
direitos políticos de Rita Tenó-
rio por oito anos. Além disso, 
proibiu a ex-gestora de contra-
tar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incen-
tivos fiscais ou creditícios 
também por oito anos. 

Nessa ação, Rita foi conde-
nada a devolver R$ 27 mil aos 
cofres públicos. Essa denúncia 
de improbidade foi acatada 
pelo Judiciário alagoano em 
julho de 2013. Na época, Rita 
Tenório estava no exercício 
do mandato e foi acusada de 
ignorar o resultado de um 
procedimento licitatório, para 
obter “vantagem indevida” 
em pagamentos de despesas 
pela Prefeitura. 

Segundo os autos do 
processo, foram encontradas 
irregularidades na compra 
de combustíveis com verbas 
do governo federal, além dos 
recursos do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), 
sem licitação. 

Já no ano passado, Rita 
Tenório ficou de fora do 
jogo político e da disputa 
pela prefeitura de Chã Preta 
porque estar com os direitos 
políticos cassados. Ela ficou 
inelegível após a 2ª Câmara 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) ter rejeitado e 
declarado irregular a pres-
tação de contas da prefei-
tura em convênio firmado 
com o Ministério do Turismo 
(MTur). 

O processo com trân-
sito em julgado [quando o 
réu não pode mais recorrer 
da sentença] foi encerrado 
em 2018. Ela não poderá 
se candidatar a um cargo 
eletivo por oito anos, ou seja, 
até 2026. Além disso, foi inti-
mada a devolver aos cofres 
públicos o valor de R$ 110 
mil e pagar uma multa de R$ 
10 mil, segundo consta no 
Acórdão nº 10.153/2017. 
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MTur rejeitou prestação de contas da prefeita
Rita Tenório tem carreira polí-

tica em Chã Preta, terra natal de 
seu marido, Chico Tenório. Foi 
prefeita da cidade entre 2009 e 
2016. Ficou inelegível, por conta 
do processo que respondeu por 
irregularidades nas despesas de 
evento patrocinado pelo MTur. 

O Ministério rejeitou a pres-
tação de contas referente às 
despesas no convênio para a 
realização do 1º Festival Nata-
lino do Município. O convênio, 

no valor de R$ 116,5 mil, sendo 
R$ 110 mil de responsabili-
dade do MTur e R$ 6,5 mil de 
contrapartida da Prefeitura.A 
festa ocorreu no dia 24 de 
dezembro de 2009. A justifica-
tiva foi a contratação direta da 
empresa F de M Costa Produ-
ções e Eventos para montar o 
festival desde a contratação de 
artistas até a infraestrutura. Em 
Nota Técnica de Reanálise (nº 
812/2013) do convênio foi asse-

gurado que a ex-prefeita não 
comprovou o pagamento de R$ 
45 mil para as bandas que fize-
ram o show, assim como R$ 6 mil 
para salários de 40 seguranças; 
R$ 6 mil para implantação de 10 
sanitários químicos; R$ 10,5 mil 
para iluminação; R$12 mil para 
aquisição do palco; e R$ 8 mil 
para o som e R$ 9 mil para cria-
ção de vídeo e Imagem, um total 
de R$ 97 mil do valor conveniado 
de R$ 116.500,00.

Ex-prefeita é condenada por 
improbidade administrativa

RITA TENÓRIO não repassou aos bancos dinheiro dos empréstimos descontado dos servidores, caracterizando apropriação indébita

Rita Tenório foi 

prefeita de 

Chã Preta 

durante oito anos



Procon/AL faz 
fiscalização 
em postos de 
combustíveis

COIBIR ABUSOS

Pedro Paulo

Ascom Procon

Di a n t e  d a s 
d i v e r s a s 
reclamações 

dos consumidores quanto 
aos sucessivos aumentos nos 
preços dos combustíveis nos 
postos da capital e do inte-
rior, o Instituto de Proteção 
de Defesa do Consumidor de 
Alagoas (Procon-AL) iniciou 
na terça-feira passada uma 
ação para conferir os preços 
e notas fiscais das três últimas 
compras e coibir possíveis 
abusos. Em Maceió, a opera-
ção contou com a parceria da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) e da Secretaria da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz/
AL).

Foram fiscalizados 16 
postos nas cidades de São 
Sebastião, Junqueiro, Teotô-
nio Vilela e Maceió. Alguns 
estabelecimentos receberam 
autos de constatação, pois 
estavam sem painel de valores 
visível aos consumidores. 

Outros receberam notifi-
cação para explicar o motivo 
do valor do litro do combustí-
vel ter pouca visibilidade nas 
bombas.

CANAIS PARA DENÚNCIAS
A Sefaz ficou responsável 

pelos aspectos tributários e 
a ANP teve o papel de averi-
guar a qualidade dos combus-
tíveis (quantidade de água 
agregada e temperatura). Já ao 
Procon, coube a checagem de 
se o que é injetado pela bomba 
é, de fato, cobrado ao consumi-
dor, o preço de venda desses 
produtos em relação aos valo-
res adquiridos (checando se 
há alguma prática abusiva de 
preço).

“É importante que os 
consumidores saibam que 
o órgão não vai ficar inerte 
diante dos abusos já que o 
aumento aconteceu, mas não 
pode ser cobrado de forma 
automática. Assim, solici-
tando as últimas notas fiscais, 
verificamos se o proprietário 
já está comercializando com 
os reajustes”, afirma o Dire-
tor-presidente do Procon-AL, 
Daniel Sampaio.

O consumidor pode abrir 
reclamação ou realizar denún-
cia por meio dos canais de 
atendimento do Procon, atra-
vés do 151, WhatsApp: (82) 
98876-8297 e presencialmente, 
mediante agendamento, pelo 
site agendamento.seplag.
al.gov.br.

MERCADO
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O Governo Federal flexibilizou, na 
quarta-feira (17), as regras para 

comercialização dos seguros de 
proteção de patrimônio de pessoas e 
empresas, incluindo os de vida, auto-
móvel e residencial. Com a mudança, 
a partir de 1º de março, os consumi-
dores poderão contratar combos de 
diferentes serviços em uma mesma 
apólice e adequar as coberturas de 
acordo com suas necessidades. 
Atualmente, o segmento pode ofer-
tar somente produtos previamente 
aprovados pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). Com a 
mudança, diante da liberdade prevista 
para as novas condições contratuais, 
o mercado projeta redução no custo 
do serviço.

Nesse novo contexto, poderão ser 
comercializados, por exemplo:

* seguro residencial com coberturas 
somente para bens do segurado e 
pagamento de aluguel;

* seguro auto com coberturas mais 
enxutas (aumento da frota segurada);

* seguro para empresas com cober-
turas diferenciadas, como riscos de 
lucro cessante por danos não mate-
riais, responsabilidade civil e riscos 
cibernéticos;

* seguros patrimoniais com paga-

mento vinculado a índices pré-esta-
belecidos.

Na prática, o cliente poderá escolher 
o que quer proteger e o que não deve 
entrar na apólice, além das circuns-
tâncias em que os pertences estarão 
cobertos.
O objetivo dessa desregulamenta-
ção é, de fato, facilitar o acesso ao 
consumidor à contratação do seguro 

específico que ele necessita, já que, 
atualmente, a contratação se dá 
apenas através de apólices já pré-
-aprovadas pela Susep.
Os seguros poderão ficar mais bara-
tos com a mudança, pois haverá uma 
redução nos custos das contratações 
realizadas pelos consumidores.

Conclusão
Em suma, a vantagem da alteração 

é poder estruturar pacotes de forma 
flexível e sem análise prévia ou apro-
vação das condições previstas no 
contrato.
Aumentando a flexibilidade na contra-
tação das coberturas, de modo que 
um mesmo produto possa atender 
diferentes necessidades do segurado. 
Contribuindo para tornar as relações 
de consumo mais transparentes, sem 
perder de vista a fiscalização das auto-

ridades.
Espero que o artigo tenha esclare-
cido 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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EM SOCIEDADE Jailthon Sillva
jailthonsilva@yahoo.com.br

Contatos: 
3522-2662 / 99944-8050

FASHION | Toda beleza 

da poderosa Amanda 

Vas, sempre belíssima!

MARÇO AZUL-MARINHO
O câncer colorretal foi escolhido como foco no mês de março por se tratar do 

terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres no país. A escolha do mês 

se deu porque ele abriga o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino, 27 

de março, e a data é lembrada em todo o país como símbolo pela prevenção e 

tratamento da doença. Em todo o país, são feitas campanhas para conscientiza-

ção sobre o câncer que, segundo dados veiculados este ano pelo INCA, tem como 

estimativa 35 mil novos casos apenas para este ano no Brasil.

CRIANÇA NOTA 10
A LBV convoca a sociedade alagoana a ajudar na tradicional campanha “Criança 

Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!”, que assiste 25 mil crianças, 

adolescentes e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social no país, 

com kits de material escolar. As doações para a iniciativa solidária educacional 

podem ser feitas diretamente no site www.lbv.org .

Queremos entregar entre janeiro a março, 90.000 benefícios a famílias em situ-

ação de pobreza em todo o país. www.lbv.org ou pelo telefone 0800 055 50 99. 

Em Alagoas, serão assistidos mais de 520 estudantes dos municípios de Feira 

Grande, Piaçabuçu, Maceió, São Sebastião e Traipu. 

IN DESTAQUE | Um brinde +QESPECIAL para eles que fazem a Mesa Diretora 

do Poder Legislativo de Arapiraca, na sequência do click: Pablo Fênix 

(segundo secretário), Dr. Fábio (vice-presidente), Thiago Severino Lopes 

dos Santos, vulgo Thiago ML (Presidente da Câmara de Vereadores), Márcio 

Marques (primeiro secretário) e Melquiseder de Oliveira (terceiro secretário)

TODO ELE | O modelo Diego 

Farias, em parceria com o 

empresário Wilson Ruas, 

comemoram o sucesso de seu 

novo empreendimento noturno 

na capital alagoana, leiam 

OCEANO SPA, que fica situado 

na rua Uruguai, 209, no bairro 

de Jaraguá. #sútotal

APLAUSOS | André Fon é conhe-

cido internacionalmente com 

suas lentes mágicas, leiam 

Mago da Fotografia, onde atua 

também no jornalismo, escre-

vendo sua coluna social Flash 

News no Jornal Alagoas Agora. 

Sucesso sempre amigo!

NEWS, NEWS | Geruza Tenório, 

em recente visita à bela cidade 

de Aracaju, conferindo a new 

collection da famosa grife 

Lança Perfume com a elegante 

diretora da marca Bruna Olivo. 

#puroluxo

Nova regra que pode reduzir preço de seguros de automóvel e residencial vale a partir de 1º de março

MOMENTO SEGURO
Djaildo Almeida - djaildo@jaraguaseguros.com - @djaildoalmeida
Corretor de Seguros, graduado em Administração de Empresas com especialização em Marketing e Gestão 

Empresarial é professor da Escola Nacional de Seguros e Diretor do Sincor/AL



D
o i s  m e s e s 
d e  g e s t ã o 
do prefeito 

JHC a frente da Prefeitura 
de Maceió e as mudanças 
já podem ser sentidas. As 
ações do prefeito geraram 
economia para o município 
e garantiram entregas impor-
tantes para a população.

A situação encontrada 
por JHC mostra um desafio 
ainda maior do que o imagi-
nado. A nova gestão herdou 
um rombo de mais de R$ 
300  mi lhões ;  inc lu indo 
meses não pagos dos servi-
ços de coleta de lixo. Ainda 
assim, a atual gestão conse-
guiu resolver as pendên-
cias e garantir o serviço 
de limpeza urbana para a 
população de Maceió.

Somente  em janeiro , 
Maceió reduziu 50% dos 
gastos com combustíveis. O 
prefeito JHC abriu a caixa 
preta dos contratos públi-
cos; cancelou a licitação de 
Iluminação Pública e, na 
Saúde, uma auditoria interna 
resultou em uma economia 
mensal de R$ 4 milhões. A 
análise dos contratos segue 
sendo realizada pelas equi-
pes da Prefeitura.

Mesmo com os desafios, 
o prefeito JHC conseguiu 
deixar Maceió preparada 
para a vacinação contra a 
Covid-19. O atual gestor 
aumentou a capacidade de 
armazenamento da Central 
de Frio e a capital conta com 
a maior Central de Alagoas; 
inclusive, se colocando a 
disposição dos demais muni-

cípios alagoanos. A Prefei-
tura também abriu processo 
seletivo para a contratação 
de 295 profissionais da saúde 
para fortalecer o combate à 
pandemia.

Nestes dois meses,  a 
Prefeitura esteve em diver-
sos bairros com mutirões 
de limpeza e de iluminação 
pública. Foram mais de 700 

pontos de luz restabelecidos 
na cidade. Além da liberação 
do Imposto sobre a Transmis-
são de Bens Imóveis (ITBI) 
em até 48 horas, desburo-
cratizando os serviços da 
Prefeitura. Nos próximos 
meses, será lançada uma 
licitação para um sistema 
de mobilidade corporativa 
por aplicativo. Que, além de 

modernizar e trazer eficiên-
cia para gestão, vai garantir a 
economia de recursos públi-
cos.

Obras importantes saíram 
do papel como a UPA da 
Santa Lúcia, a ciclovia da 
Avenida Fernandes Lima e a 
creche do Ouro Preto. Além 
dos 6km de pavimentação de 
ruas na parte alta da capital.
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Economia e eficiência em 
dois meses da Gestão JHC

PREFEITO REDUZ GASTOS e entrega obras importantes em Maceió; além de equacionar pendências herdadas da gestão anterior

Um dos problemas enfrentados por João Henrique Caldas-JHC no início do ano foi o atraso no pagamento dos trabalhadores da limpeza urbana de Maceió



10 O DIA ALAGOAS  l  28 de fevereiro a 6 de março  I  2021

ESPORTES
redação 82 3023.2092

e-mail redacao@odia-al.com.br

Caçula do Alagoano, Aliança  
admite uma vaga no nacional          

DESPORTIVO ALIANÇA ainda não pensa em títulos em Alagoas, mas em projeção no cenário do futebol nacional

JOGODuro Jorge Moraes
jorgepontomoraes@gmail.com

Thiago Luiz
Estagiário 

O 
Desport ivo 
Aliança come-
çou a despon-

tar no cenário do futebol 
alagoano desde a temporada 
de 2020, quando conquistou o 
título de campeão estadual da 
segunda divisão. Com uma 
“base” do time principal sólida 
e um bom planejamento da 
diretoria, o clube começou a se 
estruturar para a elite do Alago-
ano e deu trabalho também na 
Copa Alagoas. Treinando no 
campo da Universidade Fede-
ral de Alagoas (Ufal), a equipe 
tem ambições para o ano de 
2021. E, por isso, a reportagem 
de O Dia Alagoas procurou 
entender melhor a história da 
equipe e também quais são os 
planos futuros. 

De acordo com o atual 
presidente do clube, Luciano 
Lessa, o Aliança surgiu atra-
vés de um convite da diretoria 
do então Vila Nova, um clube 
federado, mas ainda amador. 

Juntamente com Claudiano 
Emídio e o então presidente do 
Vila Nova, foi decidido alterar 
a identidade visual do clube 
e profissionalizá-lo em 2012. 
Ou seja, um clube muito novo, 
que completa nove anos no 
próximo dia 10 de março.

Ainda segundo o mandatá-
rio, o tricolor sempre se susten-
tou das contribuições dos 
próprios dirigentes e amigos. 
No entanto, apenas esse 
suporte não seria o suficiente 
para 2021. Por isso, chegaram 
empresas de muito poder aqui-
sitivo e que apostam em gran-

des clubes, como os grupos 
Rafael Tenório e Coringa. A 
fornecedora de materiais é a 
Pratic Sports, mas a parceria 
de maior expressão é com o 
Laboratório de Ciências Apli-
cadas ao Esporte (LACAE), 
da Ufal, que disponibilizou o 
campo universitário, atual casa 
e Centro de Treinamentos (CT) 
da equipe.

O presidente comentou 
ainda sobre a possibilidade 
de o Aliança se tornar um 
clube-empresa: “No início 
isso não foi nem muito venti-
lado. A ideia era realmente o 

incentivo ao esporte e o lado 
social oportunizando aos 
jovens essa prática do futebol. 
Com o passar das tempora-
das, o projeto foi crescendo e 
essa ideia surgiu em alguns 
momentos. Porém, atualmente 
não é um plano a curto ou 
médio prazo”, afirmou. 

Apesar do bom desempe-
nho no estadual da segunda 
divisão no ano passado, a dire-
toria entendeu que o elenco 
para a atual temporada preci-
sava de mais experiência para 
chegar forte nas competições. 
Por isso, a aposta foi de mistu-
rar os jovens talentos que se 
destacaram em 2020 com atle-
tas experientes na disputa da 
elite do futebol alagoano. 

“Optamos por manter boa 
parte do grupo da Segunda 
Divisão e trazer reforços pontu-
ais, mas sempre mantendo o 
DNA do clube de apostar em 
atletas jovens. O comando 
técnico do Jadson Oliveira 
tem sido fundamental”, disse 
Luciano. 

E se dentro de campo, os 

resultados têm agradado à 
diretoria, as ações fora das 
quatro linhas dispensam 
comentários. O clube parti-
cipa de um trabalho junto do 
Instituto de Educação Física e 
Esporte da Ufal (IEFE/AL) para 
a ressocialização de reeducan-
dos da unidade de internação 
de menores infratores, dando 
espaço a esses jovens nas cate-
gorias de base do tricolor.

“A gente acredita que o 
trabalho em equipe, o compa-
nheirismo e a disciplina que o 
esporte traz serão de grande 
valia para esses jovens”, 
avaliou o presidente.

E a ambição do Aliança é 
crescer no futebol alagoano, 
buscando espaço entre os gran-
des, mas com os pés no chão: 
“O primeiro degrau que busca-
remos é a manutenção na elite, 
depois a classificação para as 
semifinais e assim lutaremos 
para alcançar o melhor posicio-
namento possível. Uma vaga 
em uma competição nacional 
é o nosso sonho”, completou 
Luciano.

O Coruripe não merece um WO

Com uma competição até certo ponto fraca, com pouca 
empolgação e clubes formados de última hora para 

disputar o campeonato estadual, imaginava-se tudo, 
menos que o Coruripe fosse perder na estreia por WO, ou 
seja, não compareceu a campo para enfrentar o CRB. Para 
os menos avisados, e o que seria WO? É quando o time 
não aparece para jogar, como em campeonato de várzea, 
e o adversário vence sem jogar. No caso do Campeonato 
Alagoano, o regulamento aponta três pontos para o adver-
sário e com uma vantagem de três gols. Foi exatamente o 
que aconteceu em favor do CRB, é o líder, indo a campo só 
para constar que estava lá, mesmo sabendo que o adver-
sário não compareceria para o jogo.

Na história do Coruripe um fato desse não havia ocorrido. 
É bem verdade que o clube já viveu outros momentos 
complicados, principalmente na parte financeira, mas não 
ir a campo, jamais. Se o maior patrono do clube em todos 
os tempos, o ex-deputado e empresário João Beltrão fosse 
vivo, com certeza isso não aconteceria. Primeiro, porque 
ele não deixava faltar dinheiro para honrar os compromis-
sos do clube. Em segundo lugar, mesmo que não tivesse os 
recursos, o que era quase impossível, os jogadores iriam 
a campo mesmo sem querer, querendo. Na verdade, pelo 
que se sabe, faltou habilidade aos atuais dirigentes para 
resolver um problema interno de última hora.
Na véspera do jogo, dez jogadores e a comissão técnica 

resolveram deixar o clube e dois motivos foram alega-
dos pelos rebelados: a falta de compromisso do clube 
quanto aos salários e a chegada para comandar o futebol 
do dirigente Jorginho, ex-Jacyobá, desafeto de alguns 
desses profissionais. Pelo clube a alegação é que nove 
dias de atraso nos salários não é justificativa, e que o 
dirigente citado estava apenas colaborando com o Coru-
ripe, conseguindo, inclusive, o dinheiro para completar a 
folha de pagamento do salário de janeiro. Portanto, era um 
colaborador que chegava para ajudar, no momento mais 
difícil do clube, que era a estreia na competição. Com a 
debandada, o Coruripe está refazendo o grupo e não pode 
mais errar.
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Tricolor recém-ingresso no Alagoano sonha com crescimento na competição

Rodada fatiada
Com a aproximação da estreia de Alagoas na Copa do Nordeste, a FAF está 
fatiando algumas rodadas do Campeonato Alagoano. A partir de agora, dificil-
mente, elas serão cheias. Por exemplo: a segunda rodada começou na quinta-
-feira com Jacyobá X CSA, em Arapiraca; no sábado (27), CRB X ASA, em Maceió; 
CSE X Coruripe, em Palmeira dos Índios; e Murici X CEO, em Murici, no domingo. 
Dessa vez, a folga na rodada é da Desportiva Aliança. A FAF já fatiou, também, a 
terceira rodada.

Jacyobá X CSA
O CSA só precisou do primeiro tempo para ganhar do Jacyobá na abertura da 
segunda rodada do Campeonato Alagoano. Com gols de Delatorre, Silas, Gabriel 
e Lucão, o time venceu por 4 a 1, com Josy descontando para o adversário. Com 
quatro pontos em duas rodadas, o CSA lidera a competição. Com um futebol 
rápido o time envolveu o Jacyobá, mesmo que o campo de jogo tenha prejudicado 
um pouco oi futebol jogado. Agora o CSA vai trocar o chip, neste final de semana, 
para jogar a Copa do Nordeste.

A Copa do Nordeste para CSA e CRB
Neste domingo, no estádio Rei Pelé, o CSA recebe o Treze de Campina, estreia 
dos dois clubes pela Copa do Nordeste. Como a expectativa do torcedor do CSA 
é muito grande, é bom lembrar que ainda não será dessa vez que o time contará 
com todos os jogadores, recentemente, contratados. É que o clube repatriou 

alguns brasileiros que estavam jogando em outros países e somente depois do 
dia 1 de março é que poderá ser concretizada a transferência internacional na 
janela do futebol. Por outro lado, o CRB só joga na quarta-feira, em Fortalezam 
contra o time do mesmo nome, sem nenhum problema de janela, pois todos os 
novos reforços já atuavam no futebol brasileiro.

É bicampeão, é bicampeão...
O Flamengo passou todo o Campeonato Brasileiro da Série A no G-4, mas nunca 
chegou a liderança, até antes da penúltima rodada. Como sempre disse, não 
deixem chegar. Chegou como líder na última rodada e carimbou o título de 
campeão, ou melhor, bicampeão brasileiro. É duro escrever isso para quem torce 
pelo Vasco da Gama, que além de não chegar, ainda foi rebaixado para a Série B, 
em 2021, ao lado de Goiás, Coritiba e Botafogo. O Internacional, que chegou a 
ser líder várias rodadas, é vice-campeão.

Que Série B é essa...
Com certeza a Série B desse ano, prevista para ser iniciada no final de maio, será 
uma das mais difíceis. Como caras novas teremos os já citados rebaixados da 
Série A e acrescente aí times como Vila Nova/GO, Cruzeiro que permanece, e 
tantos outros como Ponte Preta, Guarani, Avaí, CSA, CRB, Vitória, Náutico e alguns 
novatos. Se não foi em 2020 que os sonhos do CSA em voltar a Série A e do CRB 
em chegar lá, não será fácil nessa nova temporada, com tanta gente brigando por 
isso e sonhando, nem que seja ainda acordado.

l  Depois de muita conversa, o 
Conselho Deliberativo do CRB 
decidiu que a eleição, ou melhor, 
a aclamação de sua nova direto-
ria será mesmo no próximo dia 5 
de março. Depois disso, a posse 
só ocorrerá no dia 1º de abril, 
o conhecido “dia da mentira”, 
quando assume a presidência 
Mário Marroquim. Será que isso é 
verdade mesmo?
l Pelo que ficou acertado, se não 
houver mais nenhuma mudança 
até a posse, Marcos Barbosa 
será o presidente, inclusive para 
pagar os compromissos assumi-
dos pelos novos dirigentes com 
o departamento de futebol. Não 
entendi até agora porque o atual 
presidente não pode renunciar e 
passar logo o bastão para o novo 
presidente. Coisas do futebol.

ALFINETADAS...
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Bolsas de estudo de excelência para estudantes internacionais - Austrália

Programa de Bolsa de Excelência para Graduação - Canadá

Fonte: Griffith University
Estão abertas as inscrições para as Bolsas de Estudo de 
Excelência para Estudantes Internacionais. O programa 
está aberto para alunos de alto desempenho que se inscre-
vem em cursos de graduação ou pós-graduação na Griffith 
University. A bolsa cobre 25% das taxas de matrícula do 
programa escolhido no ano letivo de 2021-2022. 

Os candidatos devem:
* Ser cidadão de um país que não seja a Austrália ou a Nova 
Zelândia.
* Ter um GPA mínimo em estudos anteriores de 5,5 ou 
acima em uma escala de 7 pontos ou equivalente.
* Satisfazer todos os requisitos acadêmicos e de ingresso 
no idioma inglês para o programa de graduação ou pós-
-graduação escolhido.
* Ser um estudante em tempo integral começando no 
Trimestre 1, 2 ou 3 / 2021.

Se você deseja se inscrever neste programa, é reco-
mendável fazer a admissão no curso de graduação 
ou pós-graduação na Griffith University. Depois de 
receber a carta de admissão condicional ou incon-
dicional da Universidade, você deve enviar o formu-
lário de inscrição do programa dentro do prazo 
determinado.
Os candidatos devem fornecer uma cópia auten-
ticada / atestada da documentação de apoio que 
demonstre forte mérito acadêmico. E se o inglês não 
for sua primeira língua, você deve enviar uma cópia 
de um certificado de teste de idioma inglês recente 
ou fornecer detalhes de quando você fará o teste.

Maiores informações em http://bit.ly/2ONLoqE 
.Prazo para inscrições :
* 3 de junho (para iniciar o 2º trimestre)
* 30 de setembro (para iniciar o trimestre 3).

Fonte: Concordia University
A Concordia University está lançando o Programa de 

Bolsa de Excelência para o ano acadêmico de 2021-

2022. Este programa ajudará os alunos a obter a gradu-

ação na universidade, cobrindo suas mensalidades. 

A orientação é que o interessado faça sua inscrição para 

admissão na instituição. A partir daí todos os candidatos 

serão elegíveis para este esquema de inscrição.

Os seguintes documentos devem ser fornecidos 

como documentos de acompanhamento do pedido de 

admissão: cópia do histórico escolar, comprovação de 

prêmios, certificados de proficiência na língua inglesa, 

uma carta de motivação e uma cópia do passaporte. 

A universidade aceita TOEFL, IELTS, DET, CAEL, CAE, 

CPE e PTE.

Maiores informações em https://bit.ly/2NpeI67 .

Novo relatório do American CouncilofEducation  descreve estratégias para apoiar estudantes internacionais

O American CouncilofEducation(ACE) divulgou um relatório inti-

tulado “Rumo a uma maior inclusão e sucesso: um novo pacto 

para estudantes internacionais”. A divulgação aconteceu no dia 

12 de fevereiro, durante o InternationalizationCollaborative 2021, 

evento realizado em colaboração com a AssociationofInternationa-

lEducation Administrators - AIEA.

O relatório propõe estratégias essenciais e abordagens práticas 

para que as instituições estabeleçam relacionamentos para toda 

a vida com estudantes internacionais e garantam que eles não 

apenas prosperem acadêmica e socialmente no campus, mas 

também estejam bem preparados para carreiras e para a vida 

após a formatura.

“Chegando em um momento de mudança na política de imigração 

dos EUA e no lançamento global da vacina COVID-19, este relató-

rio pode ajudar os líderes institucionais a se comprometerem não 

apenas em atrair um maior número de estudantes internacionais, 

mas também a uma nova visão de igualdade, inclusão e apoio”, 

disse o presidente da ACE, Ted Mitchell.

O relatório descreve a base e a visão de como seria um novo 

pacto com estudantes internacionais e, em seguida, apresenta 

uma estrutura de como alcançá-lo. Por exemplo, ele destaca a 

importância da entrega eficaz de informações e mapeia vários tipos 

de informações às quais os alunos precisam ter acesso, desde 

procedimentos de admissão e processos de visto até o que esperar 

da sala de aula e como permanecer conectado como ex-alunos. 

Também sugere o envolvimento de estudantes internacionais no 

desenvolvimento e criação de materiais de orientação e investi-

mento em aconselhamento de carreira para auxiliar os estudantes 

internacionais a garantir empregos ou oportunidades de pesquisa 

na pós-graduação, entre muitas outras recomendações.

“Os alunos internacionais desempenham um papel fundamen-

tal na facilitação da aprendizagem global para todos os alunos e 

trazem muitos benefícios para os campi anfitriões e comunidades 

locais; o sucesso deles é o nosso sucesso ”, disse Robin Matros-

sHelms, vice-presidente assistente de aprendizado e engajamento 

da ACE e um dos autores do relatório.

O relatório serviu de base para a discussão durante o ACE / AIEA 

InternationalizationCollaborative 2021, com a participação de 

acadêmicos, líderes de campus, profissionais e alunos. Gestores 

de Instituições de Ensino Superior e profissionais da Educação 

podem acompanhar mais informações em http://bit.ly/2N7JWz2 .

Alyshia Gomes escreve sobre Educação Internacional, Educação 

Global e temas correlacionados no jornal “O DIA ALAGOAS” e no 

site “O DIA MAIS”. Dúvidas, comentários e sugestões, entre em 

contato através do emailalyshiagomes.ri@gmail.com.

Programa Jovens Embaixadores - EUA
Fonte: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil
O Programa Jovens Embaixadores (JE) é uma iniciativa oficial do Departamento 
de Estado norteamericano e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consula-
dos dos Estados Unidos da América. Criado em 2002, o JE é um intercâmbio de 
curta duração nos Estados Unidos para estudantes brasileiros do ensino médio 
da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude 
positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capaci-
dade de liderança e espírito empreendedor. 

Para participar do Programa Jovens Embaixadores os candidatos 
devem possuir todos os seguintes pré-requisitos:
* Ter nacionalidade brasileira;
* Ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa;
* Ser aluno(a) do ensino médio na rede pública brasileira e já ter cursado pelo 
menos o 1º ano do ensino médio em 2020 – alunos que iniciarão o 1o ano do 
ensino médio em 2021 não poderão se candidatar;
* Ter boa fluência oral e escrita em inglês;
* Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior; 
* Jamais ter viajado para os Estados Unidos;
* Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;
* Ter excelente desempenho escolar;
* Ter perfil de liderança e iniciativa;
* Ser comunicativo(a); 
* Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;
* Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto 
social em sua comunidade por pelo menos seis meses. 
Os organizadores informam que, devido às muitas restrições por causa da pande-
mia da Covid-19, caso não seja possível a realização do intercâmbio nos EUA em 
julho de 2021, os selecionados serão convidados para participar de um intercâm-
bio em formato virtual bastante interativo e inovador.
Maiores informações em https://bit.ly/3anFH9O .



A Peugeot passou a exibir 
um novo logotipo desde a 
quinta-feira passada. O leão 
foi mantido, claro, mas agora 
está repaginado. Esta é a 11ª 
versão do logo, sendo que 
o anterior era usada desde 
2010. Vale lembrar que a 
Peugeot agora integra a Stel-
lantis, empresa criada a partir 

da fusão dos grupos PSA e 
FCA. Junto com a mudança 
do logotipo, a empresa deve 
se posicionar como uma 
marca mais premium e luxu-
osa. A novidade irá estrear 
na nova geração do 308, que 
chega ao mercado europeu 
ainda neste ano.O novo logo 
traz apenas a cabeça do leão, 

uma homenagem à cidade 
francesa de Lion. Antes, tinha 
o corpo inteiro com as patas 
levantadas. Muda também a 
posição do nome da marca, 
que passa a ocupar a parte 
superior do logo. Em breve, 
ele estará nos sites, redes soci-
ais e concessionárias em todo 
o mundo. 

Apaixonado por motoci-
clismo e amante da lendária 
superesportiva Hayabusa, 
que fez história como uma 
das primeiras motocicletas 
de série a romper a barreira 
dos 300 km/h, o advogado 
Eduardo Medeiros esteve na 
capital alagoana para rece-
ber o certificado de primeiro 
proprietário brasileiro do 
novo modelo da GSX-1300RA 
Hayabusa, versão 2022, na 
cor vermelha (Candy Daring 
Red). A honraria foi concedida 
pela J. Toledo Suzuki Motos 
do Brasil, durante solenidade 
simbólica realizada na quinta-
feira passada, no Maceió 
Shopping, pela concessionária 
Wind Motos, autorizada da 
fábrica japonesa em Alagoas, 
responsável pela comerciali-
zação da nova Hayabusa. O 
empresário Cleydson Villar 
Filho falou da sua satisfa-
ção em poder participar de 
todo o processo logístico de 
entrega da motocicleta, prin-

cipalmente pelo fato de ser a 
primeira aquisição no país.
Vice-presidente da Escude-
ria Mundial de Hayabusa, 
Eduardo Medeiros também 
foi agraciado com o título 
máximo da irmandade. Na 
ocasião, o advogado afirmou 
que sua primeira compra 
ocorreu em 2003, quando teve 

a oportunidade de pilotar um 
dos modelos. “Era a moto 
mais veloz do mundo e sua 
potência me despertou a aten-
ção. Até hoje posso sentir a 
sensação de liberdade e segu-
rança quando estou pilotando 
o falcão peregrino. Essa é 
a minha nona Hayabusa”, 
declarou. 
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RecallFord 
Territory: A 
montadora não 
anda nada bem
A Ford convoca recall 
para o Territory para 
substituição do conversor 
catalítico do sistema de 
escapamento. As unidades 
afetadas são modelo 
2021. O agendamento já 
deve ser feito e os reparos 
começarão no dia 25 de 
fevereiro.Em comunicado, 
a Ford diz que nos veículos 
envolvidos, podem ocorrer 
oscilações no tratamento 
dos gases emitidos pelo 
sistema de escapamento 
em razão de uma variação 
no processo de produção 
do conversor catalítico.
Deste modo, em caso de 
oscilação dos gases do 
sistema de escapamento, 
os níveis de emissões 
atmosféricas podem 
não atender aos limites 
previstos.

Cronos ganham 
equipamentos 
de segurança de 
série
Na versão Drive 1.3, 
o Cronos passou a 
contar com controle de 
estabilidade, controle 
de tração e auxílio de 
partida em rampas. Os 
equipamentos faziam parte 
do pacote S-Design, que 
se encontra disponível 
nesta configuração e ainda 
oferece ar-condicionado 
automático digital, sistema 
Keyless Entry and Go, 
câmera de ré, retrovisor 
elétrico, faróis de neblina, 
roda de liga leve de 15”, 
spoiler traseiro e detalhes 
escurecidos no interior e 
exterior do modelo.

ACONTECE 
esta semana

MITSUBISHI CUP 
CONFIRMA 22ª 
TEMPORADA 
CONSECUTIVA
No próximo dia 10 de abril, 
os veículos de competição 
especialmente produzidos 
pela Mitsubishi Motors 
estarão alinhados no 
pórtico de largada, prontos 
para oferecer a pilotos, 
navegadores e equipes uma 
experiência exclusiva, repleta 
de velocidade e adrenalina.A 
data marca a abertura da 
22ª temporada da Mitsubishi 
Cup, rally cross-country de 
velocidade promovido pela 
marca dos três diamantes.

Advogado recebe certificado
de primeiro proprietário 
brasileiro da nova Hayabusa

Peugeot, com Logotipo novo, 
faz uma homenagem a Lion

EM ALAGOAS

CIDADE FRANCESA

Honda inova e 
patenteia moto 
com drone na 
traseira
A Honda, fabricante 
japonesa de automóveis, 
registrou uma patente de 
uma moto elétrica com um 
drone embutido na traseira. 
O projeto inusitado foi 
revelado pelo Cycle World 
e, através de diagramas 
e algumas informações, 
explica como funcionaria 
o veículo.Através de um 
controle na motocicleta, 
o piloto poderá acionar a 
abertura da traseira para 
a liberação do drone que, 
conforme indicam as 
imagens, se expandirá após 
sair do compartimento. O 
equipamento será capaz 
de navegar e retornar 
à motocicleta de forma 
independente, permitindo 
que o piloto mantenha-se 
concentrado na estrada.

RODASDUAS
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Envie crítica e sugestão para ndsvcampus@gmail.com

Dois
dedos

de
prosa

Este é mais uma colaboração de Mácleim Carneiro, cantor e compositor. Desta feita traz 
um papo com Pedro Cabral e temos, também, um outro registro de extrema importância 

e que é Arriete Vilela. Obrigado, parceiro Mácleim!
Obrigado, DomDyda Lyra, e obrigado, Dom Eduardo Bastos, pela possibilidade de usar 

seus trabalhos na ilustração.
Vamos ler!
Abraço,

Sávio de Almeida

Camarim do Campus (III):
Pedro Cabral e Mácleim Carneiro
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Visite o Blog do Sávio Almeida

Não foi  nada fáci l 
c o n s e g u i r  q u e  o 
arquiteto, artista plás-

tico e escritor Pedro Cabral 
fosse à Rádio Educativa, para 
nos dar a honra dessa entre-
vista. Todavia, se há uma 
maneira pela qual as coisas 
podem se realizar, tal maneira 
passa pela ajuda e colabora-
ção dos amigos de verdade. 
Pedro Cabral, além de ser 
um grande amigo, também é 
um artista multifacetado, que 
vai da poesia e literatura às 
artes plásticas, traçando pela 
arquitetura das retas e curvas 
onde sua sensibilidade e inte-
ligência predominam. Aliás, 
a internet é outra plataforma 
onde ele também já fez histó-
ria. Durante essa entrevista 
teremos o prazer de conhecer 
os vários temas abordados 
e, sobretudo, o que pensava 
Pedro Cabral há 14 anos.

Para maior entendimento 
dessa nossa conversa, há que 
contextualizá-la no tempo 
em que aconteceu. Por isso, 
aprofundaremos, por exem-
plo, a conversa sobre o PoisÉ, 
um jornaleco que, à época 
e durante vários anos, foi 
mania de muitos internautas, 
carinhosamente alcunhados 
por ele de “malta querida”. O 
jornaleco de picuinhas, como 
o seu criador se referia à cria-
ção, encerrou suas atividades 
em 2010, porém, antes, Pedro 
Cabral conta sobre o nasce-
douro do jornal e o que o 
motivou a produzi-lo durante 
quase 10 anos.Portanto, de 
quebra,avaliaremos porque o 
embate das ideias sempre será 
bem-vindo e como foi possí-
vel haver liberdade democrá-
tica na rede, pois ainda não lhe 
habitava osTrumps e Bolso-
naros da vida, destilando ódio 
pelos cotovelos, com suas 
incubadoras de Fakes News, 
procriando como Gremlins 
na cabeça dos incautos.

Aparentemente esgotado 
o assunto PoisÉ, fomos para 
um outro campo de atuação 
do polivalente Pedro Cabral: 
a arquitetura! Eu destacaria, 
com muito prazer e perti-
nência, sua abordagem e 
análise não apenas do curso 
de Arquitetura em Alagoas, 
mas, sobretudo, dos mean-
dros do mercado e da ação 
do arquiteto enquanto ator 
social. Ou seja, Pedro Cabral, 

nessa nossa conversa, teve 
régua e compasso para traçar 
e delinear, bem claramente, 
algumas das estruturas 
subterrâneas da arquitetura 
praticada em Alagoas. 

Se o nosso país, em todos 
os níveis, está uma pandemia 
só e recentemente tivemos 
o desfecho absolutamente 
lamentável  e  previsível 
das eleições na Câmara e 
no Senado Federal, onde a 
democracia ao longo dos dias 
foi vestida de puta e depois 
violentada diversas vezes e, 
mesmo assim, o povo brasi-
leiro ainda não se deu conta 
da rebordosa que sobrará 
para si e nem de que o pior 
ainda está por vir, posto que 
o que era fosso se tornará 
abismo. Só nos resta ter o 
prazer desse oásis materiali-
zado no pensamento de Pedro 
Cabral,sempre suficiente-
mente lúcido e assertivo, 
sobre a condição e os cami-
nhos da Arquitetura alagoana 
e suas implicações políticas, 
econômicas e sociais.

Esta entrevista, que eu 
adoro chamar de conversa, 
porque, de fato, foi uma 

conversa bastante agradável, 
apesar dos microfones inibi-
dores, porém, só no começo e 
logo depois o Pedro já estava 
se sentindo em casa, aconteceu 
em maio de 2007. De lá paracá, 
ao revisitá-la, com a percepção 
exata do distanciamento que o 
tempo é capaz de arquitetar, 
me foi prazeroso perceber o 
quanto Pedro Cabral evoluiu 
artisticamente e se tornou 
uma referência das artes plás-
ticas caeté, por exemplo. Mas 
ele foi além, acrescentando à 
sua multiplicidade artística 
mais uma faceta: a de escritor. 
E se você quiser saber por que 
digo isso, sim, basta ver suas 
telas, dignas do epiteto de 
obras de arte. Ou, então, pode-
ráler o delicioso “As picarescas 
aventuras de um célebre viga-
rista internacional”, lançado 
na Bienal do Livro do Rio de 
Janeiro.

Aliás, gostaria de abrir 
um pequeno parêntese para 
tecer um breve comentário 
sobre o livro citado. Doqui-
nha é um personagem que 
povoa o imaginário de quem 
segue Pedro Cabral pelo vasto 
mundo virtual do Facebook, 

agora, algoritmicamente, tão 
resumido. Trata-se de um 
divertidíssimo personagem 
em suas idiossincrasias e paro-
xismos quixotescos, capaz de, 
nos tempos gris atuais, diver-
tir o leitor com tiradas abso-
lutamente deliciosas, como: 
“Se o príncipe Charles já é 
feio assim, imagina quando 
era sapo”. Ou então, revela-
ções preciosas, como a de que 
o contrabaixista Félix Baigon 
foi trazido por Dom João VI 
na famosa Missão Francesa 
e, desde então, se estabeleceu 
no aquário e aqui inventou o 
jogo de damas, após presen-
ciar uma briga entre refinadas 
damas, entre os Tabuleiros 
do Pinto e do Martins. Aliás, 
Doquinha esclarece que quem 
cita a fonte é água mineral! 
Ou seja, como diria o poeta 
OceanVuong, é uma leitura 
daquelas em que “o livro se 
fecha e vira riso em nosso 
colo”.     

Ninguém melhor do que 
o próprio autor para definir 
a personagem de sua lavra. 
Então, na página 27, Pedro 
Cabral afirma que “Doquinha 
encarna os pecados capitais 

com arte e com ética, moral e 
cívica, apesar dessa disciplina 
ensinada durante a Ditadura 
Militar só tenha servido para 
guerra de bolinhas em sala de 
aula. Como regra, ele quebra 
as regras. Ele adota esses 
pecados como princípios de 
uma nova era. Ele rompe as 
regras socioculturais como 
progresso evolutivo do ser 
humano. Como diz o profes-
sor Docarl, Doquinha é o cão 
chupando manga, chutando o 
balde e derrubando a barraca 
na quebra de um átomo”.

Ter que finalizar a entre-
vista com o grande Pedro 
Cabral foi um paradoxo, pois 
eu precisaria de todo o tempo 
e espaço do mundo para 
esgotar as inúmeras possi-
bilidades de uma conversa 
com esse ser riquíssimo em 
possibilidades estruturantes 
do que podemos supor ser 
um ser humano admirável. 
Quem sabe, um dia, ele me 
dará outra chance dessas. 
Por enquanto, fica meu agra-
decimento ao Pedro e a você, 
que tem a curiosidade dessa 
leitura e nos dá a honra da sua 
companhia por aqui.

Mácleim Carneiro

Começo de papo!



CAMPUS

3O DIA ALAGOAS  l  28 de fevereiro a 6 de março  I  2021

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

A opinião dos autores pode não coincidir no todo ou em parte com a de Campus.

Por que você resistiu tanto em 
conceder essa entrevista? 

Foi em razão exatamente 
da mídia toda se dedicar à 
vinda do Papa (a entrevista 
aconteceu em maio de 2007, 
uma semana depois o Papa 
Bento XVI visitaria o Brasil) 
que eu resolvi então tentar 
competir com ele. Por isso, eu 
vim aqui (risos).  Na verdade, 
eu nunca tive interesse em 
tentar ocupar espaços na 
mídia, porque além da minha 
histórica timidez, que você 
conhece muito bem, eu tenho 
preocupações outras de não 
emitir uma ideia de ocupar 
espaços indevidos. Em razão 
disso, eu procurei sempre 
recusar, mas a pressão foi 
muito grande, sua, e eu resolvi 
vir (risos).

Nesse caso, desse papo que 
nós estamos batendo agora, não 
existe o espaço indevido. É um 
espaço extremamente merecido 
e você não está aqui simples-
mente porque é meu amigo. É 
porque você gera fatos! Para que 
as pessoas fiquem sabendo, por 
exemplo, a ideia do PoisÉ, o jorna-
leco que circula na internet e cada 
vez mais tem a participação de 
pessoas não só de Alagoas, mas 
do Brasil todo. Como foi que você 
teve essa ideia de criar o PoisÉ e 
como ele vem se desenvolvendo 
ao longo dos anos?

Pois é, o PoisÉ nasceu 
numa tarde-noite do dia 18 
de dezembro de 2001. Era dia 
de greve na universidade e, 
costumeiramente, eu estava 
navegando pela internet e, 
como sempre, eu enviava 
e recebia e-mails, sempre 
naquele princípio de repassar 
coisas interessantes, que você 
recebe e acha que vale a pena 
repassar aos amigos. Nesse 
sentido, eu recebi um e-mail 
de uma amiga dizendo que 
recebia quarenta e-mails e a 
metade era minha, de e-mails 
meus. Eu senti que era um 
toque crítico, no sentido de 
repassar as informações, rece-
ber aquele lixo de internet, 
que nós sempre repassamos e 
volta e meia volta a aparecer. 
Então, nesse sentido, eu me 
preocupei com a crítica que ela 
fez e resolvi transmitir a ideia 
sob um formato diferente. Por 
que não uma espécie de jorna-
leco sob forma de notinhas? 
Eu sintetizaria o que aparece-

ria e ao mesmo tempo poderia 
emitir minhas opiniões acerca 
da cidade, da cultura, da vida 
de um povo. E aí me veio a 
ideia de baixar o espírito de 
Assis Chateaubriand (risos) e 
formar um jornaleco mesmo. 
Na verdade, eu percebi 
também que a internet é um 
grande veículo de transmissão 
de ideias. Então, o formato da 
notinha favoreceu muito isso. 
De permitir que as pessoas no 
computador, sem estar numa 
poltrona, numa rede, como é 
gostoso ler um livro, praze-

roso ler um livro. Então, eu 
achei que no formato de noti-
nha seria interessante e, no 
máximo, no tamanho de um 
ofício.

Mas depois você foi aprimo-
rando essa ideia. Eu lembro que 
o PoisÉ teve uma primeira logo-
marca, depois teve a segunda, já 
teve o slogan de jornal de picui-
nhas e agora parece que está 
começando a se tornar não um 
jornaleco sério, mas parece que 
saiu mais da fase de picuinhas, 
ou não. Como é?

No primeiro momento, 
quando eu pensei na criação 
do jornaleco, eu pensei em 
toda a formatação dele. A logo-
marca... Esse espírito nosso de 
arquiteto, essas ideias de criar 
forma, valorizar a forma, me 
levou à ideia de uma logo-
marca, de um nome para ele 
e de um slogan também para 
ele. E aí, a ideia do termo “pois 
é” surgiu em contrapartida 
ao “Isto É”, da revista. Eu 
pensei assim: enquanto a Isto 
É explica o PoisÉ complica. E, 
como na cultura nossa, àquela 

história do caranguejo alago-
ano que nunca deixa o outro 
subir, eu resolvi usar o termo 
picuinhas, porque era uma 
maneira, talvez, até chamativa 
para o leitor. E uma logomarca 
horrorosa, porque eu não 
domino muito o recurso de 
programas de designers gráfi-
cos. E aí eu criei uma logo-
marca muito tímida e os meus 
amigos depois, e os leitores, 
foram colaborando. O último 
é de um aluno meu, o Rodrigo 
Ambrósio, que gentilmente 
fez a última arte.

Entrevista com Pedro Cabral
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Você disse que os leitores 
acabaram influenciando na 
logomarca e tudo mais. Até que 
ponto a opinião dos leitores 
influencia no que vai ser publi-
cado ou não?

Eu não faço a censura, 
apesar do momento que 
eu corto alguém eu estou 
censurando, mas não pela 
ideia, pela ideologia, pela 
opinião. Eu sempre corto 
pelo fato de ser um texto 
mui to  longo ,  pe lo  fa to 
daquele assunto já estar 
ultrapassado enquanto ação 
factual. Ou então, quando 
descamba,  como já  teve 
oportunidade de acontecer, 
para agressões pessoais. 
Ou seja, quando o embate 
está no nível do campo das 
ideias, tudo bem. 

E quando acontece o embate 
das ideias, você vai até aonde? 
A tréplica? 

É uma espécie de senti-
mento: será que esse assunto 
não está ficando cansativo? 
Os próprios leitores também 
avisam: olha, esse papo está 
ficando cansativo, já não 
tem mais sentido. Então 
eu sinto que isso também 
é o momento de dar uma 
parada.

Mudando de assunto, como 
é que você observa o curso de 
Arquitetura, lá dos anos 70, em 
relação ao de agora, do século 
XXI?

Eu creio que o curso 
de Arquitetura veio num 
bom momento. Em meados 
dos anos setenta ele come-
çou e já formou uma boa 
quantidade de arquitetos, 
aí. Tenho percebido que a 
cidade de Maceió tem modi-
ficado a sua silhueta, a sua 
imagem arquitetônica, para 
melhor. Começa a adquirir 

uma certa personalidade. 
Antes, a arquitetura era um 
pouco a cópia, como o Brasil 
e de uma maneira geral 
faz o mundo todo; aquela 
arquitetura internacional. 
E a nossa arquitetura hoje, 
local, também ainda não tem 
aquilo que se poderia dizer: 
é uma arquitetura alago-
ana. Não existe isso! Mas é 
força, muitas vezes, não da 
vontade ideológica, mas 
muitas vezes das imposições 
de mercado, imobiliária, dos 
materiais, das tecnologias, 
da capacidade de mão de 
obra. Então, não dá para se 
pensar em alternativas maio-
res, mas já se percebe um 
rosto bonito para a cidade 
de Maceió, com a produção 
local alagoana, dos arqui-
tetos que nasceram dessa 
escola de Arquitetura. Acho 
que daqui pra frente há uma 
tendência boa. Eu ainda 
sinto um pouco a necessi-
dade de uma base teórica 
por parte dos arquitetos, 
de uma maneira geral. De 
tal forma que possa produ-
zir essa cultura, essa iden-
tidade cultural, como eu 
vejo, por exemplo, a música 
alagoana já chegando a esse 
patamar. Essa preocupa-
ção, essa responsabilidade 
com a identidade alagoana. 
Por exemplo, a sua música 
Internet Coco, para mim, é 
um marco, onde junta exata-
mente a música contempo-
rânea com o que nós estamos 
buscando, a nossa raiz, o 
coco, no caso. Outros músi-
cos já estão fazendo também 
isso e isso é muito bom. Na 
arquitetura, eu gostaria que 
também esse processo acon-
tecesse.

A que você atribui, então,a 
essa falta dos arquitetos alago-
anos focarem o centro da ques-

tão na alagoanidade, que eles 
podem buscar aqui? Isso é em 
função da exacerbada globali-
zação que a gente vive atual-
mente? 

É .  I n f e l i z m e n t e  i s s o 
também contribui. O arqui-
teto presta muito pouco 
serviço social. Nós trabalha-
mos muitas vezes mais com 
a demanda do mercado. 
Então, o mercado imobi-
liário também é bastante 
restrito aqui em Maceió. 
Poucos arquitetos atuam 
para as construtoras, outros 
arquitetos fazem projetos 
para as residências. Com o 
problema da violência se 
agravando, há uma tendên-
cia das famílias procura-
rem mais edifícios verticais 
ou que transmitem a ideia 
de maior segurança do que 
moradias. Apesar da cultura 
do povo alagoano buscar a 
casa, a unidade unifamiliar. 
Mas, em razão dessa inse-
gurança, há essa tendência 
para uma arquitetura mais 
verticalizada. E essa arquite-
tura verticalizada está sob os 
ditames do mercado imobi-
liário. Então, o mercado 
imobiliário é que determina, 
que diz: olha, nós quere-
mos um apartamento dessa 
maneira porque é esse que 
vende. E, aí, os arquitetos 
de uma certa forma ficam 
presos, não podem perder 
a oportunidade de trabalho, 
terminam cumprindo um 
pouco essas regras merca-
dológicas. 

E a arquitetura patroci-
nada pelo poder público? Eu 
me lembro que um dos fatores 
que me fez desistir do curso 
de Arquitetura, além da minha 
total incapacidade e falta de 
talento para a profissão – na 
época eu trabalhava em um 
órgão público de obras –, foi 

perceber que o poder público 
não dava condições para o 
arquiteto exercer uma arqui-
tetura decente. E o outro lado, 
onde você poderia explorar 
toda a sua potencialidade cria-
tiva, seria exatamente traba-
lhar para a burguesia, para 
quem pode pagar. Então, esses 
dois polos me fizeram perce-
ber que eu estava no mato sem 
cachorro. Como você analisa 
essas duas possibilidades para 
o exercício da arquitetura? 

É. Esse é o grande dilema 
nosso! Seria interessante que 
o Estado tivesse um papel 
mais atuante nesse sentido. 
Infelizmente, o Estado não 
atua com a palavra-chave 
que se chama planejamento. 
E, em razão disso, ele traba-
lha sempre com a disponi-
bilidade de algum recurso 
que o Governo Federal, por 
exemplo,  disponibi l iza. 
Então, surgiu o recurso, 
faz um projeto a toque de 
caixa, para poder atender, 
cumprir, se não o dinheiro 
v o l t a  p a r a  o  G o v e r n o 
Federal. Isso é muito ruim 
enquanto programação, 
enquanto papel do arqui-
teto. E há tanto espaço insti-
tucional que o arquiteto 
poderia atuar, desde a habi-
tação de interesse social até 
equipamentos públicos, que 
pudessem atender à comu-
nidade. O Estado fica preso 
a uma situação de pagar só 
a folha de pessoal, investi-
mentos poucos. Acho que 
existem maneiras internas 
de reorganizar isso, mas aí 
a responsabilidade já não é 
minha, é de cada governo. 
Com relação à iniciativa 
privada, aí o arquiteto já 
tem uma atuação maior. 
Mas vejo que ele ainda é 
preso ideologicamente as 
coisas, porque ele termina 
traduzindo um certo inte-
resse particular, que muitas 

vezes está dotado mais de 
modismos. Muitas vezes 
a cultura de alguém não é 
pelo prazer de querer algo 
por certos valores cultu-
rais, mas sim porque está na 
moda, está na revista tal, é 
uma triste solução. Eu estou 
tentando pintar quadros, 
porque o quadro sou eu que 
determino e alguém compra 
ou não. Porque o ruim da 
arquitetura é exatamente 
você depender de alguém 
para construir alguma coisa 
e, ao mesmo tempo, dizer: 
eu quero que seja do jeito 
que eu quero. Apesar que o 
arquiteto, no meu entendi-
mento, deve também tradu-
zir o interesse do cliente.  

Deixando a arquitetura um 
pouco de lado, o que é que você 
acha da corrente feminina que 
diz que o PoisÉ é um jornal 
machista? Você concorda com 
isso?

D e  f o r m a  n e n h u m a , 
de forma nenhuma, pelo 
contrário! O bom do PoisÉ é 
o toque do humor, da picui-
nha. O fato de existir dentro 
do texto do PoisÉ alguma 
atitude que seja considerada 
machista, não é pela minha 
vontade, pelo meu interesse, 
pela necessidade de querer 
va l o r i z a r  e s s a  p o s t u r a 
machista na sociedade, pelo 
contrário. Eu estou exata-
mente provocando para 
poder criar uma discussão a 
respeito do assunto. O femi-
nino, no meu entendimento, 
é uma posição de fortaleci-
mento da mulher na socie-
dade, de igualdade que deve 
ser valorizado. Às vezes, fico 
brincando porque entre as 
leitoras do PoisÉ tem muitas 
feministas e a ideia é exata-
mente provocá-las, mas de 
uma maneira bem agradá-
vel, de brincadeira.


