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JHC tenta  
se livrar de 

 ´herança”  da  
gestão anterior

Mesmo diante do 
crescimento da 
pandemia, CBF 
mantém jogos

Suspensa 
a eleição 
suplementar em 
Campo Grande

O governador Renan 
Filho (MDB) anunciou, na 
sexta-feira (12), em entre-
vista coletiva à imprensa, 
um novo pacote de medidas 
para tentar conter o avanço 
da Covid-19 em Alagoas e 
ajudar o setor produtivo 
afetado pela necessidade de 
distanciamento social. Entre 
as medidas anunciadas, para 
tentar amenizar os efeitos da 
crise econômica decorrente 
da pandemia, está a libera-
ção de créditos com juros 
zero para bares, restaurantes 
e setor de eventos. Segundo 
Renan Filho, o governo do 
estado vai abdicar de impos-
tos e promover operações de 
créditos, para ajudar comer-
ciantes e lojistas. “As medi-
das juntas, somam mais de 
R$ 100 milhões”, afirmou o 
governador.    Página 5

O crescimento assusta-
dor dos casos de mortes por 
Covid-19 no Brasil em nada 
abalou os dirigentes da CBF. 
Por isso, eles mantiveram o 
calendário das competições 
previstas para 2021. “O futebol 
não pode parar”.   Página 10

O TRE em Alagoas, em 
sessão virtual, suspendeu 
a eleição suplementar no 
município de Campo Grande, 
que aconteceria no dia 11 
de abril, devido aumento no 
número de casos de Covid-19  
em Alagoas.   Página 3
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75 anos: Começa 
na segunda (15) 

vacinação 
de idosos
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   INSENSATEZ:    AINDA SEM DATA

MAIS CRÉDITO E 
MENOS IMPOSTOS

PACOTE DO GOVERNO PREVÊ R$ 100 MILHÕES PARA SOCORRO FINANCEIRO A BARES, RESTAURANTES E SIMILARES

GOVERNADOR

Renan Filho anunciouo pacote de medidas econômicas e tributárias como forma de socorro financeiro a um dos setores mais impactados pela pandemia da Covid-19                                               

   COVID-19

Situação parece que 
está fora de controle

Os números diários de 
novos casos de Covid-19 e 
de mortes pela doença em 
Alagoas sugerem que a situ-
ação está fora de controle. 
Ao s  p o u c o s , e l e s  v ã o 
anunciando um colapso 
no sistema de saúde. De 

segunda-feira até sexta 
passadas, os números de 
novos infectados subiram 
de 580 a 860/dia. Isso acon-
tece num momento em que 
parte do Estado está na Fase 
Laranja e outra, na Verme-
lha. O Boletim Epidemioló-

gico da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesau), de sexta-
-feira (12), confirmou mais 
864 novos casos de Covid-19 
em Alagoas. Foram registra-
das 16 mortes em Alagoas 
(seis em Maceió e 10 no inte-
rior) no período. 
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PRINCÍPIOS BASILARES, como direito à ampla defesa e ao contraditório, são esquecidos                                                       

2 O DIA Alagoas

Expressão
EDITORIAL

Só se alcançará justiça se a isenção for regra. De 

tão óbvio, parece desnecessário chamar a atenção 

para esse princípio básico, garantidor da aplica-

ção imparcial da lei. Entretanto, a prática mostra 

o contrário e inúmeras vezes esse fundamento é 

violado por aqueles que deveriam, por dever de 

ofício, zelar pela ordem de seu cumprimento. Então, 

diante dessa realidade faz-se necessário invocar 

Themis, a deusa grega que representa o ideal de 

justiça para que seus súditos diretos, operadores 

do direito em especial, voltem a reverenciar a sua 

“gloria”.  Ela vai lembrar a estes que a balança que 

sustenta em perfeito equilíbrio simboliza a equiv-

alência entre as partes envolvidas em um processo. 

A exata medida entre o certo e o errado, a culpa e 

o castigo. Themis também vai chamar a atenção 

para a venda que traz em seus olhos significando a 

materialização da imparcialidade: Ela não escolhe 

uma parte.  E por último a deusa da justiça enfatiza 

que a lei tem que ser honrada e que para isso será 

cumprida pela força da espada, representação do 

poder estatal.

Posto isto, a obediência ao devido processo legal e 

fundamento na consecução da justiça. Principio 

básico, mas frontalmente agredido no cenário 

jurídico brasileiro, o tema tem sido ultimamente 

veiculado na mídia, por sua relevância. O devido 

processo legal é ancoradouro e alicerce para a legis-

lação brasileira. A sua não observância compromete 

o alcance da justiça, esfacelando princípios basilares 

como o da ampla defesa e do contraditório, bem 

como desestruturando as diversas etapas proces-

suais necessárias para atingir a equação justiça. Sem 

obedecer a esses parâmetros legais jamais se atingirá 

a verdade. O que advém da quebra dessa regra é a 

instauração de tribunais de exceção.

Quando se coloca nesses termos medievais não 

é exagero, mas tão somente a constatação de que 

sentenças condenatórias “equivocadas” nem 

sempre podem ser reparadas.  Mesmo que haja 

compensação financeira para a vítima, nenhuma 

indenização é capaz, por exemplo, de reparar 

dias, meses ou anos de privação do bem maior do 

cidadão: sua liberdade. Assim, para quem conclama 

justiça e, em um momento ou outro da vida qual-

quer um pode ser impelido nessa busca, à defesa da 

obediência ao devido processo legal deve ser regra. 

Inclusive, caro leitor, para seu oponente, pois, como 

destacado, qualquer cidadão pode ser vítima desse 

expediente, cuja reparação estatal nunca será sufi-

ciente.  Assim, a regra deve ser sempre: a justiça não 

olha para quem vai sua decisão.

Olhar de Themis

Quer queiramos ou não, o mundo está informatizado. Dos 
lugares e ambientes mais simples aos mais sofisticados, a infor-
mática impera completamente. Serviços de bancos, bares, 
restaurantes, quiosques, vendedores ambulantes, motoristas de 
aplicativo, autônomos, praticamente há uma unanimidade na 
era da tecnologia. Os telefones cada dia mais modernos. E diver-
sos programas e sites que ajudam a encarar esse mundo digital.

Mas sabemos que mudanças trazem consigo certos receios. 
Não é fácil mudar. Principalmente para pessoas que se acomo-
dam a um determinado estilo de vida e não se aventuram à novas 
descobertas e desafios. As gerações dos anos 90 até a atualidade 
encaram com mais facilidade a era tecnológica. Entretanto, 
os seres humanos que nasceram nas décadas anteriores apre-
sentam um certo receio e até, em alguns casos, antipatia pela 
informatização. Existem casos mais sérios ainda que geram uma 
verdadeira aversão a tecnologia. É o que podemos chamar de 
informatofobia. É um medo exacerbado, patológico da informá-
tica. São pessoas que têm horror ao uso de computadores ou ao 
que se relaciona com eles.

Contudo, a informática tem facilitado a vida de muita gente. 
As escolas, por exemplo, nesse tempo pandêmico, se valem das 
tecnologias, da informática, das redes sociais para continuarem 
os contatos com seus alunos, familiares e servidores. Através das 
aulas online os alunos têm a possibilidade de continuar seus 
estudos. Há dificuldades financeiras e escassez de recursos para 
a maioria das famílias, é óbvio. Sabemos também que não atingi-
mos toda a comunidade escolar. Mas, para a segurança e preser-
vação da saúde de todos, é a única possibilidade que a escolatem 
para cumprir a sua função social, construir o conhecimento de 
maneira o mais acessivelmente possível, tentando equiparar os 
níveis de igualdade e lutando contra as taxas de exclusão social.

Nessa nova era, profissionais da educação, principalmente 
os professores e professoras tiveram muitos desafios. Tiveram 
que aprender a trabalhar com as tecnologias, mesmo em alguns 
casos, havendo restrição e até oposição. Nos deparamos com 
relatos do tipo: “_ já estou velha, não tenho mais idade para 
trabalhar através da internet. Eu não sou capaz”. Ou: “_ para 
trabalhar pela internet precisei comprar um celular digital, pois 
o meu era analógico; precisei comprar um notebook pois usava 
o computador da escola; precisei comprar óculos novos pois o 
meu grau de dificuldade em enxergar aumentou devido as altas 
e incansáveis exposições às telas. Precisei comprar uma cadeira 
confortável pois minha coluna está cada dia mais arrebentada 
de tanto trabalhar sentada. Precisei fazer cursos de informática 
pois eu só sabia fazer o necessário corriqueiramente. Em suma, 
estourei meu cartão de crédito e meu exíguo salário para tentar 
acompanhar a modernidade tecnológica”.

Não devemos ter medo de encarar os novos tempos. Deve-
mos nos adequar a eles. O medo é comum, pois as mudanças 
realmente assustam. Mas somos capazes de enfrenta-las e 
seguirmos adiante. O medo deve ser considerado um combus-
tível para se encarar os novos e constantes desafios que ainda 
estão por vir. Não devemos ter aversão à era da informática. 
Devemos desbravá-la e mostrar a capacidade de dinamização 
que cada ser humano tem dentro de si.

Informatofobia
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RESPONSABILIDADE com a população mantêm legenda firme na oposição 

14 a 20 de março     |     2021 3O DIA Alagoas

Poder

O Partido dos Trabalhado-
res (PT) decidiu intensificar a 
campanha “Fora Bolsonaro”, 
em todo o país, logo após a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de suspender os 
processos da Operação Lava 
Jato contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
restabelecer seus direitos polí-
ticos, que estavam cassados 

desde a sua prisão, em 2018. 
Segundo o presidente do 

PT de Maceió, Marcelo Nasci-
mento, o pronunciamento do 
ex-presidente Lula, na  quarta-
-feira da semana passada, teve 
grande repercussão nas redes 
sociais, na imprensa nacio-
nal e internacional. Por isso, o 
partido decidiu intensificar a 
campanha pelo impeachment 
do presidente, realizando atos 
em todo o Brasil. 

“Em razão da decisão cora-

josa e imparcial do ministro do 
STF, Edson Fachin, de anular 
as condenações impostas a 
Lula relacionadas à operação 
Lava Jato, o partido decidiu ir 
às ruas, mobilizar o povo, com 
o objetivo de colocar para fora 
esse presidente irresponsá-
vel”, acrescentou Nascimento. 

Para ele, é preciso, antes de 
tudo, “ressaltar a postura de 
estadista do presidente Lula, 
que possui relação diplomá-
tica com líderes mundiais a 

exemplo do Papa Francisco, 
de atuais e ex-presidentes de 
países estratégicos em todo 
mundo. Essa relação fraterna 
de Lula com vários chefes de 
estados é fundamental para 
equilibrar e amenizar a visão 
desgastada do Brasil lá fora, 
em razão das posturas equi-
vocadas e atabalhoadas de 
Bolsonaro”. 

Segundo Nascimento, 
o PT é um dos principais 
partidos de esquerda no 

Congresso Nacional, com a 
maior bancada de oposição 
ao presidente Jair Bolsonaro. 
“Portanto, a responsabilidade 
com a população brasileira 
e a coerência política com 
o projeto de transformação 
do Brasil, personalizado na 
candidatura de Fernando 
Haddad à presidência da 
República nas eleições de 
2018, não poderiam destinar 
outro papel senão a oposição 
ao desgoverno de Bolsonaro”. 

PARTIDO APROVEITA a devolução dos direitos políticos de Lula para ampliar a base de oposição ao governo federal

PT intensifica mobilização na
campanha “Fora Bolsonaro” 

MOBILIZAÇÃO

Uma das formas de chamar a atenção ao desgoverno e pedir a saída do presidente é a adesivação dos veículos

Ricardo Rodrigues
Repórter

   ALIANÇAS

TRE: eleição suplementar de 
Campo Grande é suspensa 

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/
AL), durante sessão virtual 
ocorrida na quinta-feira 
passada, suspendeu a elei-
ção suplementar  de Campo 
Grande, que aconteceria no 
dia 11 de abril, em razão no 
grande aumento no número 
de casos de Covid-19  em 
Alagoas. 

A decisão unânime do 
colegiado TRE se deu após 
a análise de requerimen-
tos formulados pelo juiz 
eleitoral da 20ª Zona, Raul 
Cabus, pelo promotor elei-
toral Lucas Mascarenhas, 
com atuação na mesma 
unidade jurisdicional, e 
pelo presidente da Associa-
ção Alagoana de Magistra-
dos (Almagis), Sóstenes Alex 
Costa de Andrade.

Em seu voto, o presi-
dente do TRE/AL, desem-

bargador Otávio Leão 
Praxedes, destacou que  
Campo Grande encontra-
-se, neste momento, classi-
ficado na fase vermelha de 
alerta máximo em relação 
ao combate ao Coronaví-
rus, no que diz respeito à 
Matriz de Risco da Secreta-
ria Estadual de Saúde e ao 
Plano de Distanciamento 
Social Controlado.  “Nesse 
contexto, é de rigor suspen-
der as eleições suplemen-
tares naquele município, 
considerando que o direito 
à vida e à saúde de seus 
cidadãos é um direito 
fundamental de elevada 
dignidade constitucional, 
que todos órgãos e insti-
tuições públicas, inclusive 
o Poder Judiciário, têm o 
dever de defender e preser-
var”, enfatizou o desembar-
gador Otávio Leão Praxedes.

Após a fase de maior 
gravidade da pandemia uma 
nova data será marcada.

ASCOM TRE/AL

Descaso com a pandemia é inaceitável
Ainda de acordo com 

Marcelo Nascimento,  a 
campanha “Fora Bolsonaro” 
tende a se ampliar, ganhando 
a adesão de outros setores 
da sociedade, por conta do 
descaso do governo federal 
no combate à pandemia de 
Covid-19. 

“O debate sobre a defesa 
dessa campanha, ou até 
mesmo do impeachment, 

ocorre em função da gravi-
dade do momento sanitário 
que estamos vivendo, bem 
como em razão das inúme-
ras omissões e crimes come-
tidos por esse governo contra 
o povo brasileiro”, justificou 
o dirigente do PM Maceió.

“A  p a u t a  p e l o  ‘Fo r a 
Bolsonaro’ unifica, tanto os 
partidos de esquerda e de 
oposição ao governo, como 

também os movimentos 
sociais representativos”, 
acrescenta.

 Na s c i m e n t o  e s p e ra 
também que esse movi-
mento possa continuar 
unido até 2022, para que seja 
formado um grande bloco 
de partidos do campo demo-
crático em torno de uma 
possível candidatura de Lula 
à Presidência da República.



EM APURAÇÃO INTERNA, 8 integrantes da corporação estão sob investigaçãoEstado
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O servente de pedreiro 
Jonas Seixas, 32, desapa-
receu no dia 9 de outubro 
do ano passado, após uma 
abordagem policial no bairro 
do Jacintinho, em Maceió. 
Cinco meses depois do 
crime, cinco policiais milita-
res (um sargento, um cabo e 
três soldados) foram presos, 
na quarta-feira da semana 
passada, por homicídio e 
ocultação de cadáver.

Segundo a comissão de 
investigação nomeada pela 
direção-geral da Polícia 
Civil, formada pelos dele-
gados Eduardo Mero, Rosi-
meire Vieira e Bruno Emílio, 
as prisões foram solicitadas 
com base em provas robustas 
que constam no inquérito, 
mas que permanecem sob 
segredo de Justiça.

Os mandados de prisão 
temporária receberam pare-
cer favorável do Ministério 
Público Estadual de Alagoas 
(MP/AL) e foram expedidos 
pela 7ª Vara Criminal da Capi-
tal.

Os militares investiga-

dos sustentavam a tese de 
que levaram o servente de 
pedreiro para uma averi-
guação e que ele foi liberado 
com vida em Jacarecica. 
Eles sustentam ainda que 
oito PMs, divididos em três 
viaturas, foram para a casa de 
Jonas, embora não revelem 
qual teria sido o motivo da 
ação policial. Além de Jonas 
nunca ter retornado para 

casa, sequer seu corpo foi 
localizado até o fechamento 
desta edição, na sexta-feira 
passada.

O desaparecimento e a 
falta de informações causa-
ram angústia nos paren-
tes, amigos e vizinhos. Eles 
procuraram a imprensa e 
espalharam informações nas 
redes sociais para denunciar 
o caso e tentar obter pistas 

sobre o paradeiro de Jonas, 
vivo ou morto.

Claudineide Seixas, mãe 
de Jonas, disse que três poli-
ciais alegaram que cumpriam 
um mandado de prisão, 
busca e apreensão, não apre-
sentaram o documento, 
vasculharam a casa do filho e 
não encontraram nada lícito 
ou de origem duvidosa. Jonas 
chegou em casa quando os 
militares deixavam o local, foi 
abordado e colocado dentro 
da viatura, enquanto ques-
tionava os policiais sobre a 
motivação da prisão. 

“Os policiais jogaram o 
meu filho na mala da viatura 
com spray de pimenta no 
rosto e ainda disseram que 
iam levar Jonas para a Central 
de Flagrantes. Por isso, logo 
em seguida a esposa dele foi 
para a Central de Flagrantes 
e ficou quase cinco horas, 
mas a viatura não chegou”, 
lembrou Claudineide.

Em seguida, a família 
procurou Jonas em hospitais, 
na Casa de Custódia, entre 
outros lugares, realizaram 
protestos cobrando a apura-
ção do caso, mas nada de 
encontrá-lo.

Apesar de a Polícia Civil 
ter pedido a prisão de cinco 
militares, a corregedoria da 
Polícia Militar está investi-
gando administrativamente 
a conduta de oito integran-
tes da corporação por parti-
ciparem deste caso, mas 
nenhuma das instituições 
divulgou a identidade dos 
investigados. 

Sobre a prisão dos milita-
res, a corporação se limitou a 
informar que está cumprindo 
a ordem judicial e que os 
investigados estão recolhidos 
em uma unidade militar.

Nota da Polícia Militar: 
“Sobre os militares presos 
apontados pelo envolvi-
mento no Caso Jonas, a Polí-
cia Militar informa que está 
cumprindo a determinação 
judicial e os militares estão 
recolhidos em uma unidade 
militar. No âmbito da Institui-
ção, os trâmites do processo 
estão seguindo normalmente 
junto à Corregedoria-Geral”.

A prisão dos suspeitos 
não acabou a angústia dos 
familiares, amigos e vizinhos 
de Jonas Seixas: o paradeiro 
continua sendo uma incóg-
nita.

Iracema Ferro

Repórter

CASO JONAS SEIXAS: acusados estão recolhidos ao presídio militar e, além da Justiça, caso é investigado pela Corregedoria

Cinco militares são presos por 
morte e ocultação de cadáver

Jacintinho

Jonas Seixas foi visto pela última vez quando foi colocado dentro de uma viatura



LINHA DE CRÉDITO facilita empréstimo ao setor com carência de seis mesesMercado
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O governador Renan 
Filho anunciou, na manhã 
de sexta-feira (12), um pacote 
de medidas econômicas 
para ajudar o setor produtivo 
alagoano, em especial o de 
bares, restaurantes, lancho-
netes, foodtrucks e simila-
res, um dos mais afetados 
pelos efeitos da pandemia da 
Covid-19. As medidas tribu-
tárias e de crédito também 
beneficiarão outras empresas 
alagoanas e deve superar o 
montante de R$ 100 milhões.

O valor estimado do 
pacote de isenções tributárias 
passa de R$ 54,463 milhões. 
O governador Renan Filho 
também anunciou uma linha 
de crédito especial na Agên-
cia de Fomento de Alagoas 
(Desenvolve) de R$ 45,536 
milhões, na qual os empre-
endedores terão carência de 
seis meses, juros pagos pelo 
Governo de Alagoas e, no caso 
de microempreendedores 
individuais (MEI), também 
será pago 50% da dívida pelo 
Estado. Como contrapar-
tida, as empresas não devem 
demitir funcionários durante 
o período.

“Estamos entregando um 
pacote ao setor produtivo 
alagoano na ordem de 100 
milhões de reais. Fizemos 
um estudo de verdade, como 
sempre fazemos, e fomos ao 
limite do que o Estado pode 
oferecer. Ainda temos um 
tempo de enfrentamento 
adiante e precisamos manter 
o Estado firme para não 
termos mais dificuldades ao 
enfrentarmos essa pande-
mia”, explicou o governador 

Renan Filho.
O pacote inclui uma série 

de isenções tributárias, entre 
o período de março e junho, 
para diversas categorias 
do ICMS (fatura da energia 
elétrica, Simples Nacional 
e parcelamentos) e do IPVA 
de veículos de empresas dos 
segmentos contemplados, 
além da extinção permanente 
do pagamento da Substitui-
ção Tributária para a aquisi-
ção de alimentos. Algumas 
medidas dependem de apro-
vação do Comitê do Simples 
Nacional ,  do Conselho 
Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz) e da Assembleia 
Legislativa de Alagoas (ALE), 
mas todas as solicitações já 
foram encaminhadas.

Os representantes dos 
setores envolvidos apro-
varam as medidas. “Essa 
medida é mais do que impor-
tante para a gente. Fico muito 
feliz em chegar no dia de hoje 
e ver uma medida tão forte 
e tão potente como vocês 
estão entregando. Precisa-
mos reconhecer que elas 
foram além do nosso pedido. 
É muito bom ver as nossas 
expectativas superadas”, 
elogiou Thiago Falcão, presi-
dente da Abrasel-AL (Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes em Alagoas).

O secretário da Fazenda, 
George Santoro, ressaltou o 
esforço do Estado em aten-
der ao pleito dos empresá-
rios. “Estudamos na Sefaz, 
após analise de dados que 
temos dos setores econô-
micos, conversamos com 
os segmentos e chegamos a 
esse pacote, que visa atender 
pleitos antigos e oferecendo 
outros”, disse.

PACOTE DE AUXÍLIO ECONÔMICO contempla com R$ 100 milhões segmento impactado pela pandemia

Bares e restaurantes: mais 
créditos e menos impostos

Agência Alagoas
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Critério para crédito é não demitir trabalhador
No tocante à abertura de 

crédito, os MEIs terão uma 
linha de financiamento de 
até R$ 4 mil; já as empresas 
do Simples Nacional terão 
uma linha de crédito a partir 
de R$ 20 mil até R$ 50 mil, 
dependendo da faixa de 
faturamento anual. Todos os 
financiamentos deverão ser 
quitados em até cinco anos. 
A exigência é que empresas 
e empreendedores este-
jam com o nome limpo e 
não demitam funcionários 
durante o período do finan-
ciamento.

O presidente da Abrasel, 
Thiago Falcão, destacou 

a importância das linhas 
de crédito: “A medida da 
De s e n vo l ve  va i  t e r  u m 
impacto ainda maior.  É 
uma medida de tamanha 
força. É muito importante 
dentro  deste  momento 
de restrição, de queda de 
faturamento, ter uma inje-
ção dentro do mercado e 
poder ver a economia circu-
lar novamente dentro no 
nosso estado. Agradeço em 
nome do setor. Eu tenho 
certeza que o meu grupo, 
dos empresários, está feliz. 
Estou saindo com a expecta-
tiva mais do que superada”.

O representante do setor 

de turismo também enalte-
ceu o pacote apresentando 
pelo Governo de Alagoas. 
“A hotelaria fica muito feliz 
com as atitudes do Governo. 
Isso é um exemplo, não 
apenas para o estado, mas 
para o Brasil e para os muni-
cípios”, assinalou André 
Santos, presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis de Alagoas 
(ABIH/AL).  “Damos um 
parabéns pela atitude, pelo 
procedimento e rapidez na 
busca pela solução. Nós, do 
setor de turismo, agradece-
mos. É um exemplo para o 
Brasil”.

RENAN FILHO

disse que o pacote de auxílio ao setor contempla mais do que o que foi pleiteado

MEDIDAS

tributárias e de crédito apoiam bares, restaurantes e similares; empréstimos para MEI serão 50% pagos pelo Governo

   CONFIRA A SEGUIR AS MEDIDAS ANUNCIADAS:
* Extinção do pagamento da Substituição 
Tributária para a aquisição de alimentos 
(medida aplicada em definitivo);
* Isenção do ICMS do Simples Nacional 
para o período de março a junho de 2021;
* Isenção do ICMS da energia elétrica 
para o período de março a junho de 
2021;
* Isenção do IPVA de veículos de empresas 
do segmento de bares e restaurantes para 
o exercício de 2021
* Suspensão da cobrança de ICMS ante-
cipado para o período de março a junho 
de 2021;
* Suspensão do pagamento dos parcela-

mentos do ICMS para o período de março 
a junho de 2021;
* Dois novos programas de Recuperação 
Fiscal (Profis): um para todos os contri-
buintes e um programa especial para os 
contribuintes do Simples Nacional;
* Abertura de linha de financiamento de 
até R$ 4 mil com 0% de juros e carência de 
seis meses para MEIs;
* Abertura de linha de financiamento 
entre R$ 20 mil até R$ 50 mil com 0% 
de juros e carência de seis meses para 
empresas do Simples Nacional, a depen-
der da faixa de faturamento anual, com 
prazo para quitação em até cinco anos.



Um município mergu-
lhado em dívida e um rombo 
nos cofres públicos que se 
aproxima de R$ 332 milhões 
foi a “herança” deixada pela 
gestão anterior da Prefei-
tura de Maceió. O desafio do 
prefeito JHC é sair desse cená-
rio de dívida e tocar as obras 
e ações que a capital precisa 
para encontrar o crescimento, 
ainda mais num momento 
grave de pandemia. 

Para se ter ideia, a Prefei-
tura trabalha com um défi-
cit mensal de R$ 25 milhões, 
o que impõe um esforço 
gigante para administrar e 
tirar Maceió do caos em que 
se encontrava. 

“Não é fácil! Mas a situa-
ção de muitos maceioenses é 
ainda mais difícil. Por isso, não 
medirei esforços para cuidar 
das pessoas. O pouco que 

temos vira muito se o traba-
lho é bem feito”, assegura JHC, 
que vem fazendo mais com 
menos. 

O prefeito  diz que o quadro 
requer um esforço diário da 
atual gestão no sentido de 

reverter o problema deixado 
e fazer a máquina pública 
funcionar. “É uma situação 
difícil, mas estamos traba-
lhando muito para colocar 
as finanças em dia e admi-
nistrar a cidade do jeito que 

o maceioense merece. Tenho 
um compromisso com quem 
acreditou em mim, e não 
foram poucos, e vou honrar 
essa confiança, tenham 
certeza! Minha maior missão 
é cuidar da nossa gente, da 
cidade. Foi para isso que fui 
eleito e não medirei esforços 
para fazer de Maceió uma 
cidade melhor”, reafirma JHC.

Em pouco mais de dois 
meses de gestão, os resulta-
dos do trabalho já são perce-
bidos em todas as áreas, 
como melhoria do transporte 
público, redução do valor da 
passagem de ônibus e inves-
timento na infraestrutura dos 
bairros, uma reivindicação 
antiga dos moradores de todas 
as regiões, principalmente da 
periferia, coleta do lixo regu-
lar e, na saúde, ampliação na 
realização de procedimentos, 

com a abertura do PAM Salga-
dinho aos sábados, ações de 
enfrentamento e vacinação da 
população contra a Covid-19. 
Só para citar alguns.

Trabalho que tem levado 
o Governo do Estado a sair no 
reboque e anunciar a implan-
tação pelo Estado de medidas 
já adotadas pela Prefeitura 
de Maceió, como o socorro 
a empresários, especial-
mente bares e restaurantes, 
e o contribuinte, feito esta 
semana pelo prefeito JHC e 
replicado pelo Governo de 
Alagoas pouco depois. “Não 
estou aqui para competir 
com ninguém. Ao contrário! 
Meu compromisso, reafirmo, 
é com o maceioense. Quanto 
mais apoio houver, melhor 
enfrentaremos essa pande-
mia e todos saem ganhando”, 
diz JHC.

PREFEITURA TRABALHA com um déficit mensal de R$ 25 milhõesCotidiano

GESTOR ASSEGURA que não medirá esforços para cuidar do maceioense e fazer de Maceió uma cidade melhor

JHC busca superar situação 
financeira deixada por Rui
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  Isenção IPTU 
O vereador Chico Filho 
conseguiu aprovar a indi-
cação para que o IPTU de 
bares e restaurantes seja 
isento, assim como a redu-
ção na taxa de localização 
para esse setor e o aumento 
para o desconto de quem 
pagar a parcela única em 
dia para 30%. Como justifi-
cativa ele disse que  acompanha de perto a dor 
e o sofrimento de empresários e trabalhadores, 
que estão passando apertos com o crescimento 
da pandemia. “Vamos aguardar agora o que os 
técnicos da Prefeitura de Maceió vão apontar 
para colocar os benefícios em prática”, desta-
cou..

  BNB lança Crediamigo Delas
 Crediamigo Delas é a nova 
linha de crédito do Banco 
do Nordeste. Destinada a 
financiar atividades produ-
tivas para mulheres empre-
endedoras que atuam no 
setor informal e formal da 
economia. O Crediamigo 
Delas financiará investi-
mento e capital de giro, 
com prazo de 4 a 24 meses, tanto na modalidade 
individual como solidário. O limite será de R$ 

5 mil, por cliente, observada a capacidade de 
pagamento, com abaixo de 2,4% ao mês, para 
investimento fixo e giro individual, e de 2,2%, 
para giro solidário.
Para a superintendente de Microfinança e Agri-
cultura Familiar do Banco do Nordeste, Lúcia 
de Fátima Barbosa, “o protagonismo feminino 
no Crediamigo configura um reflexo do papel 
de liderança que a mulher exerce em seu  meio, 
caracterizado essencialmente pela sua força 
de trabalho e busca para a realização de seus 
sonhos. Elas vêem no empreendedorismo uma 
oportunidade para mudar suas realidades, com 
aumento de rendas e melhoria na qualidade de 
vida de suas famílias”.

  Evento gratuito sobre 
empreendedorismo
Sebrae Alagoas realiza Semi-
nário de Empreendedorismo 
Feminino dia 24 de março 
e vai difundir histórias de 
empresárias de sucesso. O 
evento é gratuito, vai aconte-
cer a partir das 19h. Inscri-
ções pelo site: loja.al.sebrae.
com.br. Mais informações: 0800 570 0800. 
Neste mesmo endereço eletrônico você terá acesso 
a vários outros eventos gratuitos. Aproveite pra 
fazer uma atualização e investir no seu negócio.

O PODER PÚBLICO precisa dar sua parcela de contribuição para este momento
Chico Filho, vereador por Maceió

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  Shopping sorteia carro 
O km e curso de graduação
O Maceió Shopping inicia mais uma campanha 
Mês do Consumidor, celebrado em março. Serão 
duas chances de ganhar. A cada R$ 200,00 em 
compras, os clientes terão direito a um número 
da sorte para concorrer a um Hyundai HB20 0 Km 
ou um curso de graduação completo no Centro 
Universitário CESMAC.
Para garantir ainda mais chances, as trocas que 
forem realizadas aos sábados e domingos valerão 
números da sorte em dobro. No dia 15 de março, 
data em que é celebrado o Dia do Consumidor, 
cada cliente poderá receber números da sorte em 
triplo. O sorteio será realizado no dia 28/04/21.

PREFEITO DE MACEIÓ

Destaca o esforço diário para oferecer o melhor para a população da capital
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NOVA FAIXA ETÁRIA começa a ser atendida nesta segunda-feiraArapiraca

ATENÇÃO À SAÚDE

Vacinas estão disponíveis e idosos a partir de 75 anos não precisam de pressa
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Uma boa notícia! A Prefei-
tura de Arapiraca, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
vai ampliar o grupo de vacina-
ção, incluindo idosos com 75, 
76 e 77 anos de idade. A vaci-
nação desse grupo terá início a 
partir desta segunda-feira.

Desde que começou a 

vacinar o grupo prioritário, 
em 21 de janeiro, a Prefeitura 
de Arapiraca tem prezado 
pela organização e o respeito 
às medidas de segurança, tão 
necessárias neste período de 
aumento de casos de Covid-19 
em toda Alagoas.

Segundo a coordenadora 
de Doenças Imunoprevení-
veis de Arapiraca, enfermeira 
Mônica Suzy, a vacinação 

seguirá acontecendo no Sesc 
Arapiraca, de segunda a 
sábado, das 8h às 17h, e ratifica 
que não precisa ter pressa, pois 
a vacinação não tem previsão 
de ser interrompida.

“Estamos ansiosos para 
vacinar todos o mais breve 
possível, mas é muito impor-
tante que todos os inseridos no 
grupo prioritário saibam que 
tem vacinas para todos, então 

não precisa ter pressa pois a 
vacinação não tem dia para 
acabar”, disse ela, que explicou 
ainda que novas estratégias 
estão sendo montadas para 
ampliar os locais de vacinação 
em Arapiraca.

Além dos idosos com idade 
a partir de 75 anos, também 
fazem parte do grupo prio-
ritário, neste momento, os 
profissionais de saúde da linha 

de frente da Covid-19 (que já 
tomaram as duas doses da 
vacina), além dos profissionais 
da Atenção Básica e Especia-
lizada com 50 anos ou mais, 
ou que estão afastados das 
atividades funcionais devido 
comorbidades. Para se vacinar 
é só levar documento oficial 
com foto, CPF, comprovante 
de residência e Cartão Nacio-
nal de Saúde (CNS) atualizado.

Arapiraca Imunização é realizada de forma humanizada e sem qualquer tipo de aglomeração

Saúde amplia vacinação para 
idosos  com 75 anos ou mais

Ariel Cipola
Repórter

Atualização do Cartão SUS
É importante ressal-

tar que para ter acesso 
aos imunizantes, o Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) 
precisa estar atualizado com 
endereço de Arapiraca.

“Muita gente não reside 
mais na mesma cidade em 
que fez o Cartão de Saúde. 
A atualização é necessária 
para garantir que as doses 
de Arapiraca sejam destina-
das exclusivamente a resi-
dentes da cidade”, explicou 
a coordenadora de Doenças 
Imunopreviníveis da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
Mônica Suzy.

Ainda segundo a profis-
sional, muitas pessoas estão 
procurando o Centro de 
Vacinação, localizado no 
Sesc Arapiraca, sem a atuali-
zação do Cartão SUS.

“Para fazer a atualiza-
ção do Cartão Nacional de 
Saúde, o usuário ou seu 
representante legal, deve 
procurar a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, portando 
documento original com 
foto, CPF e comprovante de 
residência”, continuou. 

O horário de atendi-
mento para atualização do 
Cartão SUS é das 8h às 12h.



 “PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS mais difíceis, só há um remédio: fé”

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade

TODO ELE | 

O lindo gatinho Felippo, 

filho caçula do querido casal 

WellisonLakuka e Valleska 

Barbosa. #luxototal

NEWS, NEWS | 

Apresentador Vytor Ferro 

comemora a chegada do 

sinal digital ampliado pela 

Band Nordeste, onde a 

Capital do Agreste terá 

uma programação 

exclusiva com o 

Programa Agitação. 

#aplausos

  Novas regras In Alagoas
Foi anunciado na semana passada o novo decreto estadual 
pelo governador Renan Filho com as novas regras de combate à 
pandemia de coronavírus, sendo a principal delas o horário de 
funcionamento do comércio na capital do Estado e do Agreste 
alagoano, que agora passa a abrir das 9h às 17h, com exceção 
do shopping que terá horário de funcionamento diferenciado 
(das 11 às 21h). Já as academias e os baresficarão fechados, com 
serviço delivery. Isso prejudicou um pouco o comércio, mas 
precisamos juntos combater esse vírus. Use máscara!

  Coronavírus
É preocupante demais quando o Ministério da Saúde de um 
país vem a público antever a terceira onda da covid-19, com 
previsão de cerca de 3 mil mortes por dia, até porque, o MS 
sabe o que está falando. Traduzindo em português claro, não 
há vacina para imunizar a população, simplesmente porque 
no ano passado, todas as ofertas feitas por diferentes laborató-
rios foram sistematicamente recusadas pelo Governo Federal. 
Infelizmente essa é a triste realidade.
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FASHION | 

Sempre talentoso, o amigo e 

estilista Júnior Toledo chega 

chegando mais uma vez com 

suas criações exclusivas in 

Maceió com uma coleção de 

camisas ForMan assinado 

pelo próprio nome. #luxototal

TIM TIM | 

O atleta e designer Miguel 

Sanches, comemorou em 

família mais uma primavera 

em sua vida na quarta-feira 

passada, dia 10. 

Parabéns, amigo!

APLAUSOS | 

Em um click +QVIP para esta 

coluna, o modelo Júnior 

Araújo, sob as lentes

 do fotografo 

Dony Paixão
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  O que esperar do mercado de 
seguros em 2021? 
Em 2020, a pandemia de Covid-19 mudou radi-
calmente as rotinas das pessoas: uso de máscaras, 
regras de higienização, isolamento social, entre 
outros hábitos, passaram a fazer parte do chamado 
“novo normal”, reflexo das muitas mudanças que a 
sociedade teveque incutir em tão pouco tempo.
No setor econômico, em especial, o vírus “contami-
nou” diferentes estruturas. Com as pessoas em casa, 
o consumo caiu drasticamente, afetando diversos 
segmentos e causando a falência de muitas empre-
sas. Como consequência: demissões, ou jornada de 
trabalho reduzida, o que reforçou, ainda mais, o ciclo 
de recessão devido à diminuição da renda familiar. 
“Da noite para o dia”, muitas companhias tiveram 
que replanejar sua transformação digital para não 
sofrer tão diretamente os impactos da crise sanitária, 
incluindo não somente o teletrabalho de seus cola-
boradores, como também a criação de novos produ-
tos (bem como a adequação dos já existentes) ao 
meio digital. No mercado de seguros, que também 
sentiu os impactos da crise, não foi diferente.  Acom-
panhe em nossa coluna de hoje!

Como está o mercado de seguros atualmente?
É importante destacar que em 2019, em um cenário 
pré-pandemia, o mercado de seguros apresentou 
crescimento. Segundo dados da Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previ-
dência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capita-
lização (CNSeg), a arrecadação ano passado foi de 
R$ 270,1 bilhões (excluindo saúde suplementar e o 

seguro de DPVAT), aumento nominal de 12,1% em 
relação a 2018. Descontada a inflação, o aumento 
real em comparação ao período anterior foi de 8,1%.
Já em relação ao primeiro semestre de 2020, 
conforme números divulgados em agosto pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), o 
mercado de seguros encerrou o período com receita 
4,3% menor em comparação ao mesmo recorte em 
2019.
Apesar da queda, a entidade aponta perspectiva de 
retomada no setor, em especial nos segmentos de 
seguros de danos e pessoas. 
E o que esperar desse mercado em 2021?
Apesar da difícil tarefa de prever qual será o cenário 
em 2021 para o mercado de seguros, levando em 
conta o movimento de retomada apontado pela 
Susep no primeiro semestre de 2020, certas tendên-
cias, algumas já colocadas em prática no segmento, 
serão consideradas como grande diferencial 
competitivo. E uma delas é, justamente, a transfor-
mação digital das empresas e os novos produtos que 
surgirão a partir dela.
De fato, estamos cada vez mais online, com compu-
tadores e celulares revolucionando o nosso dia a dia, 
nos permitindo adquirir, com apenas alguns cliques, 
uma infinidade de produtos e serviços.
Nesse contexto, a pandemia de Covid-19, com suas 
restrições impostas pelo isolamento social, veio a 
acelerar o uso da tecnologia, fazendo com que as 
empresas, que antes não olhavam com atenção para 
o digital, mudassem rapidamente de mentalidade.
Como exemplo, a partir do amadurecimento do 
mercado de seguros de vida online, surge um novo 
conceito empresarial, o das insurtechs. O termo é 

uma mescla das expressões em inglês insurance 
(seguro) e technology (tecnologia) e está relacionado 
a um modelo de negócio que busca a inovação, no 
qual as seguradoras atuam no mercado digital, se 
aproximando cada vez mais dos clientes, oferecendo 
mais agilidade, mas sem abrir mão, é claro, da segu-
rança. 

  Conclusão
Em suma, entre o ano de 2020 e 2021, o mercado de 
seguros passou por diversas mudanças. Uma delas 
é a possibilidade de contratar um seguro totalmente 
online! Seguindo as transformações que envolvem 
o digital, o mercado de seguros está trabalhando em 
prol de novos produtos que atendam as necessida-
des atuais das pessoas. Independente do cenário 
que será encontrado em 2021 e dos novos desafios 
que vierem pela frente, é preciso ter em mente que 
o consumidor está cada vez mais empoderado e 
consciente de suas escolhas, inclusive, no mercado 
de seguros.
Assim, ganhamsegurados e seguradores ao promo-
verem mudanças significativas que visam à melho-
ria, não só do mercado como um todo, mas também 
da qualidade de vida e da satisfação de seus clientes.
E, então? O que achou da perspectiva do ano de 2021 
para o mercado de seguros?  Se desejar contratar 
seu seguro de vida, lembre-se que esse momento 
pode ser agora.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 pergun-
tas! Até a próxima se Deus quiser! Um grande abraço!

PPPPPPP xpxpxpxppxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpx

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro



CONFEDERAÇÃO ignora avanço da pandemia no Brasil e mantém os jogosEsportes

Com o avanço da Covid-
19 em 2021, o Brasil vive, de 
longe, o pior momento da 
crise sanitária desde março 
do ano passado. Número de 
mortes diárias muito alto, taxa 
de ocupação nos leitos de UTI 
acima da média em quase 
todos os estados e a demora 
na imunização da vacinação 
colaboram para esses resulta-
dos. Mas mesmo diante deste 
cenário, o futebol continua 
pleno e sem ser afetado. 

Na semana que passou, o 
Governo de São Paulo suspen-
deu o Paulistão por duas sema-
nas, já que o Estado se encontra 
na fase vermelha. A Federação 
estadual fez campanha para 
continuidade da competição 
e afirmou que o futebol é um 
lugar seguro, pela realização de 
testes frequentemente e pelo 
“controle” médico dos clubes.

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) prontamente 

convocou uma reunião com 
as entidades estaduais e os 
clubes, no último dia 10, para 
reafirmar a importância de o 
futebol continuar liberado em 
todo o país e decidiram, por 
unanimidade, a manutenção 
de todas as competições. E em 
relação aos campeonatos coor-
denados pela CBF, caso haja 
restrição de poderes públicos 
locais, por conta do quadro da 
pandemia, a alternativa será a 
transferência de partidas para 
outras cidades do mesmo ou 

de outros estados.
Para tentar demonstrar 

e comprovar a segurança 
“dentro” do futebol, a Confede-
ração fez uma apresentação do 
protocolo sanitário e dos dados 
causados por ele.

 “A aplicação do protocolo 
sanitário, com a convicção 
ainda mais forte que nós já 
tínhamos no ponto de vista 
teórico, em agosto, quando 
retomamos. Mas agora com 
convicção da aplicação na 
prática. O futebol é seguro, 

controlado, responsável e tem 
todas as condições de conti-
nuar”, disse o secretário-geral 
da CBF, Walter Feldman, na 
abertura da apresentação.

Após a apresentação,  
Feldman passou a palavra 
ao médico Jorge Pagura, que 
elogiou o estudo da entidade 
e divulgou dados acerca do 
protocolo sanitário utilizado 
nas partidas das competições 
pelo Brasil. O coordenador 
médico da CBF afirmou que 
o programa apresentado é o 
mais completo no mundo. 

“Tivemos a honra de 
comandar uma comissão 
técnica que consta com o 
maior número de especialis-
tas no nosso país. Colocamos 
médicos que já tinham uma 
experiência muito grande 
no futebol para que fizessem 
a interface com os nossos 
médicos e todos os clubes, 
que foram ouvidos antes do 
protocolo”, afirmou.

“Temos um trabalho de 
alto nível técnico, que se 

traduz num protocolo sani-
tário e processo de testagem 
permanente, que oferecem 
ambiente seguro e contro-
lado aos jogadores e comis-
sões técnicas. A temporada 
de 2020 demonstrou a robus-
tez desse trabalho e gerou 
aprendizados que nos tornam 
hoje ainda mais prepara-
dos. O futebol brasileiro não 
vai parar”, garantiu Rogério 
Caboclo, presidente da CBF.

Em Alagoas, em menos 
de uma semana, o Plano 
de Distanciamento Social 
Controlado regrediu em duas 
fases: Agreste e Sertão se 
encontram na Fase Vermelha. 
Maceió e as demais regiões 
na Fase Laranja [até o fecha-
mento desta edição]. Mas a 
expectativa não é nada boa. 
82% dos leitos de UTI para 
Covid-19 estão ocupados. 
A probabilidade de todo o 
estado voltar para a fase mais 
rígida é muito maior do que de 
flexibilizar as medidas restriti-
vas.

WALTER FELDMAN diz que protocolo sanitário de 2021 vai repetir ´sucesso´de 2020 com garantias para os atletas

‘O futebol não vai parar no 
Brasil’, diz dirigente da CBF
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COMO FICA O FUTEBOL com essa onda mais forte de infecção e mortes por Covid?

   Jorge Moraes   |  jorgepontomoraes@gmail.com

Jornalista

Jogo Duro

  E Alagoas 
como fica?
A nossa situação não é muito 
diferente dos outros estados. 
Com três frentes de atuação os 
dirigentes, divididos, seguem 
esperando alguma coisa cair 
do céu ou que os poderosos 
da CBF decidam o que fazer. 
Esta semana foi anunciado 
que as competições nacionais 
vão continuar, como a Copa 
do Brasil e a Copa do Nordeste. 
Os estaduais são de responsa-
bilidade das federações. A de 
Alagoas não fala nada. É aquela 
história da “Maria vai com as 
outras”, vai empurrando com a 
barriga até que alguém maior 
diga: vamos parar.

  CSA do 
Mozart
Com dois empates diante de 
Treze de Campina Grande e 
Confiança de Sergipe, está 
devendo e muito uma boa 

explicação para seus torce-
dores. Só uma vitória serve 
como resposta. Com mexidas 
constantes no time, Mozart 
Santos não conseguiu ainda 
convencer o torcedor que 
está no caminho certo. Sobre 

o time, segredo absoluto.   

CRB 
do Roberto
Com uma derrota e um 
empate, o time chega ao clás-
sico um pouco mais motivado. 
Não quer dizer que é favorito, 
até porque, é o maior produto 
do futebol alagoano, como diz 

Arivaldo Maia, pela história 
e pela rivalidade entre suas 
torcidas. O CRB, que manteve 
a base do ano passado, passa 
a impressão que pode tirar 
proveito disso, num jogo que 
apontar favoritismo é a mesma 
coisa que procurar chifre em 
cabeça de cavalo. 

  Um ano depois, as dúvidas são as mesmas
Em março de 2020, o povo brasileiro foi surpreendido com a primeira onda do coronavírus. Os 
governos nos estados estudavam medidas de combate, tudo muito novo, e nem a área de saúde 
sabia que caminho deveria ser seguido. Por sua vez, o Governo Federal desdenhava da situação, 
especialmente o presidente Jair Bolsonaro, que não usava máscara, aglomerava, participava 
de eventos ao lado de um bando de doidos seguidores, num desrespeito total a tudo e a todos. 
Brigava com a mídia, com o Congresso e com a Justiça brasileira. Era o todo poderoso ditando 
regras. Calma, esse espaço é para falar de esporte, e porque começar assim? É que, há um ano, 
o futebol brasileiro parou e, com isso, muita gente perdeu seus empregos. Outros profissionais, 
para garantir o trabalho que não existia mais, tiveram que reduzir seus salários em 30%. Foram 
de quatro a cinco meses parado ou treinando na frente de um computador ou um celular, cada 
um em sua casa, isolado de tudo. Enquanto isso, pessoas sendo contaminadas pela COVID 19, 
morrendo, sem remédio e sem vacina. Agora, com a vacina, os problemas são os mesmos. Agora 
sim: e o futebol? Ah, o futebol. Continua o mesmo, nadando contra a maré e cheio de dúvidas. 
2020 acabou em março de 2021. Agora os Decretos governamentais já começaram a pipocar. O 
Estado São Paulo proibiu os jogos do Campeonato Paulista, que já pensa continuar a temporada 
em outro estado da Federação, o Rio de Janeiro, por exemplo. O Estado de Santa Catarina também 
suspendeu e outros já pensam em seguir o mesmo caminho. Pode virar uma bola de neve.

Thiago Luiz
Estagiário

PROTOCOLO 

Conforme coordenador médico da CBF, Jorge Pagura, é o mais completo no mundo

l Cumprindo suspensão 
automática no jogo do Campeo-
nato Alagoano contra o Aliança, 
o técnico Roberto Fernandes foi 
quem comandou o time nessa 
partida. É que durante toda o jogo, 
ele ficou com um rádio de comuni-
cação enviando recados para seus 
assistentes em campo. E isso não 
foi feito escondido não;

l Só quem não viu foi o quarteto 
de arbitragem, especialmente o 
quarto árbitro, Gustavo Silva, que 
só foi trabalhar para garantir o 
dinheiro da bolacha dos meninos 
em casa, numa preguiça. Pela regu-
lamentação das leis esportivas isso 
não é permitido, mas em Alagoas, 
pode sim e ninguém ouse dizer não;

l Eu já assisti muito jogo ruim 
em Alagoas, mas igual a CRB 
e Aliança estou para ver. Justo 
mesmo era a FAF cancelar a 
partida e mandar jogar outra vez, 
para, pelo menos, fazer jus ao 
esforço de tanta gente que foi lá 
para trabalhar, repórteres, narra-
dores, comentaristas, fotógrafos, 
operadores, a polícia e os fiscais 
e delegados do jogo, que não 
foi jogo, foi uma “pelada”, com 
respeito a palavra. Outro jogo será 
também que não é sofrer demais.

  ALFINETADAS...



ALEMANHA tem bolsas de pesquisa para as mais diversas áreas do conhecimento.

   Alyshia Gomes   |  alyshiagomes.ri@gmail.com

Colunista

Estudar Lá Fora

Programa Emmy 
Noether de 
pós-doutorado - 
Alemanha
Fonte: DFG
 O Programa Emmy Noether oferece 
aos pesquisadores em início de 
carreira  a chance de se qualificar para 
o cargo de professor em uma universi-
dade, liderando um grupo de pesquisa 
júnior independente por um período 
de seis anos.
O programa é aberto a pós-douto-
randos e professores juniores com 
contratos temporários que estão em 
um estágio inicial em suas carreiras 
de pesquisa. Os titulares de um cargo 
de professor júnior com uma avalia-
ção provisória positiva não estão 
mais incluídos no grupo-alvo deste 
programa, e não são elegíveis para 
apresentar propostas ou receber finan-
ciamento.

Requisitos de elegibilidade:
* Pesquisadores em início de carreira 
em todas as disciplinas, normalmente 
até quatro anos após a conclusão do 
doutorado
* Experiência substancial em pesquisa 
internacional
* Os candidatos do exterior devem 
continuar suas carreiras de pesquisa 
na Alemanha depois que o financia-
mento chegar ao fim.
* Uma carta de intenção por escrito 
deve ser anexada à proposta.
* Um indivíduo não é elegível se 
receber um tipo de financiamento 
semelhante ao ENP para um grupo 
de pesquisa independente (júnior) de 
uma instituição de pesquisa nacional, 
programas oferecidos pelos governos 

federal e estadual ou uma instituição 
internacional localizada na Alemanha.
Mais informações em http://bit.
ly/3l3KKBf .
 

Prêmio de pesquisa 
Alexander von 
Humboldt - Alemanha
Fonte: Fundação Alexander von 
Humboldt
A cátedra Humboldt, prêmio mais 

valioso da Alemanha, é financiada 
pelo Ministério Federal de Educação 
e Pesquisa. Ele permite que o titular 
conduza pesquisas de longo prazo 
com visão de futuro em universidades 
e instituições de pesquisa neste país e 
dá uma contribuição sustentável para 
a capacidade da Alemanha de compe-
tir internacionalmente como local de 
pesquisa.  Desde 2008, até dez cátedras 
Humboldt foram concedidas a cada 
ano como parte do Fundo Internacio-
nal de Pesquisa para a Alemanha. Em 

2020, foram criadas as cadeiras adicio-
nais de Alexander von Humboldt para 
Inteligência Artificial (IA). Como uma 
contribuição para a Estratégia de Inte-
ligência Artificial do Governo Alemão , 
até 2024, 30 professores Alexander von 
Humboldt adicionais estão sendo esta-
belecidos no campo da IA. Pesquisado-
res de todas as áreas de pesquisa que 
abordam a investigação e o uso de IA, 
bem como seu impacto na sociedade, 
podem ser indicados. Mais informa-
ções em https://bit.ly/2OnxE5X .

  IES brasileiras estão no ranking 
do QS Quacquarelli Symonds
Os rankings fazem parte do rol de temas intrigantes no 
meio dos profissionais da Educação Internacional. Mas 
esta ferramenta, vista por muitos como aliada ao para-
digma neoliberal da educação, pode trazer importantes 
orientações, como demonstra o resultado do último 
estudo global apresentado na semana passada (06) pela 
consultoria QS Quacquarelli Symonds.
O “QS World University Rankings by Subject apontou 
que entre os 100 melhores cursos do mundo, 44 são 
de universidades brasileiras. O diretor de pesquisa da 
QS, Ben Sowter, explicou ao G1 que a classificação não 
aponta a qualidade do ensino das instituições, mas, 
sim, a relevância do curso e da universidade, segundo 
parâmetros estabelecidos pela instituição. O diretor 
complementa afirmando que a qualidade do ensino não 
foi avaliada. O estudo considerou, no entanto, a posição 
acadêmica, a empregabilidade dos graduados, o impacto 
da pesquisa e a produtividade da pesquisa. 
Ao todo, a QS pesquisou 13.883 programas universitários 
em 1.440 universidades de 85 localidades do mundo. O 
estudo considerou ainda 51 disciplinas acadêmicas e 
cinco amplas áreas de conhecimento . Aqui estão alguns 
dos programas brasileiros de destaque:

Posição Universidade Área
13 Universidade de São Paulo (USP) Odontologia

22 Universidade Estadual Paulista (Unesp) Odontologia
26 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Odontologia
28 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Enge-
nharia de petróleo
29 Universidade de São Paulo (USP) Engenharia de 
petróleo
34 Universidade de São Paulo (USP) Engenharia de 
Minérios e Mineração
37 Universidade de São Paulo (USP) Hospitalidade e 
Turismo
39 Universidade de São Paulo (USP) Engenharia - Civil e 
Estrutural
40 Universidade de São Paulo (USP) Veterinária
44 Universidade de São Paulo (USP) Antropologia
46 Universidade de São Paulo (USP) Geografia
46 Universidade de São Paulo (USP) Engenharia Agrí-
cola e Ambiental
46 Universidade de São Paulo (USP) Direito

O resultado completo, incluindo as IES nacionais e inter-

nacionais pode ser acessado em  https://www.topuniver-

sities.com/subject-rankings/2021 . 

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 mais nova unidade 
de produção da Stellantis, 
localizada no Polo Auto-
motivo Fiat de Betim (MG), 
inicia a fabricação da famí-
lia de motores GSE Turbo 
por ocasião da visita do CEO 
da Stellantis, Carlos Tava-
res, em conjunto com Mike 
Manley, Head of Americas, 
e Antonio Filosa, COO da 
Stellantis para a América do 
Sul. A fábrica tem capaci-
dade inicial de produção de 

100 mil unidades por ano e 
exigiu recursos da ordem de 
R$ 400 milhões, incluindo 
investimentos de fornece-
dores e Pesquisa & Desen-
volvimento. Esta é a primeira 
fase da planta, que começa 
a fabricar imediatamente o 
motor de quatro cilindros 
turbo e, ainda em 2021, terá 
expansão com novos investi-
mentos adicionais da ordem 
de R$ 100 milhões e o início 
da produção do propulsor 

de três cilindros turbo. Com 
o início da operação da nova 
planta, Betim torna-se o 
maior centro de produção 
de powertrain da América 
Latina, com capacidade 
anual de 700 mil motores 
e 500 mil transmissões. A 
integração produtiva da 
nova unidade com as linhas 
dos motores Fire e Firefly 
promove alta sinergia de 
gestão, manutenção, logís-
tica e expertise técnica.

Lançado em novembro 
no mercado brasileiro, o 
Novo Nissan Versa conquista 
mais um reconhecimento: foi 
considerado a melhor opção 
de compra no segmento de 
sedãs compactos. A esco-
lha foi do Compra do Ano 
2021, guia de compras anual 
organizado pelos jornalistas 
especializados em automó-
veis da revista Motorshow. 

Em dezembro, com menos 
de um mês do início de 
vendas no país, o modelo 
tinha levado o título de 
“Melhor Carro da América 
Latina 2021” pela Americar 
(Associação América Latina 
da Imprensa de Carros).
Segundo a revista Motor-
show “o que mais chama a 
atenção é justamente o novo 
e belo design”. Os jornalis-

tas da publicação ressalta-
ram também que “a cabine 
mudou completamente e o 
interior totalmente novo é 
quase idêntico ao do consa-
grado SUV Kicks, o que repre-
senta um salto de qualidade, 
com acabamentos macios 
que superam bastante o que 
se vê nos principais rivais, 
que abusam do uso de plás-
ticos rígidos”.

Novo Nissan 
Kicks poderá ser 
personalizado com seis 
acessórios exclusivos
Além de um desenho 
renovado e ainda mais 
bonito, com mais equi-
pamentos de série, de 
segurança e de conforto, o 
Novo Nissan Kicks permi-
tirá aos proprietários a 
personalização com seis 
novos itens dos Acessórios 
Nissan. Estarão disponí-
veis nas revendas de todo 
o país junto com o veículo, 
que começa a ser vendido 
a partir da semana que 
vem, e se somam às outras 
opções para o modelo, 
totalizando mais 30 itens. 
O Novo Nissan Kicks terá 
à disposição carregador 
de celular por indução, 
sensor de estaciona-
mento dianteiro, soleira 
de portas, acabamento 
cromado da régua do 
porta-malas, retrovisores 
Tilt Down (que abaixam 
quando a ré é engatada) 
e tapetes bandeja para 
proteger todo o assoalho, 
inclusive o túnel da trans-
missão. 

Suzuki Jimny apresenta 
novidades na linha 2022
Um veículo ágil, cheio de 
personalidade, compacto 
para o dia a dia na cidade 
e valente para o traba-
lho e nas aventuras 4x4. 
Assim é o Suzuki Jimny, 
que apresenta algumas 
atualizações em sua linha 
2022. Ao todo são quatro 
versões - 4Work, 4All, 
4Sport e 4Sport Forest 
- todas com o DNA 4x4 
de série e que fazem do 
veículo ideal para todos 
os tipos de usos, seja no 
campo ou na cidade.
Com preços que partem 
de R$ 100.990, o Jimny 
chega à versão 2022 com 
mudanças que garantem 
um estilo ainda mais 
marcante. 
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Jornalista
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Mahindra comanda 
mudanças nas novas 
motos da Peugeot
A Peugeot, tradicional 
fabricante francesa de 
automóveis e scooters, 
entrará novamente no 
mercado de motocicletas. 
É uma iniciativa do grupo 
indiano Mahindra, que 
adquiriu a divisão de duas 
rodas e agora quer diferen-
ciar a identidade da marca 
usada nos automóveis 
com novo emblema “mais 
jovem e agressivo”.   Os 
modelos terão até 300cc, 
adequada às normas de 
emissões atuais Euro 5. 
Virão com motores de 
1 cilindro, refrigeração 
líquida, 4 válvulas e 
comando duplo. Além 
de garfo invertido, amor-
tecimento duplo, ABS e 
painel colorido TFT de 5” 
conectável via bluetooth 
com celular e GPS.

   DUAS  |  RODAS

Stellantis avança na 
liderança do mercado 
brasileiro e argentino
A marca Fiat manteve-se na 
liderança do mercado brasi-
leiro, com expressivos 21,2% 
de participação nas vendas 
totais e 33.501 unidades 
emplacadas. A Stellantis está 
na liderança do mercado no 
bimestre, com 91.707 veículos 
vendidos e 28,6% de partici-
pação de mercado, enquanto 
Fiat se destaca como a marca 
mais vendida, com 20,1% do 
volume de vendas acumula-
das. Entre os dez modelos mais 
vendidos no país desde janeiro, 
cinco são produzidos pela 
Stellantis: os Fiat Strada, Argo, 
Toro e Mobi e o Jeep Renegade.

Planta da Stellantis em Betim 
pronta para produzir motores turbo

Novo Nissan Versa é considerada 
a “Compra do Ano 2021”
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O Serviço Nacional 
de Informações e a 

queda de Divaldo 
Suruagy (II)
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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 
Educationpela Michigan StateUniversity, Doutor em História pela Universidade Federal 
de Pernambuco. Professor Emérito da Universidade Federal de Alagoas.

Tenham uma bela leitura crítica.
Um abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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Era um sistema, e isto significa um 
todo que atuava e tinha que ser harmo-
nizado e, portanto, ter uma espécie de 
tábua de verdade a consultar, pelo menos 
com conceitos delineados da entrada à 
saída, passando por níveis de trabalho, 
de tal modo que a entrada seria aberta e a 
saída cada vez mais fechada – com aber-
turas paraníveis de acesso – e as múltiplas 
entradas indo do trivial ao top-secret, o 
que já poderia estar acontecendo desde 
o início do percurso pelo sistema. Será 
que o SNI seria realmente assim ou a sua 
forma de operar e definir-se está sendo 
por nós idealizada? Possível sim e prová-
vel também. É de sua natureza ser hermé-
tico e quem é de fora, necessariamente, 
pouco saberá dizer sobre ele. O fato é que 
seu modo de ser, deve se renovar interna-
mente e, por outro lado, deve satisfazer ao 
objetivo de quem dele precisa, pois, caso 
não servisse, já teria sido descartado.

A capa de uma ACE – com suas anota-
ções –  é suficiente para indicar sobre 
parte do intrincado labirinto que vai do 
coletado até à mesa de um analista e de 
lá segue para uma autoridade no campo 
das decisões; é um fluxo e não é sabido 
quando, como e onde pode ser interrom-
pido para uma determinada circunstân-
cia em andamento; algo a ser tomado 
como ocorrênciando, no que pedimos 
desculpa pela criação do verbo e, mais 

ainda, pelo gerúndio. Por outro lado, não 
se pode deixar de perceber que o material 
divulgado pelo SNIé excelente conjunto-
documental, fonte de primeira linha para 
consulta; não tem uma qualidade homo-
gênea quanto à escrita e ao conteúdo e 
isto revela a possibilidade de desnível 
interno quanto à produção de registros e 
capacidade de formulação sobre eles.

No nível em que lemos, aparecem 
informações privilegiadas em torno 
de cinco anos e documentação mera-
mente considerada confidencial. Raro, 
o material tratado como secreto, e assim 
mesmo estão em anexo ao corpo da ACE, 
não seria oriundo doSNI. Quando se lê 
a documentação, fica-se perguntando 
sobre o que realmente existe ainda a ser 
consultado, pois a impressão é que se 
está na ultra pontinha do iceberg. Ficava 
também a impressão de que estávamos, 
raramente, diante do que o SNI pensava e 
sim do que ouvia e percebia e lia e comen-
tava. A partir da leitura, não sabemos o 
momento exato em que o SNI diria ou 
poderia dizer: é isto o que penso! Quem e 
quando poderia dizer o que pensa o SNI?  
Uma excelente pergunta e talvez, um 
sistema de informação tenha que ter voz 
e não, obrigatoriamente, posição, salvo 
quando requerida.

O importante para nosso trabalho 
seria saber quem fala o que, para quem, 

quando então se poderia tratar melhor 
o discurso na documentação; eram 
matérias que surgiam profusamente; 
e   o próprio informe não poderia ser 
considerado como algo neutro; isto seria 
impossível, e, por outro lado, a partir 
deles se pode pintar inúmeros e diferen-
tes quadros. Qual seria a exata linha – se 
é que existe – que seria divisória e que 
faria com que um analista refugasse ou 
acatasse um informe na composição de 
suatarefa?  Esta é outra das perguntas que 
surgem, na medida em que a leitura da 
documentação é realizada.

Importa-nos, contudo, nesta altura 
de nosso texto, é que o conjunto docu-
mental divulgado apresenta uma forma 
de ver Alagoas, quenos parece fundada 
em alguns pontos chaves; o primeiro é 
o de missão, assumindoser uma ponta 
avançada de defesa do sistema como um 
todo; o segundo, é que entendia existir 
um inimigo chamado esquerda e que, 
então, o preço da liberdade é a eterna 
vigilância, como já se usou dizer na polí-
tica brasileira por via da antiga UDN.O 
terceiro é que se deve obrigatoriamente 
detectar a corrupção. O peso dos registros 
sobre a esquerda, pareceu maior do que o 
lançado sobre a corrupção, outro grande 
inimigo do Estado que o sistema defen-
dia, observação que talvez derive de um 
viés nosso.

E era um sistema
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Para o Senador Jamil Haddad, 

Presidente do PSB ao tempo em que eu 

era filiado: amigo de saudosa memória.

Jamil Haddad

ERRATA: enviamos, inadvertidamente, o arquivo errado (borrão) para a publicação do primeiro 

número deste artigo, quando ainda estávamos dando ênfase à ideia de sistema. O título é O SNI e a 

queda de Divaldo Suruagy, o que vem ser corrigido neste número.Pedimos desculpas. Foi um lapso, 

inoportuno como qualquer outro.Um engano é normal, mas no título é imperdoável. E o pior: somente 

notei, depois de comentário feito por um amigo. Aprendi: cuidado como você titula um arquivo.
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Entrando mais de perto no tema
Um equívoco de classificação
O documento do SNI que inicialmente nos inte-

ressou, intitulava-se A crise financeira do Estado de 
Alagoas e na verdade, depois se nota que era refe-
rência a tema e não título de um ensaio analítico. 
Conforme entendemos, há um equívoco na defi-
nição da crise por parte deste documento, pois o 
problema se demonstrava pelas finanças, mas a 
crise era essencialmente política: tomava-se o que 
era instrumental para, com ele, qualificar a circuns-
tância. O que se desejava dizer era algo semelhante 
a: A questão financeira na crise do Estado de Alagoas. 
Ele era escrito por alguém de bom nível, capaz de 
montar texto coerente e demonstrando que o(s) 
autor(es) acompanhava(m) sistematicamente a 
vida estadual, dando-nos, contudo, a impressão de 
que se localizava(m) fora do Estado de Alagoas e, 
muito provavelmente, em Recife.  O texto procurava 
montar uma linha de tempo, mostrar quais eram 
os atores, o que buscavam e o que deixavam como 
registro, bem como traçar, aqui e ali, um roteiro de 
expectativas e induzir, quando da leitura, as percep-
ções pessoais para quem estaria, escalão acima, a 
montar o quebra-cabeça dos informes que estariam 
chegando sem parar sobre os mais diversos assun-
tos, dando-nos a impressão de que existiriam grupos 
especializados nos manuseios.

Foi esquecido, contudo, no título, o fundamental 
– desconte-se o fato de não ser um trabalho acadê-
mico, cobrável por este ângulo – e este esquecimento 
vai se espalhar por todas as suas observações: deixou 
de considerar que o financeiro, especialmente no 
caso, reverbera o político. Para nós, ficou uma inter-
rogação sobre quem seria o leitor final do documento 
e também e de fato, quem estaria sendo responsá-
vel pela montagem de um quadro sobre a vida das 

Alagoas e seus viventes? Por outro lado, chegava-nos 
uma interrogação que nos parecepertinente:  que 
nível de interferência o material produzido real-
mente teria em termos de ações de governo? Seria-
muito mais fácil a ação sobre pessoas do que sobre a 
condução em geral dos negócios políticos? 

Quem deve ter escrito
Quem deveria estar com a análise feita para ser 

entregue a alguém na hora certa? O fato é que este 
texto – muitos estarão inclusos na/no ACE – foge do 
incriminatório, tenta realmente estudar o processo 
e isto é inegável; o Estado sofre um grande risco, 
quando a inteligência, por alguma ventura, se trans-
forma em serviço do fantástico, a querer levantar 
imputações de culpa, ao invés de montar visões 
e cenários do momento conforme tentou fazer o 
autor, embora sutilmente, dizendo o que pensa. 
Nisto ele foi bom profissional? Supomos que sim, 
era o comportamento de um baixo escalão de inte-
ligência e na certa seria sempre filtrado na medida 
em que os altos escalões iam montando cenários e 
proposições. 

Ele seria pessoa da casa? Foi encomendado? 
Simplesmente foi um texto de terceiro julgado de 
leitura oportuna? A impressão é a de que se trata de 
pessoa acostumada à temática política, de trânsito 
no contexto, pois dificilmente poderia ter sido da 
autoria de quem não tivesse familiaridade com o 
assunto. Há um viés pessoal tenuemente aplicado 
na urdidura do texto, formas sibilinas de sugerir indi-
cações sobre o papel de personagens e instituições 
que estavam em palco.  Em suma, era inteligente.
Sem dúvida tratava-se de uma escrita domada, como 
se fosse instrumento usual do autor e que tinha, 
também, a habilidade de organizar dados, saber 
escolher palavras que beneficiavam ou incrimina-

vam e estabelecer roteiro de exposição.  E foi isto que 
nos gerou curiosidade sobre o documento e, além do 
mais, falava de um tema extremamente importante 
em nossa vida aparentemente republicana, aquela 
onde deveria predominar a res pública.

O texto é seguido por uma série de informes cujo 
conteúdo está abaixo da qualidade do que mencio-
namos no parágrafo anterior, como se o sistema 
tivesse necessidade de velocidade nas informações 
e perdesse a possibilidade de maturar sobre o que 
coletou, podendo, por outro lado, isto ter sido reali-
zado em outrasACEs que não conhecemos. Não mais 
os informes terão a qualidade de A crise financeira do 
Estado de Alagoas; o restante era material sem ser 
trabalhado no mesmo nível. Note-se, por outro lado, 
que o título é incisivo, como se tivesse sido pautado 
para narrar e tecer considerações que deveriam ser 
buscadas, inclusive, nas entrelinhas: quem sabe 
especialmente nelas?

A ACE teve cerca de 14 intervenções em um mês, 
sinal de que foi crescendo odocumento, acompa-
nhado por uma sigla BT9 (?), tendo sigilo codificado 
e que não deveria indicar ser extremamente grave, 
pois era taxado simplesmente como confidencial. 
E por aí segue a instituição com seus mistérios do 
batente, tudo codificado com números e letras, 
numa criptografia que não deixa de ser curiosa, 
como se fizesse parte da liturgia do órgão. A qualifica-
ção de confidencial em um sistema de informações 
deveria ser trivial, raríssima seria a peça documental 
que não fosse. Fosse de nível pesado, a classificação 
teria sido outra. Ninguém trabalharia em aberto e 
escancararia seus resultados mais sigilosos. Um dia 
deverá aparecer um estudo sobre as sociedades de 
informação, seus limites de abertura, seus controles 
internos, suas formas de poder, o que é inerente a 
toda e qualquer organização.

A profusão de informes
 O que não se sabe ao ler a documentação é sobre 

o quanto, como e quando o material produzido era 
levado em conta por quem decidia ou armava estra-
tégias. Chegavam às altas mãos somente documen-
tos muito mais elaborados e muito mais filtrados do 
que era produzido no dia a dia da coleta?  Na certa 
que sim. É impressionante o que vamos chamar de 
extensão dos informes e a quantidade deles, pois 
a finalidade do órgão era produzi-los e realmente 
trabalhava na coleta: era profuso. A malha era vasta 
e a agência deveria montar um calendário do que 
acontecia de mais evidente, como se construísse 
uma agenda do que deveria ser matéria de preo-
cupação cotidiana. É possível traçar um quadro do 
que era produzido, mas isto vai além do objetivo 
deste nosso artigo e seria interessante estudar o que 
vamos chamar de efemérides informativas. Seria 
um razoável quadro indicativo sobre o andamento 
da vida política em Alagoas.

Deve ficar claro, ao longo desta leitura, o fato 
de que em hipótese alguma mencionaremos o 
que está escrito sobre pessoas; este é um outro 
departamento.  Na verdade, a organização pare-
cia trabalhar a partir de uma premissa aparente-
mente singela: onde há fumaça, há fogo.  A busca 
dos indícios seria o fundamento e a lógica seria 
indiciária, no que não desejamos forçar o termo 
conforme utilizado em Ginzburg. E então, poder-
-se-ia entender que buscava evidências e sinais do 
modo como surgissem.  Há casos, em que o reda-
tor do texto não se exime de um pronunciamento 
pessoal ou, então, ficava sugerindo nas entrelinhas 
e, como soe acontecer, uma série de desvios pode-
riam surgir. Sempre nos interrogamos, ao longo 
da leitura, sobre o que seria uma informação real-
mente limpa, em termos de fidedignidade e fica-
mos pensando o quando teria de haver de controle 
interno para não distorcer análises em função de 
problemas na entrada. Talvez, então, estivésse-

mos diante de um quadro de armação de cenários. 
Quem sabe poderíamos dizer que a informação 
limpa seria a documental? 

Nós estamos interessados é no quadro insti-
tucional, no grande descortino que a informação 
possibilitava. Pessoas eram acompanhadas e manti-
das sobre constância de informações, em um banco 
de dados que desde o início deveria estar buscando 
o campo da informática. Esta informação sobre as 
pessoas não passa por aqui, até mesmo por não ter 
qualquer importância para o desenvolvimento de 
nosso trabalho ou teria importância secundária. 
Seja como for, não nos parece de boa conduta expor 
pessoas. O que se encontra registrado não é obriga-
toriamente verdadeiro e, por outro lado, é preciso 
ter cuidado com o que vamos chamar de mística 
de informação ou da informação compulsiva. Na 
verdade, quanto mais o informe viesse acompa-
nhando de documentação, mais verdadeiro estaria 
sendo e, portanto, mais útil estaria sendo. 
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A distância no tempo
O processo que estivemos a ler, deve ter sido 

iniciado em agosto de 1996, mas as observações sem 
dúvida vieram de longe, em face do acompanha-
mento do que se dava quanto ao  governo de Geraldo 
Bulhões, cujo mandato terminou em 1995 e Bulhões 
é uma governança após Collor, tempo do Acordo dos 
Usineiros e que estará na base da queda do Gover-
nador; quando Divaldo Suruagy  assume, encontra 
armada a crise do sistema que vinha sendo gerada 
de longe no tempo alagoano; possivelmente estaria 
delineada no seu mandato que terminou em 1978.   
Era a carreira de um excepcional político, come-
çada como um dos meninos do que era chamado de 
Jardim de Infância do Major, como se usava dizer. Foi 
eleito Prefeito de Maceió em 1966, indo a 1970. Se a 
imagem for permitida –  embora seja meio capenga 
–, estamos diante dos prolegômenos da queda do 
antigo regime alagoano. 

Geraldo Bulhões veio de uma larga carreira polí-
tica, ocupando posições desde 1963/1964 quando 
foi Adjunto de Promotor, seguindo carreira na área 
jurídica até ser Diretor Financeiro da Companhia de 
Habitação Popular de Alagoas(1966/70), quando 
começa a se estruturar politicamente fora do nicho 
de Santana do Ipanema. O chamado Juízo Sintético – 
Agência Central. Juízo Sintético NS 127/15/AC/1976, 
04 jun. 1976– que foi escrito em 1976, dizia que ele 
indicava, à época do Juízo, – Agência Recife. Juízo 
Sintético NS 082 / 15/ARE/ 1983, Recife, 13 jan. 1983 – 
uma tendência esquerdista. O que seria uma tendên-
cia esquerdista e imputável a Geraldo Bulhões? Foi 

Deputado Federal pela Arena em 1970, reeleito em 
1974.  Na sua eleição para Governador, acontece-
ram suplementares em parte de Maceió e em quatro 
municípios sertanejos. Juízo Sintético, como o 
próprio nome parece indicar, seria uma forma de 
expressar resumidamente o que se tinha de registro, 
como se fosse uma folha corrida, imaginamos, atua-
lizável e, se é assim, naturalmente podemos deduzir 
que havia o cuidado quanto a um banco de dados.

A situação política de Alagoas era considerada 
com possibilidade de conflito e então foi acompa-
nhada por tropas federais. Levava-se em conta, que 
havia a possibilidade de Bulhões vencer no primeiro 
turno. Pelo que entendemos, ele fazia parte de uma 
frente de sete partidos que formavam a coligação 
União por Alagoas, enquanto Renan Calheiros era 
apoiado por Alagoas, a Hora é Agora. Pode ser visto 
que há uma verdadeira junção de forças conserva-
doras e à direita, comprometida com a eleição de 
Bulhões. O documento Perspectivas das eleições 
suplementares em Alagoas – também do SNI – 
aponta o intenso trabalho que estava em desenvol-
vimento. É grande o parágrafo que trata da matéria 
neste documento mencionado:

Em MACEIÓ - onde vai haver eleição comple-
mentar - (somando mais de 42 mil votos), o Gover-
nador MOACIR LOPES DE ANDRADE (B0101436) 
exerce grande influência e a vantagem de GERALDO 
BULHÕES tende a ser ampliada. A região abran-
gida fica na periferia, envolvendo os bairros pobres 
de TABULEIRO e CLIMA BOM, onde é muito forte 
a influência do poder econômico. 0 Governa-

dor também vem trabalhando muito para eleger 
BULHÕES, e para isto, chegou a transferir a sede 
do governo no início de dezembro, para BATALHA, 
além de favorecer os moradores da região, com o 
fornecimento de benefícios, como carros-pipas, 
utilizando-se da máquina administrativa estadual.  
(ACE. 9123/90)

Renan Calheiros havia rompido com Collor e 
isto teria atingido o apoio de aliados que assumi-
ram posição de neutralidade ou de confronto. Este 
foi um momento crucial na disputa política, a nosso 
ver, pois a eleição de Renan Calheiros   – teria dado 
uma nova inclinação política, talvez aproximando o 
campo da esquerda que nesta eleição saía sem qual-
quer margem de vitória, através da Frente Popular. 
Claro que se trata de um momento onde decisões 
serão tomadas e acarretarão consequências futuras 
na vida política das altas esferas em Alagoas.

O resultado será fatalmente favorável à antiga 
organização do sistema político:

As estratégias utilizadas nesta campanha às elei-
ções suplementares, pelos candidatos GERALDO 
BULHÕES e RENAN CALHEIROS, são bem distin-
tas agora, uma vez que, para as eleições de 03 OUT, 
os dois se apresentaram como amigos do Presidente 
FERNANDO COLLOR, como forma de congregar para 
si o voto daquela parcela do eleitorado que definiu sua 
escolha por aquele candidato que fosse mais ligado ao 
Governo Federal. Hoje, BULHÕES assume a condição 
de candidato do Planalto, enquanto RENAN é o oposi-
tor, o crítico da política econômica e social do Governo 
COLLOR. (IDEM)
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