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OAB/AL defende
governadores e

prefeitos na ação 
contra pandemia
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Março fecha a 3ª 
semana na ´casa´ 
de mil novos casos 
e 20 mortes em AL

O boletim epidemiológico 
da sexta-feira (19/3) manteve 
os números da Covid-19 no 
nível desesperador dos 1.000 
novos casos e 20 mortes por 
dia. Alagoas reforçou o número 
de leitos clínicos e de UTI para 
pacientes infectados.

   COVID-19

Defensoria Pública 
da União aciona 
o STF para evitar 
prisões irregulares

A DPU de São Paulo enca-
minhou uma petição coletiva 
em favor de todas as pessoas 
processadas, investigadas 
ou ameaçadas de investiga-
ção por crime de segurança 
nacional por manifestação 
de opinião política . Página 3

   PETIÇÃO COLETIVA

Haverá vacinação para idosos
em Maceió no fim de semana

Se não houver nenhuma 
manifestação bizarra para 
atrapalhar, o final de semana 
em Maceió será de vacinação 
para idosos com 72 anos ou 
mais. A informação do calen-
dário de vacinação é do prefeito 
JHC e foi dada da forma que ele 
prefere: pelas redes sociais. Ele 
disse que os seis postos insta-
lados em Maceió vão funcio-

nar das 9h às 16h no sábado e 
no domingo. A vacinação será: 
no drive-trhu do estaciona-
mento de Jaraguá; drive-trhu 
da Justiça Federal (Serraria); 
Shopping Maceió (Mangabei-
ras); Shopping Pátio (Benedito 
Bentes); Papódromo (Vergel 
do Lago) e área externa do 
Ginásio Arivaldo Maia (Jacin-
tinho).

   AVISO!

GOVERNO QUER A
COMPRA DIRETA

RENAN FILHO ENVIA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROJETO PARA ALAGOAS COMPRAR VACINA CONTRA A COVID  Página 3

APÓS EXPOSIÇÃO
Do avanço da pandemia em Alagoas, o governador Renan Filho entregou ao presidente da Assembleia, deputado Marcelo Victor, o projeto para apreciação e votação do Poder  Legislativo em Alagoas                                                                                    

No Nordestão,
CRB enfrenta o

Botafogo/PB
para ser líder
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PÚBLICO-ALVO :
Idosos com 72 anos ou mais
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FIM DO CONSEA, lá no início do Governo, dizia como a pobreza seria tratada doravante                                              

2 O DIA Alagoas

Expressão

EDITORIAL

Dentre os retrocessos verificados no Brasil nos últimos 

anos, a fome é a que traduz com mais veemência a aposta 

do governo em políticas econômicas para beneficiar o 

capital. Com a pandemia, a situação vem sendo agravada. 

Vale lembrar que o surto é apenas mais um capítulo no 

amedrontador cenário da fome, que já vinha se ampliando 

e foi intensificada com a adoção da agenda neoliberal. 

Exemplo claro é o desmonte das políticas de segurança 

alimentar e nutricional que garantiam a assistência 

alimentar às famílias mais frágeis. Se há alguma dúvida do 

distanciamento com as necessidades da população mais 

carente basta verificar que a primeira medida provisória 

do atual governo foi extinguir o (Consea) Conselho Nacio-

nal de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Talvez porque tal instituição seja uma “frescura da 

esquerda”. Melhor apostar no deus mercado, e cuidar dos 

bancos, das empresas, enfim dos interesses do capital. 

Assim, previdência social, saúde e educação públicas são 

empecilhos e precisam ser destruídos. Ou seja, reduzir o 

máximo de gastos públicos com o povo é a principal meta 

desse governo e dessa forma patrocinar políticas públicas 

para segurança alimentar seria desperdício de recursos. 

Por que deveria o Brasil, um dos maiores produtores 

mundiais de alimentos, se preocupar com os crescentes 

números de nativos que a cada dia engrossam as fileiras do 

mapa da fome? Afinal de contas a fome dessa parcela da 

população não é por falta de alimento, mas tão somente 

porque não tem recursos para adquirir os itens mínimos 

de uma cesta básica, diriam os capitalistas.  

A resposta ecoa com a voz do mercado. Apresenta-se o 

diagnóstico: não tem dinheiro porque não trabalha, não 

trabalha porque não quer ou porque não tem qualifica-

ção, se não tem qualificação é porque não tem méritos. É 

assim que a elite brasileira raciocina. Entre meritocracia 

e regras do mercado encara a fome como uma condição 

natural e não como resultado da exclusão a que boa parte 

do povo é submetida. Fruto das políticas neoliberais 

adotadas como panaceia para os males econômicos do 

país, a miséria está sendo potencializada neste governo. 

Então, segundo a ótica neoliberal, quando a economia 

se fortalece – entenda-se, os capitalistas acumularem 

mais riquezas -, sobrarão migalhas desse acúmulo. Neste 

cenário, os “sobreviventes” poderão, também, honrar os 

seus compromissos: vendendo suas forças de trabalho, 

em condições cada vez mais precarizadas, e quem sabe 

fazendo pelo menos uma refeição diária. 

Nos próximos dias, virão outras migalhas para o povo 

pobre brasileiro em forma de Auxílio Emergencial. Não 

pela vontade do Presidente, mas pela sensibilidade do 

Congresso Nacional formado por aqueles que ainda se 

aproximam do povo. Afinal, pobre tem Título de Eleitor e 

vota de dois em dois anos. Com data certa para começar e 

terminar, como se a fome fosse acabar com alguns poucos 

reais no CPF do faminto.  Não falta só comida. Falta 

respeito. 

Política da fome 

O Brasil passa por uma das piores crises de toda a sua história, 
destacando-se como referência o período depois do processo de 
redemocratização! Antes, obviamente, o período que compre-
ende de 1964 a 1985 foi comandado pela Ditadura Militar, ficou 
marcado na história pela violência, desrespeito aos direitos 
humanos, crises econômicas e sociais e profunda desigualdade 
social. A partir de 1985, considerando as diferenças políticas e 
ideológicas, a sociedade tomou as rédeas da situação e os gover-
nantes tiveram que atender aos apelos da maioria da população. 
Com o atual, não há luz no final do túnel.

Olhando pelo retrovisor da história, destaco alguns aspectos 
desses governantes. O governo do presidente José Sarney, eleito 
pelo Congresso, ficou marcado por crises econômicas e sociais, 
mas também pela Assembleia Constituinte e a promulgação da 
Constituição Cidadã, em 5 de outubro de 1988, e a primeira elei-
ção direta para presidente da República.

Em 1989, Fernando Collor foi eleito na esteira da onda 
neoliberal internacional, comandada internacionalmente por 
Ronald Reagan (EUA) e Margaret Thatcher (Inglaterra), promo-
veu o desmonte das estruturas públicas, arrocho salarial e 
aprofundamento das desigualdades sociais, provocando o seu 
impeachment. Com a crise econômica instalada, Itamar Franco 
assume, e marca seu governo pelo combate à hiperinflação e 
implantação do Plano Real.

Na avalanche da popularidade midiática das medidas econô-
micas, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente e imple-
menta a cartilha neoliberal da Escola de Chicago. Vale lembrar a 
famosa frase: “esqueçam o que disse e escrevi”. Empolgado com 
o poder, rompe com o seu mentor, articula e negocia a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) para garantir a própria reelei-
ção. Depois de 8 anos das políticas neoliberais, deixa o pais em 
frangalhos, com alto índice inflacionário, de desemprego e desi-
gualdade social.

O Partidos dos Trabalhadores (PT), depois de duas décadas 
de combate às políticas liberais, defesa da classe trabalhadora e 
de três derrotas consecutivas, elege Lula presidente. Seus gover-
nos são marcados pelo crescimento econômico, combate à desi-
gualdade social e ausência de reformas estruturantes, a exemplo 
da tributária, política e econômica. Com alto índice de populari-
dade, emplaca sua ministra, Dilma Rousseff, elegendo por duas 
vezes a primeira mulher presidente da República.

A consolidação das políticas públicas para a maioria da 
população provocou o ódio das elites dominantes, arregimen-
tando a classe média conservadora, provocando o impeach-
ment de Dilma Rousseff através da manipulação parlamentar, 
midiática, setores do Ministério Público Federal (MPF) e do 
poder Judiciário.

O golpe parlamentar favoreceu o fim das políticas públi-
cas para a maioria da população, aumento do desemprego e a 
ascensão do fascismo ao poder, representado por Jair Bolsonaro. 
A sua política é um desastre em todas as áreas, a exemplo da 
economia, educação, ciência, planejamento, administração e 
saúde. A pandemia da Covid-19, ao contrário do que é veiculado 
pela chamada grande mídia, é somente um caso que conseguiu 
demonstrar a incapacidade e incompetência política e adminis-
trativa do ocupante número um do Palácio do Planalto.

Com ele (Bolsonaro) à frente da presidência, o Brasil é um 
Titanic afundando na miséria, no desrespeito ao ser humano e 
à Vida!

Bolsonaro: um desastre anunciado
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EXPECTATIVA é poder buscar as doses dos imunizantes já na terça-feira
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Poder

O governador Renan Filho 
encaminhou à Assembleia 
Legislativa Estadual (ALE), 
na sexta-feira passada, um 
projeto de lei que autoriza o 
Governo de Alagoas a comprar 
diretamente vacinas contra a 
Covid-19. O projeto foi entre-
gue nas mãos do presidente 
da ALE, deputado estadual 
Marcelo Victor, no Palácio 
República dos Palmares.

Renan Filho afirmou que 
o projeto foi encaminhado 
em regime de urgência, para 
que o Estado possa agili-
zar o processo de vacinação 
em Alagoas. “Queria pedir 
aos deputados que, se vocês 
votarem o projeto já no início 
da próxima semana, quem 
sabe na terça-feira o Estado 
já estará autorizado a assinar 
contrato para, assim, a gente 
seguir fortalecendo o Plano 
Nacional de Imunização e 

também o Plano Estadual de 
Imunização”, apelou.

No encontro, o governa-
dor apresentou ao presidente 
da Assembleia o panorama 
da pandemia em Alagoas, 
com números de interna-
ção, de leitos de UTI abertos, 
e o desempenho de Alagoas 
no enfrentamento ao vírus, 
comparado com o desempe-
nho nacional. “Alagoas é hoje 
o terceiro estado do Brasil 
onde menos morrem pessoas 
por Covid-19, e isso é muito 
importante”, destacou Renan 

Filho, reforçando que a solu-
ção para a crise sanitária e 
econômica é a vacinação em 
massa da população.

“A saída para essa crise é 
a vacina, é imunizar o nosso 
povo. Isso garantirá segu-
rança sanitária, mais saúde 
às pessoas e garantirá a 
saída também dessa crise 
econômica, que atrapalha 
tanta gente. Conto com a 
Assembleia Legislativa nesse 
momento, como sempre 
contei, porque Alagoas espera 
isso de nós”, finalizou.

PANDEMIA Renan Filho entregou o projeto, em regime de urgência, ao presidente da ALE, o deputado Marcelo Victor

ALE recebe PL para a compra 
direta de vacinas contra Covid

   COVID-19

   “SEGURANÇA NACIONAL”

Bolsonaro aciona o STF 

contra medidas restritivas

DPU pede HC preventivo para 

processados pelo presidente

Cenário deve mudar ‘para pior’

O  B r a s i l  v i v e  o 
momento mais grave em 
um ano de pandemia. Na 
sexta-feira passada, pelo 
20º dia seguido foi regis-
trado recorde de mortes. 
Nos últimos 7 dias, a média 
foi de 2.096 óbitos diários 
causados pela doença e, 
há colapso nos sistemas de 
saúde – público e privado 
– em todas as regiões do 
país. Em Alagoas, desde 
da sexta-feira passada, o 
novo decreto do Governo 
começou a valer em todo 
estado, incluindo toque de 
recolher às 21h.

Enquanto isso, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), aciona o Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
pedindo a suspensão dos 
decretos com restrições 
de circulação de pessoas 
diante do aumento expres-
sivo do número de mortes 
e da transmissibilidade 
da pandemia no Distrito 
Federal e mais dois esta-
dos: Bahia e Rio Grande do 
Sul.

Bolsonaro falou sobre 
a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) 
durante sua “live semanal” 
às quintas-feiras. “Entra-

mos com ação direta de 
inconstitucionalidade 
junto ao STF buscando 
conter esses abusos. Entre 
eles, o mais importante é 
que nossa ação foi contra 
o decreto de três governa-
dores. No decreto, inclu-
sive, o cara bota toque de 
recolher. Isso é estado de 
sítio, que só uma pessoa 
pode decretar: eu!”, disse o 
presidente.

No documento, Bolso-
naro defende que “mesmo 
em casos de necessidade 
sanitária comprovada, 
medidas de fechamento 
de serviços não essen-
ciais exigem respaldo 
legal e devem preservar 
o mínimo de autonomia 
econômica das pessoas, 
possibilitando a subsistên-
cia pessoal e familiar”.

N a  a v a l i a ç ã o  d o 
médico e neurocientista 
Miguel Nicolelis, o cená-
rio da pandemia de Covid-
19 no Brasil vai mudar 
rapidamente “para pior!”.

“Nós vamos passar 
3.000 [mortos por dia] 
que nem um foguete. 
Onde vai parar se nada for 
feito? Hoje, com todas as 
pessoas do Brasil com que 
conversei, ninguém tem 
ideia! Não temos vagas 
nos hospitais, e começa-
remos, em breve, a não 
ter vagas nos cemitérios”, 

afirma Nicolelis.
O coordenador da 

Rede Análise Covid-19, 
cientista de dados Isaac 
Schrarstzhaupt, estima 
que sem restrições de 
mobilidade podemos 
chegar a 4 mil mortes 
diárias.

A p ó s  u m  a n o  d e 
pandemia, à beira dos 300 
mil óbitos, mortes diárias 
se aproximando de 3 mil, 
a única coisa que o Brasil 
pede ao presidente Bolso-
naro é que, na falta de 
ajuda, não atrapalhe.

Ariel Cipola
Repórter

A Defensoria Pública da 
União do estado de São Paulo 
encaminhou uma petição 
coletiva em favor de todas 
as pessoas processadas, 
investigadas ou ameaçadas 
de investigação por crime 
de segurança nacional por 
manifestação de opinião 
política ou pela prática, em 
tese, de crime contra a honra 
do presidente da República 
ou outros agentes públicos 
federais, ao STF.

O pedido de habeas 
corpus, em caráter preven-
tivo, foi encaminhado dire-
tamente ao presidente do 
Superior Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, na 
sexta-feira passada e tem 
como coatores o Ministro de 
Estado da Justiça e Segurança 
Pública e demais ministros de 
estado, secretários estaduais 
de segurança ou autoridades 
equivalentes, autoridades 

policias estaduais e federais, 
membros dos ministérios 
públicos estaduais e federais 
e juízos criminais federais e 
estaduais.

A petição foi encaminhada 
ao presidente do STF um dia 
após a Justiça do estado do 
Rio de Janeiro reconhecer a 
ilegalidade da instauração 
do procedimento crimi-
nal e determinar a imediata 
suspensão da investigação 
contra o youtuber Felipe Neto. 

Na segunda-feira  da 
semana passada, Felipe Neto 
foi intimado pela Delegacia 
de Repressão aos Crimes de 
Informática (DRCI) do Rio 
para prestar depoimentos a 
respeito de uma denúncia 
crime contra a segurança 
nacional. A queixa-crime foi 
aberta a pedido de Carlos 
Bolsonaro, filho de Jair Bolso-
naro, após o youtuber ter 
chamado o presidente de 
“genocida” nas redes sociais, 
pela sua: “nítida ausência 
de política de saúde pública 

em meio a pandemia, o que 
contribuiu diretamente para 
milhares de mortes de brasi-
leiros”, disse Felipe Neto.

De acordo com a decisão 
judicial da juíza Gisele Guida, 
da 38ª Vara Criminal do Rio de 
Janeiro, o que se viu foi “uma 
flagrante ilegalidade” prati-
cada pelo vereador Carlos 
Bolsonaro, porque ele “não 
integra o Ministério Público, 
não é militar da segurança 
interna, nem é Ministro da 
Justiça”. 

A magistrada destaca que 
a Policia Civil não possui atri-
buição para abrir o procedi-
mento. “É da atribuição da 
Polícia Federal a apuração 
das infrações penais pratica-
das contra a ordem política e 
social, bem como para exer-
cer a função de Polícia Judici-
ária da União. Tratando-se de 
investigação de suposto delito 
de natureza política, cabe a 
Justiça Federal a competência 
para processá-lo e julgá-lo”, 
completou.

Ariel Cipola
Repórter

Agência Alagoas

PRESIDENTE 

é contra o isolamento social

ENFRENTAMENTO

Governador pediu urgência na votação para acelerar a imunização dos alagoanos



ENTIDADE BUSCA garantir ao cidadão o acesso à Saúde e à preservação da vidaEstado

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
Alagoas (OAB/AL), Nivaldo 
Barbosa, disse que a entidade 
vem atuando intensamente 
em defesa das ações governa-
mentais de enfrentamento à 
Covid-19. Por isso, “trabalha 
incansavelmente para fazer 
cumprir o preceito constitu-
cional que garante, a todos 
os brasileiros e brasileiras, o 
acesso à saúde e à preserva-
ção da vida”. 

Nivaldo Barbosa afirmou 
ainda que a Ordem tem sido 
autora de diversas ações no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e nas demais instâncias 
jurídicas para contribuir no 
enfrentamento à Covid-19. 
“Entramos com ações para 

fomentar a vacinação, libe-
rar recursos financeiros para 
compra de vacinas, assegurar 
a qualidade da informação 
sobre a pandemia e garan-
tir a autonomia de Estados e 
Municípios na luta cotidiana 
contra o vírus”.

Em recente  ação no 
Supremo – lembrou Nivaldo 
Barbosa – a Ordem pediu que 
recursos da União, recupera-
dos no âmbito da operação 
Lava Jato e de fundos que 
não têm destinação especí-
fica determinada por lei ou 
aplicação vinculada, sejam 
direcionados à compra de 
vacinas, desafogando finan-
ceiramente os já combalidos 
estados da federação.

De acordo com Nivaldo 
Barbosa, a OAB nacional 
trabalhou também junto 
com outros setores da socie-

dade civil organizada na 
construção de estratégias 
para os diferentes problemas 
surgidos a partir da pande-

mia. Promoveu centenas de 
debates sobre o tema para 
discutir soluções e caminhos 
de combate à crise sanitá-

ria no Brasil, considerada 
uma situação inédita e com 
raros paralelos na história 
mundial.

NIVALDO BARBOSA ‘Entramos com ações para fomentar a vacinação, liberar recursos e assegurar a qualidade da informação’

Covid: OAB defende ações 
de governadores e prefeitos

21 a 27 de março     |     20214 O DIA Alagoas

Ações são acolhidas pelo Judiciário
Para a Ordem, quem 

melhor conhece a realidade 
das cidades e dos Estados, 
para escolher as melhores 
maneiras de combate à 
pandemia, são os prefeitos 
e governadores. Por isso, em 
abril de 2020, a OAB nacional 
entrou com uma ação (ADPF 
672) no Supremo para garantir 
essa soberania. 

“Essa ação foi acolhida 
pelo STF, assegurando o direito 
de governadores e prefeitos 
de tomar providências para 
enfrentamento da crise sani-
tária, independentemente 
de eventuais decretos do 
presidente da República que 
suspendessem tais medidas”, 
informou Nivaldo Barbosa. 

Segundo ele, essa ação 
preservou o equilíbrio federa-
tivo e a gestão compartilhada 
de crises na saúde, como 
determina a Constituição. 
No entanto, o governo fede-
ral, por meio do presidente 
Jair Bolsonaro, vem tentando 
derrubar a decisão. Além 
disso, já recorreu ao Supremo 
contra a decisão de três gover-
nadores que optaram pelo 
fechamento total do comércio 
não essencial, até durar a fase 
mais crítica da pandemia.

Em outra frente, a OAB vem 
trabalhando para garantir a 
imunização rápida e ordenada 
dos grupos de risco. Aten-
dendo a uma ação da Ordem, 
o STF decidiu que Estados, 

municípios e o Distrito Fede-
ral poderão fornecer à popu-
lação as vacinas previamente 
aprovadas pela Anvisa, desde 
que a vacinação esteja dentro 
do Plano Nacional de Opera-
cionalização da União.

Na hipótese de insufici-
ência da cobertura imuno-
lógica tempestiva contra a 
doença, pelo governo federal, 
a Ordem tomou providências, 
com o objetivo de melhorar 
o processo de vacinação. A 
OAB nacional obteve decisão 
favorável do ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, que 
decidiu que Estados e Muni-
cípios estão autorizados a 
comprar e distribuir vacinas 
contra a Covid-19. Basta que 
as vacinas, encomendadas 
por governadores e prefeitos, 
tenham sido aprovadas por 
agências ou autoridades sani-
tárias estrangeiras. Mesmo 
antes que a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) expeça a autorização  
no prazo máximo de 72 horas.

Sobre a decisão da Assem-
bleia Legislativa de Alagoas 
de exigir a obrigatoriedade 
do uso de máscara nas ruas, a 
OAB/AL ainda não tem uma 
posição. Barbosa disse que é a 
favor do uso de máscara, bem 
como das demais medidas 
que dificultam a contamina-
ção, mas a entidade ainda não 
discutiu a decisão dos deputa-
dos estaduais. 

Ricardo Rodrigues, 
com Ascom OAB/AL

PANDEMIA

Presidente da OAB/AL defende a autonomia de Estados e Municípios na luta cotidiana contra o vírus
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As constantes altas no 
preço e a qualidade dos 
combustíveis comerciali-
zados em Alagoas tem sido 
uma preocupação constante 
dos consumidores e esta 
demanda foi parar o Minis-
tério Público de Alagoas 
(MPAL), que realizou a audi-
ência pública “Direito do 
Consumidor com foto nos 
combustíveis”, na quinta-feira 
passada, com a participação 
online de autoridades ligadas 
à área e da população. O obje-
tivo da Promotoria de Defesa 
do Consumidor era levantar 
dados sobre a precificação dos 
produtos derivados do petró-

leo e auxiliar os cidadãos a 
entender melhor o funciona-
mento desse mercado. Como 
primeiro resultado da audiên-
cia, ficou definida que inten-
sificação das fiscalizações 
para constatar a qualidade da 
gasolina vendida diretamente 
na bomba.

O evento foi presidido 
procurador-geral de Justiça, 
Márcio Roberto Tenório de 
Albuquerque, e pelo titular 
da 1ª Promotoria de Justiça 
(com atribuição na defesa do 
consumidor), Max Martins, 
e transmitido pelas redes 
sociais do MPAL, YouTube – 
youtube.com/mpdelagoas 

e Instagram (@mpealagoas). 
Na mesa virtual, além dos 
representantes do MPAL, 
estiveram a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustível (ANP), 
a Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz), o Instituto 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) e o 
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Derivados de Petróleo 
do Estado de Alagoas (Sindi-
combustíveis).

“Alagoas sofre com essa 
pandemia de todas as formas, 
tanto na área da saúde, 
quanto na econômica. Esta-
mos perdendo vidas e vendo, 

ou fechamento de empresas, 
ou elas precisando reduzir de 
tamanho porque os comer-
ciantes não dispõem mais 
de capital de giro. E isso, por 
consequência, gera desem-
prego ou redução de salários. 
E quando esse tipo de coisa 
ocorre, o trabalhador não 
tem mais de onde tirar para 
pagar uma gasolina tão cara. 
Em plena crise econômica, 
esses aumentos estão indo na 
contramão de tudo”, lamen-
tou Márcio Roberto Tenório 
de Albuquerque na abertura 
da audiência.

O promotor Max Martins 
também defendeu valores 

mais coerentes. “Estamos 
tratando de um tema muito 
complicado, que envolve 
toda uma cadeia e a política 
externa no preço do petró-
leo, então esse debate teve 
a finalidade de jogar luz ao 
assunto para que tenhamos 
combustíveis de qualidade 
e com preço justo. O que 
não pode mais acontecer é 
o povo brasileiro ser tomado 
por perplexidade o tempo 
todo diante desses reajustes 
constantes. E o pior é que 
esse aumento tem reflexo nos 
demais produtos derivados 
do petróleo, a exemplo do gás 
de cozinha”, lembrou.

SEFAZ DEFENDE alíquota é a mesma praticada desde 2018Cotidiano

ALTAS SEGUIDAS

O litro da gasolina já passa dos R$ 5,50 e pode sofrer novos reajustes em breve,impactando em vários setores

AUDIÊNCIA PÚBLICA reuniu autoridades, representantes do setor e população para avaliar os aumentos no valor

MP reforça análise de preço e 
qualidade dos combustíveis

Explicações técnicas da precificação
O secretário estadual da 

Fazenda, George Santoro, 
explicou que o preço final dos 
combustíveis é construído 
com base no custo logístico 
do petróleo desde a refina-
ria até a chegada do produto 
no posto, além dos impos-
tos. “Com relação à alíquota 
cobrada pela Sefaz, é a mesma 
praticada em todo o Nordeste 
e o percentual está congelado 
desde 2018. Ou seja, o estado 
não tem responsabilidade 
sobre estes reajustes”, escla-
receu.

James Torph, presidente 
do Sindicombustíveis, alegou 
que os empresários também 
não têm responsabilidade 
sobre os aumentos. “Nós 
não temos ingerência sobre 
os preços e nem opinamos 
em nada. O que fazemos é 
comprar os produtos nas 
distribuidoras e nas usinas. 
E, para que o cidadão tenha 
ideia, de cada R$100 que ele 

abastece, apenas R$ 7 repre-
sentam a margem livre que fica 
conosco, tanto para o paga-
mento das nossas despesas 
quanto para o lucro”, explicou, 
acrescentando que Alagoas é 
o terceiro estado nordestino 
com maior carga tributária, 
atrás apenas do Piauí e do Rio 
Grande do Norte.

Marcelo Silva, superin-
tendente adjunto da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 
afirmou que o mercado dos 
combustíveis é complexo de 
se entender porque envolve 
creditação, logística e está 
baseado no regime de livre 
concorrência. “No entanto, 
garanto que a ANP trabalha 
em prol da proteção aos direi-
tos do consumidor”, defen-
deu.

As informações técnicas 
apuradas no evento vão servir 
para instruir o inquérito civil 
instaurado pelo promotor 
Max Martins.

Força Tarefa garante fiscalização nos postos
O superintendente do 

Procon/AL, Daniel Sampaio, 
informou que o órgão tem 
trabalhado para garantir que 
a população compre combus-
tíveis de qualidade. “Somente 
este ano, fizemos 28 fiscaliza-
ções, expedimos 11 autos de 
constatação, notificamos 16 
postos e lavramos um auto de 
infração contra um posto que 

estava vendendo etanol no 
lugar da gasolina”, detalhou.

O promotor Max Martins 
lembrou que o Procon é um 
grande parceiro do MPAL na 
força tarefa e que a atuação 
conjunta resultou em  campa-
nhas educativas, operações 
nos postos de combustíveis e 
no ajuizamento de uma série 
de ações. “Inclusive, várias 

delas conseguiram a conde-
nação de postos por danos 
morais coletivos, uma vez 
que uma enorme quantidade 
de consumidores foi prejudi-
cada. Por isso, vamos renovar 
nosso convênio com a ANP 
para que mais técnicos do 
Procon sejam capacitados 
para aumentar a capacidade 
fiscalizatória”, garantiu.
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  5 dicas para organizar a casa
Sempre se ouviu que a nossa casa é o nosso templo, 
mas de 2020 pra cá, ela foi bem mais que isso. “Tem 
sido também nosso sustento. E a pergunta que não 
quer calar: você gostou da casa que encontra todo 
santo dia”? A pergunta vem com 5 dicas da personal 
organizer Daiza Callisaya para ajudar a quem quer 
começar a mudar a vida com organização. 

1. Desapega do passado.
2. Defina o seu local de trabalho. Seja ele um super-
-espaço ou um cantinho do seu quarto. Ele pode 
salvar o seu emprego ou o seu negócio e ser a paz 
que você precisa para as crianças estudarem.
3. Invistir na sua casa é sim investir em você! Então, 
se puder e quiser, faça aquela reforminha.
4. Curta o processo de organização e envolva a 
família. 
5. Por fim, organize. Organizar não é perfeccio-
nismo. É encontrar a si mesmo. É ter na casa e nos 
pertences o reflexo de si.
E aí? Você gosta do que vê? Crie a suas próprias 
regras e seja feliz, plenamente feliz na sua casa.

  Atacado, varejo e indústria 
de Alagoas cresceram 27%
A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas 
(Sefaz) divulgou esta semana  o boletim do movi-
mento econômico em Alagoas que constata que 
as atividades econômicas de atacado, varejo e 
indústria obtiveram um crescimento nominal, 

em conjunto, de 27% no mês de fevereiro de 2021 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 
destaques do mês ficaram para o varejo no setor de 
bebidas e hipermercados.
De acordo com os dados, o setor atacadista teve 
aumento de 15% no seu total, com ênfase positiva 
nos segmentos atacadistas de produtos diversifi-
cados (33%), produtos químicos (26%), alimentos 
(21%), bebidas (15%) e material de construção 
(10%), que representaram 81% dos valores totais 
emitidos.

O varejo apresentou crescimento de 19% no seu 
total, com nos valores mais significativos de emis-
sões no setor de bebidas (142%), hipermercados 
(50%), material de construção (35%), alimentos 
(27%), supermercados (26%), medicamentos (21%) 
e combustíveis (8%), que juntos representaram 
64% dos valores totais emitidos. Neste segmento, 
apresentaram queda em relação a fevereiro/2020 as 
atividades de artigos de armarinho (-12%), calçados 
(-11%), tecidos (-7%) e comércio de veículos (-6%), 
representando 21% do total de emissões no período.

A PANDEMIA mostra que quanto mais organizado, mais saudável se torna o ambiente

Daiza Callisaya, 
Personal Organizar. Especialista em organizar lares, empresas e mudanças residenciais e comerciais

   Thácia Simone   |  thaciasimone@gmail.com

Jornalista

Café & Negócios

  1º Seminário Alagoano so-
bre Economia Digital
Online, gratuito, limitado e com grandes nomes 
do mercado nacional. No dia 28 de abril, das 9h às 
17h, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas 
vai realizar o 1º Seminário Alagoano sobre 
Economia Digital. Com quatro painéis, doze 
palestrantes e quatro moderadores, o evento vai 
se debruçar sobre as perspectivas, os desafios 
e as oportunidades do comércio em ambientes 
digitais.
O seminário vai reunir grandes nomes de empre-
sas como Magazine Luiza, Vivara, Locaweb, 
Grupo Carajás, Sicoob, Aloo Telecom, Kaspersky 
Brasil, Aviva – Rio Quente & Costa do Sauípe, 
Booking.com e Grupo Amarante. As inscrições 
podem ser realizadas em www.fecomercio-al.
com.br.

  Alô vacina 
Lançado no dia 9 de fevereiro, 
passado, para auxiliar o cida-
dão em caso de dúvida sobre 
a vacinação pela Secretária de 
Estado da Saúde (Sesau) o Alô 
Vacina também está sendo 
primordial para as pessoas 
saberem os calendários para 
aplicações e receber denún-
cias sobre a vacinação contra 
a Covid-19 em Alagoas. Por 
meio do número 08000 082 
0019, qualquer pessoa pode 
ligar para solicitar informações 
e enviar críticas, sugestões e 
denúncias sobre a imunização 
no estado. O serviço funciona 
de segunda a sexta, das 7h às 
19h. O serviço oferece também 
é estendida a acessibilidade à 
comunidade surda que faz uso 
da Língua Brasileira de Sinais, 
o Alô Vacina também está 
sendo disponibilizado através 
de um número de WhatsApp: 
(82) 98705-7847. Por esse canal 
a comunidade surda poderá 
enviar um vídeo convencional 
ou realizar vídeochamadas. O 
atendimento será feito exclu-
sivamente em Libras. Como 
momento Maceió se encontra 
oscilando nas faixasque requer 

restrições sociais os telefones 
para denunciar de aglome-
rações, são: 3312-5496 para a 
Vigilância Sanitária de Maceió 
e o 190 para Policia Militar. 

  Cuidado 
gerontológico
Principal sentimento exter-
nado pela conjuntura do idoso 
em Alagas foi o motivo pauta 
de uma reunião promovida 
pelo deputado federal Paulão, 
com este jornalista/colunista 
desta coluna Poder Grisalho e 
coordenador do Observatório 
do Idoso em Alagoas – OIA.O 

coordenador do Observatório 
fez uma abordagem sobre 
a fluidez do quantitativo e 
do qualitativo de assistên-
cia, amparo e atendimento 
dispensados pelos governos 
federal, estaduais e municipal, 
como também descreveu o 
envolvimento e o compro-
metimento dedicado pelos 
legisladores; especificou deta-
lhes relativos as instituições 
governamentais de proteção 
e garantias de direitos; expôs 
sobre os conselhos, universi-
dades da terceira idade, ILPI’s, 
clubes e outras espaços de 
convivências.Com o propósito 

de criar projetos e desenvolver 
ações para as politicas públi-
cas existentes e para novas 
demandas, o deputado federal 
Paulão e o coordenador do 
OIA, gerontólogo Francisco 
Silvestre participaram de uma 
reunião, no dia 4 de março, 
com a equipe da reitoria da 
Uncisal (Universidade Esta-
dual de Ciências da Saúde de 
Alagoas) quando foram discu-
tidas formas de apoio à causa 
da pessoa idosa no Estado.

  Geron-mulher 
Com o registro histórico e 

sociocultural de ser o evento 
pioneiro no paíspara home-
nagear às mulheres de idades 
avançadas, a edição de 2021, o 
oitavo, terá a mesma essên-
cia dos encontros festivos 
anteriores: ser de forma 
singular, distinta e especifica. 
Sendo que o 8º Geron-Mulher 
Madura ganhou um novo 
formato devido a pandemia 
provocada pelo Covid-19 que 
assola o país.
As atividades vão ser remotas 
e teremos uma programação 
inédita, emotiva e afetiva 
como mote. Como a tradi-
cional realização sempre 
acontece no segundo sábado 
depois da data marcante 
do dia da mulher, o Geron 
Mulher-Madura será no 
próximo dia 20 de março, a 
partir das 15h. Atrações como 
a psicóloga e sexóloga Mel 
Falcão e a renomada pianista 
Selma Brito entre outas perso-
nalidades sociais e artística já 
confirmaram presença. 
Para participar do evento é 
só entrar em contato com a 
organização pelo whatssap 
99693-1541 para receber o link 
de acesso. 

EVENTO REMOTO terá programação inédita, emotiva e afetiva

   Francisco Silvestre   |  silvestreanjos@bol.com.br

Jornalista e gerontólogo

Poder Grisalho

  Contagem progressiva
Neste momento estamos vivenciando um dos estágios mais críticos da pandemia ocasio-
nado pelo novo corona vírus. Pelo lado da mão preferencial estamos numa situação satis-
fatória, mesmo sendo por pequenas dosagens, as pessoas idosas já estão sendo vacinadas. 
A largada alagoana foi assim: “Ogoverno de Alagoas, no dia 17 de janeiro afirmou que ia 
vacinar todos os profissionais na linha de frente contra onovocoronavírus, idosos institu-
cionalizados e indígenas.A assistente social Marta Antônia de Lima, de 50 anos, que atua 
no SUS há 22 anos, foi a primeira pessoa em Alagoas a receber a vacina na manhã do dia 
19, no Hospital Metropolitano de Maceió”. De faixas etárias em faixas etárias resumidasas 
aplicações das vacinas foram também divididas em quantidades de vacinas dispostas para 
primeiras dosagens e segundas dosagens. E celebrando está próspera e progressiva conta-
gem, o governo do estado já fez calculo e estratégias para no mês de abril, todas as pessoas 
idosas tenham sido vacinadas.



SEM FRANQUIA, o Seguro Habitacional se diferencia dos demais no mercado

   Djaildo Almeida   |  djaildo@jaraguaseguros.com

Corretor de Seguros

Momento Seguro

  OS DIREITOS DO 
CONSUMIDORES NO 
SEGURO HABITACIONAL 
O seguro habitacional é uma modalidade de 
seguro existente para garantir o pagamento de 
um financiamento imobiliário. Quando o indiví-
duo pensa em comprar uma casa ou um apar-
tamento por meio de financiamento, aderir um 
seguro habitacional pode ser umas das obriga-
ções necessárias.
O seguro habitacional é vantajoso por inúmeras 
questões, como nos casos em que ocorram morte 
ou invalidez permanente do segurado, a segura-
dora é a responsável pelo pagamento do financia-
mento.
Além disso, existem coberturas que abrangem, 
também, defeitos e vícios nos imóveis. Sendo 

assim, o segurado também pode receber inde-

nização nesses casos em que o imóvel sofra com 

danos causados por incêndios, raios e explosões.

Algumas seguradas se recusam, também, realizar 

a cobertura de vícios e/ou defeitos construtivos. 

Tal fato, porém, encontra divergência nos Tribu-

nais, que já se posicionaram favoravelmente ao 

entendimento de que o Seguro Habitacional deve 

cobrir os vícios construtivos, conforme decisão 

recente do Superior Tribunal de Justiça.

Outro aspecto relevante é que o seguro habita-

cional não possui franquia. Diferentemente, por 

exemplo, dos casos de seguro de automóvel, em 

que você contrata o serviço e franquia é estipu-

lada em algum valor, como R$ 1 mil.

Assim, caso ocorra um sinistro, você não deverá 

pagar nenhum valor a título de franquia, ficando 

a responsabilidade total por parte da segurada.

Todavia, o seguro habitacional possui carência, 

geralmente determinada no momento em que o 

segurado contrata o serviço. A carência é o prazo 

que define o tempo certo que a cobertura do 

seguro estará disponível após a contratação.

Isto é, quando o segurado faz a contratação do 

serviço, já é informado do período de carência em 

que precisará respeitar até que fique apto para 

utilizar o serviço contratado.

Como exemplo, a seguradora não cobre suicídio 

praticado até 2 (dois) anos do início da contrata-

ção do seguro, bem como possui um prazo de até 

12 (doze) meses para morte ou invalidez perma-

nente.

Salienta-se que o seguro habitacional é diferente 

do seguro condomínio e do seguro residencial, 

justamente por ser um seguro voltado para o 

pagamento do financiamento imobiliário.
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  CONCLUSÃO
Em suma, o Seguro Habi-
tacional é voltado para 
proteção e quitação do 
imóvel. O pagamento 
do seguro é realizado 
de modo parcelado e, 
geralmente, junto com o 
financiamento. O seguro 
deve cobrir, de modo obri-
gatório, coberturas que 
prevejamrisco de morte 
ou invalidez (MIB) para 
o responsável pelo paga-
mento e para danos ao 
imóvel (DFI). 
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!



É PRECISO AGIR  com espírito de reciprocidade, como recomenda a ONUEspecial

A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, apro-
vada em 10 de dezembro de 
1949, pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU), 
traz no seu primeiro artigo 
o remédio que a humani-
dade precisa para enfrentar a 
pandemia. “Todos os homens 
nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dota-
dos de razão e consciência, e 
devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de frater-
nidade”.  

Como o Brasil está entre 
os países signatários deste 
importante documento, a 
rigor, não precisaria exigir, 
por meio de lei ou decreto, o 
uso de máscara e o distancia-
mento social. Bastaria apenas 
que cada cidadão, que cada 
cidadã, tivesse a consciência 
de agir com reciprocidade em 
relação às outras pessoas, Agir  
com espírito de fraternidade, 
como recomenda a declara-
ção de 1948, é pensar no outro 
antes de si. 

No entanto,  como a 
postura individual de algu-
mas pessoas continua despei-
tando o apelo coletivo, o uso 
da força se faz necessário. A 
Constituição Federal de 1988, 
considerada uma das mais 
democráticas de todos os 
tempos, garante o direito de ir 
e vir. Portanto, impedir que as 
pessoas se locomovam livre-
mente seria inconstitucional. 
Violaria também o livre arbí-
trio, que garante, em última 
análise, até o atentado contra 
a própria vida.   

Mas, antes de tudo, o 
direito de um acaba quando 
o começa o direito do outro. 
Este é o limite. É aí que o nó 

se desfaz. Quando o meu 
direito acaba e o direito do 
outro começa. Quando o meu 
direito de sair sem máscara 
ameaça a vida daquele que 
usa e se protege. Eu tenho 
direito de morrer, é o livre arbí-
trio, desde que esse direito não 
atente contra a vida do outro. 
Não usar máscara, em plena 
pandemia, é um risco, pode 
contaminar, pode matar, não 
só quem deixou de usar, deli-
beradamente, mas quem usa 
e mesmo assim foi infectado. 

Direito à vida
“Todo homem tem capaci-

dade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidas nesta 
Declaração, sem distinção 
de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento 
ou qualquer outra condição”, 
diz o segundo artigo da Carta 
à Humanidade. Ou seja, todos 
são iguais perante a lei. Ou 
pelo menos deveria. Se somos 
iguais perante a lei, sofre-
mos das mesmas benesses e 
sanções, apesar das diferen-
ças sociais.

Co m o  b e m  l e m b ro u 
terceiro artigo da Declaração 
de 1948: “Todo homem tem 
direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal”.  Mas nem 
todos gozam desses direi-
tos. Quantas crianças ainda 
morrem antes de completar 
um ano, vítimas da pobreza 
que ainda assola o Brasil? 
Quantos brasileiros e brasi-
leiras estão privados de liber-
dade, alguns até inocentes. 
Ou o que é pior: quanto não 
morreram vítimas da violên-
cia urbana e rural, que conti-
nua ceifando a vida de nossos 
irmãos e irmãs?

Enfim, são questões que 
antecedem a promulgação de 
leis e declarações. São vicissi-
tudes de caráter internacio-
nal. Violações que afloram 
todos os dias, pelo mundo 
afora. Mesmo que a lei, diga 
com todas as letras, não ao 
flagelo humano, ele acontece, 
envergonha a humanidade e 
nega a essência da civilidade. 
Se a lei fosse respeitada, prin-
cipalmente pelos podero-
sos, “ninguém seria mantido 
em escravidão ou a servidão 
severa”. 

Mas, ao arrepio da lei, os 
casos de exploração e o tráfico 
de escravo continuam acon-
tecendo, muitas vezes, sem a 
menor cerimônia. Pois, ainda 
há quem se ache no direito de 
escravizar pessoas, de várias 
formas, das mais disfarçadas 
às mais cruéis. A pobreza, 
fruto da péssima distribui-
ção de renda e da exploração 
exacerbada do homem pelo 
homem, é uma forma escravi-
zadora de condição humana. 
Pois, ela tira do pobre, além 
da dignidade, seu poder de 
discernimento. 

Ou seja, a miséria é tão 

grande que a pessoa são 
conseguem saber suas causas 
e as formas de luta que ajudem 
a suplantá-la. A subserviên-
cia é tão grande que, no afã 
de garantir a sobrevivência, 
a pessoa se conforma com 
aquela forma deplorável de 
escravidão, a qual está sujeita 
há anos, sem que nada possa 
fazer para suplantá-la. Nos 
bolsões de miséria, espalha-
dos pelo quatro cantos do pais, 
há famílias inteiras vivendo 
em condições abjetas, sujeita 
a mais sórdidas trapaças do 
destino. 

Pela Declaração, em seu 
artigo V, ninguém pode ser 
submetido à tortura, nem a 
tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. A 
Constituição de 1988 também 
proíbe esse tipo de tratamento, 
mas na prática, quem respeita 
o pobre, o preto e a prostituta? 
Quando a polícia chega, essas 
pessoas são tratadas da pior 
forma possível. Humilhadas, 
vilipendiadas, desrespeita-
das. Por conta das condições 
sociais. Em se tratando de rico, 
branco e bem vestidos ou de 
boa aparência, a coisa muda de 

figura, o tratamento da polícia 
é outro, muito mais próximo 
do que manda a lei. 

Apesar de todas essas viola-
ções direitos, o ser humano por 
mais pobre que seja, por mais 
explorado que seja, faz parte da 
coletividade. E como tal deve 
usar máscara, mesmo que não 
tenha condições de comprar 
uma, como não tem condições 
de comprar seus alimentos, 
mas dá um jeito e arruma, se 
protege e protege o outro. Tem 
sido assim, apesar de tudo. O 
pequeno sempre arruma um 
jeito de cumprir, por sabe que 
a lei é extremamente eficiente 
quando ele não cumpre. 

O desrespeito, por incrí-
vel que pareça, é maior entre 
aqueles com maior poder 
aquisitivo. Como o magistrado 
de Santos (SP), que se recu-
sou a usar a máscara e ainda 
rasgou a multa do fiscal da lei 
que o flagrou desrespeitando 
um decreto governamental. 
Esses sim merecem uma puni-
ção exemplar, pois têm como 
comprar máscaras, mas não 
usam, nas ruas, por puro debo-
che ou por desprezo à humani-
dade. Punição neles!

Desrespeito cresce entre os mais favorecidos

PREVENÇÃO evita não somente o risco de contaminação e de morte para si, mas também de infectar o outro

Usar máscara de proteção 
é  questão de fraternidade
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USO  DE MÁSCARA

Medida preventiva foi adotada há um ano e ainda tem pessoas que negligenciam este cuidado

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

   Jailthon Sillva   |  jailthonsillva@hotmail.com

Colunista Social

Em Sociedade

NEWS, NEWS | 

A empresária Geruza Tenório junto com a Lojas Via G Arapiraca, acabaram 

de lançar na City uma promoção incrível, onde o cliente compra na 

loja um certo valor e leva de brinde um luxuoso kit Acostamento

IN DESTAQUE | 

O destaque dessa semana é para o empreendedor de sucesso Evandro 

Gomes, filho do empresário Erivan Gomes, leiam Morada Construções in 

Arapiraca, que celebrou idade nova no último sábado, dia 13. Felicidades!

  LBV & ONU
A Legião da Boa Vontade 

(LBV) mais uma vez 

marca a sua presença na 

Sessão da Comissão sobre 

a Situação da Mulher das 

Nações Unidas, que este 

ano está em sua 65ª edição 

e no formato híbrido, 

com a maior parte das 

atividades sendo reali-

zadas de forma virtual. 

O evento ocorre até 26 

de março, reúne chefes 

de estado, delegações 

governamentais, agências 

especializadas da ONU 

e organizações da socie-

dade civil, debatendo 

os avanços e os desafios 

enfrentados por mulhe-

res e meninas em todo o 

mundo, principalmente 

em tempos de pandemia.
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BDAY | 

O cronista social 

Hugo Taques foi 

o aniversariante 

mais festejado 

da última sexta-feira, 

dia 19, in Maceió. 

Parabéns, amigo!

TODA ELA | 

A advogada Paula 

Grazielli, celebrou 

in família mais 

uma linda primavera 

em sua vida na 

última segunda-feira, 

dia 15. Felicidades 

sempre!



DEPENDENDO de combinações, se vencer, CRB será o líder do Grupo AEsportes

O CRB não tem vida fácil 
na Copa do Nordeste 2021. O 
Grupo A segue muito equi-
librado. Nenhuma equipe 
ainda “desgarrou” do restante 
na tabela de classificação. O 
Ceará, líder do grupo, está à 
frente apenas pelo saldo de 
gols como critério de desem-
pate. Somente o Santa Cruz, 
lanterna, ainda não pontuou e 
vê o pelotão da frente se afas-
tar. Mas do sétimo para cima, 
está todo mundo junto. 

Até o momento, o Galo 
conseguiu uma vitória, diante 
do Sport, uma empate contra o 
CSA e  perdeu para o Fortaleza. 
A equipe regatiana quer afas-
tar o “fantasma” do Nordes-
tão, quebrar o retrospecto 
de eliminações precoces  e 
buscar a classificação para o 
mata-mata. Até aqui, tem feito 
atuações bem discretas. Em 
2020 sequer passou da fase  de 
grupos. 

Uma boa campanha na 
competição regional rende 
uma quantia “gorda”  para o 
clube, além de colocar o time 
no cenário de elite do Nordeste 
e de Alagoas, já que outros 
representantes do estado 
também têm passado desper-
cebido na Copa do Nordeste.

Por outro lado, no Grupo 
A, o Regatas não tem confron-
tos fáceis. Botafogo-PB, Vitó-
ria-BA, ABC, Salgueiro-PE 
e Altos-PI são os próximos 
adversários na fase de grupos 

do regional. Mas além desses 
desafios, o CRB precisa conci-
liar a competição a outras 
missões: Campeonato Alago-
ano e Copa do Brasil.

COVID-19 
E por último, mas não 

menos importante, o time 
regatiano [e todos os outros 
do Brasil] precisarão “driblar” 
a pandemia. Foi justamente o 
confronto do CRB pela Copa 
do Brasil, contra o Goiané-
sia-GO, que sofreu com os 

decretos governamentais de 
combate ao novo coronavírus. 
A Confederação Brasileira de 
Futebol adiou o jogo, inicial-
mente marcado para o dia 17, 
para o dia seguinte. Mas não 
conseguiu ajustar horários 
nem estádio para a realiza-
ção da partida. Ao longo do 
Nordestão, é possível que as 
rodadas também precisem 
de adequações. Isso porque 
o país vive o pior momento 
da pandemia desde março de 
2020.  

Na Copa do Brasil, Além de 
Goianésia x CRB, outros quatro 
jogos da primeira fase também 
foram adiados  para uma 
data a ser definida pela CBF: 
Porto Velho-RO x Ferroviário-
-CE, Jaraguá-GO x Manaus, 
Ypiranga-AP x Santa Cruz e 
Palmas-TO x Avaí. 

No Nordestão, perto da 
quarta rodada, a briga pelas 
quatro vagas que garantem 
as equipes no mata-mata 
promete ser equilibrada até 
a oitava rodada. O próximo 

compromisso do CRB, no 
domingo (21),  vai ser diante 
do Botafogo-PB, às 20h, no 
Estádio Rei Pelé. Contra o Belo, 
o Galo tem uma vantagem no 
retrospecto dos confrontos. 

As equipes se enfrentaram 
10 vezes: são quatro vitórias 
regatianas, quatro empates e 
duas vitórias dos paraibanos. 

O último encontro entre 
as equipes foi pela Copa do 
Nordeste de 2019. O jogo, 
também no Trapichão, termi-
nou empatado por 0 a 0. 

As outras vezes que CRB e 
Botafogo-PB se enfrentaram 
foram duas  pelo Campeo-
nato Brasileiro de 1976, duas 
vezes pelo de 1977, Copa do 
Nordeste de 2001, 2002 e 2010 
e pela Série C de 2014 também 
duas vezes. 

Para avaliar a disparidade 
no nível de disputa entre os 
dois grupos, o time alagoano é 
o quarto colocado do Grupo A, 
com quatro pontos. Já os parai-
banos estão na penúltima 
posição da chave B, com três.

GALO Precisa vencer em casa para se consolidar no grupo que vai avançar de fase no Nordestão/2021

CRB pega o Botafogo/PB 

para permanecer firme no G4
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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

  Como vai ficar?
Essa pergunta anda sendo 
feita à CBF, que também não 
tem nenhuma resposta. A 
entidade, não sei se desco-
nhecendo os riscos e perigos 
com as viagens e desloca-
mentos dos clubes ou se o 
problema maior é o lado 
financeiro, onde seus cofres 
andam sempre cheios, mas 
perdendo no volume, insiste 
que a Copa do Brasil deve 
continuar. Outra questão é: 
acabar a temporada 2021 
dentro do ano, o que não foi 
possível em 2020.

  Pegando 
pesado
Paralelamente ao interesse 
da CBF em continuar com os 
jogos, sem olhar o que isso 
pode acarretar de problemas, 
o Ministério Público dos 
estados brasileiros promete 
intervir e “aconselhar” que os 
jogos sejam suspensos, até 

com a responsabilidade dos 
dirigentes, caso algo pior, se 
é que ainda existe coisa pior 
que essa pandemia, venha 
ocorrer. Com certeza muita 
coisa ainda vai surgir nessa 
quebra de braços entre conti-
nuar com o futebol e seguir o 
que recomenda a ciência.

  Decreto em 
Alagoas
Se não houver nenhum fato 
novo para a publicação de 
um decreto mais exigente, em 
Alagoas o futebol está libe-
rado, como na maioria dos 
estados. Até segunda ordem, 

segue o jogo com o Campe-
onato Alagoano. Quanto a 
Copa do Nordeste também 
nenhuma novidade, os jogos 
estão sendo marcados e, 
nesse final de semana, o CSA 
vai a Recife enfrentar o Santa 
Cruz, enquanto o CRB recebe 
o Botafogo/PB.

  Alagoas na Copa do Brasil sem o jogo do CRB
Esta semana o nosso futebol fez a estreia na Copa do Brasil, mesmo que parcialmente. CSA, 
CRB e Murici representavam o estado, mas, agora, estamos reduzidos aos dois primeiros, 
uma vez que o Murici perdeu o seu jogo para o Juventude/RS, por 3 a 0, e já foi eliminado da 
competição. O CSA, que tinha o adversário mais fraco dos três, não tomou conhecimento 
do Guarany, em Sobral/CE, vencendo por 5 a 1, antecipando o chocolate da semana da 
Páscoa.
Por sua vez, o CRB que tinha a sua partida marcada para o dia 17 contra o Goianésia/GO, 
foi transferida para o dia 18, e, agora, remarcada para 24 ou 25, até com chance de não ser 
realizada tão proximamente, pois a competição pode ser suspensa pela justiça ou por falta 
de estádio, fruto dos decretos governamentais no combate a pandemia da Covid-19 que 
proíbem quase tudo, inclusive o futebol. Como o ritmo de vacinação anda a passo de tarta-
ruga em alguns estados no Brasil, não se tem outra alternativa, ou seja, parar.
Além do drama com o aumento absurdo no número de mortes e a curva crescente de 
pessoas contaminadas, sem leitos nos hospitais e UTI’s para todos, o CRB ainda sofreu o 
prejuízo de uma longa viagem, de ônibus e avião, para não jogar e voltar sem uma definição 
sobre a continuidade da Copa do Brasil, emocionalmente mexendo com o grupo de joga-
dores, que nesse domingo já tem jogo em Maceió, pela Copa do Nordeste.

Thiago Luiz
Estagiário

LUCÃO DO BREAK 
Tem comparecido às vezes que é acionado para resolver os lances de ataque

l Se você me perguntar sobre 

tudo isso, se deve ter jogo ou 

não deve, vou responder que, 

como profissional e por gostar 

de futebol, eu quero jogo sim. 

Agora, se for olhar pelo lado da 

ciência, prefiro que pare tudo e 

que se dane o futebol;

l Por sinal, o único dirigente 

que andou dando a sua opinião 

sobre o assunto foi Rafael 

Tenório, do CSA, que é contra 

continuar com o futebol. Acho 

que os outros não estão nem aí 

para o pior que possa acontecer;

l Não posso fechar a coluna 

sem falar do primeiro clássico de 

2021, entre CSA e CRB. O CSA foi 

melhor no primeiro tempo e o 

CRB no segundo. O placar de 1 a 

1 foi justo, mas bem que poderia 

sair um vencedor;

l  A questão é que os treina-

dores escalam seus times com 

vontade de ganhar, mas com 

medo de perder. Diante disso, 

termina sendo um jogo onde os 

dois times jogam 90 minutos 

por uma bola e querem fazer o 

gol no tempo da prorrogação 

do árbitro. Aí fica difícil...até a 

próxima!

  ALFINETADAS...
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As limitações impostas 
pelo avanço da pandemia 
de Covid-19 fizeram crescer 
a busca por motocicletas 
no Brasil. É o que aponta 
a Abraciclo(Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares), que registrou 
o emplacamento de 57.384 
unidades, somente em feve-
reiro de 2021. De acordo 
com a associação dos fabri-
cantes, a categoria de moto 
mais emplacada no perí-
odo foi a Street, com 27.598 
unidades. Em segundo 
lugar, ficou a Trail (11.248 
unidades), seguida pela 
Motoneta (7.544 unida-
des). “A demanda segue 
aquecida, fomentada pela 
consolidação da motoci-
cleta como meio de trans-
porte individual pessoal e 
de trabalho, dado o incre-
m e n t o  d a s  ve n d a s  d o 
e-commerce, além da boa 
oferta de crédito pelas insti-

tuições financeiras, que 
estão aprovando 45% das 
propostas apresentadas”, 
afirma Alarico Assumpção 
Júnior, presidente da Fena-
brave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores). O empre-
sário Cleydson Villar Filho 
(centro da foto), referência 
nacional na comerciali-
zação de motocicletas da 
fábrica japonesa Suzuki 
Motos no estado de Alagoas, 

destaca que os modelos de 
menor cilindrada vêm rece-
bendo mais atenção dos 
consumidores, pelo fato 
de oferecer melhor custo-
-benefício. “Pesquisas indi-
cam que muitos estão em 
busca de um meio alter-
nativo de locomoção pelas 
cidades, em detrimento 
ao transporte público, que 
oferece altos índices de 
contágio do coronavírus”, 
explica Villar.

O Novo Nissan Kicks 
começa a chegar às 179 
lojas da marca de todo o 
Brasil. Diariamente estão 
partindo do Complexo 
Industrial da Nissan em 
Resende, no Rio de Janeiro, 
onde o crossover é produ-
zido, dezenas de carretas 
carregadas com veículos 
rumando para todas as regi-
ões do país. Nelas, foram 

embarcadas pelas rampas 
da área de logística da 
Nissan diferentes versões 
do modelo. No total,  o 
Novo Kicks está dispo-
nível em quatro versões, 
com preços sem aumento 
em relação à linha ante-
rior: a partir de R$ 90.390. 
Revelado oficialmente no 
final de fevereiro, o Novo 
Nissan Kicks foi desenvol-

vido tendo como base três 
pilares: design (traduzido 
pelo conceito denominado 
Nissan EmotionalGeome-
try), integração motorista 
e carro e tecnologia Safe-
tyShield, que congrega 
sistemas de monitora-
mento e prevenção de 
acidentes, além do diferen-
cial do sistema de som Bose 
Personal Plus.

Confirmado para 
o Brasil, BMW i4 
totalmente elétrico
O BMW i4 acaba de ser 
revelado na Conferência 
Anual do BMW Group. 
“Com sua aparência 
esportiva, melhor dinâ-
mica de condução e emis-
sões locais zero, o BMW 
i4 é um BMW de verdade. 
Isso faz com que o coração 
da marca BMW agora 
bata totalmente elétrico”, 
afirma Pieter Nota, 
membro do Conselho de 
Administração da BMW 
AG responsável por Clien-
tes, Marcas e Vendas. O 
BMW i4 é um GranCoupé 
de quatro portas total-
mente elétrico e chegará 
ao mercado durante o ano 
de 2021, incluindo um 
modelo BMW M Perfor-
mance.  

Programa de estágio 
Renault 2021
A Renault do Brasil abre 
hoje 100 vagas de está-
gio para diversas áreas 
da empresa. O objetivo 
é atrair talentos promo-
vendo a diversidade e 
inclusão. O programa 
oferece um plano de 
desenvolvimento robusto 
com foco em todas as áreas 
do negócio, incluindo a 
colaboração em projetos 
organizacionais e trilhas de 
desenvolvimento de soft 
e hard skills. As inscrições 
vão até o dia 20 de abril. 
Serão três entradas ao 
longo do ano: maio, agosto 
e novembro. “O Programa 
de Estágio Renault é uma 
experiência rica e de 
aceleração de talentos. 
E também, queremos 
aumentar a diversidade 
e proporcionar um 
programa inclusivo, consi-
derando todas as agen-
das da ONU: Mulheres, 
LGBTQIA+, Étnico-racial, 
multigeracional e pessoas 
com deficiência.

COM AUMENTO nos preços dos combustíveis, motos se tornam uma melhor opção

   Igor Pereira   |  igor93279039@hotmail.com

Jornalista

Com motor de 2.5 
TriumphRocket 3 
ganha série limitada
A Triumph revela no 
Reino Unido duas edições 
limitadas do modelo 
Rocket 3: a Rocket 3 R 
Black e a Rocket 3 GT 
Triple Black. Cada uma 
delas com oferta restrita 
a mil unidades para o 
mundo todo. Lançada em 
2019, a TriumphRocket 3 
é conhecida como a moto 
de produção atual com o 
maior motor em termos 
de deslocamento, sendo 
equipada com um 2.5 de 
três cilindros em linha, 
capaz de desenvolver 167 
cv a 6.000 rpm e 22,54 
kgfm a 4.000 rpm, combi-
nado a um câmbio de 
seis marchas. Conjunto 
que permite ao modelo 
acelerar de 0 a100 km/h 
em pouco mais de 2,7 
segundos. 

   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.

Avanço da pandemia faz crescer 
venda de motos no Brasil

Novo Nissan Kicks começa
a chegar às concessionárias
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Caros amigos!
Hoje trazemos um novo presente: trabalhos de Eduardo Bastos e textos escritos pelos 

artistas Pedro Cabral, Júnior Almeida e Roberto Farias. Antigamente diriam que é um 
número supimpa e, na verdade, é sim. Temos a honra de ter os três amigos e para todos eles 
ressaltamos a importância para as artes em geral e para as Alagoas. Hoje, publicaremos 
comentários nossos e do Júnior Almeida. Júnior é artista e interprete de expressão. Cabral 
é professor, arquiteto e artista plástico. Roberto Farias é arquiteto e artista plástico e eu 
sou um mero admirador de todos. Os trabalhos são do amigo-irmão Eduardo. Eduardo é 
professor, arquiteto e artista plástico. 

Aproveitem: em breve sai o número II, depois o III e depois o IV.
Abraço,

Luiz Sávio de Almeida
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Não é esta a primeira e nem será a 
última, que estaremos divulgando os 
trabalhos de Eduardo Bastos, incansável 
e excelente intérprete de nossa Alagoas. 
Ele tem sido um dos grandes colabo-
radores de nosso Campus/O Dia e isto 
nos honra. Seus trabalhos nos levam a 
pensar a cidade, a tentar conhecer o que 
é este Maceió que nos embala desde que 
nascemos e por quem temos carinho e 
preocupação. Um Maceió que os da 
minha geração conheceram diferente, 
ainda com ares de pequena cidade 
grande. Quando meninote, eu andava 
no meio das ruas e raros carros passa-
vam e quando passavam sabíamos 
quem era o dono: o carro do dr. Fulano... 

Este distanciamento é uma aven-
tura que começa devagar, na década de 
cinquenta do século passado, e segue 
veloz até a cidade parecer que iria explo-
dir, tudo mudando, nascendo mais áreas 
de ricos e muito mais áreas de pobres. 
Claro que tudo foi fotografado, grafado 
em luz pelos mais diversos motivos e a 
grande testemunha foi a nossa vida de 
um lado e a imprensa de outro. Muitos 
artistas desenharam a cidade, mas, 
pelo que conheço, poucos tiveram a 
intensidade de arte e registro que tem 
Eduardo Bastos. Não sei se a expressão 
que utilizarei é correta, mas Eduardo é 
um artista que dá vida em seu trabalho, 
a este grande sujeito histórico coletivo 
que é Maceió, cidade que na literatura 
aparece nos começos do século XX, no 
romance de Pedro Nolasco Maciel, onde 
se nota que ele a transforma em perso-
nagem e a deixa falar longamente.

É este deixar falar a melhor forma de 
dar voz histórica aos sujeitos e isto está 
presente no que o Eduardo faz; ele não 
transforma a cidade em seu objeto. Na 
verdade, empreende um grande diálogo 
e nas suas aquarelas, Maceió aparece 
como um imenso diálogo, tantos nas 
formas físicas, quanto nos viventes 

que a habitam. Trata-se da cidade que 
ainda não teve seu grande clássico do 
ponto de vista científico, mas sempre 
foi fantasticamente vista por sua lite-
ratura, como se tem, por exemplo, no 
seu grande poeta que foi Ledo Ivo, com 
textos de uma incrível inserção em suas 
linhas, dos dramas de Maceió: a raposa 
andando por esta cidade é algo espanto-
samente magnifico. O Maceió de Graci-
liano Ramos é outro modo admirável 
se se falar na vida e até mesmo se pode 
buscar a rapsódia do barro no Calunga 
de Jorge de Lima.

Esta Maceió de hoje vem, em parte, 
das grandes taxas de urbanização que se 
produziram, sobretudo a partir dos anos 
60 e é quando se formaram as grotas e 
o grande território da pobreza, abso-
lutamente diferente da distribuição da 

antiga pobreza do século XIX e mesmo 
da metade inicial do século XX. Não 
me sinto errando ao dizer que Eduardo 
Bastos coloca, sobremaneira, sua arte 
à serviço da cidade, não somente pelo 
que retrata do que é considerado monu-
mental, mas especialmente pelo que vai 
aos humildes que se tornam invisíveis e 
do que se descobre da arquitetura das 
grotas e da pobreza em geral.

Então, além da beleza, se pode dizer 
que é uma arte cidadã e especialmente 
de apelo. Apela para que se veja o outro 
e para que se veja a cidade. Vai em busca 
do invisível e da cidade em que ele está; 
é uma arte que busca a circunstância 
e o contexto que se vive e a gente que 
aparece está viva, como a ilustração em 
preto e branco que coloco nesta edição 
de Campus/O Dia para que você olhe 
e veja o sorriso encantador no rosto da 
rezadeira que se prepara para benzer: a 
limpeza da cura e a bondade do rosto. 
Nos olhos desta rezadeira aparece o 
carinho dela pelo mundo. Foi desenhada 
para ilustrar um livro meu sobre a vida no 
interior, mas a luz desta mulher acende, 
também, qualquer cidade. Nos olhos e 
no sorriso estão a universalidade da fé.

Às vezes penso que vivemos tanto a 
cidade, nos engolfamos tanto no seu dia 
a dia que nos esquecemos de que pode 
ser visitada e vista nas suas gentes e nas 
suas paisagens, às vezes belas e às vezes 
constrangedoras. A cidade parece-me 
sempre viver encoberta e pedir para ser 
decifrada, como se fosse eterna esfinge 
que quase sempre nos devora. É preciso 
ter a coragem de ir até ela – pois mesmo 
estando aqui, encontra-se longe – e 
cumprimentá-la, dizer um bom dia, uma 
boa tarde ou noite. A arte de Eduardo 
faz isto e termina gerando uma escrita 
especial, brotando em forma de crônica 
sobre o que é o nosso urbano, tanto do 
ponto de vista arquitetônico quanto do 
humano que se desenha nas ruas. 

A cidade, suas coisas e gentes
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O que nos impressiona no que publicamos 
dele neste número, é a distância que fica entre o 
monumental e o comum de Maceió, mostrando 
a cidade como se fosse uma dualidade e a visão 
da distância que há entre a carência e a abun-
dância. É por isto, que estamos diante de uma 
fala sobre o Maceió – e sempre preferi chamar 
assim –, como se usava dizer pelo século XIX, 
referindo bem mais ao riacho que descia de 
longe e que deveria ser encantado para a urbe, 
a nos mostrar a grande importância das águas 
que nos hidratavam o antigo chão, hoje sumido.

É importante verificar que a arte de Eduardo 
é capaz de tratar o tempo urbano, fazendo sua 
leitura e analisando a nossa vida. É por isso que 
falamos na chamada para este Suplemento, 
sobre a crônica e as cores, mas na verdade a 
escrita do Eduardo é bem mais complexa, pelo 
fato de que entra em jogo a criação artística 
em um ramo em que ele se apresenta como 
um mestre alagoano, tanto pela qualidade da 
produção, quanto pelo incansável do trabalho.

É hora de se começar a pensar em fazer uma 
edição cuidadosa de seus trabalhos por uma 
série de motivos, mas especialmente pelo que 
se tem da memória urbana de nossa cidade, 
onde, sem dúvida, está sua preocupação central 
quanto aos invisíveis que ele apresenta à cons-
ciência pública. Neste sentido, é possível pensar 
que ele recobra para o artista, uma antiga pala-
vra que vem fazendo falta: o engajamento. Nós 
estamos diante do que singelamente podere-
mos chamar de a beleza à serviço da política 
que pode ser resumida por um perfil de clareza 
democrática.

    O invisível retratado ou tornado público 
implica em que a estrutura social deve refor-
mar-se e abrigar a única resposta possível: a 
democracia, como razão da liberdade, institu-
cionaliza-se pela busca de uma sociedade justa. 
É esta a proposta que passa por sua obra e é 
interessante que ela passa pelo monumental, 
mas anda também pelas grotas e, sobretudo, 

pela demonstração de uma gente a viver, por 
exemplo, a crueldade da rua. É de se ver uma 
proposta pública e, em alguns casos, algumas 
aquarelas são verdadeiros manifestos a nos 
convocar para um novo comportamento cida-
dão.

Volto a afirmar: é necessário que se faça a 
sistematização do que já foi produzido e que 
seja feito um volume com as obras selecionadas 
pelo próprio autor. Não seria forçado afirmar 
que Eduardo chama a todos nós para estar com 
os humilhados e ofendidos. Isto ficará mais claro 
no terceiro número a ser publicado, quando 
centraremos no quadro humano que ele cons-
trói para esta Maceió que tanto lhe deve. Para 
terminar, confesso que devo demais a Eduardo 
e que foi uma felicidade poder conhecê-lo. Por 
fim, peço que olhem devagar a obra que repro-
duzo abaixo e que esta mulher seja abraçada 
com o coração. Para mim, ela pode representar 
o que se faz com o povo brasileiro, nesta tromba 
d’água de coronavírus.

Residência: Rua 

Ângelo Neto
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Jatiuca

Nasci na mesma rua que o Eduardo. No 

mesmo ano, no mesmo mês. Assistimos os 

primeiros filmes da televisão. Gostávamos de 

ouvir rádio e brincar de banda. Não lembro se 

ele era da banda, mas já tinha olhar de artista.

Crescemos no centro da cidade, na rua Cinci-

nato Pinto, nos fundos do palácio do governo. 

Como hoje ainda lembro, era um lugar bem 

bonito. Tínhamos, naquela época, como maior 

interesse da vida, fugir da ira das mães tirando 

uma notinha boa nas provas do Educandário 

São José e ver a rua deserta no final da tarde, 

aonde, rapidamente, improvisávamos uma 

partida de futebol CSA X CRB. 

Fora isso tinham árvores nas ruas, tinha 

carrinho indo para a feira no mercado, tinha 

pirulito num tablado cheio de buracos e cava-

quinho sendo anunciado por um som de triân-

gulo mal tocado, mas, extremamente viciante. 

E tinha os pequenos prédios e os casarões do 

centro da cidade. E tinha as curvas dos prédios, 

as curvas dos casarões e as curvas das praças. 

Um desenho marcante de uma cidade que 

ainda existe, perdida na falta do olhar de seus 

habitantes.

E é justamente na hora que a memória dessas 

coisas nos parece faltar que nos chega o artista. 

Trabalhado pelo tempo, pela estrada percor-

rida, pelo amadurecimento da alma. Munido 

de muito talento, coragem e paciência.

Muita paciência.

Me lembra os orientais. 

A introspecção e o voo sobre os detalhes. O 

jogo sendo jogado com o tempo, com a memó-

ria. Um despertar para as coisas pequenas, para 

os detalhes da nossa história, da nossa civiliza-

ção. 

A obra do Eduardo nos remete à nossa urba-

nidade em forma de poema, poema de beleza, 

poema de denúncia, poema de afirmação, dos 

homens, suas criações e suas possibilidades.

Acho que minha geração está muito bem 

representada por esse artista, enquanto a nossa 

cidade ganhou um parceiro genial no incansá-

vel trabalho para que o espaço em que levamos 

a vida seja vivo, cheio de humanidade e arte.

Nasci na mesma rua que o Eduardo 

   ARTIGO  |  Júnior Almeida Cantor

Centro com um 

gosto antigo


