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Em Pilar, MP
manda suspender 

os salários dos 
vereadores

Orçamento de 
Maceió para 
2021 deve sair 
“por esses dias”

Sistema Nacional 
de Informações e 
a queda de 
Divaldo Suruagy

Carreira de 
sucesso leva 
Marcelo Cabo ao
Vasco da Gama

Q u a n t o  m a i s  d e m o -
rar para entregar o Orça-
mento/2021 para Maceió, 
JHC vai  ouvir  crít icas e 
acusações. Uma delas fala 
em maquiagem do orça-
mento. O prefeito rechaça 
com veemência. Aumento 
de duodécimo da Câmara 
também foi negado. JHC 
disse que, nos próximos 
dias, após entendimento 
com sua equipe econô-
mica,  bate  o  mar telo  e 
envia o projeto com o Orça-
mento para apreciação da 
Câmara.   Página 3
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O andar da carruagem 
mostra que sete dias na 
Fase Amarela ainda deve 
ser pouco para iniciar a 

contenção do avanço 
da Covid-19 em 

A l a g o a s . Ap ó s 
o u v i r  s e t o re s 

produtivos, a comuni-
dade médica, o Ministé-
rio Público e sua equipe, 
o  g ov e r n a d o r  R e n a n 
Filho decretou o recuo de 
Alagoas à Fase Amarela. 
As medidas restritivas são 
severas, mas podem não 

ser suficientes. O governo 
convocou a população 
– que tem grande impor-
tância no processo – para 
contribuir com as medi-
das de isolamento social, 
a usar máscara e higieni-
zar as mãos. Os números 

da sexta-feira (5) foram os 
piores da semana.

Não será surpresa, e os 
números diários mortes e 
de novos casos mostram 
isso, se na sexta-feira (12) 
o Estado adotar a Fase 
Vermelha.    Página 7

SEMANA AMARELA
Média de 13 mortes e 600 

casos/dia pede mais rigidez

Fábio Costa 
‘compra’ briga 
com Aliança
Usina de Resíduos
Página 4
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O Sistema Nacional 
de Informações

e a queda de
Divaldo Suruagy (I)
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Este artigo faz parte de nossa preocupação com a História do Desenvolvimento de Alagoas 
e será, posteriormente, resumido para a inclusão em livro sobre a questão da modernização no 
Estado. O texto esboça uma reflexão; o diálogo com o tempo deve ser permanente. Aliás, dois 
livros já saíram sobre o assunto, sendo um dele de Almeida e outro de Rocha e aconselhamos ao 
leitor interessado a procurá-los.

Luiz Sávio de Almeida é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Especialista em Direito com 
ambos os títulos dados pela Universidade Federal de Alagoas. É Master in non-formal education 
pela Michigan State University, Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Professor Emérito da Universidade Federal de Alagoas.

Desejamos esclarecer que as citações não estão formalizadas para facilitar a formatação 
deste e dos demais números deste artigo.

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço

Luiz Sávio de Almeida
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AUTORIDADES dão voto de confiança ao setor produtivo e à população em Alagoas
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Opinião
EDITORIAL

Responsabilidade, compromisso e bom senso. 
Embora esses substantivos não estejam muito 
em voga no país, resultado da inércia federal 
no tocante à pandemia, é a aposta que o gover-
nador de Alagoas  faz ao publicar novo decreto 
com o objetivo de conter o avanço da Covid-19 
no Estado. Com a medida, as autoridades espe-
ram reciprocidade na população. É um voto de 
confiança no setor produtivo e nos consumi-
dores. Todos devem ficar atentos, pois, neste 
caso, o governo parece estar dando um alerta 
- caso não se consiga mitigar os riscos, medidas 
mais duras terão que ser tomadas. Pretende-se 
estimular uma parceria com a população nos 
próximos sete dias, contados, a partir da sexta, 
5.  O controle do distanciamento social nos 102 
municípios alagoanos regride com a resolução 
para a Fase Amarela. Indicadores apontam para 
o estrangulamento do sistema de saúde razão 
pela qual o Estado abandona a Fase Azul, menos 
rígida e fica em condição de alerta. 

 Já são mais de 3 mil mortes em Alagoas. Com 
o contínuo crescimento da taxa de ocupação 
de leitos e da média de óbitos, se nada for feito, 
o caos se instalará em breve, colapsando toda 
a área de saúde e mais óbitos serão contados. 
Durante anúncio do decreto, o governador 
Renan Filho lembrou que a “doença é coletiva”, 
e embora não seja necessário um especialista 
para comprovar o óbvio, o destaque do chefe do 
Executivo se faz necessário diante do comporta-
mento da população. Assim, o voto de confiança 
que o decreto estabelece exige o trivial por parte 
de todos – a adesão às difundidas e massificadas 
práticas de “contenção” do vírus. Neste cenário, 
não há desculpas para que o distanciamento 
mínimo entre pessoas não seja seguido, bem 
como a prática do uso de máscara e de álcool 
em gel não sejam regras.  

Vale lembrar ainda, embora redundante em 
função dos argumentos já estabelecidos, que 
as providências mencionadas acima, e que 
qualquer cidadão é capaz de executá-las sem 
dificuldades, são as únicas armas capazes de 
fazer frente ao ataque viral, enquanto a imuni-
zação total não é uma realidade. Cada indivíduo 
tem que assumir o ônus pela tragédia que o 
país vivencia. Dessa forma, o cidadão precisa 
entender que sua postura diante da realidade, 
que hora se apresenta igual para todos, pode ser 
um agravante para a o aumento ou contenção 
da doença.  Então, responsabilidade, compro-
misso e bom senso representam um mínimo 
esforço, ao passo em que se traduz em grande 
contribuição coletiva. 

Confiança 

Quem diria que 2021 começaria com tantas adversidades?! Quem 
poderia imaginar que a humanidade passaria por mudanças repenti-
nas e devastadoras em um tempo em que o conhecimento, a tecnolo-
gia e o avanço da ciência pareciam ter domínio sobre os rumos da raça 
humana?! Imagino que o provérbio popular de nossos antepassados 
está cada dia mais consolidado: “o amanhã a Deus pertence”!

O relaxamento social tem causado sérios problemas aos rumos da 
pandemia. Ainda estamos no contexto pandêmico mundial e a irres-
ponsabilidade toma conta de nosso cotidiano. Bastou uma leve dimi-
nuição nos índices de contágio de coronavírus para que o povo relaxasse 
totalmente nos cuidados necessários, principalmente na aglomeração. 
Resultado: o disparo de contágio e mortes,obrigando os governantes a 
decretar medidas restritivas mais severas para tentar conter os avanços 
da pandemia. Em meio a tudo isso, as atividades escolares estão retor-
nando aos poucos. Na rede pública municipal o retorno está previsto 
para o dia 15 de março de 2021, de forma remota. Na rede estadual, o 
retorno será dia 10 de março do ano em curso, a princípio também atra-
vés das aulas online.

Os professores e professoras já estão se preparando socioemocio-
nalmente para iniciar o ano letivo. Entretanto, nos encontros formati-
vos e preparatórios para esse retorno, o que mais aflige os profissionais 
da educação são as condições precárias de recursos tecnológicos para 
se efetivar um trabalho pedagógico digno e exitoso na modalidade 
remota. Até o presente momento o poder público não disponibilizou 
pacotes de internet, aparelhos celulares, nem para professores, nem 
para alunos. Quando estudantes e familiares vão confirmar suas matrí-
culas na instituição de ensino e confirmam que as aulas serão online, 
pelo menos nesse primeiro momento, há uma tristeza imensa estam-
pada no rosto da maioria dos responsáveis. Eles alegam que não têm 
aparelho de celular potente o suficiente, outros alegam que não podem 
pagar planos de internet via wi-fi e que os dados móveis não suportam 
abrir plataformas e navegar por muito tempo. Outros reclamam que 
suas casas são pequenas e que não oferecem ambiente propício para 
concentração e estudo. Há também depoimentos de pais que afirmam 
ter passado por experiências terríveis no ano passado com seus filhos. 
Estes pais, por não saberem nem ler e nem escrever, e por não domi-
narem os recursos tecnológicos, são facilmente ludibriados por seus 
filhos. Uma senhora de 65 anos, ficou triste ao saber que as aulas conti-
nuariam sendo online. Ela disse: “O ano passado meu neto começou a 
estudar online. Meu celular era um “lanterninha”. Precisei trocar por um 
mais moderno para que meu neto estudasse. Com muitas dificuldades 
financeiras contratei um serviço de internet com wi-fi. Sempre que eu 
entrava no quarto meu neto estava usando o celular. E justificava que 
estava tendo aula ou fazendo pesquisas das atividades solicitadas pelos 
professores. Percebi que meu neto passava a maior parte do tempo 
usando o celular. Eu pedia pra ver as atividades. Ele me mostrava. Eu 
fiquei orgulhosa, pois ele estava bem aplicado nos estudos. Mas como 
quem não sabe ler e nem escrever é cego, o que ele me apresentava 
na tela do celular eu acreditava que era referente ao estudo. No final 
do ano fui saber do resultado final de meu neto na escola. A moça me 
disse que meu neto nunca tinha feito nenhuma atividade online. Disse 
também que ele foi promovido para o oitavo ano. Ele estava matricu-
lado no sétimo ano. Eu questionei como isso era possível, já que meu 
neto não tinha feito nenhuma atividade durante todo o ano? A resposta 
foi que a Secretaria de Educação havia promovido todos os estudantes. 
Quem estudou e quem não estudou. Eu fiquei decepcionada. E meu 
neto ficou muito feliz. Ele disse que fez a coisa certa. Que ao invés de 
‘quebrar a cabeça’ com estudo preferiu se divertir nas redes sociais. 
Fiquei sem argumentos, sem saber o que dizer porque meu neto perce-
beu que fazendo as atividades ou não ele seria aprovado. Eu exclamei, 
decepcionada e até envergonhada: moça gostaria que os entendidos da 
educação refletissem sobre isso. Sei que muita gente não tem condição 
de ter celular nem internet, mas passar todo mundo de ano será que 
é mesmo a melhor solução?” as aulas na rede pública estão voltando. 
Pensemos nos melhores caminhos para uma educação justa, igualitária 
e qualitativa!

Recomeço!

   ARTIGO  |  Elly Mendes *

* ellymendes71@gmail.com

Conselho Editorial
Jackson de Lima Neto

José alberto Costa
Jorge Vieira

Eliane Pereira
Diretora-Executiva

Deraldo Francisco
Editor-Geral

Para anunciar:
(82) 3023.2092

Endereço:
Rua Pedro 

Oliveira Rocha, 189, 
2º andar, sala 210

Farol - Maceió - Alagoas

CNPJ:
07.847.607/0001-50

E-mails:
redacao@odia-al.com.br

comercial@odia-al.com.br

Site:
www.jornalodia-al.com.br

EXPEDIENTE



SEM AUMENTO de duodécimo para a Câmara; mais provável será uma redução
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Poder

A demora do prefeito 
João Henrique Caldas-JHC 
(PSB) entregar o Orçamento 
da Prefeitura de 2021 para 
votação na Câmara Munici-
pal de Maceió está gerando 
muitas especulações. A peça 
orçamentária era para ter 
sido votada no final de 2020, 
mas a pedido de JHC foi reti-
rada da pauta pelo então 
presidente, vereador reeleito 
Kelmann Vieira (Podemos). 
Depois disso, não voltou 
mais ou estaria tramitando 
na surdina. O que provocou 
o questionamento da oposi-
ção e denúncias de que o 
orçamento estaria sendo 
“maquiado” pelo prefeito 
“para atender a interesses 
escusos”. 

A denúncia surgiu nas 
mídias sociais, questionando 
inclusive a legalidade de um 
suposto aumento no valor 
do duodécimo da Câmara 
Municipal de Maceió. O 
prefeito nega. O presidente 
da Câmara, vereador Galba 
Netto (MDB),  também. 
Segundo JHC, uma reunião 
estaria sendo marcada para 
acontecer por esses dias, 
entre ele e a equipe do secre-
tário municipal de Econo-
mia, João Felipe, para bater 
o martelo quanto aos valores 
do Orçamento de Maceió 
para 2021. 

Enquanto isso, a Prefei-
tura continua trabalhando 
com o orçamento de 2020, 
que por sinal é maior que o de 
2021. O orçamento de 2020, 
que deveria ser aprovado até 
dezembro de 2019, coinci-
dência ou não, também só foi 
aprovado no mês de fevereiro 
do ano seguinte. É com 1/12 
avos desse orçamento, no 
valor de R$ 2.630.699.888,00 
que o prefeito JHC vem traba-
lhando. Para 2021, o valor 
total do orçamento de Maceió 
é de R$ 2.567.202.297.00. 
Portanto, 2,5% menor que o 
ano anterior.

O orçamento da Câmara 
para 2021 também seria 
menor que do ano anterior, 
apesar de a casa ter ampliado 
o número de vereadores de 21 
para 25. Ainda não se sabe o 
percentual, mas comenta-se 
que o corte seria em torno de 
um milhão de reais. Segundo 
a assessoria da Câmara, o 
orçamento da Prefeitura 

para 2021, encontra-se com 
o Executivo e ainda não tem 
data para votação. O certo 
seria ter sido votado no final 
do ano, mas como houve 
mudança no comando da 
Prefeitura, a Câmara teria 
devolvido a peça orçamentá-
ria ao prefeito eleito.

ROMBO DE 
R$ 300 MILHÕES
JHC falou sobre o Orça-

mento de Maceió para 2021, 
em entrevista à imprensa, na 
quinta-feira (4/3), quando 
esteve na Guarda Municipal e 
assinou uma ordem de serviço 
para a reforma do prédio da 
instituição. Ele negou que 
esteja “maquiando” o orça-
mento; ficou até surpreso 
com a denúncia e quis saber 
sua procedência. 

Como essa informação foi 
divulgada nas mídias sociais, 
pediu para que ela não fosse 
levada em conta. Mas admitiu 
que esteja fazendo mudanças 
na peça orçamentária, para 
adaptar o orçamento de 2021 
à nova realidade do muni-
cípio, que nesse momento 
enfrenta o aumento de casos 
e de mortes pela Covid-19. 

“Vamos nos reunir com 
a equipe da Secretaria de 
Economia e definir uma data 
para votação do orçamento 
de 2021”, afirmou JHC. Ele 
alegou que a votação da lei 
orçamentária foi prejudicada 
pela falta da transparência 
da gestão anterior, durante o 
processo de transição. 

“Recebemos o município 
quebrado, com um rombo 
superior a 300 milhões de 
reais”, denunciou o prefeito. 
“Por  isso,  t ivemos que 
cortar gastos desnecessá-
rios e despesas com cargos 
comissionados. Estamos 
concluindo os estudos com 
relação ao orçamento, para 
leva-lo à votação na Câmara”, 
acrescentou. 

O valor do déficit, de 
R$ 300 milhões, apontado 
pelo prefeito, equivalente 
a três folhas de pagamento 
do funcionalismo munici-
pal.  Segundo ele, a “herança 
maldita” corresponde à 
dívida com o Instituto da 
Previdência (Iprev), débi-
tos de gratificações legais 
do funcionalismo, contratos 
milionários de R$ 60 milhões 
com locação de imóveis, de 
carros e de prestação de servi-
ços. 

PREFEITO admite que peça orçamentária vai sofrer alterações de valores, mas não estipula prazo para envio à Câmara

JHC descarta ‘maquiagem’ no 
Orçamento/2021 de Maceió

Ricardo Rodrigues
Repórter

Orçamento do estado de Alagoas
O Orçamento do Estado 

de Alagoas para 2021 é de 
R$ 9.916.425.234,00. O valor 
é menor do que o Orça-
mento de 2020, que foi de 
R$ 10.083.977.327,00. O 
projeto de lei, com as diretri-
zes orçamentária para o ano 
em curso, foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa de 
Alagoas no 22 de dezembro 
de 2020.

De acordo com o projeto 
de lei, de origem gover-
namental,  que estima a 
receita e fixa a despesa do 
Estado de Alagoas para 
o exercício financeiro de 
2021, o valor total bruto é 
R$ 12.683.133.974,00, assim 
distribuídos: esfera fiscal: R$ 
11.244.963.570,00; e esfera 
da seguridade social: R$ 
1.438.170.404,00. 

AJUSTANDO

Prefeito JHC disse que haverá alterações no Orçamento/2021, mas que elas são necessários e que não é “maquiagem”

Equipe de JHC na 
transição pediu para 
Câmara não votar

Em dezembro de 2020, o 
Orçamento de Maceió para 
2021 estava para ser votado 
na Câmara Municipal, mas 
o então presidente da casa, 
o vereador reeleito Kelmann 
Vieira (Podemos), suspendeu 
a votação a pedido do prefeito 
eleito, JHC. Na época, em entre-
vista à imprensa, Kelmann disse 
que a peça orçamentária seria 
devolvida ao Executivo para 
que o próximo prefeito pudesse 
fazer os ajustes de devolvê-la à 
Câmara. 

“O orçamento de 2021 
começa a ser discutido em 
2020, mas com o resultado 
desfavorável ao prefeito a 
equipe de transição pediu para 
não ser aprovado. A Câmara, 
na gestão do Kelmann, devol-
veu a peça orçamentária ao 
Poder Executivo”, comentou 
um ex-integrante da equipe de 
transição. Segundo ele, o orça-
mento estaria sendo ajustado 
às novas necessidades. Além 
disso, o prefeito JHC vem redi-
mensionando gastos e estuda 
fazer uma reforma adminis-
trativa para desburocratizar a 
gestão.   

Enquanto a LOA não é apro-
vada, a Prefeitura utiliza 1/12 
avos do orçamento de 2020 
para seus gastos gerais. Como 
valor do orçamento de 2020 
ficou em R$ 2.630.699.888,00, 
em janeiro de 2021, a Prefeitura 
teve até R$ 219.224.990,66 para 
suas despesas. O valor total para 
o orçamento para 2021 é de R$ 
2.567.202.297.00. Portanto, 
2,5% menor que o ano anterior.

E
d

va
n

 F
er

re
ira



FÁBIO COSTA: “A Atral não teria realizado nenhum dos trabalhos no contrato”Poder

Durante a semana passada 
a suposta “Máfia da Metralha” 
virou manchete nos principais 
veículos de comunicação de 
Maceió. A denúncia foi feita 
pelo vereador Fábio Costa 
(PSB) durante pronuncia-
mento na tribuna da Câmara 
Municipal, na terça-feira da 
semana passada. 

Segundo ele, o esquema 
envolvia a Prefeitura de 
Maceió, a Atral (Associação 
dos Transportadores de Resí-
duos de Alagoas e a Aliança), 
empresa designada para 
administrar a Usina de recicla-
gem de materiais oriundos da 
construção civil.

No dia 25 de fevereiro de 
2014, a Prefeitura assinou 
um contrato de permissão 
remunerada de uso através da 
Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Urbanização e a 
Atral. No contrato a Seminfra 
concedeu a Atral a permis-
são para administrar a usina 
de reciclagem de material de 
construção do município. 

A Atral por sua vez, repre-
sentada pelo presidente João 
Thiago Millones, estabeleceu 
que a operacionalização da 
usina  ficasse sob responsabili-
dade da empresa Aliança, que 
segundo consta no contrato, 
era, supostamente, “a única 
empresa com capacidade 
técnica e expertise para operar 
a usina”.

 Até aí tudo bem, mas o 
problema destacado pelo 
vereador é que João Thiago 
Millones era um dos sócios da 
Aliança. Outro ponto desta-
cado pelo vereador é que 
a Aliança não tinha sequer 
licença ambiental no ato da 
assinatura do contrato e, se já 
não bastasse, o parecer que 
atestou a capacidade técnica 
da Aliança foi elaborado pela 
empresa Recilce e assinado 
por Celso Millones Bezerra de 
Lima, outro sócio da Aliança 
e tio de João Thiago, pratica-
mente um almoço familiar de 
domingo.

Segundo a assessoria jurí-
dica do vereador, em relação 
ao contrato, a priori, não have-
ria crime, pois “há previsões 
legais que possibilitam a reali-
zação de contratos com orga-
nizações que tenham em seu 
escopo constitutivo o indubi-
tável lastro na total ausência de 
lucro, tais como associações e 

cooperativas”.
Contudo, a assessoria 

destaca que a Atral foi consti-
tuída em 6 de março de 2013, 
em tese, com o objetivo de 
burlar uma possível licitação, 
haja vista que por ser uma 
associação sem fins lucrativos 
poderia contratar diretamente 
com órgãos públicos, mas, 
no entanto, o que se vê, é que 
o objetivo era somente para 
beneficiar a Aliança Trans-
porte de Cargas e Locação, 
empresa que, o então presi-
dente da Atral (Thiago Millo-
nes), é sócio, visto que a Atral, 
imediatamente, já durante a 
celebração do contrato, fez 
constar que, somente sua 
empresa Aliança tem capaci-
dade técnica para a execução 
dos serviços.

“Sendo assim, a Atral 
enquanto associação não teria 
realizado nenhum trabalho 
dos objetivados no contrato, 
passando a tarefa de imediato 
para Aliança, demonstrando 
que de fato era somente 
para burlar e beneficiar-se 
do patrimônio público sem 
que tivessem que passar pelo 
chamamento público ou Lici-
tação”, destaca.

A denúncia do vereador 
foi protocolada na semana 
passada no Ministério Público 
Federal (MPF) por se tratar de 
um suposto crime ambiental 
em uma APA (Área de Preser-
vação Ambiental), e no Minis-
tério Público Estadual.

A partir de agora as condu-
tas serão investigadas pelo 
MP, que fará o devido enqua-
dramento legal. Mas, em tese, 
alguns dos crimes praticados, 
além dos ambientais, foram: 
Tráfico de Influência; Impedi-
mento, perturbação ou fraude 
na concorrência;  e Modifica-
ção ou vantagem contratual 
na fase de execução.

Após uma série de embar-
gos dos órgãos ambientais, 
municipal e estadual, durante 
fiscalização na Aliança, a 
empresa encontra-se inativa 
desde dezembro de 2020, mas 
o contrato de permissão de 
uso continua vigente, o que 
fez Fábio Costa pedir ao atual 
prefeito de Maceió, JHC (PSB), 
a suspensão do contrato.

A Reportagem entrou em 
contato com o secretário de 
municipal de Comunicação, 
Lininho Novaes, que encami-
nhou a demanda para uma 
assessora, mas 24h depois 
manteve-se o silêncio.

MÁFIA DA METRALHA: destinação de resíduos da construção civil fica com empresa sem licença ambiental

Vereador coloca em xeque
legalidade de contrato

Ariel Cipola
Repórter   PILAR

MP suspende reajuste de 25% 
nos salários dos vereadores

O reajuste salarial dos 
vereadores do Pilar está 
suspenso, a pedido do Minis-
tério Público do Estado de 
Alagoas (MPE/AL). A deci-
são, tomada na semana 
passada, tem como base 
uma solicitação feita pela 
Promotoria de Justiça do 
Pilar, após tomar conheci-
mento do aumento abusivo 
nos subsídios dos represen-
tantes do povo. 

O MP expediu recomen-
dou também que os valores 
recebidos a mais fossem 
devolvidos aos cofres do 
Legislativo. A medida foi 
tomada porque o MPE/AL 
detectou o aumento de 25% 
nos valores dos subsídios dos 
vereadores, que passaram de 
R$ 6.012,60 para R$7,5 mil.

O MP ressalta que o não 
atendimento da recomen-
dação poderá implicar em 
ações contra o Legislativo 
do município do Pilar. No 
entanto, o presidente da 

Câmara Municipal do Pilar, 
vereador Tayronne (PSC), 
ainda não disse se irá ou não 
recorrer da decisão do MPE/
AL. 

“A presente recomen-
dação dá ciência e consti-
tui em mora o destinatário 
quanto às providências soli-
citadas, podendo a omis-
são na adoção das medidas  
implicar o manejo de todas 
as medidas administrativas 
e ações judiciais cabíveis 
contra os que se mantiverem 
inertes”, diz o promotor.

Ricardo Rodrigues 
com MPE/AL
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OFICIAL TERÁ EFETIVO de 113 policiais militares sob o seu comandoEspecial

A  Po l í c i a  Mi l i t a r  d e 
A l a g o a s  v i v e n c i a  u m 
momento memorável na 
sua história e na trajetória 
da mulher dentro da Corpo-
ração. Na sexta-feira (5) que 
antecede o Dia Internacio-
nal da Mulher (comemo-
rado no dia 8 de março), 
u m a  p o l i c i a l  f e m i n i n a 
ascendeu ao comando da 3ª 
Companhia de Polícia Mili-
tar Independente (CPM/I). 

“Este momento repre-
s e n t a  a  va l o r i z a ç ã o  d a 
mulher dentro da tropa, 
de nossas guerreiras que 
defendem a sociedade e se 
dedicam plenamente ao 
cumprimento da profis-
são de forma tão digna. A 
presença da policial femi-
nina ao longo dos anos 
soma significativamente à 
nossa instituição e a capitã 
Danilva personifica o valor 
e a competência de nossas 
guerreiras”,  destacou o 
comandante-geral, coro-
nel Wellington Bittencourt, 
sobre o momento histórico.   

Uma nova missão 
A solenidade de passa-

gem de comando foi presi-
dida pelo comandante de 
Policiamento do Interior 
(CPI), coronel Carlos Luna, 
representado o coman-
dante-geral. A cerimônia 
simbolizou o ato em que o 
major José Otávio passou o 
comando à capitã Danilva 
Cláudia Alvino da Silva. A 
solenidade foi restrita, rá-
pida e atentou para crité-
rios como distanciamento 
e uso obrigatório de más-
cara de proteção. 

Na condução do evento, 
o coronel Luna deixou sua 
mensagem ao antigo e à 
nova comandante: “Para-
béns, capitã Danilva! Dese-
jamos sucesso na missão. 
Que seja um exemplo e 
um modelo para as mulhe-
res,  em especial ,  àque-
las que assumirão cargos 
de comando na Pol ícia 
e m  A l a g o a s.  A g ra d e c e-
mos ao major Otávio que 
agora segue para atuar em 

um setor extremamente 
importante para a PM e 
para a Segurança Pública 
que é a  chefia do Centro de 
Operações Policiais Milita-
res (Copom)”, discursou o 
comandante do CPC. 

O f i c i a i s  e  p ra ç a s  d o 
ser viço diár io acompa-
nharam o momento que 
também foi prestigiado pelo 
P1 do CPC, major Walder 
Lira Nunes e pelo capitão 
Mizael Leite Pessoa Junior, 
comandante da 5ª CPM/I. 
A professora doutora Elaine 
Pimentel, diretora da Facul-
dade de Direito da Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal) representou a socie-
dade civil. 

Unidade tem 113 PMs
A capitã comandará os 

113 militares, entre oficiais  
praças, que compõem a 
Companhia sediada em 
Par ipueira  e  responsá-
vel pelo policiamento do 
município e da Barra de 
Santo Antônio, na região 
metropolitana de Maceió. 

“Deixo meu agradeci-
mento a todos os compo-
nentes da 3ª Companhia. 
A cada um dos oficiais e 
praças que tive a honra 
de comandar ao longo de 
quase dois anos e meio e 
desejo sucesso na missão 
para a  capitã  Danilva”, 
despediu-se o major Otávio.

“Fico agradecida por 
tamanha confiança em 
mim depositada e digo que 
responderei  com muito 
t ra b a l h o.  É  u m  g ra n d e 
desafio, mas conto com os 
oficiais e praças para cami-
nharmos juntos e encaro 
com muito  ot imismo e 
como uma grande respon-
s a b i l i d a d e .  S i n t o - m e 
honrada e feliz. Destaco 
também na tropa a força 
das oficiais e praças, o cari-
nho e apoio que recebo 
delas serve de estímulo e 
alimento diário”, disse a 
nova comandante, ciente 
de que representa força, 
padrão e exemplo dentro 
da Corporação.

Natural do município de 
Passo de Camaragibe, em 
Alagoas, a Capitã Danilva 
tem 37 anos e está finali-
zando a graduação de Mate-
mática. Ela é casada com 
o sargento Erik Vanderlei 
e tem dois filhos, a Maria 
Clara e o Eduardo José, de 
cinco e dois anos respecti-
vamente. 

Aspirante da turma de 
2005, ela integrou o 1º Bata-
lhão de Polícia Militar (BPM) 
e já passou por várias unida-
des, como o 4º BPM; 5º BPM; 
Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (Bope); 
Batalhão de Polícia de Radio-
patrulha (BPRp), onde foi 
a primeira militar femi-
nina a comandar a Rocam; 
Batalhão de Polícia Escolar 
(BPEsc) e Centro de Geren-
ciamento de Crises, Direitos 
Humanos e Polícia Comuni-
tária (CGCDHPC). A capitã 
também serviu à sociedade 
brasileira durante um ano 
em Brasília, Distrito Federal, 
pela Força Nacional de Segu-

rança Pública, que é ligada ao 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública. 

A mulher na Briosa
É a segunda vez que uma 

mulher A primeira coman-
dante da Companhia foi a 
então major Clara Acevedo, 
que atualmente é coronel da 
Reserva Remunerada. 

Já o primeiro passo na 
trajetória da figura femi-
nina na PM de Alagoas foi 
em 1988. As pioneiras ao 
oficialato foram enviadas 
para se qualificarem nos 
estados de Pernambuco e 
Minas Gerais, retornando no 
ano de 1990 para exercerem 
suas funções na segurança 
pública. À época, ainda não 
havia Academia de Polícia 
em Alagoas. Já em 1989, um 
grupo de 35 mulheres fina-
lizou o primeiro Curso de 
Formação de Soldados Femi-
ninos (CFSd Fem) e outras 
11 guerreiras concluíram o 
de Formação de Sargentos 
Femininos (CFS Fem). Era 

a primeira vez que cursos, 
neste formato, ocorriam 
em terras alagoanas — 
tornando-se um marco na 
história da Corporação.

Atualmente a PM-AL 
possui 1.133 policiais femini-
nas na ativa, incluindo as que 
estão de licenças, à disposi-
ção de instituições ligadas à 
Segurança Pública e também 
as que estão distribuídas no 
policiamento ostensivo e 
na atividade administrativa 
em todas as áreas da Corpo-
ração. Esse total representa 
aproximadamente 15,4% do 
efetivo total.

Além da capitã Danilva, 
que está à frente da 3ª CPM/I, 
há também outras mulheres 
em cargos de comando na 
PM de Alagoas, como por 
exemplo, a major Danielle 
Assunção e a tenente Priscila 
Cavalcante, que chefiam as 
patrulhas Maria da Penha de 
Maceió e Arapiraca, respecti-
vamente, inclusive com bons 
resultados contra a violência 
doméstica.

Oficial ingressou na PM na Turma de 2005

MÊS DA MULHER Oficial figura entre as pioneiras na função de comando de unidades alagoanas

Capitã Danilva assume a 
3ª CPM/I, em Paripueira
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CAPITÃ DANILVA

Recebe, na solenidade, homenagem das mãos da Diretora do Curso de Direito da Ufal, professora-doutora Elaine Pimentel



RENAN FILHO:  “Precisamos do apoio da população nessa luta”Estado

O governador Renan Filho 
anunciou novas medidas de 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 em Alagoas. A 
principal mudança é o retorno 
de todo o estado para a Fase 
Amarela do Distanciamento 
Social Controlado, iniciado 
de 0h da sexta-feira passada, 
com vigência pelos próximos 
sete dias. 

Estão suspensos eventos 
e festas em geral, o funciona-
mento de boates está proibido, 
e o horário de funcionamento 
de estabelecimentos comer-
ciais sofreu alterações para 
diminuir a circulação de 
pessoas nos momentos de 
pico do transporte coletivo.

Também foram suspensas 
as cirurgias eletivas na rede 
pública pelos próximos 15 
dias, com exceção dos casos 
de câncer e de doenças cardio-
vasculares.

De acordo com o novo 
Decreto Governamental, 
publicado em edição suple-
mentar do Diário Oficial 
do Estado de quinta-feira 
passada, o horário de funcio-
namento diário de bares, 
restaurantes e similares passa 
a ser autorizado com 50% da 
capacidade de público e entre 
as 6h e as 23h. 

Academias,  c lubes e 
centros de ginástica passam 
a funcionar com 50% de sua 
capacidade.

Lojas localizadas no bairro 
do Centro de Maceió poderão 

abrir das 9h às 17h durante 
a semana e das 8h às 13h no 
sábado; lojas de rua e galerias 
comerciais de todo o estado 
funcionarão das 10h às 19h, 
de segunda a sábado; e os 
shoppings centers de toda 
Alagoas passam a funcionar 
das 11h às 21h.

Restrição
Os templos, igrejas e 

demais instituições religio-
sas poderão abrir com 60% 
da capacidade de público e o 
transporte intermunicipal e 
turístico deve operar com 50% 
da sua capacidade.

“Tomamos a decisão de 
não restringir drasticamente”, 
expl icou o  gover nador 
Renan Filho, durante cole-
tiva imprensa. “Não estamos 

suspendendo de maneira 
definitiva nenhuma ativi-
dade, com exceção de eventos 
e festas em geral, que estão 
suspensas, mas estamos no 
limite máximo do que o equi-
líbrio permite”, pontuou.

A alteração nos indica-
dores da Covid-19 no estado 
– principalmente a elevação 
do número de óbitos por 
semana epidemiológica e da 
taxa de ocupação de leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) registrada nos últimos 
15 dias – obrigou o Governo 
de Alagoas a publicar o novo 
decreto que determina a 
mudança para a Fase Amarela 
após quase seis meses na Fase 
Azul.

“O número de casos ativos 
tem aumentado seguida-

mente ao longo das últimas 
semanas e o número de inter-
nações tem crescido decisiva-
mente”, alertou o governador. 

“Entretanto, é funda-
mental entender que, numa 
pandemia como essa, a 
doença não é individual: a 
doença é coletiva. Cada um 
precisa fazer a sua parte para 
que a doença não tome conta 
do estado como tem tomado 
de outras partes do país”, 
advertiu Renan Filho, ao lado 
do chefe do Gabinete Civil, 
Fábio Farias, e dos secretários 
de Estado da Saúde, Alexan-
dre Ayres, e do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio, Fabrício 
Marques, além do presidente 
da Associação dos Municí-
pios Alagoanos (AMA), Hugo 
Wanderley.

NOVO DECRETO VALE por sete dias e diminui capacidade de público em locais fechados; cirurgias eletivas são suspensas 

Como fica Alagoas com Fase 
Amarela para ‘frear’ o vírus

Agência Alagoas
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todos para superar 
fase de contágio 

Durante o pronuncia-
mento, Renan Filho reite-
rou que o enfrentamento à 
Covid-19 tem duas frentes 
principais: os investimentos 
do Governo e colaboração 
dos cidadãos. “Se o distan-
ciamento social e os cuida-
dos com a higienização das 
mãos não forem intensifi-
cados, nós veremos a nossa 
taxa de ocupação hospita-
lar crescer. Ter leito de UTI 
não significa salvar todas as 
vidas porque uma parte das 
pessoas internadas na UTI 
não sobrevive”, disse.

“Estamos trabalhando 
d u r o  p a r a  o f e re c e r  à s 
pessoas a oportunidade de 
se tratarem e salvarem-se 
da doença. Vamos seguir 
abrindo leitos – já estamos 
com mais leitos de UTI 
do que no auge da crise 
da primeira onda –, mas 
mesmo com os investimen-
tos feitos pelo Governo do 
Estado, com novos hospi-
tais abertos e parceria com 
hospitais privados e filan-
trópicos, temos um limite. 
Se esse limite chegar, preci-
saremos tomar outras medi-
das restritivas”, considerou. 
“Pode voltar mais fases? 
Pode. Tem mais duas. A 
laranja e a vermelha, em que 
as restrições são bem maio-
res”, finalizou o governador.

   CONFIRA AS MUDANÇAS:

Fase Amarela do 
Distanciamento 

Social Controlado

*  Proibição de eventos e festas em geral;
* Suspensão de cirurgias eletivas pelos 
próximos 15 dias, com exceção dos casos 
de câncer e de doenças cardiovasculares;
* Suspensão do funcionamento de 
boates;

* Bares e restaurantes com funciona-
mento permitido entre 6h e 23h e com 
50% da capacidade;
* Academias, clubes e centros de ginás-
tica passam a funcionar com 50% da 
capacidade;
* Lojas no Centro de Maceió com funcio-
namento permitido entre 9h e 17h 
durante a semana, e entre 8h e 13h no 
sábado;

* Lojas de rua e galerias em todo o estado 
com funcionamento permitido entre 
10h e 19h, entre segunda e sábado, e os 
shoppings centers entre 11h e 21h;
* Templos, igrejas e demais instituições 
religiosas com capacidade reduzida para 
60%;
* Transporte Intermunicipal, receptivos e 
transportadoras turísticas com capaci-
dade reduzida para 50%.

ESTADO 

Voltou à Fase Amarela do Distanciamento Social Controlado como forma de reduzir o índice de contágio; serão sete dias de observação dos boletins da Sesau
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  PREOCUPANTE
Já não bastam as Fake News 
rotineiras, alguns deslizes 
profissionais e outros infortú-
nios que estão acontecendo 
casualmente nesta etapa de 
vacinação, a pessoa idosa 
ainda tem que lidar com 
um outrorevés recorrente: 
a temporal estratégia de 
aplicação que o governo 
adotou. A conta-gotas por 
faixa etárias, os mais de 30 
milhões de idosos brasileiros 
estão àmercê da dinâmica 
dos governantes: seja federal, 
estaduais e municipais. Que, 
devido às estratégias regiona-
lizadas de sucessos e insu-
cessos, de êxitos e dilemas, 
estão criando maisum outro 
estado de tensão psicoló-
gica. Para quem já vinha 
passandoporvárias etapas 
de aflições e expectativas 
aterrorizantes convivendo 
com a Covid-19, agora com 
a vacinação tinha esperança 
de um tempo mais favorável. 
Porém, com os descuidos e 
vacilos dos órgãos governa-
mentais está tudo sendo igual 
ou semelhante ao período 
anterior. São várias e diversas 
situaçõesde estresses decor-

rentes pelas falsas notícias, 
especulações destemidas, 
impulsividades, ansiedade e 
a incerteza de tudo. Além de 
que a população não cola-
bora para aceitação das novas 
regras de convivência neste 
tempo de pandemia.

  NOVA PROVA 
DE VIDA
Anualmente, os segurados 
do INSS (Instituto Nacional 
do Seguridade Social), que a 
maioria são pessoas idosas, 
devem comprovar que estão 
vivos para evitar fraudes e 

pagamentos indevidos de 
benefícios. A necessidade da 
prova de vida estava suspensa 
desde março de 2020 devido 
à pandemia do novo coro-
navírus. Porém, na terça-
-feira passada, o presidente 
da instituição, Leonardo 
Rolim, prorrogou o prazo de 
suspensão da prova de vida 
dos aposentados e pensionis-
tas. Uma portaria publicada 
em 20 de janeiro prorrogava 
a interrupção até o final de 
fevereiro, após a declaração, 
o prazo se estendeu até maio. 
Dos mais de 30 milhões de 
aposentados, 5,3 milhões não 
fizeram a prova de vida no 

ano passado. Porém a partir 
de maio, volta a ser obrigató-
rio. Até lá, quem não fez pode 
fazer pelo meio digital sem 
sair de casa. Para beneficiários 
com mais de 80 anos ou com 
restrições de mobilidades, 
desde agosto do ano passado 
a prova de vida também 
pode ser feita por meio do 
aplicativo ou sitemeu INSS. A 
comprovação de dificuldade 
de se locomover precisa ser 
atestada por um médico, 
anexada e enviada eletronica-
mente. Além do novo prazo, 
o governo também anunciou 
a ampliação daprova de vida 
digital por meio da biometria 

facial. Na primeira etapa, 
participaram cerca de 500 mil 
beneficiários de todo o país. 
Fonte: iG @ https://econo-
mia.ig.com.br/2021.

  IR 2021 E O 
APOSENTADO
Com a estimativa de rece-
ber mais de 32.619 milhões 
de declarações em 2021, a 
Receita Federal anunciou 
na quarta-feira passada, as 
novas regras para a decla-
ração do imposto de renda 
2021 ano base 2020. O envio 
das declarações começa a 
partir desta segunda-feira e 
se estenderá até o dia 30 de 
abril. Mas é bom lembrar 
que desde o dia 19 passado 
o INSS, passou a liberar o 
extrato referente aos bene-
fícios do ano base 2020. O 
documento está disponível 
no Meu INSS, que pode ser 
acessado pela internet, no 
site meu.inss.gov.br, ou pelo 
aplicativo com o mesmo 
nome.O comprovante de 
rendimentos do ano de 2020 é 
um dos principais documen-
tos de quem precisa entregar 
o IR neste ano.
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VIVER É A ARTE DE NÃO DESISTIR! Por isso, coragem! 
Enquanto houver vida, haverá esperança!

   Jailton Silva   |  jailthonsilva@yahoo.com.br

Jornalista

Em Sociedade

IN DESTAQUE | 

Quem está desenvolvendo um 

brilhante trabalho em artes digitais 

personalizadas para pessoas ex-

clusivas é o designer Alex Oliveira. 

Confiram o belíssimo trabalho que ele 

fez especialmente para esse confrade. 

#aplausos

NEWS, NEWS | 

Novos médicos residentes Nayron Arthur, Amanda Rodrigues, Matheus Gonçalves e 

Laiane Gomes, foram recepcionados pela direção do Hospital Regional de Arapiraca

  PARABÉNS MULHERES
Dia 8 de Março. Dia Internacional da Mulher. Uma Homena-
gem a quem, com força, sabedoria e delicadeza, transforma o 
nosso dia-a-dia em algo suave e encantador. Eu, Jailthon Sillva, 
quero parabenizar a todas essas mulheres determinadas, guer-
reiras, batalhadoras, sonhadoras, companheiras, verdadeiras, 
inteligentes, parceiras, dedicadas, emotivas, sensíveis e por ser 
essas mulheres espetaculares que conquistou o mundo e os 
nossos corações. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia da Mulher!

  PROGRAMA RESIDÊNCIA BÁSICA I
O programa de Residência Básica do Hospital contempla todos 
os anos quatro profissionais, sendo dois para cirurgia básica 
e mais dois para ginecologia e obstetrícia. Para participar, eles 
precisaram passar por um processo seletivo em duas etapas: 
prova de conhecimentos médicos e análise curricular. Na 
segunda-feira da semana passada, os residentes aprovados 
no Processo Seletivo do Programa de Residência Médica do 
Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapi-
raca, foram recebidos para iniciar mais um importante ciclo de 
carreira profissional.
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PROVA DE VIDA Neste ano pode ser feita pelo aplicativo ou no site do INSS

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  VACINAÇÃO: INÉDITA, INUSITADA E ESTRANHA
Na semana passada circulou na mídia alagoana uma nota jornalística que chamou a atenção 
pelo conteúdo “sensacionalista” destacando que em Maceió teve uma sobra de vacina. Preci-
samente anota esta: “A prefeitura começa a vacinar, no dia 22, os profissionais das unidades 
Básicas de Saúde (UBS), que não atuam na linha de frente de combate à pandemia. Para 
esse grupo foram destinadas 3.960 que restaram da vacinação dos profissionais da linha de 
frente e também do grupo de idosos com mais de 83 anos”.O texto institucional revela um fato 
inédito e inusitado, pois no mundo todo e principalmente em alguns municípios brasileiros 
a grande queixa e preocupação foi a falta de vacinas. O fato estranho que chamou a atenção 
foi oporquê:com a sobra das vacinas dos idosos 83+, os da faixa fronteira que são prioritários 
e biologicamente mais vulneráveis não aproveitaram as vacinas? A estranheza institucio-
nal além de afrontar o bom senso do zelo, da compaixão, da empatia, da visibilidade pelo 
segmento populacional idoso ainda hostiliza as leis de proteção e assistência aos mais velhos. 

BDAY | 

Quem celebra idade

nova hoje com taças 

e mais taças de 

espumantes é o 

repórter do programa 

Agitação (TV Band Alagoas), 

Gilberto Lyra. Parabéns, amigo!

TIM TIM | 

Um brinde +QESPECIAL para 

a universitária Agda Farias

 que festejou in família 

mais uma linda primavera 

em sua vida na quarta-feira da 

semana passada. 

Felicidades!

PARABÉNS PARA ELAS | 

As cronistas sociais Jacira 

Leão e Aninha Monteiro, 

estão sempre in destaque 

na capital alagoana. 

#puroluxo



CONCLUSÃO
Em suma, a verdade é 
que o seguro residencial 
é muito vantajoso nas 
coberturas básicas e em 
muitos casos nas adicio-
nais, pois não são raros 
os eventos de ordem 
aleatória (da natureza ou 
não) que assolam nossas 
residências por aqui. 
Você sabe bem do que 
eu estou falando: sou 
corretor de seguros, mas 
não se trata de querer 
“empurrar” um produto 
ou fazer seu custo de 
vida subir. Principal-
mente em épocas de 
pandemia. Nada disso. 
Seguros são essenciais 
para a continuidade, e 
isso também é sinônimo 
de educação financeira. 
Pense nisso! 
Espero que o artigo tenha 
esclarecido as suas dúvi-

das 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!

SEGURADORAS são de grande importância nesse momento de confinamento                    

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  EM TEMPOS DE 
QUARENTENA SEGURO
RESIDENCIAL É ALIADO NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Um dos maiores sonhos do brasileiro é adqui-
rir uma casa, mas comprar um imóvel próprio, 
muitas vezes requer anos de dedicação, sendo 
necessário poupar dinheiro e abrir mão até do 
lazer da família. Para proteger tamanho investi-
mento o seguro residencial pode ser uma opção 
barata, que ainda garante serviços acessórios.

Além de proteger o imóvel contra incêndios, 
queda de raios e explosões, enchentes e até roubo 
ou furto, o seguro também oferece diversos 
serviços como encanador, eletricista, chaveiro, 
conserto de eletrodomésticos da linha branca, 
desentupimento, substituição de telhas entre 
outras.
Quando o isolamento social é necessário devido 
à pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas 
não estão saindo de casa e querem contar com 
a assistência oferecida pelo seguro residencial. 
As seguradoras continuam oferecendo normal-
mente esses serviços aos seus segurados, que 

não podem esperar o fim do confinamento para 
serem atendidos
Por exemplo, imagine, que o cliente se depara 
com vazamentos no encanamento do imóvel, 
constate o entupimento da tubulação de esgoto 
ou aconteça um curto-circuito, que vai interrom-
per o fornecimento de energia elétrica e ainda 
aumentar o risco de incêndio. 
Esses são casos emergenciais que não podem 
esperar para serem resolvidos. Contar com o 
suporte da seguradora, que vai indicar um presta-
dor qualificado para realizar o serviço seguindo as 
recomendações sanitárias é muito importante.
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CARREIRA DE SUCESSO: treinador terá mais uma missão difícil para encararEsportes

O técnico Marcelo Cabo 
foi anunciado recentemente 
pelo Vasco da Gama, após 
mais uma boa passagem 
pelo Atlético Goianiense, 
clube que o projetou para 
o cenário do futebol nacio-
nal. Em Alagoas, ele fez 
bons trabalhos, que deram 
musculatura ao seu lado 
p ro f i s s i o n a l .  E s p e c i a l -
mente o acesso à Série A 
que conquistou com o CSA 
e o bi-campeonato Alago-
ano. No CRB, uma jornada 
mais discreta: a conquista 
estadual, quebrando a hege-
monia do rival nas últimas 
edições. Cabo foi embora do 
Galo após Vagner Mancini, 
então treinador do Dragão, 
se transferir para o Corin-
thians. Mas a caminhada de 
Cabo em comissões técnicas 
começou ainda em 2004. 

A primeira equipe assu-
mida por ele foi o Bangu, 

que foi rebaixado para a 
segunda divisão do Carioca. 
Depois atuou como auxi-
l iar  técnico de  Marcos 
Paquetá, na Arábia Saudita,  
de Jorginho, no Figueirense 
e como observador técnico 
de Dunga durante Copa do 
Mundo de 2010. Coman-
dou equipes do Kuwait e foi 
o técnico do Tombense no 
primeiro semestre de 2013. 
No mesmo ano comandou 
ainda o Nacional-MG.

Em 2015, passou por 

três clubes: assumiu o Volta 
Redonda durante boa parte 
do Carioca e ainda treinou 
o Macaé na mesma compe-
tição. Por último, tentou a 
sorte no Ceará e no final do 
ano acertou o retorno para 
o Rio de Janeiro. Dessa vez, 
para Duque de Caxias, onde 
comandou o Tigres do Brasil 
durante o primeiro turno do 
Estadual de 2016. Depois, 
foi a vez do Resende contar 
com os trabalhos de Marcelo 
Cabo. Após encerrar seu 

ciclo na terra natal, Cabo 
ficou apenas cinco dias sem 
clube, até ser anunciado 
como o treinador do Atlético 
Goianiense. O ano de  2016 
foi um divisor de águas em 
sua carreira. Além de garan-
tir o Dragão na elite do fute-
bol brasileiro, foi campeão 
da Série B. Em 2017 optou 
por não continuar no rubro-
-negro. 

Em 2018,  após breve 
p a s s a g e m  n o  Re s e n d e, 
chegou ao CSA. Em um de 
seus trabalhos mais marcan-
tes, Cabo foi bicampeão 
alagoano, depois de tirar o 
clube marujo de 10 anos de 
jejum de títulos estaduais e 
foi vice-campeão da Segun-
dona do Brasileiro, dando o 
acesso à Série A. 

Em julho de 2019, foi 
contratado pelo Vila Nova, 
mas não conseguiu desem-
penhar um bom trabalho. 
Em outubro/2019, Cabo foi 
anunciado como treina-
dor do CRB, assumindo a 

vaga deixada por Marcelo 
Chamusca. Chegando na 
reta final da Série B, não tinha 
mais o que fazer no Galo. 
Mesmo assim, conquistou 
a confiança da diretoria e 
ficou para a temporada de 
2020. Conquistou o estadual 
e brigava pelo acesso, quando 
optou por voltar ao Dragão. 
Por lá, também conquistou 
um título estadual. O segundo 
na mesma temporada. 

Após a conquista,  se 
emocionou a anunciar a 
despedida do clube, para 
retornar ao Rio de Janeiro e 
voltar para perto da família. 
No “desabafo”, Cabo relem-
brou de uma promessa 
pessoal que fez, de que volta-
ria à Cidade Maravilhosa a 
um grande clube. E o Vasco é 
mais um capítulo importante 
e de desafio na boa carreira do 
treinador: rebaixado à Série B, 
o time cruzmaltino vive um 
momento delicado, mas que 
vai ser comandado por um 
técnico com experiência.

DESAFIO NO VASCO Treinador carioca coleciona sucesso em times de menor expressão; agora, chegou a hora da verdade

Vencedor, Marcelo Cabo 
assume ‘Gigante da Colina’
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CALENDÁRIO DO FUTEBOL não dá fôlego aos clubes, mesmo com pandemia assolando                                   

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  Alagoano 
fatiado
Como já foi anunciado pela 
Federação Alagoana de Fute-
bol, o Campeonato Alagoano 
seguiu na quarta-feira passada 
com o início da terceira rodada. 
O CSA não tomou conheci-
mento do CEO e aplicou uma 
goleada por 5 a 0, com muita 
facilidade, assumindo a lide-
rança da competição. Neste 
sábado, o CSE recebe o Coru-
ripe, em Palmeira dos Índios, e, 
no domingo, o Jaciobá enfrenta 
o Murici, em Arapiraca. 

  Campeonato 
dos problemas 1
Os dirigentes da FAF podem 
até dizer que não são os 
culpados e eu até certo ponto 
concordo, mas pense num 
campeonato cheio de proble-
mas, é esse estadual 2021. 
Na primeira rodada, CEO e 
Jaciobá não tiveram seus está-
dios aprovados e estão jogando 

em Arapiraca, ainda na terceira 
rodada. Na abertura, o Coru-
ripe não compareceu a campo, 
perdendo para o CRB por WO. 
Na segunda rodada, após o 
jogo Murici e CEO, em Murici, 
os dirigentes do time da casa 
não ficaram satisfeitos com o 
empate e tentaram agredir os 

árbitros, inclusive o prefeito 
Olavo Neto chutando o carro 
de um deles, e o técnico Celso 
Teixeira dizendo um monte de 
desaforos à árbitra-assistente.

  Campeonato 
dos problemas 2
Sobre esse episódio de Murici, 

o Sindicato dos Árbitros do 
Estado de Alagoas publicou 
uma nota de repúdio denun-
ciando os fatos ocorridos e 
apoiando seus associados em 
uma queixa crime na delega-
cia. A súmula do jogo foi entre-
gue na secretaria da federação 
e foi enviada ao TJD.

 DE VOLTA À COPA DO BRASIL
Ainda nem encerrou a Copa do Brasil 2020, a CBF já está divulgando o início da competição desse 
ano. Palmeiras e Grêmio decidem o título do ano passado neste domingo (7), em São Paulo. Na 
primeira partida o time paulista venceu por 1 a 0 e joga pelo empate na final. Cabe ao Grêmio 
vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória simples, independente-
mente do placar, o título será decidido nos tiros livres da marca do pênalti. A Copa do Brasil é a 
última competição em disputa ainda valendo pelo ano anterior. O motivo do atraso todo mundo 
já sabe: a pandemia do coronavírus. Com o início de 2021 programado para os dias 10 e 17 deste 
mês de março, o futebol alagoano será representado por CSA, CRB e Murici. Os dois primeiros 
estreiam fora de casa, o CSA diante do Guarani de Sobral, no Ceará; o CRB em Goiás, contra o 
Goianésia; e o Murici contra o Juventude/RS, em Murici. Nesse confronto da primeira rodada, o 
time visitante que vencer o jogo já se classifica direto para a segunda fase, sem a necessidade do 
jogo da volta. Com poucas promessas por parte dos dirigentes desses três clubes, a expectativa do 
torcedor é que os times possam corresponder e apaguem a má impressão, especialmente do CSA, 
eliminado na primeira rodada. O CRB ainda chegou até a quarta rodada da competição. A grande 
dúvida em relação ao desempenho de CSA, CRB e Murici é que os três times ainda não se acer-
taram nesse início de temporada. O CRB, com mais opção de jogadores, ainda está acreditando 
numa participação melhor. O CSA ainda aguarda a regularização de alguns jogadores.

Thiago Luiz
Estagiário

BOM TREINADOR 

Marcelo Cabo fez carreira brilhante no comando de Atlético/GO, CSA e CRB

l É impressionante o 
silêncio da FAF, na pessoa 
de seu presidente Felipe 
Feijó, que reputo como 
uma pessoa séria, nesse 
caso da agressão aos árbi-
tros no jogo na cidade de 
Murici. Por que o silên-
cio? Por que empurrar o 
assunto com a “barriga” e 
deixar que só o TJD julgue o 
caso? No ambiente do fute-
bol andam dizendo que, 
como o prefeito é primo do 
governador Renan Filho, 
a FAF não quer entrar em 
rota de colisão;
 
l Não acho que o gover-
nador se envolveria numa 
questão dessa e que não 
apoia o que foi feito pelo 
primo. Pergunta para os 
árbitros de futebol: qual a 
garantia de segurança que 
eles estão recebendo, se 
a FAF não se manifestou 
publicamente e preferiu 
fazer uma ligação para os 
árbitros agredidos pres-
tando solidariedade, isso 
fora do domínio público, na 
calada da noite?

  ALFINETADAS...



CURSOS DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS estão entre os 100 

melhores do mundo no ranking by subject da QS World University.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

  Mini-curso de POR-
TUGUÊS para surdos  
Fonte: LLIDIOMAS
O LLIDIOMAS estará iniciando um 
curso de português para surdos nos 
dias 29 de março e 01 de abril. As aulas 
acontecerão das 19h às 21h.

Aqui está o conteúdo programático:
* Aula em LIBRAS
* Artigos Definidos
* Substantivo Feminino e Masculino
* Palavras polissêmicas
* Produção textual

As aulas serão ministradas pela 
professora Tatiane Xavier Sudré, 
professora de Português-Inglês, de  
LIBRAS e coordenadora do  LLIDIO-
MAS - Escola de Idiomas e LIBRAS
O curso terá um custo de R$29,90. 
maiores informações através dos 
telefones (21) 97213-3107 /  (21) 
99689-1730 ou do email llidiomasco-
mercial@gmail.com .

  Postdoctoral Net-
working Tour
Fonte: DAAD
Segundo anúncio por parte do DAAD 
(Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico), pesquisadores expe-
rientes interessados em conhecer 
grupos e instituições de pesquisa em 
Inteligência Artificial na Alemanha 
podem candidatar-se até o dia 08/03 
ao “Postdoctoral Networking Tour”.  
A chamada destina-se a doutores que 
tenham concluído o doutorado há, no 
máximo, cinco anos, ou doutorandos 
que esperam finalizar sua pesquisa no 
máximo um ano após a inscrição no 

programa. Este ano os organizadores 
deram ênfase em Inteligência Artifi-
cial e “machine learning”
O evento acontecerá entre os dias 26 
e 30 de abril de 2021. Para participar 
é preciso ter um forte histórico de 
pesquisa com foco em inteligência 
artificial e “machine learning” (de 
preferência conectado às áreas de 
estudo das instituições participan-
tes). Interessados poderão conferir 
mais informações em  https://bit.
ly/3eRA1oQ . 

  Programa de Bolsa 
de Excelência para 
Graduação
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 
graduação 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 seguin-
tes documentos devem ser fornecidos 
como documentos de acompanha-
mento 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 universi-
dade aceita TOEFL, IELTS, DET, CAEL, 
CAE, CPE e PTE. Maiores informações 
em https://bit.ly/2NpeI67 .

  CONTINUAM ABERTAS 
INSCRIÇÕES PARA O 
PROGRAMA DE BOLSAS 
DA FUNDAÇÃO CAROLINA 
A Fundação Carolina acaba de abrir sua convocatória de 
bolsas de estudos para o ano acadêmico 2021-2022. Para 
quem não conhece a instituição, ela foi criada em outu-
bro de 2000 como para a promoção de relações culturais 
e cooperação educacional e científica entre a Espanha e 
os países da Comunidade Ibero-americana das Nações, 
bem como outros países com os quais mantém vínculos 
culturais, históricos e geográficos espaciais. Como 
parte da cooperação espanhola, a Fundação Carolina 
é caracterizada por sua natureza público- privada, sua 
especialização em investimento de capital humano 
através do ensino superior, abrangendo todas as áreas 
de conhecimento e trabalho em rede com instituições 
acadêmicas ibero-americanas. 
Sobre as bolsas, elas fazem parte do programa de 
«Bolsas de Cooperação Espanhola» que combina bolsas 
da Fundação Carolina e da Agência Espanhola de 
Cooperação e Desenvolvimento Internacional (AECID).
A 21a convocatória oferece 504 bolsas alinhadas às 
demandas de estratégias de formação e desenvolvimento 
na Comunidade Ibero-americana de Nações, inscrita 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo por meio da mobilidade para a formação 

da Área de Conhecimento Ibero-americano (EIC).
Os programas acadêmicos da nova convocatória estão 
vinculados aos «cinco P» dos ODS da Agenda 2030: 
pessoas; planeta; prosperidade; paz, justiça e instituições 
fortes; e alianças (parcerias), buscando promover valor 
social no âmbito acadêmico, profissional, social e 
cultural, além de responder aos desafios sociais que dão 
origem aos ODS´s.
A Fundação está oferecendo 504 bolsas distribuídas nas 
seguintes modalidades: 225 bolsas de pós-graduação, 85 
bolsas de doutorado e estadias curtas de pós-doutorado, 
27 bolsas de mobilidade de professores e 37 bolsas de 
estudos institucionais. Além disso, serão 130 renovações 
de bolsas de doutorado. No total são 153 programas 
acadêmicos, dos quais 136 são programas de pós-
graduação.
É importante salientar que foram incorporados progra-
mas que oferecem flexibilidade no ensino para facilitar a 
participação dos alunos em um contexto de emergência 
sanitária. Na maioria das vezes, optou-se por um sistema 
de formação híbrido.
Os candidatos podem encontrar todas as informações 
referentes às bolsas de estudo no site www.fundacionca-
rolina.es, onde também se realizam as inscrições.
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 email alyshiago-
mes.ri@gmail.com .
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A live de apresenta-
ção do Novo Nissan Kicks 
ao público brasileiro foi 
marcada por muita tecno-
logia, inovação e música. 
Numa ação inédita no 
Brasil, a Nissan transfor-
mou o céu da cidade de 
São Paulo na maior tela do 
mundo, onde 400 drones 
à aproximadamente 120 
metros do chão realizaram 

movimentos sincroniza-
dos numa mistura de luzes, 
cores, efeitos e música. Na 
apresentação realizada 
sobre o Jóquei Club de São 
Paulo, os objetos dançan-
tes, trazidos pela Nissan 
especialmente da França 
para o evento, formaram 
figuras iluminadas de 70 a 
80 metros de comprimento. 
Saudações ao público, 

logo da marca e contor-
nos do Novo Nissan Kicks 
foram alguns dos desenhos 
exibidos no céu da capital 
paulista para apresentar a 
história do novo modelo. 
Também simularam como 
funcionam algumas tecno-
logias do inovador escudo 
de segurança Nissan Safe-
tyShield que equipa o Novo 
Kicks.

O Jeep Compass 2022 
reestilizado ganhará a Série 
S com motor 1.3 Turbo 
Flex. SUV médio chegará 
ao mercado em abril com 
pequenas novidades no 
visual externo, novo interior 
e o inédito motor 1.3 Turbo 
Flex e o 2.0 Turbo Diesel mais 
forte.Na linha reestilizada, a 
Jeep aumentará a oferta de 
versões com motor Flex que 

passarão de três para quatro 
opções e as diesel permane-
cerão com quatro. 

Confira as versões do 
SUV médio da Jeep reesti-
lizado:

* Compass Sport 1.3 
Turbo Flex

* Compass Longitude 1.3 
Turbo Flex

* CompassLimited 1.3 
Turbo Flex

* Compass Série S 1.3 
Turbo Flex

* Compass Longitude 2.0 
Turbo Diesel

* CompassLimited 2.0 
Turbo Diesel

* CompassTrailhawk 2.0 
Turbo Diesel

* Compass Série S 2.0 
Turbo Diesel.

Renault inaugura 
carregador solar público 
em Fernando de Noronha
a inauguração do ecoposto 
é mais uma etapa do 
programa Noronha 
Carbono Zero, que, entre 
outras ações, proíbe 
a entrada de veículos 
movidos a combustão no 
arquipélago a partir de 
2022, visando reduzir as 
emissões de gás carbônico 
(CO²).  O ecoposto, locali-
zado no bairro da Floresta 
Nova, pode atender até seis 
carros ao mesmo tempo 
e gera 26MWh de energia 
por ano, o suficiente para 
cobrir o consumo elétrico 
de todos os veículos zero 
emissão da Renault que 
circulam na ilha. Essa 
energia gerada é equiva-
lente a 180 mil quilômetros 
rodados sem a geração de 
CO². A recarga dos auto-
móveis é feita à base de 
energia solar, através de 
placas fotovoltaicas insta-
ladas em sua cobertura de 
90 m².  

MINI anuncia pré-venda 
de versão elétrica no 
Brasil
Os MINIs são produtos 
de desejo, ícones da 
mobilidade com a perso-
nalidade daqueles bens 
que recebem nomes 
dos seus donos e, por 
isso, são únicos. A marca 
sexagenária, que tem seu 
histórico marcado por 
esportividade, persona-
lidade e carisma, traz ao 
Brasil o modelo premium 
compacto mais desejado 
do mundo, reforçando 
seu design consagrado, 
mantendo um estilo 
com menor volume 
exterior, mas trazendo o 
maior espaço interno do 
segmento premium em 
sua categoria: uma opção 
ideal para os grandes 
centros urbanos. 
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   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

O DIA Alagoas

Montadoras se 
juntam para 
padronizar as baterias 
das motos elétricas
As quatro fabricantes de 
motos se uniram para 
padronização da bateria 
que moverá novos mode-
los, permitindo assim 
que sejam intercambi-
áveis. O benefício, além 
da redução de custos de 
produção devido à maior 
escala, será facilitar o dia 
a dia dos usuários com 
estações de troca. Com 
a adoção de estações de 
troca que atenderão a 
veículos de várias marcas 
a bateria sem carga 
poderá rapidamente ser 
substituída por outra já 
carregada. O conceito já 
começou a ser testado 
pela indústria de bicicle-
tas elétricas. 

   DUAS  |  RODAS

Volvo vai abandonar 
motor à combustão 
até 2030 e só fazer 
vendas 100% on-line
A Volvo Cars anunciou 
na terça-feira da semana 
passada que vai deixar de 
produzir automóveis com 
motores de combustão 
interna a partir de 2030, 
inclusive híbridos, passando 
a construir somente veícu-
los totalmente elétricos. A 
decisão é o passo seguinte 
do plano divulgado há dois 
anos, segundo o qual metade 
de todos os carros da marca 
sueca até 2025 serão movidos 
a eletricidade, enquanto a 
outra metade será de híbridos 
plug-in. 

400 drones cobrem o céu de SP 
no lançamento do novo Kicks

Novo Jeep Compass 2022 terá 
Série S com motor 1.3 Turbo Flex
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O Sistema Nacional 
de Informações

e a queda de
Divaldo Suruagy (I)
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Este artigo faz parte de nossa preocupação com a História do Desenvolvimento de Alagoas 
e será, posteriormente, resumido para a inclusão em livro sobre a questão da modernização no 
Estado. O texto esboça uma reflexão; o diálogo com o tempo deve ser permanente. Aliás, dois 
livros já saíram sobre o assunto, sendo um deles de Almeida e outro de Rocha e aconselhamos 
ao leitor interessado a procurá-los.

Luiz Sávio de Almeida é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Especialista em Direito com 
ambos os títulos dados pela Universidade Federal de Alagoas. É Master in non-formal education 
pela Michigan State University, Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Professor Emérito da Universidade Federal de Alagoas.

Desejamos esclarecer que as citações não estão formalizadas para facilitar a formatação 
deste e dos demais números deste artigo.

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço

Luiz Sávio de Almeida
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Divaldo foi uma pessoa que sempre 
recebeu minha amizade, da mesma 
forma que recebeu a do meu pai, 
Manoel de Almeida, aliás seu vizinho 
durante bons anos.  Tenho, por ele e por 
sua esposa, o maior respeito pessoal. 
Muitas vezes conversamos e até quando 
certa vez em acirrada discordância, a 
despedida foi como sempre: o mais 
absoluto respeito. Lembro-me deste 
dia; era um voo para o Rio, sentamos 
juntos e ele acabava de ser eleito gover-
nador pela segunda vez. Então, me 
convidou para participar do governo 
como secretário e eu não aceitei; insis-
tiu, oferecendo outras possibilidades e 
sempre eu respondia não. Depois de um 
bom tempo de conversa, ele me pergun-
tou sobre o que eu queria fazer da vida e 
respondi: “Quero apenas estudar!”. Não 
me lembro se ele riu, mas deve ter me 
julgado meio pancada.

Realmente gostava dele e respeito 
sua memória; assim, é fundamen-
tal deixar claro que sempre mantive-
mos excelente relação pessoal e, neste 
momento, lembro de comentário 
que fiz a um amigo, quando me falou 

que Divaldo havia renunciado: “Ele 
não merecia terminar a carreira desta 
forma!”.  

Lembro-me que cheguei a escrever 
prefácio para um seu livro; acho que era 
A Passeata. E fiz com todo o prazer e faria 
novamente se ele me pedisse. Pensáva-
mos de modo diferente e nunca parti-
cipei de qualquer de suas campanhas. 
Eram dois caminhos políticos distantes, 
mas isto não impediu que eu o reco-
nhecesse como dos maiores quadros 
políticos conservadores – tendência à 
direita – que Alagoas teve no século XX 
e brincando, certa feita lhe disse: “Você 
tem tanta cabeça, que passa a noite toda 
rodando no ‘trivolim’ da Praça da Facul-
dade e, quando sai, não fica tonto!”.  
Quais seriam seus erros para cair como 
caiu? Era um homem sagaz, inteligente. 
Esta foi uma pergunta que sempre ficou, 
quando penso na recente história polí-
tica desta nossa Alagoas. Eu teria condi-
ções de investigar e trabalhar alguma 
coisa a respeito?

Devo dizer que lamentei profun-
damente quando faleceu; poucos dias 
antes, havíamos estado juntos onde vez 

e quando nos víamos e conversávamos: 
um café. Ele estava com Dona Luzia. 
Não estava bem: notava-se e não desejo 
comentar o assunto. Sua última frase 
para mim foi: “Você é gente fina!”. Não 
me esqueci, por conta de um pequeno 
detalhe: pesou em mim como se fosse 
despedida. Foi o que senti.

Não posso dizer que Divaldo termi-
nou a vida solitário, pois tinha sempre 
sua família a seu lado, mas a ausência 
do enxame a seu redor era mais do que 
clara. Divaldo foi um homem honesto; 
de tanto poder que teve, restou-lhe ter 
morrido classe média padrão reme-
diada. 

Jamais estaria em jogo, neste texto, a 
pessoa de Divaldo, que somente merece, 
como já deixei claro, respeito pessoal. O 
que está em jogo é o momento político 
que ele viveu. Então, fique desde logo 
entendido que nunca é a sua pessoa 
na berlinda, mas a forma   de condu-
zir o Estado das Alagoas. Deste modo, 
o modelo é aquilo que se encontra 
evidente em nosso texto e ele, o modelo, 
passará por uma crise de ajustamentos 
no controle. 

A composição do título
Hesitamos (e muito), para dar título a 

este artigo e, especialmente, quanto a usar 
o conectivo entre o serviço de informações 
e a saída de Suruagy.  O serviço tinha a obri-
gação de falar, de se reportar e de fato, a 
nossa grande motivação inicial para traba-
lharmos este texto,  partiu de leitura de 
material produzido pelo Serviço Nacional 
de Informações – doravante chamado SNI 
–, mas, lançar a organização no título do 
texto, possivelmente deixaria, como se diz 
na linguagem usual, um gosto chamativo 
e, até mesmo, poderia sugerir que se dese-
java implicá-lo, diretamente, na queda do 
Governador, o que não seria nossa inten-
ção e, até mesmo, traria um tom conspi-
rativo despropositado. A aura da ideia de 
conspiração sempre envolve o imaginário 
sobre os serviços de informação.

Simplesmente, neste texto, o SNI é 

fonte de registros que, aliás, são copiosos 
– e de sua lavra –sobre Alagoas. Por fim, 
resolvemos colocá-lo em primeiro plano, 
pois foi a sua produção do ponto de vista 
documental, que nos alimentou e moti-
vou a tentar o exame do que aconteceu; 
a Casa estava no centro de nosso traba-
lho como aporte de registros e deveria 
ser destacada; neste sentido, não havia 
saída. De imediato surge, no andamento 
da leitura, uma interrogação sobre o que 
ele coligiu e sobre o que falava tal material 
e, mais ainda, sobre o que estava sendo 
descartado e a razão daquilo ter sido 
descartado.

Verificamos, sem muita surpresa, 
estarmos diante de grande lastro docu-
mental e, por consequência, a organiza-
ção teria de ganhar evidência como fonte 
de pesquisa na linha da história política e 
do desenvolvimento da Alagoas. Parece-

-nos que ele foi criado em junho de 1964 
– não temos a mínima ideia de quando 
efetivamente começou a funcionar em 
Alagoas e nem de quem o conduziu – e, 
desde então, veio acumulando material 
sobre o que deve ter herdado do Serviço 
Federal de Informações e Contra-Infor-
mações, ano de 1958 e da Junta Coor-
denadora de Informações: 1959. Hoje 
é sucedido, também nos parece, pela 
Agência Brasileira de Inteligência. Sei, 
apenas de um boato que circulava em 
Maceió, dito sempre à boca miúda; havia 
um cidadão chamado Major Nilo que, por 
razões elaboradas por uma imensidão de 
boatos, sofreu um atentado à bala e teve 
de sair de Maceió; esta era uma conversa 
alagoana da época. Era o que circulava, 
o que se ouvia nas conversas furtivas da 
Rua do Comércio, pelos lados do Café do 
Cupertino.

Uma ligação pessoal
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Os serviços de inteligência
Como Alagoas era pensada, montada, equacio-

nada pelos serviços de inteligência? Esta pergunta 
daria, e fatalmente dará, excelente dissertação de 
mestrado ou tese de doutorado. No fundo, pareceu-
-nos durante esta nossa passagem pela documen-
tação, que os serviços eram simples intermediações 
entre eventos e decisões, por consequência, pode-
ria acontecer que, em casos, não fosse levado em 
conta o que seus analistas produziam.  A informa-
ção deveria existir para o sistema, mas, o que fazer 
com ela não seria de sua alçada, mas seria de sua 
alçada informar que não foi feito caso. 

Neste sentido, é preciso clarificar evento como 
uma possibilidade que se resolveu, aconteceu. E 
estas resoluções são o que formam a circunstância. 
É neste contexto da formação das circunstâncias 
que a necessidade de informações aflora, na linha 
de monitoração do processo político e interferência 
de controle para manter-se o rumo político dese-
jado. Como se pode ver, estamos entendendo, que 
a informação é habilitante e não decisória; os servi-
ços procuram o que são orientados para a busca 
– no que podem ter espantos... –,  e a orientação 
propõe sobre o que é entendido como segurança 
e, daí, a grande preocupação do Estado brasileiro 
com a esquerda em geral, esta coisa que não se sabe 
realmente o que é, mas existe e persiste e perturba: 
independentemente de sua força e tamanho dela, a 
ideia é contraposta ao sistema em diversas escalas 
de densidade e importância.  

Quando estávamos lendo parte do material – ele 
incorpora outras fontes do circuito de informações 
– sentíamos que, insistentemente, o SNI vivia e exer-
citava uma equação onde o termo à esquerda seria 
segurança e, o da direita, consistia em uma gama 
de variáveis, e era assim que ele estaria vendo e 
buscando antecipar fatores e circunstâncias ligados 

à crise nas Alagoas: esta gama – e daí o equaciona-
mento – fundava a igualdade com o requisito essen-
cial: a segurança. A tese é clara: o poder é função da 
segurança, tanto quanto a segurança é função do 
poder. A segurança seria função de um rol de vari-
áveis, cuja composição, intuitivamente ou não, a 
entidade teria de trabalhar. No entanto, se havia a 
preocupação fundada no que acontecia no âmbito 
dos desalinhados, era necessário manter preocupa-
ção com as figuras em envolvimento direto com o 
Estado, os alinhados. Ambos eram sempre postos 
em escala, devendo ser perguntado sobre os crité-
rios capazes de classificarem.

Nesta busca sobre a crise alagoana, vinha o 
açúcar no seio da dança dos informes e, basica-
mente, a visão seria – se conseguimos entender e 
em certa época – dada pela Agência do Recife, que 
supomos ter abrangido do Rio Grande do Norte à 
Alagoas. Neste contexto, o mundo do açúcar seria 
uma referência essencial. Grande parte do que 
lemos e produzido sobre Alagoas, passa pela ideia 
de subversão, corrupção e crises de um modo geral. 
No entanto, ao se delinear uma economia política 
elaborada dentro deste processo, o açúcar assume 
relevo e das atividades econômicas em Alagoas, ele 
é que é, realmente, será acompanhado. E o inte-
ressante é que o Estado brasileiro, pelas diversas 
manifestações documentais, sabia bem com quem 
lidava e, no mínimo, conhecia bem de perto.

Na circunstância que se desenvolvia, os serviços 
seriam obrigados a lidar com ela, na maior profun-
didade possível. Como tese nossa, nesta circuns-
tância, tinha-se que estava falhando a resposta 
costumeira que se dava à política pela gestão do 
Estado: o quadro havia mudado substancialmente 
– embora não radicalmente – e não se encontrava 
a resposta para retorno à normalidade do sistema; 
as circunstâncias internas da gerência não mais 

processavam as respostas necessárias e houve o 
rompimento com a proposição que estava consa-
grada como a do estado empregador, gerada por 
Divaldo Suruagy.  Era preciso refazer a natureza 
dos acordos políticos e não havia mais capacidade 
para dar as respostas consagradas em vista da 
construção do modo de se conduzir o Estado. Algo 
teria de ser desconstruído na política de Alagoas, 
preservando-se, contudo, a coluna de sustentação 
do poder.

É que, em parte essencial, a organização preexis-
tente foi minada e, então, instalada a dúvida quanto 
à sobrevivência e, nisto, até mesmo, levava-se para 
à inefável discussão constitucional do chamado 
equilíbrio dos poderes constituídos: a situação do 
executivo estava interferindo de modo vital, na do 
Judiciário e do Legislativo; o sistema poderia veri-
ficar adaptações a todos os fatores, menos ao da 
extrema limitação da sobrevivência de quem vivia 
ligado ao Estado. Estava-se diante de uma ruptura 
com o que se construiu pós Afrânio Lages. O perí-
odo pós-1964, não foi, como parece, homogêneo, 
embora as mudanças não tenham – e nem pode-
riam ter – acarretado transformações radicais.  

O problema central ao se examinar a crise alago-
ana neste período, consiste em evitar considerar que 
não se estava no caos, dando-se à palavra o senso 
ordinário daquilo que está sem ordenação. Pelo 
contrário, havia controle, mesmo que fosse enten-
dido como mínimo. A ordenação que vinha sendo 
articulada, havia se esgotado: novas regras procu-
ravam surgir e o sistema tentava agir de forma a 
que o rompimento no modelo atingisse, ao mínimo 
possível, à estabilidade do grupo que se encontrava 
no comando. Não havia possibilidade de ruptura, 
mas seria esperável que se dessem ajustamentos a 
serem realizado rapidamente.  Claro que a ordem 
política não trabalharia seu próprio suicídio.

Um texto a ser adaptado
Para finalizar esta etapa de introdução, deve ser 

entendido que este texto é parte de um livro que virá 
a público possivelmente no ano que vem. O livro 
trata da história do desenvolvimento de Alagoas e 
trabalha, especialmente, o período que vai de 1950 a 
2010, tomando, como eixo de discussão, a proposta 
de mudança social deliberada e abrigada pelo Estado 
de Alagoas sob a forma de planejamento. São muitas 
as hipóteses que norteiam a discussão neste traba-
lho, mas se pode incorporá-las ao campo aberto pela 
seguinte pergunta: qual a relação entre planejar e 
desenvolver na especificidade do Estado de Alagoas? 
E como se poderia justificar o envolvimento de uma 
economia política do pacto do açúcar, dentro das 
engrenagens da matriz de produção à época? O que 
ela estaria significando no trato político?

Este texto, agora publicado em Campus/O Dia, 
foi elaborado para ser sintetizado em duas ou três 

páginas para o livro sobre o qual nos reportamos; 
lida, de modo substancial, com dois elementos que 
julgamos importantes, pois, de um lado, tenta ver 
como os serviços de inteligência construíram uma 
concepção de Alagoas e, por outro, tenta aproximar-
-se de momento emblemático da recente história de 
nossa República, versão alagoana. Claro que a forma 
de olhar Alagoas pelo SNI tenderia a ser idêntica à de 
olhar para qualquer unidade federada, mas perma-
nece a pergunta sobre as revelações e conjecturas 
aplicadas ao modo de ser de nosso Estado, da ótica 
daquele órgão. Neste ponto, devemos esclarecer 
como matéria de tese: o que é particular de Alagoas 
são as suas circunstâncias no andamento histó-
rico ou, de modo mais geral, as suas peculiaridades 
conjunturais e estruturais que formam a sua muta-
ção de circunstâncias.

Na medida em que desenvolvermos o texto, 
aquela perspectiva de revelações e conjecturas 

estará na base de nossas interrogações, pois, afinal de 
contas, um importante braço do Estado – o campo 
das informações – recolhia, sistematicamente, infor-
mes sobre nosso cotidiano e o que ele produziu 
termina por ser imenso, como já frisamos, reposi-
tório documental, com a possibilidade de ser visto 
pelos mais diferentes enfoques, ângulos de visão. 
Nele – no conjunto documental – os ingredientes 
típicos da vida política de Alagoas se interpenetram: a 
verdade, a mentira e a confusão entre ambas. E tudo, 
sem dúvida, estava sendo vivido com um sujeito nem 
tanto oculto na correlação de forças e na organização 
do poder:  o açúcar e sua potencialização política, a 
ponto de chegar – também matéria de tese no livro 
mencionado – a poder ser visto como Estado dentro 
do Estado de Alagoas. Então, traremos o que chama-
mos de pacto do açúcar, para o rol das personagens, 
ele mesmo central e invisível-mas-nem-tanto na 
queda do Governador.
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Informes e informações
Como demonstra o próprio nome da repartição 

que montou o nosso título, trata-se de serviço esta-
belecido para gerar dados e é impossível que não 
tivesse uma pauta de prioridade traçada. O sistema 
quer dados; quanto mais, melhor, mas o que seria 
prioritário ver e acompanhar?  Esta deve ter sido a 
principal questão a marcar operacionalmente os 
trabalhos do SNI. Pelo que andamos lendo, é possí-
vel vê-la, a pauta, subdividida em dois conjuntos 
de registros: um deles sobre circunstâncias e o 
outro sobre fundamentos. Ambas estão relacio-
nadas com o que se poderia chamar de segurança 
do Estado, pois, no universo que ajudam a cons-
truir, o que é entendido como circunstancial pode 

abalar o fundamento que é o modo do Estado 
dever ser.  Como se nota, a informação é um denso 
e intrincado momento político. Pelo que sentimos 
no decorrer da leitura, o Estado não questiona a si 
mesmo: defende-se e trabalha com uma série de 
definições que devem orientar a busca de indica-
ções que vão do informe simples à elaboração de 
análises, tarefa extremamente difícil em face da 
qualidade do que entra.  

Os informes não surgem à toa, mas de um 
quadro referencial clarificado pelo e no SNI. 
Esta é a impressão que ficamos até o presente 
momento, após o manuseio de uns 400 documen-
tos a que chamam de ACE e que não sabemos o 
que significa, parecendo-nos mera indicação de 

processo administrativo e do acompanhamento 
de seu fluxo. Muitas vezes, diante da leitura e da 
quantidade de material que entrava no sistema, 
nos perguntamos se não havia engarrafamento 
interno e, como consequência, se não se poderia 
perder a propriedade de análise no processamento 
de algo que se chamava de sistemático (advindo de 
um sistema) e, portanto, tendo uma entrada, uma 
saída e uma forma de processar com seu conse-
quente resultado. Às vezes ter muita informação é 
pior do que ter poucas, como nós que pesquisa-
mos estamos mais do que avisados. Tudo está a 
depender da qualidade.

CONTINUA

Como fica o planejamento?
Na consulta à documentação, ficamos diante 

da clássica diferença entre informe e informação. 
A maioria dos textos que lemos, foram produzi-
dos sobre pessoas e instituições em evidência no 
momento político, e, na realidade, se está com 
dados – verdadeiros ou não –sobre a condução 
dos negócios públicos, tornando-se, deste modo, 
um grande painel de indicações sobre a vida do 
Estado das Alagoas e do açúcar, temática que nos 

interessa de perto, nesta tentativa de viajar na 
história do desenvolvimento necessariamente 
implicada com o açúcar desde sua nascença. 

Sempre o açúcar foi atentamente acom-
panhado pelo SNI, talvez pelo impacto social 
de seus problemas, talvez pelos contrapon-
tos de seus negócios. Pouco ou quase nada, 
nesta etapa da pesquisa, falava sobre outra 
matéria econômica e é justamente no pacto 
do açúcar que centrasse o interesse da nossa 

pesquisa e este artigo lida, dentre outras, com 
uma pergunta: como o modo de prática polí-
tica que se vai acabando, pode argumentar que 
existia planejamento?  Posta de outro modo, a 
questão se propõe da seguinte forma:  o que é 
o planejamento no quadro vivido?  Possível? Se 
for, é uma grande descoberta alagoana, uma de 
nossas grandes surpresas. Volto à minha tese de 
que Alagoas é uma interjeição, uma permanente 
expressão de espantos.

Gente

que

faz

Campus

Nome : Jean

Banca: Piscina Natural

Endereço: Avenida Dr. Antonio 

Gouveia , s/n, Pajuçara
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